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číslo 07 / 2021 cena 15 Kčvyšlo 30. 7. 2021

Město Rýmařov i jeho občané 
pomohli obětem tornáda

Muzeum zahájilo výstavu krojů  
v Hedvě Český brokát

 
 

Ve Flemmichově zahradě  
je nová knihobudka

S obnovou janovického pivovaru
pomohli dobrovolníci ze zahraničí  

Koloběžkáři ze Ski klubu RD Rýmařov 
získali zlato v republikové soutěži

ročník XXIII.
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Vítání občánků
20. června 2021

Zleva: Nela Kašparová, Barbora Ovčačíková, Jonáš Basel, Adéla Pitorová, Simona Hlavinková

Zleva: Julie Růžičková, Valerie Ebertová, Jiří Prášil, Kryštof Kobolka, Hugo Alfréd Plesník, Beáta Sedláčková, Emma Svobodová 
Foto: Miroslav Škoda
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Vítání občánků
27. června 2021

Zleva: Lucie Mezihoráková, Lada Larišová, Robin Jaroslav Pintera, Karolína Musilová, Fabian Lašák

Zleva: Fabián Petrovský, Viktorie Ela Velšmídová, Jindřich Horáček, Jakub Raszka, Karolína Kusáková, Svatopluk Skoupil, Damian Jahn
Foto: Miroslav Škoda
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Červenec obrazem

Dětské tábory Střediska volného času Rýmařov jsou v plném proudu.
Foto: archiv SVČ

Na kluzišti proběhl den dětí s názvem Neandrtálské skotačení. 

Renata Konečná s rýmařovskými hasiči přebírají dary pro lidi 
zasažené tornádem.

Rýmařovsko bylo dějištěm Veteraniády České republiky  
v orientačním běhu.

Na Radniční ulici proběhla obnova okrasných záhonů, vysázeno 
postupně bude 900 rostlin a 2 400 kusů různých druhů cibulovin, 
které budou vykvétat od brzkého jara.

Senioři se sešli ke společnému opékání buřtů v zahradě Diakonie 
ČCE.

Fotbalový oddíl SK Jiskra Rýmařov uspořádal 22. ročník 
fotbalového turnaje mládeže LORD Cup. Foto: archiv klubu

Muzeum uspořádalo kulturním podvečer v kapli V Lipkách s názvem 
V chrámové kráse. Foto: archiv MMR
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Aktuálně z města

Město Rýmařov a jeho občané pomohli 
obětem tornáda

Dne 24. června večer zasáhlo obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, 
Lužice a hodonínskou místní část Pánov na jižní Moravě tornádo. Způsobilo 
škody na soukromém a veřejném majetku v řádu desítek miliard korun a bo-
hužel i ztráty na životech. Po celé republice se ihned zvedla mimořádná vlna 
solidarity. Lidé darovali základní potraviny a hygienické potřeby, ve prospěch 
postižených obcí bylo založeno několik veřejných sbírek, pomoci lze i da-
rováním stavebního materiálu nebo nářadí či techniky, vítaná byla a stále je 
zejména pomoc řemeslníků – dobrovolníků. 

Obyvatelé Rýmařova zareagovali rychle. Paní Renata Konečná zorganizova-
la už v pátek 25. června prostřednictvím sociálních sítí materiální sbírku na 
náměstí Míru. Během dvou hodin donesli občané města k přistavené hasičské 
dodávce balenou vodu, trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Množství 
donesených věcí předčilo očekávání, ale naštěstí se podařilo vše do dodáv-
ky naskládat. Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov poté na základě instrukcí 
krizového štábu Jihomoravského kraje věci dopravil do společenského domu 
v Lužici. Všem patří velké poděkování.
Rada města 2. července schválila poskytnutí daru postiženým obcím ve výši 
20 000 korun, a to převodem na transparentní účet Jihomoravského kraje. 
Podle zákona o obcích je v kompetenci rady města poskytování peněžitých 
darů do výše 20 000 korun, dary ve vyšších částkách musí schválit zastupi-
telstvo. Dar byl na účet převeden 7. července. Stav transparentního účtu lze 
zjistit na www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116420297.
Dar do veřejné sbírky (na transparentní účet) byl zvolen proto, že nevyžaduje 
uzavření darovací smlouvy. Každá darovací smlouva musí být totiž schválena 
v zastupitelských orgánech dárce i příjemce, což by za stávající situace vedení 
postižených obcí přinášelo zbytečné administrativní problémy. Předpokládá-
me, že se na řádném zasedání zastupitelstva města 23. září k možnostem další 
pomoci postiženým obcím ještě vrátíme.
Pevně věříme, že se veškerá pomoc dostane do správných rukou, obnova 
zničeného majetku proběhne co nejdříve a především postižení lidé se brzy 
vyrovnají se ztrátami a prožitými traumaty.

Lenka Vavřičková
místostarostka
Foto: redakce
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Proběhne revitalizace Husovy ulice
Město Rýmařov připravuje výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací zahrnujících kompletní revitalizaci Husovy ulice. Akci před-
cházelo mimo jiné složité jednání s orgány státní památkové péče, 
zdlouhavé vyhodnocování naší žádosti o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR (bohužel pro město s negativním výsledkem) a také 
jednání se správcem elektrického vedení ČEZ Distribuce, a. s., který 
má záměr v horizontu cca tří let provést přeložení nadzemních kabelů 
nízkého napětí (NN) a zřídit vedení podzemní. Nakonec se podařilo 
vyjednat souhlas a podmínky, za kterých je možné záměr realizovat, 

znamenalo to ale nutnost doplnit projekt o nové veřejné osvětlení, 
které je nyní umístěno právě na sloupech NN.
Záměr města řeší nejen podobu samotné komunikace, ale zahrnuje 
i vybudování chodníků a parkovacích míst, propojení náměstí s Li-
povou ulicí a autobusovým nádražím, nové veřejné osvětlení, úpravu 
dvorních částí objektů s vytvořením důstojných prostor pro odpoči-
nek obyvatel, umístění sběrných nádob, mobiliáře atd. Revitalizace 
začne u Hrádku a bude pokračovat ke třídě Hrdinů, kde bude pro-
vedena nová křižovatka s napojením na již opravenou komunikaci 
z náměstí Míru. 
Stavebním pracím bude přecházet dlouho očekávané odstranění buň-
ky typu Okal za prodejnou elektro, která není ve vlastnictví města. Na 
tento úkon už město vybralo realizační firmu. Předpokládaný termín 
odstranění buňky je ve druhé půlce srpna a je potřeba občany upozor-
nit, že po dobu její demontáže bude provoz v ulici omezen. 
Revitalizací Husovy ulice bude ukončena úprava celého území kolem 
náměstí Míru s návazností na Školní náměstí, Radniční ulici s pasáží, 
historický Hrádek, náměstí Svobody, Pivovarskou ulici a třídu Hr-
dinů. Věříme, že poslední etapa přestavby historického centra bude 
pro naše město přínosem a bude sloužit ke spokojenosti nejen našim 
občanům.

Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Foto: redakce

Oprava chodníku na Lidické a Dukelské ulici
Město Rýmařov v rámci oprav komunikací připravilo pro letošní rok 
mimo jiné opravu chodníku na Dukelské ulici a spojovacího chodníku 
mezi Lidickou a Větrnou. 
Stavební práce na Dukelské ulici zahrnují opravu dlážděného chodní-
ku v délce cca 100 m za panelovými domy Dukelská 1, 2 a 3 směrem 
k zimnímu stadionu – spojky mezi ulicemi Úvoz a Žižkovou. Stáva-
jící chodník včetně obrubníků a podkladních vrstev bude kompletně 
odstraněn. Nový chodník ve stejné trase bude proveden ze zámkové 
dlažby v barvě přírodní šedé a lemován novými betonovými obrubní-
ky. Součástí stavby bude i výšková úprava poklopu kanalizace a te-
rénní úpravy v okolí chodníku s osetím travní směsi. 
Stavební úpravy spojovacího chodníku mezi ulicemi Lidickou a Větr-
nou zahrnují odstranění stávající asfaltové plochy a drobných žulo-
vých kostek v části od schodiště nad sídlištěm. Bude zde opravena 
kanalizace a položeny nové podkladní vrstvy z drceného kameniva 
a nášlapná vrstva ze zámkové dlažby v barvě přírodní šedé. Do-
jde také k výškové úpravě poklopu kanalizace a terénním úpravám 
v okolí chodníku s vysetím trávy.
V současné době probíhá jednání před podpisem smlouvy o dílo 
s vybraným zhotovitelem, kterým se na základě výběrového řízení 
stala společnost SUEZ CZ, a. s., Praha-Vinohrady, Divize Sever – 
Olomouc, za nabídkovou cenu 337 026 korun za chodník u Lidické 

a 346 146 korun za chodník na Dukelské. Stavební práce by měly 
začít ve druhém týdnu v srpnu a trvat budou 40 dnů. Upozorňujeme, 
že po dobu realizace bude chodník mezi Lidickou a Větrnou zcela 
uzavřen.

Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Foto: redakce

Z jednání zastupitelstva
Ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov proběhlo v řádném ter-
mínu 24. června jednání zastupitelstva města. Zasedání zahájil starosta 
Luděk Šimko, který poblahopřál k narozeninám místostarostce Lence 
Vavřičkové a zastupitelům Jaroslavu Kalovi, Bohumilu Servusovi, Jiří-
mu Štanglicovi a Michalovi Kalábovi. 
Na programu byla zpráva o činnosti příspěvkových organizací – ma-
teřské a základní školy, střediska volného času, knihovny a muzea. 
Dále byla na programu zpráva o hospodaření města ke dni 31. května 
2021 a výhled hospodaření na další pololetí. Zastupitelstvo schválilo 
závazek vyplacení dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 800 000 
korun, která je určena na spolufinancování sociálně terapeutické dílny 
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Diakonie ČCE – střediska Rýmařov na rok 2022. 
Zastupitelé do funkce přísedících u Okresního soudu v Bruntále pro 
období 2021–2025 zvolili Lucii Fojtů a Pavla Šalenu. Dle návrhů čle-
nů zastupitelstva byli k požadovanému termínu navrženi tři kandidáti, 
jedna kandidátka ovšem musela z pracovních důvodů svou kandida-
turu odmítnout.

Nabídka převodu budovy vlakového nádraží a při-
lehlých pozemků
Zastupitelstvo města se zabývalo i nabídkou Správy železnic na od-
kup části nádražní budovy č. p. 503 v Rýmařově a části bezprostřed-
ně přilehlých pozemků. V nabízené budově má nyní Správa železnic 

uloženy technologie, jež budou přemístěny do objektu WC železniční 
stanice. Ta bude rekonstruována, přičemž budou zřízeny mimo jiné 
čekárna, veřejné WC a nové prostory pro Správu železnic. Současně 
bude demontováno zastřešení nástupiště. Přemístění zařízení z objek-
tu č. p. 503 je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2022. Zastupitelstvo 
uložilo vedení města jednat o podmínkách a možnostech převodu bu-
dovy vlakového nádraží na město. Zastupitelé mají dále zájem získat 
v dané lokalitě pozemky pod místní komunikací (bezúplatně) a poze-
mek se zelení nad Žižkovou ulicí (zde přichází v úvahu pouze odkup), 
a proto schválili podání příslušných žádostí Správě železnic.

Žádost o darování budov Základní umělecké školy
Součástí jednání byla žádost Moravskoslezského kraje o darování 
budov Základní umělecké školy Rýmařov, jíž je Moravskoslezský 
kraj zřizovatelem. Žádost je motivována snahou vyřešit nevyhovující 
podmínky pro výuku uměleckých oborů v Rýmařově. Škola nyní síd-
lí v budovách města na ulicích Čapkově (hudební obor) a Divadelní 
(výtvarný a literárně-dramatický obor, koncertní sál). Prostory (včet-
ně výuky tanečního oboru v tělocvičně základní školy na Národní uli-
ci) jsou kapacitně i kvalitativně naprosto nevyhovující a řediteli bylo 
v několika po sobě následujících zprávách České školní inspekce ulo-
ženo situaci řešit. Stávající majetkoprávní vztah, kterým je smlouva 
o výpůjčce, neumožňuje Moravskoslezskému kraji racionálně inves-
tovat do cizího majetku. Město Rýmařov z vypůjčených objektů nein-
kasuje žádný příjem, zajišťuje jen jejich základní údržbu a na zásadní 
rekonstrukci nemá finanční zdroje. Zajištění vhodnějších prostor pro 
ZUŠ je zahrnuto také do strategického plánu rozvoje města. 
Moravskoslezský kraj požádal o darování buď objektu bývalé školy 
Prima na Sokolovské ulici, kam by po rekonstrukci všechny umělecké 
obory přemístil, anebo o darování objektů, které škola využívá nyní, 
tj. domů Čapkova 6 a Divadelní 10, jež by následně zrekonstruoval. 
Na jednání zastupitelstva města 29. dubna 2021 však bylo schváleno 
rozšíření strategického plánu rozvoje města o vyřešení nevyhovují-
cích prostor budovy MěÚ na ulici 8. května přemístěním příslušných 
odborů do objektu bývalé školy Prima, což znamená, že krajem prefe-
rovaná varianta, kterou je převod budov na Sokolovské, již není reali-
zovatelná. Projednávání předložené žádosti se tedy soustředilo jen na 
převod stávajících nemovitostí v užívání ZUŠ. Zastupitelstvo schvá-
lilo záměr darování pozemků a budov na ulici Čapkova 6 a Divadelní 
10 do majetku Moravskoslezského kraje a uložilo vedení města jednat 
o podmínkách a možnostech daru.

Další výsledky jednání u jednotlivých bodů najdete na webových 
stránkách města www.rymarov.cz. Celé jednání zastupitelstva bylo 
opět přenášeno on-line prostřednictvím YouTube. Přenos v reálném 
čase bez záznamu nepodléhá ochraně osobních údajů. 

JS
Zdroj: materiály zastupitelstva města

Foto: redakce

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa podle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění

STAROSTA MĚSTA RÝMAŘOV VYHLAŠUJE 
VÝbĚROVé ŘíZENí

na obsazení pozice strážník/strážnice Městské policie Rýmařov

Místo výkonu práce: Město Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. září 2021, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek:  1,0 
Platová zařazení: 7. platová třída – strážník čekatel – do 

doby získání osvědčení o splnění stano-
vených odborných předpokladů,

 8. platová třída – v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce a naříze-
ním vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, vše ve znění pozděj-
ších předpisů + zvláštní příplatek + mož-
nost přiznání osobního příplatku,

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých výhod

Popis pracovní činnosti:
Strážník městské policie plní úkoly dle ustanovení § 2 zákona 
o obecní policii, jako zejména:
	 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	 dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
	 dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení 

obce,
	 podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním záko-

nem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na po-
zemních komunikacích,

	 podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřej-
ného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění sta-
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novených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho 
obnovení,

	 podílí se na prevenci kriminality v obci,
	 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných pro-

stranstvích v obci,
	 odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti 

obce,
	 poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Mini-

sterstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje 
o obecní policii.

Zákonné požadavky na zájemce:  
(dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění): 
	 státní občan České republiky,
	 fyzická osoba starší 18 let,
	 bezúhonnost,
	 zdravotní způsobilost,
	 střední vzdělání s maturitní zkouškou,
	 spolehlivost,
	 osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, 

pokud takové osvědčení uchazeč vlastní.

Jiné požadavky na zájemce:
Požadované znalosti a dovednosti:
	 velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
	 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidičská praxe,
	 dobrá fyzická kondice,
	 odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita,
	 zbrojní průkaz skupiny D výhodou.

Písemná přihláška zájemce bude obsahovat:
	 označení výběrového řízení,
	 jméno, příjmení a titul uchazeče,
	 datum a místo narození uchazeče,
	 státní příslušnost uchazeče,
	 místo trvalého pobytu uchazeče,
	 číslo občanského průkazu,
	 kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
	 datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které zájemce k písemné přihlášce přiloží: 
	 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se 
požadavků tohoto výběrového řízení,

	 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	 čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst.  

1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii s odkazem na ust. 
§ 4b odst. 2, 4 tohoto zákona, které nesmí být starší 3 měsíců,

	 čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy  
č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti ucha-
zeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,

	 ověřenou kopii platného osvědčení MVČR pro výkon povo-
lání strážníka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní,

	 souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro 
účely tohoto výběrového řízení.

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že 
vyhlašovatel je oprávněn k ověření pravdivosti čestného prohlá-
šení o splnění podmínky spolehlivosti dle ustanovení § 4b zákona 
č. 553/1991 Sb.:
1. Pořídit si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů 

nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spá-
chaných přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky pře-
stupků, podle § 4b odstavce 1 zákona č.553/1991 Sb.

2. Požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko, 
zda existují skutečnosti nasvědčují tomu, že uchazeč založil, 
podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, kte-
ré směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá 
národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči 
jiné skupině osob.

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že 
vyhlašovatel si k ověření bezúhonnosti dle ustanovení § 4a zákona 
č. 553/1991 Sb. uchazeče vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů. 
Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel 
tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platný-
mi právními předpisy.

Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 
230/1, 795 01 Rýmařov  

Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou označené „Výběrové řízení strážník Městské policie Rý-
mařov – Neotvírat“, doručeno nejpozději v den stanovené lhůty 
pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky:  25. 8. 2021  
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového ří-
zení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdyko-
liv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně 
až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které 
mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je zveřejněn a dostupný 
ke stažení na úřední desce města: www.rymarov.cz. 
Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními úda-
ji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.

Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Luděk Šimko, starosta 
města Rýmařov, tel.: 554 254 130 popř. Ing. Lenka Vavřičková, 
místostarostka města Rýmařov, tel: 554 254 131.

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta města Rýmařov

Užitečná informace

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022
Ministerstvo životního prostředí představilo na tiskové konferenci 15. 
července 2021 základní podmínky 4. kola kotlíkových dotací. Dotace 
na výměnu starých kotlů budou rozděleny do dvou kategorií: dotace 
ve výši až 95 % pro domácnosti s nižšími příjmy a dotace na výmě-
nu pro ostatní domácnosti v rámci programu Nová zelená úsporám 
(NZÚ). Zde bude dotace do výše až 50 % a nově ji bude možné využít 
pro výměnu kotlů v bytových jednotkách a trvale obývaných rekreač-
ních domech.

Příjem žádostí v rámci dotací pro domácnosti s nižšími příjmy bude 
spuštěn zřejmě začátkem roku 2022, u dotací na výměnu kotlů v rám-
ci NZÚ na přelomu září a října letošního roku. Město Rýmařov v sou-
časné chvíli zjišťuje podrobnější podmínky pro podání žádostí a mož-
nosti financování, případně půjček pro naše občany. O dalším vývoji 
vás budeme informovat.

Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje
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Město nabízí k prodeji pozemky pro rodinné domy a chaty
Pozemek pro stavbu rodinného domu v Edrovicích

Předmětem prodeje a této veřejné soutěže je pozemek parc. č. 331/37 
o výměře 1 009 m2 v k. ú. Edrovice za účelem výstavby rodinného 
domu v rámci stavby „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice 
II. A“. Předmětem prodeje bude i část domovní vodovodní a kanali-
zační přípojky, kterou vybudovalo město jako odbočku k předmětné 
parcele. 
Prodej proběhne obálkovou metodou. Minimální cena pozemku je 
znaleckým posudkem stanovena na 571 377 korun. Z této minimální 
ceny budou zájemci vycházet při podávání svých nabídek. Upozorňu-
jeme zájemce, že pozemek se nachází v lokalitě, kde byla dříve pro-
vozována zemědělská činnost, a nově vybudované zastavěné plochy 
pod rodinnými domy a veškeré zpevněné plochy bude muset zájemce 
před vydáním stavebního povolení na své náklady nechat vyjmout 
ze zemědělského půdního fondu. Jediným hodnoticím kritériem pro 
výběr kupce bude nejvyšší nabídnutá částka za odkoupení předmětu 
prodeje. 
S ohledem na stávající charakter a hodnoty okolí území se nepřipouští 
srubové a roubené typy staveb, návrhy jednotlivých rodinných domů 
budou posuzovány individuálně v řízení o umístění stavby. Další in-
formace lze získat u referentů na místním stavebním úřadě. 

Pozemek pro stavbu rodinného domu v ulici Na Stráni

Předmětem prodeje a této veřejné soutěže je pozemek parc. č. 2295/4 
o výměře 641 m2 v k. ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného 
domu. Upozorňujeme, že přes pozemek vede plynovod (věcné bře-
meno není zapsáno v katastru nemovitostí). S ohledem na plynovod 
a jeho ochranné pásmo je pro výstavbu vhodná cca polovina předmět-
ného pozemku. 

Prodej proběhne obálkovou metodou. Minimální cena pozemku je 
znaleckým posudkem stanovena na 145 817,10 korun (v částce je 
již započteno DPH ve výši 21 %). Z této minimální ceny budou zá-
jemci vycházet při podávání svých nabídek. Ke kupní ceně budou 
dále připočteny náklady spojené s převodem (kolek a vyhotovení 
znaleckého posudku a geometrického plánu). Jediným hodnoticím 
kritériem pro výběr kupce je nejvyšší nabídnutá částka za odkoupení 
předmětu prodeje. 

Pozemek pro stavbu rodinného domu nebo chaty  
v Harrachově

Předmětem prodeje a této veřejné soutěže jsou dvě části pozemku 
parc. č. 3127/8 – označené jako ČÁST 1 a ČÁST 2, vše v k. ú. Rý-
mařov, každá část o výměře cca 2 300 m2, za účelem výstavby ro-
dinného domu nebo rekreačního objektu. Na pozemku se nachází 
vedení a sloupy elektrického napětí a veřejného osvětlení, což je pro-
blematické pro případné umístění staveb. Z tohoto důvodu rozhodlo 
zastupitelstvo města schválit prodej pouze s podmínkou přeložky NN 
a VO. Náklady spojené s přeložkou hradí kupující.
Minimální cena pozemku byla stanovena na částku 203,28 Kč/m2 
(v částce je již započteno DPH ve výši 21 %). Tato cena je minimální 
nabídkovou cenou, ze které budou zájemci vycházet při podání svých 
nabídek. Ke kupní ceně budou dále připočteny náklady spojené s pře-
vodem (kolek a vyhotovení geometrického plánu). Jediným hodnoti-
cím kritériem pro výběr kupce je nejvyšší nabídnutá částka za odkou-
pení předmětu prodeje. 

Pro všechny tři nabídky platí, že do 18 měsíců od uzavření budoucí 
smlouvy musí být uzavřena kupní smlouva a kupující musí získat pra-
vomocné stavební povolení či jiné opatření příslušného orgánu státní 
správy umožňující řádné zahájení příslušné stavby. Nejpozději do 12 
měsíců od uzavření kupní smlouvy musí kupující vybudovat základy 
a základovou desku, do 2 let od podpisu kupní smlouvy musí zkolau-
dovat stavbu RD.
Nabídky zasílejte nebo doručte nejpozději 6. září 2021 do 16:00, tedy 
do zahájení zasedání hospodářské komise, na kterém se budou nabíd-
ky otevírat. Zájemci mohou být u otevírání obálek přítomni.
Podrobné informace k prodeji lze získat na úřední desce nebo na fi-
nančním odboru MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, u Ing. Lucie 
Svobodové, tel.: 554 254 152, e-mail: svobodova.lucie@rymarov.cz.

JS
Zdroj: MěÚ Rýmařov

Zapojte se do rozvoje Rýmařovska
MAS Rýmařovsko, o. p. s., žádá ob-
čany o vyplnění krátkého dotazníku, 
jehož výsledky budou využity při 
zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje na ob-
dobí 2021–2027. Místní akční skupina Rýmařovsko pro tyto účely 
potřebuje znát podněty obyvatel, obcí, neziskových organizací a pod-

nikatelských subjektů. Odpovědi pomohou zjistit, co by se v naší obci 
a jejím okolí mohlo zlepšit. Anketa je anonymní a podněty lze přispět 
do 2. srpna 2021. 
Dotazník je možné vyplnit na těchto webových stránkách: https://
bit.ly/dotaznik-MAS.

JS
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Ortopedická ambulance v nemocnici vyšetřuje nově také kyčelní klouby 
nejmenších pacientů

Ortopedická ambulance Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově prová-
dí vyšetření pacientů s poškozením pohybového aparátu. Každou středu 
se v prostorách ordinace chirurgické ambulance v Rýmařově otevírají 
dveře objednaným ortopedickým pacientům, ke kterým se nově přidáva-
jí také dětští pacienti indikovaní k vyšetření kyčelního kloubu pro vylou-
čení vrozených změn a možných souvisejících komplikací.
Péči nejmenším ortopedickým pacientům poskytuje ortoped a spor-
tovní traumatolog MUDr. Peter Gálóczy. „Vyšetření kyčlí u novoro-
zenců se provádí k prevenci, ale i potenciálnímu záchytu kongenitální 
dysplazie kyčelního kloubu, tedy vrozených vývojových vad všech sou-
částí kloubu. K tomu byl stanoven tzv. plán trojího síta. První vyšetře-
ní se provádí mezi třetím až pátým dnem po porodu, následuje kont-

rolní sonografické vyšetření kyčle v šesti týdnech a ve třech měsících 
věku,“ popisuje MUDr. Gálóczy a upozorňuje, že nesprávné balení 
dětí může ovlivnit vývoj dětské kyčle. Při nesprávném provedení mo-
hou být například nohy příliš silně upevněny v poloze, ve které se 
dítě nemůže dostatečně pohybovat. „Hrozí také, že dítě kvůli špatné 
technice balení nebude moct kopat. Navíc by mohlo dojít ke zpomale-
ní vývoje pohybu. Roznožení kyčelního kloubu je tedy přímo ovlivněno 
širokým či volným balením,“ vysvětluje lékař MUDr. Peter Gálóczy. 
Existuje řada cviků, kterými lze správný vývoj podpořit. „Na místě je 
včasné zahájení cvičení pod dohledem specialisty, hlavně při patolo-
giích vývoje,“ doplnil.
V posledních letech je velmi moderní nošení miminek v šátcích či 
nosítkách. Na otázku, jak na tento trend pohlíží, doktor Gálóczy od-
povídá: „Již ve 40. letech poukázal japonský ortoped na pozitivní sou-
vislost mezi nošením dítěte a nižším výskytem dysplazie. Při nošení 
dítěte dochází k přenosu pohybových impulsů od nosící osoby. Během 
nošení dítěte v šátku působí příznivě na tělo dítěte rovnováha, koor-
dinace, otáčivý pohyb a napřímení. Což může pohybový vývoj dítěte 
pozitivně ovlivnit. Je ovšem důležité dodržovat správný způsob nošení 
dítěte v šátku na boku, který uvádí vybraná odborná literatura. No-
šení dítěte v nosítku dle konstituce matky může zhoršit průběh vývoje, 
ale jinak hodnotím nošení miminka v nosítku kladně.“
Do ortopedické ambulance Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařo-
vě je možné se objednat osobně nebo telefonicky ve středu od 7:00 do 
14:00 na tel. čísle 554 253 344.

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

Zdravotnictví
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Středisko volného času

NABÍDKA LETNÍCH 
TÁBORŮ 2021 www.svcrymarov.cz
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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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Policejní zápisník

bezpečnost dětí o letních prázdninách
Během prázdnin většina z nás mění svůj ob-

vyklý denní režim. Více cestujeme, vyrážíme na 
dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období 

stejně jako po celý rok bychom neměli zapomínat na bezpečí dětí. 
Připomeneme proto několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění do-
hledu nad dětmi.

Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas
•	 Domluvte se s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může 

samo pohybovat a kam jít nesmí.
•	 Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
•	 Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po pří-

chodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.
•	 Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo při-

jde na návštěvu.
•	 Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy 

doma.
•	 Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, 

i kdyby je lákali na sladkosti nebo podívat se třeba na štěňátko.
•	 Učte je hlídat si své věci – nenechávat bez dozoru odložené klíče 

od domu nebo mobilní telefon při venkovních hrách.

bezpečné sportování a koupání
•	 Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné po-

můcky při sportování.
•	 Při jízdě na kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových brus-

lích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.
•	 Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silnič-

ním provozu a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost.
•	 Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nene-

chávejte děti bez dozoru.
•	 Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v ne-

bezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.

•	 Zdůrazněte, aby v místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody 
a členitost dna, do vody neskákaly. 

•	 Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do 
vody rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.

•	 Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu 
– hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, 
protože by mohl zachránce stáhnout pod hladinu, a přivolat zá-
chrannou službu.

Čas strávený u počítače
•	 Dohodněte se s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefo-

nem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní 
pohybové aktivity.

•	 Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy jsou na internetu, 
mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blo-
kovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazov-
ky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.

•	 Připomeňte dětem, že při komunikaci v on-line světě je nutné 
dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.

•	 V kyberprostoru se k ostatním chováme tak, jak bychom chtěli, 
aby se oni chovali k nám. 

•	 Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se 
na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.

•	 Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie 
a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární či hrubé 
e-maily nebo vzkazy.

•	 Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat 
svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují 
či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.

 nprap. Bc. Marika Jeličová 
vrchní inspektorka oddělení prevence

Krajské ředitelství PČR Moravskoslezského kraje

 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
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Záchranáři v akci

Letečtí záchranáři zasahovali na bruntálsku
Tým letecké záchranné služby Ostrava spolu se spádovými pozemními 
posádkami ZZS MSK zasahoval během čtvrtku 22. července u několika 
nehod a úrazů na Bruntálsku.
Před dvanáctou hodinou vrtulník startoval do obce Skály, kde došlo 
ke střetu cyklisty s traktorem. Dvaašedesátiletý muž utrpěl vícečetná 
poranění v oblasti hlavy, zad a horní končetiny, byl však při vědomí. 
Krátce po šestnácté hodině převzali operátoři záchranné služby in-
formaci o napadení krávou v Horním Benešově. Sedmašedesátiletého 
muže zvíře při útoku těžce zranilo na břiše a pacient se nalézal v šo-
kovém stavu. Letečtí záchranáři a pozemní týmy ZZS poskytly zraně-

ným přednemocniční neodkladnou péči, poté byli pacienti vzdušnou 
cestou přepraveni na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice.
Zhruba měsíc před těmito událostmi, 27. června, zasahovaly rýma-
řovské týmy ZZS u cyklisty ve Žďárském Potoce. Sedmačtyřicetiletý 
muž v bezvědomí byl v terénu nalezen dalšími cyklisty. S poraněním 
hlavy musel být zaintubován a převeden na přístrojem řízenou ven-
tilaci. Pacienta převzali letečtí záchranáři, kteří zajistili jeho šetrnou 
přepravu do traumatologického centra ostravské Fakultní nemocnice. 

PhDr. Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Moravskoslezští záchranáři během soboty vyjížděli ke stovce zraněných
Posádky ZZS MSK zasahovaly během soboty 17. července u 365 pa- 
cientů, z toho bylo čtyřiadevadesát různě zraněných osob. O předchozích 
prázdninových sobotách to bylo srovnatelné (89 a 102 zraněných).

Největší skupinu tvořili pacienti po nejrůznějších pádech, jichž týmy 
ošetřily téměř šest desítek. U části z nich šlo o prosté pády, mnohdy 
osob v seniorském věku – po zakopnutí, ztrátě rovnováhy či při kola-
psu. Dvacet dalších pádů bylo ovlivněno alkoholem. Mezi ostatní pří-
pady patřily pády ze schodů, stromu, svahu, ale také z pergoly, patra 
domu nebo nákladové rampy či při vystupování z vlaku. 
Několik lidí bylo zraněno při haváriích vozidel, deset při nehodách 
na jízdních kolech, bruslích a koloběžkách. Další desítka osob utrpěla 
poranění během sportovních aktivit, jako je fotbal, hokej, volejbal, při 
skoku do bazénu ad.
Čas dovolených, prázdnin a letních víkendů přináší každoročně zvý-
šené množství úrazů a zranění. Záchranáři proto opětovně nabádají 
k opatrnosti, dodržování základních pravidel bezpečnosti a zvažování 
vlastních sil i schopností. Řadě zranění lze totiž předcházet. 

 Foto a text: PhDr. Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Poděkování Diakonii Rýmařov
Děkuji celému kolektivu Diakonie ČCE Rýmařov v čele s vedoucí paní Maňurovou za velkou pomoc a péči o mého manžela Jana Krupu.

Dana Mihálová, manželka

Z kapsáře tety Květy 

bez trička ani ránu
Mikina, tričko, legíny, džíny a další, to jsou části našeho oblečení. 
Kdeže punčochy, rukavičky, klobouk, kvádro a vázanka. Móda je 
uvolněná, spíš pohodlná a sportovní, styl „vietnamské tržnice“.
Zastavme se u obyčejného trička. Nejdřív to byl skromný kus spod-
ního prádla, který oblékali horníci, farmáři a přístavní dělníci. Už ve 
středověku nosili muži jako spodní prádlo dlouhou košili, takzvaný 
T-střih dnešního trička. Potom přišel overal na celé tělo s knoflíky 
v rozkroku. Je jim v tom horko, tak se rozhodnou overal rozstřihnout 
a vrchní díl nechat dostatečně dlouhý, aby se dal bez problémů zastr-
čit za opasek. 
V roce 1913 přichází zlom. Americké námořnictvo objednává pro své 
vojáky bílá bavlněná trička s dlouhým i krátkým rukávem, oblékala 
se pod kousavé uniformy. S koncem války si veteráni v nafasovaných 
tričkách užívali volnosti.
Levná pohodlná trička, která se snadno perou, odkoukali farmáři 
a sportovci. Popularita roste. Přichází mladičký Marlon Brando, to je 
rok 1947. Ve filmu Tramvaj do stanice Touha okouzluje divačky jeho 

vyrýsovaná postava, je v negližé a zranitelný. Začas nosí tričko Elvis 
Presley, Kurt Cobain, Bridgitte Bardotová nebo Madonna.
Mladí kluci shánějí trička, kde se dá, děvčata se zatím zdráhají s kou-
pí. Trička polo má „na svědomí“ francouzský tenista René Lacoste, 
jsou to košile s krátkým rukávem z měkké pleteniny, mají límeček 
a tři knoflíky v horní části. Potom se Lacoste spojí s obchodníkem 
Gillierem a trička jdou po světě, mají znak krokodýla na levé straně.
Už se stávají hitem, sexy oděvem, unisexovou záležitostí. Trička uloví 
pro sebe další metu, to je prostor pro reklamu. Pivovar Budweiser, 
Coca-cola, Xerox, dále zájmová seskupení, spoluzaměstnanci, spo-
lužáci. 
A když vám řeknu, že si to vezmu na triko, udělám to úplně sám, 
zabezpečím to, slibuju. Ale možná potom budu jako vytahané triko.
Pro dnešek s triky končím. Jdu totiž do víru obchodů vypátrat, jestli 
už je k dostání český unikát – tričko CityZen. Nešpiní se, nepotí se 
v něm a je příjemné na nošení. Opravdu je skvělé a… existuje!

Si
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Libuše Makúchová – Rýmařov ............1939
Bohumila Kolářová – Rýmařov ...........1932
František Mirga – Rýmařov .................1961
Ferdinand Šopík – Rýmařov ................1955
Petr Hanich – Jamartice .......................1956
Jan Krupa – Rýmařov ..........................1948
Ondřej Bršťák – Dolní Moravice .........1957
Jan Slovák – Jiříkov .............................1954
Ladislava Trusinová – Rýmařov ..........1955
Milan Škrabala – Mirotínek .................1946
Marie Ludwigová – Stará Ves ..............1936
Zdeněk Novobilský – Malá Morávka ..1948

Marie Mílková – Rýmařov ...................1929
Bohuslav Oriabinec – Rýmařov ...........1948
Eva Slováková – Rýmařov ...................1940

František Šoman – Rýmařov ................1928
Irena Ondrášková – Rýmařov ..............1933

Rozloučení
S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí pana Ferdinanda Šopíka. Zemřel předčasně dne 29. 6. 2021 
ve věku pouhých 66 let.
Byl velmi známou a výraznou osobností našeho města. Všichni jsme ho dobře znali především z jeho pracovní a pod-
nikatelské činnosti, ale aktivně se účastnil i veřejného života. Zdobila ho mimořádná pracovitost, poctivost a ochota 
i praktické vědomosti a zkušenosti z profesí, které zastával. Po čtyři volební období byl občany zvolen rýmařovským 
zastupitelem. Zde jsme ho poznali především jako člověka s jasnými a pevnými názory a velkého patriota města. Byl 

jedním z našich podnikatelů, kteří významně a nezištně podporovali veškeré aktivity našich spolků a sdružení, především sportovců. Byl 
vždy přímý a přátelský k lidem, měl svůj osobitý humor a zároveň schopnost sdělovat své názory přímo, bez obalu a vytáček.
Odchodem Ferdinanda Šopíka ztrácí především zarmoucená rodina milujícího otce a dědečka, naše město významnou osobnost, která se 
dlouhá léta aktivně zúčastňovala jeho života, a my velkou oporu a přítele. Čest jeho památce.        Vedení města

Není možné zapomenout na člověka,
kterého opravdu milujeme.

Dne 1. srpna 2021 by oslavila 80. narozeniny 
naše maminka, babička a teta,

paní Jana Janků.
S láskou vzpomínají dcera Lada s manželem

a vnoučata Radim a Barunka.

Společenská kronika

blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Katarína Zacharová – Rýmařov  .........80 let
Dieter Schallner – Rýmařov  ...............80 let
Marie Bačíková – Rýmařov  ...............81 let
Miroslav Hanuš – Jamartice  ...............81 let
Anna Ujfaluši – Rýmařov  ..................81 let
Annelies Zubková – Rýmařov  ...........81 let
Ladislav Kunčar – Rýmařov  ..............82 let
Jarmila Koudelová – Rýmařov  ..........82 let
Bedřich Krömer – Rýmařov  ...............83 let

Vlasta Dřevová – Rýmařov  ................83 let
Božena Kroutilová – Ondřejov  ..........83 let
Jan Elšík – Rýmařov  ..........................84 let
Zdeněk Čermák – Rýmařov  ...............84 let
Filomena Bejdáková – Rýmařov  .......85 let
Marie Václavíková – Rýmařov  ..........87 let
Marta Sedláková – Rýmařov  .............87 let
Zdeněk Pospíšil – Stránské  ................88 let
Helena Dokoupilová – Rýmařov  .......89 let

Josef Echinger – Janovice  ..................89 let
Antonín Zavadil – Rýmařov  ..............90 let
Jaroslav Mazel – Nové Pole  ...............90 let
Ladislav Šín – Rýmařov  .....................92 let
Anna Janeková – Edrovice  .................93 let
Ferdinand Štěpek – Rýmařov  .............95 let
Marie Rajnohová – Rýmařov  .............96 let

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

blahopřání
Dne 26. června 2021  
oslavil 90. narozeniny

pan Antonín Zavadil.
K významnému životní-
mu jubileu přejeme hlavně 
pevné zdraví, štěstí, lásku 
a optimismus. 

Při této radostné události je vhodné připomenout, že pan Zavadil 
působil více než 50 let jako pedagog na základní škole v Rý-
mařově a Břidličné. Za svou práci byl Ministerstvem školství 
ČR vyznamenán nejvyšším vyznamenáním za celoživotní peda-
gogickou činnost. Věnoval se aktivně sportu, dlouhá léta patřil 
mezi přeborníky v tenise, stolním tenise, košíkové a ledním ho-
keji. Neuvěřitelných 64 let se společně se svou manželkou vě-
noval dětem a mládeži na letních dětských táborech. Nelze také 

nepřipomenout, že patří k legendám muzikantů.
 Děkujeme a přejeme plno sil do dalších let!

Vedení města a redakce

blahopřání k životnímu jubileu  
– 70. narozeninám, 

které 3. července 2021 oslavil
pan Jan Skoumal.

Vše nejlepší přejí syn Pavel, dcera Hana 
a ostatní rodina.

Diamantová svatba
Dne 12. 8. 2021 oslaví  

60. výročí svatby

Marie a František Šubovi.
Přijměte od nás  

ty nejupřímnější gratulace. 

Oslavujte a užívejte si své výročí – 60 krásných manželských let. 
Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví

přejí dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Rozloučili jsme se

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Rozloučení s Rosemarií Kretschmer
Těžký rok, během nějž navždy ode-
šla řada osobností spjatých s Rý-
mařovem, bohužel nekončí. Z ně-
meckého partnerského města Zeilu 
am Main přišla 11. června smutná 
zpráva o úmrtí paní Rosemarie 
Kretschmer, významné zástupky-
ně původních německých obyvatel 
Rýmařovska vysídlených po druhé 
světové válce, která se zasloužila 
o obnovení vztahů mezi německými 
a českými Rýmařovany.
Příběh Rosemarie Kretschmer, rozené Hadwiger, připomíná osudy 
tisíců jejích vrstevníků narozených za první republiky v českoslo-
venském pohraničí, obydleném tehdy převážně německy hovořícím 
obyvatelstvem. Narodila se 22. října 1934 v Rýmařově jako první 
dcera manželů Hadwigerových. Její matka pocházela z významné rý-
mařovské rodiny Schubertů, která ovlivnila tvář našeho města na kon-
ci 19. a začátku 20. století. Její strýc Rudolf Schubert byl městským 
stavitelem a vystavěl celou řadu stylových budov nejen v Rýmařově. 
K jeho nejvýraznějším projektům patří historizující přestavba domu 
na hlavním náměstí (dnešní lékárny Benu) na hotel s restaurací zva-
ný Schuberthof (1906), dostavba klášterní školy na Janowitzerstrasse 
(Sokolovské ulici) z roku 1910, výstavba školní tělocvičny na Berg-
städterstrasse (Hornoměstské ulici) z roku 1913, přestavba budovy 
pozdější pošty (1936) nebo výstavba Spitzerovy vily v Janovicích 
(1929–1930) dle návrhu vídeňského architekta Gustava Schölera, ale 
též několik obytných domů s typickými mansardovými střechami na 
dnešní ulici U Lomu, Jelínkově, Bartákově, Palackého či Národní, 
takže lze říci, že jeho stavitelský rukopis nacházíme v Rýmařově do-
slova na každém kroku.
Sama Rosemarie Kretschmer se narodila a vyrostla v architektonic-
ky zajímavé vilce Herzog v sousedství hostince U Cihelny na Irms-
dorferstrasse (dnešní ulici 8. května), jejž vlastnili a provozovali její 
prarodiče Auguste a Oskar Schubertovi. Zde, na okraji města, prožila 
dětství. Navštěvovala obecnou školu i měšťanku v Rýmařově, volné 
chvíle trávila s mladší sestrou. Zlom nastal roku 1945. Rosemarie 
s matkou, sestrou a babičkou se před postupující frontou ukrývaly 
v Bedřichově. Jakmile válka skončila, vrátily se domů, brzy nato však 
byl otec rodiny Franz Hadwiger internován ve sběrném táboře na ja-
novickém zámku a matka s oběma dcerami poslána na nucené práce 
do Hodolan u Olomouce. Po třech týdnech se směly vrátit, jejich vila 
však již byla obsazena a ony až do odsunu přebývaly v jediné míst-
nosti vlastního domu.
Útrapy spojené s vysídlením, jež Češi nazývají odsunem a Němci 
vyhnáním, prožívala sotva jedenáctiletá Rosemarie podobně trauma-
ticky jako mnozí další pamětníci, kteří své vzpomínky před několika 
lety svěřili i Rýmařovskému horizontu. Příkaz vydat se s 50kg zava-
zadly do sběrného tábora v Janovicích, šacování, hrubé zacházení, 
stísněné podmínky v přeplněném táboře, čekání o chlebu a vodě na 
nejistou budoucnost, pochod z Janovic na vlakové nádraží v Rýmařo-
vě, nástup do dobytčáků. To vše absolvovala dvakrát, poprvé začát-
kem srpna 1945, kdy je s matkou na poslední chvíli z vlaku odvolali, 
a tím odtrhli od prarodičů; podruhé 8. dubna 1946, kdy již vysilující 
cestu absolvovali i s otcem. Po čtyřech dnech dorazili do cílové sta-
nice v hesenském Wetzlaru. Strávili nějaký čas v nouzovém táboře 
a poté byli umístěni do Atzbachu. Teprve po dvou letech dostali zprá-
vu od Červeného kříže o osudu prarodičů, kteří byli odvezeni do  
Oscherslebenu v sovětské okupační zóně. V roce 1950 o sobě dala vě-
dět též matčina sestra a s prarodiči se znovu setkali teprve v roce 1952.
Rosemarie ve Wetzlaru dokončila gymnázium a stala se zdravotní 
sestrou. V roce 1958 se provdala za Helmuta Kretschmera původem 
z Ryžoviště, jenž se do Hesenska dostal týmž transportem jako Had-

wigerovi. V Dahlheimu u Wetzlaru si postavili dům a založili rodinu; 
narodily se jim dcery Sabine a Heike.
Rosemarie Kretschmer se již v mládí zapojila do činnosti krajanských 
spolků, stala se mimo jiné jednatelkou spolku Römerstadt/Altvater 
a zastupovala rýmařovské vysídlence v Sudetoněmeckém krajanském 
sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband). Podí-
lela se na společenském a kulturním životě vysídlenců ve Wetzlaru 
a jako pamětnice přednášela na školách. Své vzpomínky publikovala 
též v knize Wir waren doch noch Kinder (Byly jsme ještě děti) Walli-
ho Richtera. Její největší přínos pro život rýmařovských vysídlenců 
ovšem spočívá v redigování časopisu Römerstädter Ländchen, který 
navázal na stejnojmenný vlastivědný měsíčník vycházející v Rýma-
řově od roku 1922. Redaktorkou, editorkou i distributorkou časopisu 
byla osmnáct let. Důležitou úlohu Rosemarie Kretschmer sehrála rov-
něž v navázání kontaktů s obyvateli Rýmařova, zpočátku především 
s nevysídlenou německou menšinou a po listopadu 1989 též s novým 
vedením města. 
Na prvopočátky těchto vztahů vzpomíná první porevoluční starosta 
Rýmařova Ing. Miroslav Slováček, který vnímal zvláštní postavení 
uzavřené komunity rýmařovských Němců už během svého působení 
v Hedvě na konci 60. let:
 „Mými spolupracovníky se mimo jiné stali lidé, kteří byli ohromně 
pracovití a poctiví při plnění pracovních povinností, byli ale uzavření 
a navenek se nijak neprojevovali. To, že byli německého původu, se 
dalo poznat jen z jejich nedokonalé české řeči. Sami se o svých osu-
dech, životě před válkou či těsně po ní a o tom, jak probíhalo vysídlo-
vání, bavit v té době nechtěli.
Již jako starosta města jsem se od paní Olgy Schreiberové z rodiny 
neodsunutých Němců, mé bývalé spolupracovnice z barevny, dozvě-
děl, že nějaká paní Rosemarie Kretschmerová z německého Wetzlaru 
již léta organizuje zájezdy německých rodáků z Rýmařova a okolí za 
poznáním svého rodiště a setkáním s jejich neodsunutými německý-
mi spoluobčany či vzdálenými rodinami. Ta si přála sejít se se sta-
rostou města. První setkání s ní na počátku 90. let ve mně zanechalo 
velký dojem. Vstřícná a empatická dáma s velkým přehledem o poli-
tickém dění v Německu, ale i Česku a o Němcích žijících v regionu 
Rýmařovska. Zajímala se o vše, co ovlivňuje život obyvatel, o plány 
do budoucna, o nálady a vztahy českých a německých obyvatel v té 
době. Naše osobní setkání se v průběhu následujících desetiletí opa-
kovala jak v Rýmařově, tak při různých příležitostech v Německu.
Byla to ona, která v diskusích otevírala svoji duši a ze svého pohle-
du a z pohledu svých rodičů a prarodičů vyprávěla o životě obyvatel 
Rýmařovska v jeho dlouhé předválečné historii. Bez zábran otevřeně 
vyprávěla o poválečném procesu vyhnání německých obyvatel a o je-

Rosemarie Kretschmer u rodného domu
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jich traumatu, které si nesou celý život. Byla to ona, která přispěla 
k uzavření partnerství mezi Rýmařovem a Zeilem am Main, jenž je 
kmotrovským městem více než 1 000 odsunutých Němců z regionu 
Rýmařovska. Podpořila spolupráci v různých oborech společenské-
ho života, zejména mezi muzei obou měst. Jako redaktorka novin 
Römerstädter Ländchen nabídla jejich zasílání do našeho muzea a do 
redakce Horizontu. Rovněž nám umožnila poznávat tradiční zvyky 
rýmařovských Němců přenesené do života obyvatel Zeilu am Main, 
především jejich každoroční svatoanenskou pouť, jež původně vedla 
ke kapli V Lipkách a od roku 1948 míří k zeilské kapli Panny Marie 

Pomocné. V neposlední řadě to byla také ona, která svými znalostmi 
a nasbíranými dokumenty pomohla dokladovat předválečný rozvoj 
našeho města a budovatelské aktivity rozvětvené rodiny Schuber-
tů, kam rodově náležela. Patřila k velkým patriotům našeho města 
a k jeho významným osobnostem. Její činnost byla přínosem a ani 
nyní, kdy už není fyzicky mezi námi, bychom na ni neměli zapomí-
nat,“ uzavírá Miroslav Slováček.

Zdenka Přikrylová
Fota: archiv M. Slováčka

Přehled kulturních akcí červenec / srpen 2021

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

8. 7. – 29. 8. M. muzeum Rýmařov
Výstava fotografií Ondřeje Bačíka

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. zámek Janovice 
Hradozámecká noc

31. 7.  16:00 hod. M. muzeum Rýmařov 
Vernisáž: Deset

31. 7. – 29. 8. M. muzeum Rýmařov 
Výstava: Deset

31. 7. – 1. 8. hrad Sovinec 
Na příkaz císaře

1. 8. Ruda, kostel 
Pouť

6. 8. 21:00 hod. amfiteátr La Skála 
Letní kino: Dobyvatelé ztracené archy

6. – 8. 8. Kemp Indiana 
Velká cena Indiana

7. 8. Ryžoviště 
Obecní slavnosti

7. – 8. 8.  hrad Sovinec 
Poslední vzdor

11. 8.   10:00; 14:30 hod. Hedva Český brokát 
Mimořádné komentované prohlídky

14. 8. zámek Janovice 
Večerní prohlídky zámku

14. – 15. 8. hrad Sovinec 
Hodokvas rytíře Kobylky

20. 8. 21:00 hod. amfiteátr La Skála 
Letní kino: Tichý společník

21. 8. Hedva Český brokát 
Textilně-řemeslný workshop

21. – 22. 8. hrad Sovinec 
Velký lukostřelecký turnaj

25. 8.   10:00; 14:30 hod. Hedva Český brokát 
Mimořádné komentované prohlídky

28. 8. zámek Janovice 
Večerní prohlídky zámku

28. – 29. 8. hrad Sovinec 
Tajemný hrad Sovinec

Městské muzeum a Galerie Octopus

Vernisáž výstavy krojů v Hedvě
V sobotu 17. července odpoledne proběhla vernisáž, kterou byla oficiál-
ně zahájena výstava jihomoravských krojů, jež je pro letošní rok insta-
lována v externí expozici Městského muzea Rýmařov v budově textilky 
Hedva Český brokát. 

Výstava je financována Moravskoslezským krajem z projektu Návra-
ty II, který je součástí Technotrasy Surová krása pod záštitou Mora-
vian-Silesian Tourism, s. r. o. Cílem Technotrasy je upozorňovat na 
technické památky severní Moravy a Slezska.
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Kulturní podvečer v kapli V Lipkách
Uspořádáním kulturního podvečera 
v rýmařovské kapli V Lipkách v pátek 
25. července Městské muzeum Rýma-
řov uzavřelo dvouletý projekt „Kulturní 
dědictví“, realizovaný s polským partnerem Muzeem Wsi Opolskiej w 
Opolu a spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd 
a městem Rýmařovem. 

Panelová výstava nazvaná V chrámové kráse byla představena vloni 
v areálu skanzenového Muzea Wsi Opolskiej, se kterým rýmařovské 
muzeum spolupracuje již deset let. Společná výstava má upozornit 
na nejcennější architektonické dědictví, které obě muzea veřejnosti 
zpřístupňují. V Opoli je to dřevěný kostel ze 17. století zasvěcený sv. 
Kateřině Alexandrijské, který původně stál v obci Gręboszów, v roce 
1976 byl rozebrán a znovu postaven ve skanzenovém muzeu. Rýma-

Výstavu do Rýmařova zapůjčila PhDr. Romana Habartová, která re-
konstruovala desítky krojů z různých oblastí Slovácka. K vidění tak 
jsou repliky krojů např. z Kyjovska, Hradišťska, Ostrožska, Strážnic-
ka nebo Vizovicka z let 1820–1930. 

Vernisáž zahájila ředitelka městského muzea Růžena Zapletalová. 
Poté si slovo vzala autorka výstavy a shrnula základní informace 
o vzniku krojů a jejich tradici. S pomocí prezentace detailně popsala 
i postup výroby krojů.
Během příjemného odpoledne ve starobylé budově rýmařovské tex-
tilky proběhly ukázky textilní tvorby. Cifrování předváděla Gabriela 
Mahdalová, práci s flitrovanou portou představila Iveta Popelková. 
K vidění bylo skládání rukávců v podání Jarmily Matyášové a další 
činnosti. 
Více než padesát slováckých krojů je možné zhlédnout v externí ex-
pozici muzea v průběhu celé návštěvní sezóny. Brány rýmařovské 
Hedvy jsou k prohlídkám otevřeny v červenci a srpnu od úterý do 
soboty vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v září v úterý, čtvrtek 
a sobotu od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. 

Mgr. Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv MMR

Zahájení výstavy a představení publikace; zleva Jaroslaw Galenza, 
Tomáš Lašák, Růžena Zapletalová a Lenka Vavřičková

Koncert polské skupiny Silesia

 Návštěvníci si prohlížejí výstavu

Tomáš Lašák podává výklad o kapli V Lipkách
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řov prezentuje barokní kostel Navštívení Panny Marie známý jako 
kaple V Lipkách, pozoruhodný půdorysem ve tvaru elipsy, vnitřním 
ochozem a bohatou freskovou a sochařskou výzdobou mistrů z pře-
vážně olomouckých dílen. Na bohatou historii památek upozorňuje 
zmíněná panelová výstava, jež bude v kapli V Lipkách k vidění do 30. 
září a která doplňuje výklad průvodce. Muzea společně vydala rovněž 
stostránkovou publikaci o obou památkách s podrobným rozborem 
architektury, sochařské a malířské výzdoby i pojednáním o historii 
a souvisejících osobnostech. 
Po zahájení výstavy a představení publikace vystoupila polská skupi-

na Silesia. Ta působí od roku 1993 a aranžuje lidové písně ze Slezska 
v původním dialektu. Soubor tvoří sourozenci Krystian Czech (klari-
net, klavír, zpěv), Barbara Wysocka (zpěv), Gabriela Dworakowska 
(housle, zpěv) a profesor Dariusz Kownacki, učitel hry na akordeon 
na hudebních školách v Nyse a Opoli. Kapela v rýmařovském mari-
ánském kostele zahrála známé i méně známé duchovní písně o Panně 
Marii, v druhé části pak staré slezské lidové písně. Po koncertě, jenž 
byl mimořádným zážitkem, následovaly komentované prohlídky. 

Text a foto: Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

Sny, skutky a cesty DVOU v Galerii Octopus
V sobotu 3. července byla před budovou muzea zahájena druhá letošní 
výstava v Galerii Octopus. Tentokrát se na ní představili dva autoři – Pa-
vel Mereďa a Antonín Mikšík, kteří jsou spjati zejména s Uničovem, ale 
patří též do okruhu výtvarníků a přátel rýmařovského Spolku OCTOPUS, 
u jehož založení v roce 1992 stáli. 
Po Romanu Karlovi s Adamem Rybkou a Miloslavu Požárovi s Lu-
bošem Tesařem jsou Pavel Mereďa (*1957) s Antonínem Mikšíkem 
(*1960) třetí dvojicí cyklu výstav DVA, v němž se představují vý-
tvarníci a fotografové z okruhu Spolku OCTOPUS. Ten díky laska-
vé finanční podpoře města Rýmařova, firmy RD Project & Partners 
a dalších sponzorů vydal k výstavě katalog. Časem by tak měla 
vzniknout „katalogtéka“ mapující výtvarnou činnost autorů s vazba-
mi na Rýmařov.
Oba vystavující se od osmdesátých let minulého století účastnili non-
konformních aktivit, např. legendárních Uničovských parků, a byli 
členy VSUV (Volného sdružení uničovských výtvarníků), jež v roce 
1986 podnítilo rýmařovské přátele k založení vlastního KAV (Klu-
bu amatérských výtvarníků), sídlícího s prostory galerie v tehdejším 
Domě kultury. Po roce 1992 se KAV transformoval ve Volné sdru-
žení výtvarníků Octopus, jehož členy se stali právě i Pavel Mereďa 
s Antonínem Mikšíkem. 
Jejich první společná výstava v Rýmařově se uskutečnila před os-
madvaceti lety. Byla to teprve druhá výstava v nově založené Ga-
lerii Octopus čerstvě obnoveného rýmařovského muzea. Po ní se 
oba autoři stali pravidelnými vystavovateli na „octopusáckých“ ko-
lektivních přehlídkách v tuzemsku i zahraničí – Německu, Belgii či 
Polsku. 
Pavel Mereďa ve své části výstavy nazvané Sny a skutky prezentuje 
výběr z malířské, grafické a sochařské tvorby z let 1989–2020. V ole-
jových kompozicích dominuje ostrá, místy až agresivní barevnost 
nesoucí symbolický význam a deroucí se k divákovi zvláště ve vy-
pjatých námětech všudypřítomného nebezpečí a ohrožení. To často 
číhá pod svádivým povrchem (Krakouš) nebo je jeho nositelem pří-
mo ženský prvek (Noční hlídka, Kudlanka Blanka). Své snové vize 
autor čerpá z vnitřního prožitku lidské psýchy. Právě pro zdroj svých 

vizí – sny a představy – bývá označován za surrealistu, on se však cítí 
být spíše naivistou. V monochromních a klasičtěji pojatých suchých 
jehlách a mezzotintách se projevuje autorova vášeň pro linii a kresbu 
při zachycení nadčasových témat lidského života – neúprosnosti času 
a smrti. V pískovcových sochách stylizovaných figur s průhledy do 
vnitřního světa naopak dosahuje lyrického tónu a zklidnění (Objetí). 
Pro tvorbu Antonína Mikšíka je příznačná fotografie, kterou zazna-
menává převážně své Cesty, jak zní i název výstavy. Jako vášnivý 
cestovatel po pádu železné opony navštívil přes čtyřicet zemí pěti 
světadílů. Z Paseky, obce na rozhraní Hané a Nízkého Jeseníku, kde 
žije od roku 1988, zamířil do Sýrie, Libanonu, Jordánska, Indie, Me-
xika, Guatemaly, Belize, Kambodže, Thajska, Peru či Bolívie. Z ces-
ty se pokaždé vrací se snímky a také s cestovatelskými poznámkami, 
jež posléze zpracovává a vydává samizdatem. Posledních pět zásad-
ních výprav vydal ve svém nakladatelství Hïnek von Passek v pů-
sobivé publikaci Putování, v níž psané slovo doprovázejí černobílé 
fotografie. 
Snímky na výstavě jsou barevné, zřídka solitérní, většinou z nich 

Zahájení výstavy před budovou muzea

Zleva Michal Vyhlídal, Jindřich Štreit, Pavel Mereďa a Antonín Mikšík

Zleva Renata Karlová, Sten Vlč a Bohumil Macháček
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Ondřej bačík o opravách janovického zámku

Ve čtvrtek 8. července byla v komorním prostoru Galerie Pranýř zaháje-
na výstava fotografií dokumentujících opravy, které na janovickém zám-
ku organizoval a realizoval Ondřej Bačík v letech 2010–2012.
V období 1954–2001 v janovickém zámku sídlil archiv, rozsáhlé pro-
story tak byly využívány, větrány a částečně vytápěny. Po přesunu 
archivu do Opavy a Olomouce začal prázdný zámek rapidně chátrat, 
střechou zatékalo, objevila se dřevomorka, hmyz, hlodavci i vanda-
lové; pouze přízemní prostory nejstarší části byly městem udržovány 
a využívány jako obřadní síň. V té době Česká televize zařadila repor-
táž o osudu janovického zámku do cyklu Ta naše povaha česká – díl 
Zámky na odpis. 
S tím se nechtěl smířit Ondřej Bačík, jehož snem bylo zase zpřístupnit 
janovický zámek veřejnosti. Od roku 2007 začal tedy vyjednávat s ve-
dením města Rýmařova, Národním památkovým ústavem v Ostravě 
a Zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra ČR, aby získal alespoň 
nějaké finanční prostředky na nejnutnější opravy střechy a zabezpe-
čení proti vniknutí. Za získanou dotaci se nakonec podařilo zajistit 
umístění mříží do přízemních oken, instalaci všech nalezených dveří 
a oken, opravu značně poškozených míst ve střeše s částečnou výmě-
nou krovů a vysprávkou vikýřů, opravu omítek ve spodních částech 
zdiva, úklid všech místností, opravu a výměnu okenic a zárubní. Te-
prve pak mohlo rýmařovské muzeum v opuštěném zámku začít po-
řádat hojně navštěvované komentované prohlídky Mgr. Jiřího Karla. 
V letech 2012–2019 ve spolupráci s dalšími kulturními a školskými 
institucemi pravidelně zajišťovalo letní sezóny s bohatým kulturním 
programem. Sám Ondřej Bačík v zámecké kapli zorganizoval několik 
koncertů. 

Iniciativu prvotních oprav v období, kdy nebyla možná komplexní 
rekonstrukce z důvodu dlouhotrvajících soudních sporů původních 
majitelů se státem, zachycuje soubor dokumentárních fotografií, které 
autor tehdy pořídil a nyní poprvé vystavil. Představuje tak ohlédnu-
tí za úplnými začátky zpřístupnění janovického zámku, jehož nová 
budoucnost pod hlavičkou Národního památkového ústavu se začala 
psát v roce 2019. Snad se v budoucích letech někdejší sídlo Harrachů 
dočká celkové rekonstrukce a stane se atraktivním turistickým cílem.

Foto a text: Michal Vyhlídal, Městské muzeum Rýmařov

autor sestavil dvojice analogických námětů (např. Hooligans, Pro-
měna, Přímořské imprese), jež se vzájemně rozvíjejí a posilují. 
Zdánlivě banální životní situace dokáže autor vystihnout s humorem 

a nadhledem. Jako absolvent opavského Institutu tvůrčí fotografie 
navazuje na formulaci celoživotního tématu Jindřicha Štreita „Ves-
nice je svět“ svým heslem „Svět je jedna vesnice“, a to jak zdůraz-
nil Jindřich Štreit v úvodu výstavy, vědomým porušováním pravidel 
ve fotografické technice. Výsledkem jsou neotřelé, nekomponované 
a jaksi zdánlivě obyčejné momentky, jež při bližším zkoumání za- 
ujmou svým obsahem.
Výstava další „octopusácké“ dvojice přináší zastavení nad tvorbou 
dvou odlišných výtvarníků s rozdílným pohledem na svět, přesto 
dlouholetých přátel. Antonín Mikšík nás svými snímky zavádí do 
exotických krajin, které mu nabízejí více podnětů a námětů než „ci-
vilizované“ země plné blahobytu a technokracie. Pavel Mereďa nás 
zase od povrchu odklání k temné stránce lidského bytí a prožívání. 
Výstava tak odráží bipolaritu lidské existence a jejího zápasu na tom-
to světě. 

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Zdenka PřikrylováManželé Mereďovi a Roman Karel

Ondřej Bačík zahajuje výstavu

horizont
Fotografové Rýmařovska 

 

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ OPĚT V PRODEJI OD 28. 5. 2021
 

Seznam prodejců a objednávky zde https://1url.cz/yKwAH

R ý m a ř o v s k ý
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(Nejen) literární výročí

2. 8. 1921  zemř. Enrico Caruso, italský pěvec (nar. 24. 2. 1873)  
– 100. výročí úmrtí

5. 8. 1941  nar. boris Hybner, herec, mim, scenárista a dramatik 
(zemř. 2. 4. 2016) – 80. výročí narození

6. 8.  Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – výročí 
svržení první jaderné bomby na Hirošimu v roce 1945

6. 8. 2001  zemř. Jorge Amado, brazilský spisovatel  
(nar. 10. 8. 1912) – 20. výročí úmrtí

7. 8. 1921  zemř. Alexandr Alexandrovič blok, ruský spisovatel 
(nar. 28. 11. 1880) – 100. výročí úmrtí

7. 8. 1921  nar. bohumila Grögerová, spisovatelka, literární teore-
tička a překladatelka (zemř. 21. 8. 2014)  
– 100. výročí narození

7. 8. 1941  zemř. Rabíndranáth Thákur, bengálský spisovatel, 
filosof a skladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu 
(nar. 7. 5. 1861) – 80. výročí úmrtí

9. 8.  Den Nagasaki – výročí svržení jaderné bomby  
v roce 1945

9. 8. 1821  nar. Hieronymus Lorm, vl. jm. Heinrich Landesmann, 
spisovatel a publicista, vynálezce prstové abecedy pro 

hluchoslepé (zemř. 3. 12. 1902) – 200. výročí narození
11. 8. 1941  zemř. Antonín Hudeček, malíř (nar. 14. 1. 1872)  

– 80. výročí úmrtí
15. 8. 1771  nar. Walter Scott, skotský spisovatel  

(zemř. 21. 9. 1832) – 250. výročí narození
20. 8. 1941  nar. Július Satinský, slovenský herec, kabaretiér a spi-

sovatel (zemř. 29. 12. 2002) – 80. výročí narození
22. 8. 1891  zemř. Jan Neruda, spisovatel a novinář  

(nar. 9. 7. 1834) – 130. výročí úmrtí
23. 8. 1851  nar. Alois Jirásek, spisovatel (zemř. 12. 3. 1930)  

– 170. výročí narození
23. 8. 1951  nar. Petr Šabach, spisovatel (zemř. 16. 8. 2017)  

– 70. výročí narození
27. 8. 1871  nar. Theodore Dreiser, americký spisovatel a novinář 

(zemř. 28. 12. 1945) – 150. výročí narození
28. 8. 1551  nar. Václav budovec z budova, politik a spisovatel 

(popraven 21. 6. 1621) – 470. výročí narození
31. 8. 1941  zemř. Marina Cvětajevová, ruská spisovatelka  

(nar. 8. 10. 1892) – 80. výročí úmrtí

Citát:   V tmavých jeskyních našich myslí sny stavějí svá hnízda z pozůstatků dne.
Rabíndranáth Thákur



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2021

23

Kniha poprvé vydaná v roce 2021 
Petra Stehlíková: Nasterea

Vítejte v roce 2346, v temném světě rozděleném na dvě části. V jedné 
je svět obyvatelný a ve druhé zamořený toxickými plyny. Celý tento 
svět se točí kolem nerostu zvaného sklenit, z nějž se vytváří štít chrá-
nící lidstvo před zmíněnými jedy. Lidé, kteří nerost těží, zpracovávají 
ho a nejlépe mu rozumí, se nazývají sklenaři. Další jsou brusiči, kte-
ří sklenit upravují do určitého tvaru. A pak jsou tu naslouchači, těm 
sklenit dokonce zpívá. Naslouchači jsou velice důležití, protože jen 
oni dokážou slyšet reteu, bariéru tvořenou neviditelným štítem, a jen 
oni vědí, když je něco v nepořádku. 
Kvůli náročné a nebezpečné práci sklenařů dochází od jisté doby 
k deformacím novorozenců. Člověk, který se narodí bez deformace, 
má naději na lepší život. Ale bohužel ten, kdo se narodí deformovaný, 
má život o dost těžší a také kratší. Být sklenařem není tím pádem nic 
jednoduchého. O tom může vyprávět hlavní hrdinka příběhu Ilan.
Ilan se narodila ve městě Amárie jako dcera samotného faji, neboli 
vládce města. Narodila se bez deformace, a aby měla šanci na lepší 
život, protože jako dívka by musela jít pracovat do nor, vydává ji její 
matka za chlapce. Díky tomu a také díky svému nadání naslouchat se 
Ilan dostává do brusičské dílny a stane se nejmladším učněm ve skle-
nařské historii. Když do města přijedou válečníci z nížin, vezmou ji 
do svých služeb, a z ní se tak stává hlavní brusič slavné pětadvacítky. 
Díky mantii, sklenařskému oděvu zahalujícímu tělo od hlavy až 
k patě, může zachovat své tajemství před nepřáteli, aniž by vzbuzova-
la podezření, že je dívka, a nikoli chlapec. Postupem času Ilan zjišťuje 
pravdu, která byla jejímu lidu dlouhá léta utajována.

Matka mě kdysi nabádala, že je dobré předvídat nepředvídatelné 
a být připraven na nečekané. Říkala, že každá zeď či hradba má svůj 
důvod.
 A sklenařský svět ohrazený byl.
 Svobodní sklenaři svá města bránili zprvu proti samotné přírodě, pak 
proti člověku, a nakonec proti pařížské horečce.
 Naši nepřátelé naopak ochraňovali sami sebe před námi. Byla to 
právě ghetta, do kterých nás zavírali a kolem kterých se táhly neko-
nečné zdi oddělující dva neslučitelné světy. Za jedněmi hradbami tak 
vznikaly další.
 Jenomže ani ta největší hradba, kterou kdy lidstvo vystavělo, nedo-
kázala zajistit bezpečí lidem žijícím v Duvalském pohoří. Celá léta si 

všichni mysleli, že za reteou, naší spásou před smrtí, dalo by se říct 
i naším božstvem, tím největším sklenařským zázrakem, život neexis-
tuje. Jenomže se mýlili. Pomalu, skrytý pod jedem nasáklými mraky, 
se probouzel. Když se pak po mnoha letech ukázal světu, sklenaři ho 
pojmenovali nasterea.
 Už jenom to slovo vzbuzovalo strach. Vysoký tvor zahalený v černé 
mantii dokázal projít reteou a zmizet tak rychle, jak to žádný člověk 
nedokázal. Nikdo neuměl vysvětlit, co se na druhé straně děje. Jak ten 
tvor vznikl? Jak žije? Je z masa a kostí? Jak to, že dokáže projít skrz 
naši neviditelnou hradbu, která každého člověka neúprosně usmaží?
 Dokonce ani gura Elmar nebo mistr Agadon, člověk, který zažil skle-
nařská města ještě svobodná, netušili víc než to, že nasterey jsou smr-
telně nebezpečné, žijí na druhé straně a jediné, co je dokáže zahnat, 
jsou duvalské meče z čirého sklenitu.
 Ze sklenařské historie zbylo jen pár vědomostí předávaných z gene-
race na generaci nebo z gury na guru. V mnoha případech se docho-
valy spíš výmysly než skutečné události. Ale v těch několika, v těch, ve 
kterých člověk pravdu ani nehledal, se skrýval dávný příběh. Příběh 
o modrém sklenitu a pěti párech duvalů z něho vyrobených. Příběh 
o pravém významu slova nasterea.

(STEHLÍKOVÁ, Petra. Nasterea. 1. vyd. Brno: Host, 2021, s. 13–14.)

Petra Stehlíková letos vydala netrpělivě očekávanou knihu Nasterea, 
kterou navazuje na fantasy romány Naslouchač (2016) a Faja (2017). 
Čtenáře čekají nová dobrodružství a samozřejmě nová, větší nebezpe-
čí. Ilan se ocitá na druhé straně retey. Nachází svět, který hledaly celé 
generace. A také svět, kde žijí nasterey. Co jsou vlastně tyto tajemné 
bytosti zač? A jak mohly přežívat tak dlouhou dobu? Svět je stále plný 
tajemství a Ilan je odhodlaná na všechna přijít. Jelikož už ale nežije 
nikdo, kdo by jí s řešením hádanek pomohl a odpověděl na její otázky, 
musí si poradit sama.
První dva romány ze série Naslouchač se okamžitě staly bestselle-
ry. Není divu, že třetí díl fanoušci vyhlíželi velmi napjatě. Ale ani 
Nastereou příběh nekončí. Autorka se chystá vydat další dva díly do 
kompletní série.

Jaroslava Adámková
Městská knihovna Rýmařov

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

Ty najdete na webu Databazeknih.cz, na našem facebooku a webo-
vých stránkách knihovnarymarov.cz.

Karin Lednická: Šikmý kostel 2
Alena Mornštajnová: Listopád
Bernard Minier: Údolí
Shari Lapena: Její konec

Další tipy na knihy poprvé vydané v roce 2021:
Julie Caplin: Čajovna v Tokiu
Mona Kasten: Snít znovu
Anders de la Motte: Jarní oběť
Laura Kneidl: Neopouštěj mě

Rebecca Serle: Za pět let
Darcy Coates: Kořist
Sarah Andersen: Tesáky
Brian Freeman: Sama proti všem

Senioři se v knihovně naučí pracovat s chytrým telefonem či tabletem
Městská knihovna Rýmařov se zapojila do programu Digitální odysea, 
který nabízí zdarma vzdělávací akce pro seniory v oblasti digitální gra-
motnosti.
Program je určen pro seniory 65+, kteří mají zájem naučit se správně 
ovládat svá zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook). Díky finanč-
ní podpoře Nadace Vodafone jsou všechny nabízené služby zdarma. 

Seminář i osobní konzultace zajišťuje neziskový spolek Moudrá So-
vička, z. s., který má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním seniorů.
Zájemci se mohou přihlásit na seminář Jak na chytrý telefon a tab-
let, během nějž se naučí ovládat základní nastavení a služby (volá-
ní, psaní zpráv, hledání na internetu a v mapách, práci s fotografiemi 
a jejich sdílení a další). Stačí si přinést vlastní dostatečně nabitý chyt-
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rý telefon nebo tablet. Seminář potrvá celé dopoledne s přestávka-
mi a s prostorem na individuální dotazy. Tempo i obsah semináře se 
přizpůsobuje požadavkům konkrétní skupiny. Kapacita je omezená 
(12–15 osob), senioři se tudíž musí předem zaregistrovat.

Zájemci se mohou ale přihlásit též na odpolední individuální kon-
zultace v rozsahu jedné hodiny. Konzultace jsou určeny k řešení 
konkrétních dotazů a individuálních potřeb každého účastníka. Lek-
toři z Moudré Sovičky pomohou například s nastavením a čištěním 
zařízení, instalací a používáním nových služeb a mnohým dalším. Zú-
častnit se mohou jednotlivci nebo páry. Na individuální konzultaci je 
opět potřeba přinést si vlastní dostatečně nabité zařízení – tlačítkový 
nebo chytrý telefon, tablet či notebook.
Termín semináře v rýmařovské knihovně je v úterý 14. září od 8 
do 12 hodin, individuální konzultace budou probíhat tamtéž od 13 
do 17 hodin. Akce se bude konat v jazykové učebně v 1. patře nad 
knihovnou (ulice Julia Sedláka 18, Rýmařov). Zájemci se mohou hlá-
sit do 31. srpna (resp. do vyčerpání kapacity) u knihovnice Zdenky 
Přikrylové na telefonním čísle 778 532 965 nebo e-mailu akvizice@
knihovnarymarov.cz.

Nová knihobudka ve Flemmichově zahradě
V pergole u dětského hřiště ve Flemmichově 
zahradě září krásná nová knihobudka. Pro 
Městskou knihovnu Rýmařov ji vyrobil Jo-
sef Kužela a polep na ni vytvořila Jitka Jan-
číková. Knihobudku jsme naplnili čerstvou 
várkou knížek a časopisů, takže je připravena 
posloužit každému, kdo si rád čte na čers-
tvém vzduchu. Ani původní knihobudka ne-
přijde nazmar – stala se součástí letní čítárny 
v altánku u knihovny.

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Výměnná burza knih 
o letních prázdninách 

  
v čítárně 

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

12:30–16:00 
 

kromě středy 
 

Výměnná burza knih 
o letních prázdninách 

  
v čítárně 

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

12:30–16:00 
 

kromě středy 
 

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Foto: archiv Městské knihovny Rýmařov
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Organizace a spolky

Janovickému pivovaru pumpují krev do žil mladí dobrovolníci

Vlastníci budovy bývalého zámeckého pivovaru v Janovicích, lépe zná-
mého jako bývalá luštírna, uspořádali ve spolupráci s organizací INEX 
– Sdružení dobrovolných aktivit na přelomu června a července týdenní 
dobrovolnickou akci, které se kromě desíti Čechů zúčastnily i dvě Italky, 
dvě Polky a jeden Němec.
Bývalý Harrachův zámecký pivovar se postupnými kroky posouvá 
ze stavu hibernace, trvajícího několik desetiletí, k čím dál většímu 
otevírání se veřejnosti. Po předloňské Noci literatury a mnoha drob-
nějších dobrovolnických akcích v předchozím roce se letos podařilo 
zprovoznit prostor, kde můžou majitelé přivítat dobrovolníky a další 
hosty s veškerým komfortem vybaveného a velkoryse dimenzované-
ho bytu.
„S dobrovolníky z řad našich kamarádů jsme loni nabrali skvělé zku-
šenosti,“ uvedl Jakub Kříž, jeden z majitelů pivovaru, „proto jsme 
napnuli všechny naše síly k tomu, abychom sem mohli pozvat větší 
množství lidí a přitom je dokázali pohodlně ubytovat.”
Společnost INEX – SDA se dobrovolnickými akcemi v ČR i v za-
hraničí zabývá na profesionální úrovni. Zájemci o tzv. workcampy se 
mohou hlásit na webové stránce organizace www.inexsda.cz. „Dob-
rovolníci běžně pracují šest hodin denně a důraz je kladen na poznání 
kontextu, ve kterém se nacházejí – co konkrétně dělám a proč,” sděli-
la vedoucí dobrovolnického campu Kamila Nováková.
Dobrovolníci za necelý týden udělali bez nadsázky obrovské množ-
ství práce ve třech oblastech. Věnovali se nekonečnému úkolu vyklí-
zení plastového, kovového i směsného odpadu, (především v legen-
dární místnosti plné oblečení), za což jim náleží medaile za šestý vy-
vezený kontejner směsného odpadu z pivovaru. Jiné pracovní skupiny 
se věnovaly asanaci zahrady, především odstranění náletů a kořenů 
náletových dřevin, a stavebně-rekonstrukčním pracím, jako je otlou-
kání omítek a nekonečné škrábání starých maleb – těm patří jubilejní 
medaile za první vyvezený kontejner stavební suti.
Významnou složkou dobrovolnické práce je volnočasový program, 

neboť lidé k vám nejspíš nepřijedou jen proto, aby dřeli do úmoru 
a pak jeli zpátky domů. Ctí každého pořadatele takové akce je ukázat 
místní region v co nejširší perspektivě. Na Rýmařovsku je přehršel 
možností, jak prezentovat místní krásy. Vzhledem ke každodennímu 
harmonogramu jsme do programu vměstnali komentovanou prohlíd-
ku zámeckého parku a jeho nejbližšího okolí, návštěvu farmy pana 
Hořáka a výlet na Rešovské vodopády. Dobrovolníky v rámci nefor-
málního přivítání pozdravil rýmařovský starosta Luděk Šimko. Orga-
nizátoři by rádi poděkovali městu Rýmařov za poskytnutí dotace na 
pokrytí nákladů na stravu dobrovolníků. 
Pro příště bychom rádi pro dobrovolníky zprostředkovali kontakt 
s místní komunitou. Pokud vás něco napadne, dejte vědět!

Foto a text: Zdeněk Strnadel

Kouzelná buřinka soutěžila v pétanque

Za slunečného počasí se 17. června uskutečnil tradiční turnaj v pé-
tanque. Při 12. ročníku tohoto zápolení se opět setkali mentálně han-
dicapovaní klienti centra Kouzelná buřinka se svými přáteli. Klání se 
odehrálo v parku na třídě Hrdinů za Střediskem volného času Rýmařov.
Do turnaje nastoupila čtyři družstva, dvě z rýmařovské Kouzelné 
buřinky (Tučňáci – kluci a Tanečnice – holky) a dvě z bruntálské 

Polárky (Mravenci – kluci a Berušky – holky) v celkovém počtu 26 
závodníků. Po napínavých zápasech skončilo na prvním místě druž-
stvo Berušek a Tanečnic se stejným skóre (14 bodů), proto musel ná-
sledovat rozstřel, který stavem 6:0 pro Berušky určil vítěze. Krásné 
druhé místo si tedy vybojovaly Tanečnice, bronzovou příčku Tučňáci 
(12 bodů) a čtvrtou pozici získali Mravenci (8 bodů). Hlavním cílem 
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turnaje je ovšem radost ze hry a společného setkání. Všichni soutěžící 
byli bez ohledu na pořadí odměněni medailemi, poháry a dárky v po-
době batohů a dek.
Turnaj v pétanque pořádala Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením Rýmařov s předsedkyní Lucií Camfrlovou, která děkuje 

městu Rýmařovu za podporu, Kavárně Buřinka za výborné kuřecí ří-
zečky a všem, kdo se podíleli na turnaji, za pomoc.

JS
Foto: Lucie Camfrlová

Senioři se sešli při opékání buřtů
Velice oblíbenou akcí místních seniorů se 
stalo pečení buřtů na zahradě Diakonie ČCE 
v Rýmařově. Za zvuků harmoniky se k pří-
jemnému setkání u ohně 22. června sešlo 
více než 20 seniorů. V současné době, kte-
rá dlouho nepřála společnému setkávání, tak 
bylo pro návštěvníky vítanou změnou vidět 
známé, popovídat si a strávit s nimi hezké 
odpoledne. Pohodovou atmosféru podtrhlo 
velice krásné, slunné počasí.

Foto a text: JS

V Ondřejově se konala pouť sv. Anny
Na Rýmařovsku se během léta koná několik poutí. Jedna z nich se 
uskutečnila v neděli 25. července v kapli sv. Anny v Ondřejově, kam 
zavítala řada poutníků z blízkého i dalekého okolí. Mši celebroval 
rýmařovský děkan František Zehnal spolu s jesenickým děkanem 
Stanislavem Kotlářem. Poutníci byli šťastní, že se mohli opět se-
tkat s děkanem Kotlářem, který v minulosti spravoval rýmařovskou 
farnost. Po mši svaté byli poutníci pohoštěni koláčky a drobným 
občerstvením. 

JS
Foto: Helena Továrková
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Za Marií Podstatzkou, vnučkou Františka hraběte Harracha 
Druhé dítě manželů Josefy z Harrachu a Aloise Podstatz-
kého-Lichtensteina ze starobylého moravského rodu 
pánů z Prussinowitz se narodilo 5. 5. 1936 v Brně. 
Děvčátko dostalo jméno Maria Pia Leopoldina Anna 
a žilo poklidným životem na velkomeziříčském 
zámku s bratry Františkem (1933–2016) a Janem 
Nepomukem (*1937) do svých jedenácti let. Prázd-
niny trávila s rodinou u tety Anny Marie na zámku Ja-
novice, kde Podstatzští užívali pokoje vlevo od Paroho-
vého sálu. Předválečná idyla trvala krátce. Po Mnichově 
roku 1938 se ocitl majetek janovických Forgáchů na území 
čs. státu anektovaném Velkoněmeckou říší. V době těžkého ohrožení 
republiky nacisty 17. září 1938 prohlásili zástupci české a moravské 
šlechty ze své iniciativy věrnost republice i prezidentu E. Benešovi 
a přihlásili se k boji za samostatnost země. K prohlášení se přihlásili 
opět 24. ledna 1939 a pak s neobyčejnou odvahou 7. září 1939, šest 
dní po německém vpádu do Polska, kdy nás už nacisté okupovali sed-
mý měsíc. Mezi podpisy 85 aristokratů zastupoval celý rod telečský 
příbuzný Theodor Podstatzky-Thonsern. 
Závazek k zemi plnil Mariin otec do posledního písmene, třebaže tím 
těžce ohrozil bližní, beztak sledované nacisty. Spolupracoval s par-
tyzány, ukrýval uprchlé sovětské zajatce i pronásledovaného švagra 
Forgáche s rodinou. Odbojové činnosti se účastnil jako člen Lužovy 
Rady tří a soustředil zbraně v bludišti rozsáhlé zámecké zahrady. Po-
kud by se podezření jihlavského gestapa potvrdilo nebo bylo úspěšné 
Jagdkommando, jež řádilo v lesích Horácka od roku 1944, znamenalo 
by to hrůznou smrt celé rodiny. Dětství dívky v děsivém stínu popra-
viště, třebaže se jako v jiných rodinách vše před dětmi tajilo, nebylo 
jistě snadné. 

Rodina byla již od dob dědečka zdejšími nesmírně ob-
líbená pro svou lidskost, pomoc potřebným i prosté 

důvěryhodné jednání. Děti se nijak neoddělovaly od 
svých kamarádů z místních rodin, s nimiž sdílely 
hry i školní lavice. Ještě se rodina po osvobození 
nevzpamatovala, už se našli komunisté, kteří jí do-
kázali znepříjemnit život už v květnu 1945 absurd-
ním obviněním z kolaborace. Výpověď hlavních 

představitelů II. odboje prof. J. Grni, plk. K. Veselé-
ho-Štainera a dalších s tlakem veřejného mínění situaci 

zklidnila. Úzká spolupráce hraběte s dr. Miladou Horáko-
vou se však stala neodpustitelným hříchem a rodina zůstala v hle-

dáčku KSČ i StB, jež u nás působila od roku 1945.
Po únorovém puči 1948 zkonfiskoval rodině stát již 2. března celý ma-
jetek podobně jako jiným českým šlechtickým rodům. Po nacistech 
přišli komunisté. Nebylo již na vybranou a téhož dne opustila matka 
se třemi dětmi zámek. Hranice byly uzavřeny, legální emigrace ne-
možná, a ještě jedenáctileté dívce s matkou a bratry nezbylo než zvolit 
dramatický útěk. V Horním Dvořišti se situace přes oficiální pas paní 
Josefy Podstatzké nebezpečně vyhrotila a hrozilo zatčení. Naštěstí se 
objevil strážce hranic, syn lesníka Podstatzkých, který s otcem sdílel 
obdiv k těmto uprchlíkům. Dohodl se s ochotnými železničáři a ukryl 
je do vagonu s kravami, jenž mířil do Jugoslávie. Zavolal známým 
rakouským financům a ti je přijali v Summerau. Problematická cesta 
na svobodu však vedla sovětskou okupační zónou. Nad rodinou bez 
prostředků se slitovali prostí Rakušané a pomohli. U nebezpečných 
kontrol rudoarmějců otupila ostří malá Marie dětsky roztomilou rušti-
nou a cesta do americké zóny se nakonec otevřela. V Aschachu, který 
zdědila po smrti dědečka Harracha Alice, nejmladší matčina sestra, se 

Moravskoslezský kraj informuje

Zámek Janovice

Angreštový sirup z Rýmařova získal ocenění Regionální potravina

O prestižní ocenění Regionální potravina 
se letos ucházelo 146 výrobků z Morav-
skoslezského kraje. Letošní ročník byl mi-
mořádně silný, do soutěže se přihlásilo 41 
místních producentů, což je o 14 více než 
vloni. Hodnotící komise vybrala vítězné vý-
robky, mezi kterými jsou například domácí 
nudle z Frenštátu pod Radhoštěm, angreš-
tový sirup z Rýmařova nebo uzená paštika 
z Chlebičova na Opavsku.
Soutěž Regionální potravina už 12. rokem 
upozorňuje na místní farmáře a producen-
ty. V devíti kategoriích soutěží kvalitní 
a poctivé produkty vyrobené z místních 
surovin. Nejvíce výrobků se letos sešlo v kategorii Pekařské výrobky 
včetně těstovin. „Je těžké odhadnout, co zapříčinilo takový nárůst zá-
jmu o soutěž. Vloni byla přihlášena necelá stovka produktů, letos se 
jich soutěže zúčastnilo 146. Důvodů může být hned několik. V posled-
ní době opravdu výrazně roste obliba lokálních produktů, svou roli 
mohl sehrát i dlouhý lockdown, kdy se do produkce sýrů, marmelád 
nebo domácích moučníků mohlo pustit více drobných farmářů či pro-
ducentů. Na soutěži je sympatické, že podporuje menší podnikatele, 
často rodinné firmičky. Další okolností mohla být diskuse o navýšení 
podílu místních produktů u prodejců. Důležité ale je, že je v našem 
regionu řada šikovných lidí, kteří se mohou pochlubit skvělými dob-

rotami,“ řekl náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje pro regionální rozvoj 
Jan Krkoška.
Kromě samotného ocenění Regionální 
potravina byly uděleny také tři Ceny hejt-
mana Moravskoslezského kraje. Získal 
ji čerstvý ovčí sýr z Farmy pod Filipkou 
v Návsí, Hukvaldské mrkvánky s povidlo-
vou náplní z Marina Bakery a Česnekové 
pesto bohuslavické Farmy u Veverků.
Do soutěže Regionální potravina se mo-
hou zapojit pouze malí a střední produ-
centi zemědělských a potravinářských 
výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný 

výrobek získává právo zdarma užívat značku Regionální potravina po 
dobu čtyř let. „Zelená pečeť“ na obalu zaručuje, že oceněné potraviny 
jsou čerstvé a pocházejí z lokálních surovin.
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství ČR 
a značku administruje Státní zemědělský intervenční fond. V součas-
né době je v České republice oceněno 407 produktů od 312 výrobců. 
Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách www. 
regionalnipotravina.cz. Mgr. Nikola Birklenová

tisková mluvčí
odbor kancelář hejtmana kraje

Foto: archiv MS kraje
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Podstatzští zdrželi jen nedlou-
ho a pokračovali do Švýcarska. 
Zde opatrný otec deponoval 
menší část majetku rodiny, ale 
bankéř matce jejich vklad drze 
zapřel. S hrstkou vypůjčených 
peněz se matka s dětmi vydala 
do italského Trentina k bratran-
ci. Po šesti týdnech se objevil 
otec, který nikdy neprozradil 
svého zachránce. 
To však byl jen začátek strasti-
plné životní cesty. Následovalo 
chudobné Chile, kam se odstě-

hovali též Forgáchovi, ale vybrali si špatně. Pokusy o podnikání se 
rodičům nedařily a bratři vystřídali po ukončení střední školy kde- 
jaké zaměstnání, manuální práci ve vinařství, náročnou práci huassa, 
jízdního honce ovcí, řidiče, úředníka, prodavače i pilota. Marii se sen 
o textilním návrhářství rozplynul, třebaže byla nesporně výtvarně na-
daná. Vyučila se švadlenou, na studia stejně nebylo. Jen krátce aran-
žovala interiéry novostaveb v Argentině. Nikdo si však nestěžoval, 
jen mamince s Marií se často zastesklo po Vysočině. Nejhorší situaci 
vyřešila načas práce obou rodičů v jídelně americké těžební firmy 
Anaconda ve výšce přes 4 000 m n. m., avšak ani pokus o založení 
drobné farmy nevyšel. 
Zklamaná rodina se rozdělila. Rodiče s Marií a Janem zvolili Ně-
mecko a nejstarší František se ženou odešli natrvalo do Kanady, zde 
vystudovali a František se vypracoval na experta firmy dovážející ev-
ropská vína. Ovdovělý se vrátil domů až v devadesátých letech. Marie 
Podstatzká žila s rodiči v Mnichově, kde rodina nenašla, ba ani ne-
chtěla pomoc od německých příbuzných, kteří se nevyrovnali s vinou 
nacistů na českém národě. Nejhůře na tom byla Marie, která si nikdy 
manuální práci neošklivila, pracovala jako uklízečka v hotelu vzdále-
ných příbuzných. Navždy si vytvořila úzký vztah k nejchudším. Te-
prve kamarádka pomohla, dohodila práci v obchodě se sportovními 
potřebami. Matka s tetou si zřídily prádelnu v Mnichově, v níž samy 
pracovaly, den co den od 9 do 21 hodin, domácnost zůstávala dcerce. 
Po 11 letech se Podstatzští přistěhovali do rakouského Salzburgu do 
silné komunity českých emigrantů. Marie zůstala v Mnichově a sta-

rala se o provoz prádelny. Těžká práce s přenášením mokrého prádla 
poškodila klouby i páteř mladé ženy. Svůj život věnovala rodině a zů-
stala svobodná. Bratr Jan se propracoval na operátora americké IBM 
a posléze přijal nabídku Otty Habsburského na pozici technického 
sekretáře CEDI, předchůdkyně Evropské unie. Po svatbě s Anitou de 
Lorgeril žil střídavě ve Španělsku a Francii. 
Marie Podstatzká se nevzdávala ztraceného domova a se svou po-
věstnou odvahou se jej za normalizace rozhodla navštívit. Odmítla 
varování rodiny, že jí v Československu hrozí stíhání ze strany StB 
i soudů a chilské vyslanectví, neboť měla chilské občanství, nemá 
vliv ani prostředky, aby zabránilo jejímu zatčení. Po týdnech šetření 
shromáždila potřebný obnos na cestu a vydala se navštívit milovanou 
Vysočinu. Kupodivu se cesta vydařila, jistě nikoli bez pozornosti es-
tébáků, ale přesvědčit k cestě i ostatní se jí nezdařilo. Ovdovělá ma-
minka s Janem, jeho ženou a syny, neboť otec již nežil a rodný kraj už 
nikdy nespatřil, navštívili domov až v září 1990, nadšeni z hřejivého 
přijetí starými meziříčskými přáteli. Restituční řízení pobíhalo teh-
dy jinak, než tomu bývá dnes, a majetek rodiny aktivního účastníka 
protinacistického odboje, jež zůstala své zemi přes její krutý nevděk 
věrná, stát vrátil roku 1995, ovšem v nijak povzbudivém stavu. 
Pro paní Marii, kterou její bratr vždy oslovoval „Mařenko“, to bylo 
nekonečné štěstí. Dodnes si vybavuji její slova o prvních okamžicích 
návratu: „Dostala jsem klíč a naši bránu přímo otevřela,“ a po našich 
tázavých pohledech dodala: „Když jsem ji naposledy zamykala, mu-
sela jsem se k zámku vyšplhat po mříži, byla jsem moc malá.“ Pokra-
čovala: „Když jsem se pak druhý den ráno probudila, padal drobný 
deštík a já ucítila jako kdysi tu krásnou vůni mokrého písku, řekla 
jsem si, podruhé se odtud už nikdy vyhnat nedám.“ Možná její slova 
neinterpretuji přesně, ale stará paní napověděla všechnu bolest života 
a tíhu nespravedlivého osudu, jenž těm, co po dlouhá staletí morav-
skou zemi i český stát obohacovali, budovali a hájili jejich svobodu 
s nasazením hrdel, přinesl odměnou jen utrpení. Museli opustit Vy-
sočinu, kraj, který milovali, aby si uchovali alespoň kousek lidské 
důstojnosti a zachránili život, okradeni o vlast i majetek. Dramatický 
útěk je zachránil před aresty, lágry, ba možná i ztrátou života. Pod-
statzští se stali jedněmi z mnoha tisíc obětí zločinné diktatury.
Sympatická a neobyčejně milá stará dáma odešla na věčnost tiše po 
dlouhé těžké nemoci 4. června 2021. 
     

Vzácná a unikátní keramika a jiné nálezy z archeologických lokalit Rýmařovska 
9. Co se v Rýmařově k stolování nedochovalo

Ke středověkému stolování se kromě vzácného skla a neobyčejně 
rozšířené keramiky používalo ve stejné míře i nádobí dřevěné. Ze 
dřeva se hotovily i další stovky či tisíce předmětů denní potřeby. Za 
nepříjemnou zkušeností, že se drobné dřevěné předměty nalézají na 
archeologických lokalitách Rýmařovska poměrně vzácně, třebaže se 
jinde v Evropě dochovaly, se skrývá složení a promrzání půdy, jež do-
káže uchovat jen větší, opálené či přirozeně zuhelnatělé předměty. Za-
tímco se větší kusy (fošny, kůly, části ratišť nebo textil konzervovaný 
rzí ad.) zachovaly alespoň v torzech, menší by žádaly specifické, leč 
zcela náhodné podmínky. Na dně (13. stol.) vnitřního příkopu Hrádku 
se dokonale uchovaly dřevěné spojovací kolíky a větvičky keříků ne-
prodyšně uzavřené v modravé splachové vrstvičce. V Jihlavě ochrá-
nila nespočet dřevěných výrobků včetně dýh kompaktní páchnoucí 
černozelená hmota odpadních jímek. Vznikala po staletí ze směsi ex-
krementů, zbytků potravy, vlasů, kostí, rzi, hadrů, ovocných pecek, 
rostlin a mnoha dalších elementů. Náplň se stala přes svou odpudi-
vost snem badatele. Obsahovala zcela dochovanou keramiku, stačilo, 
aby hospodyně připálila kaši, a mísa letěla mezi odpadky s poháry, 

sklem, útržky středověkých šatů, peckami, zrny, kostmi, ševcovskými 
kopyty, polámanými dřevěnými mečíky kluků i kostkami hazardních 
hráčů, kartami, ba dokonce do jedné vrah zahodil Dolchmesser, led-
vinovou dýku, jejíž bodnutí do spodní části zad přivodilo spolehlivou 
smrt. 
Dřevěné nádobí k pití či jídlu představují tři druhy. Všechny vyža-
dovaly profesionální zdatnost svých tvůrců. První z nich byly dýho-
vé misky, v některých kulturách i koflíky z tenkých plotének dřeva 
(dýh), dokonale přiléhajících a držených v zamýšleném tvaru pomocí 
jemnější houžvičky, pružného půleného proutku, drátu či obroučky. 
Do spodní vnitřní rýhy jsou zasazena kulatá či elipsovitá dna (větší 
obdobou jsou škopky, studniční okovy a jiné věci). Olomoucké ná-
lezy se liší dokonce vypálenými značkami svých výrobců. Nachází 
se celé i v podobě segmentů nádoby. Dýhové misky a hrnky se datují 
do 13. až 15. století (obr. 1a/14–19; 1b/1–2; obr. 3; obr. 4). Na dobo-
vých vyobrazeních měly ještě širší použití, sloužily jako misky pro 
psy (obr. 11), na zachycení krve při pouštění žilou (obr. 12), k pití, 
jídlu či umývání prstů při jídle (obr. 13). Kdo se přímo zabýval jejich 

Z historie

Jiří Karel
Foto: archiv redakce



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2021

29

výrobou, není zcela jasné, byli to truhláři (arculariové), bečváři, co 
vyráběli větší příbuzné štoudve, bednáři či brdaři (kádě ke koupání), 
neckáři, hoblíři, lištaři, páterníci (dřevěné růžence) či strhaři (struha-
ři)? Nevíme. Název dýhaři, který by jim asi příslušel, není u nás zná-
mý. K nehotovým výrobkům přispívali též houžvíři a drátaři materi-
álem na stažení nádoby.
Výraznou zručnost vyžadovaly nádoby s poměrně tenkými stěnami, 
které se soustružily ze dřevěného špalíku či špalku tvrdého dřeva, tj. 
koflíky s ouškem, hrníčky, svícny, talíře či misky a mísy. Dřevěné 
soustružené nádobky (obr. 1a/13, 16; obr. 2; obr. 5; obr. 6) a nádoby 
vyráběli nepříliš četní soustružníci (drakslíři) s dalším sortimentem, 
šachovými figurkami, vřeteny, knoflíky, ale i kolovraty, a s nimi též 
kalamářníci. Dlabané nádoby a předměty (obr. 1a/7–9, 11, 20; 1c) 
z lipového či jiných tvrdých dřev se užívaly jako kadluby, dřevěné 
formy, lžíce apod. a vyráběli je kadlubáři.
Samozřejmě se činili i košíkáři (košináři, košnači), kteří dodávali na 

trh zboží umně pletené z proutí, košíky, jež na stole sloužily k uložení 
ovoce a jiným účelům v každé domácnosti.
Dalším rovněž rozšířeným materiálem na picí nádoby byl cín (obr. 
7), který se sice pro svou láci nazýval lidovým stříbrem, ale ani on 
neměl zajištěnu trvalou existenci, jak vědí všichni nešťastní kustodi 
a kasteláni, kteří mají v muzejních depozitech či na zámcích na sta-
rosti sbírky cínových předmětů. Jsou totiž trvale ohrožovány cínovým 
morem, který zaútočí, pokud okolní teplota klesne už pod +13,2 °C. 
Šedý cín, jak se také říká napadené části, je způsoben jeho nechtěnou 
krystalizací, jež se dá zastavit jen zvýšením teploty na 20 °C a jejím 
udržováním, dá se rovněž eliminovat poměrně jednoduchou konzer-
vací. Je tedy jasné, že v našich podmínkách při hlubokém promrzání 
půdy dochází k úplnému rozpadu cínových předmětů rychle a bez 
nejmenší šance na jejich zachování. 
Méně časté jsou další kovy, podstatně dražší měď a její trvalejší sli-
tiny s cínem (bronz, obr. 
9) nebo zinkem (mosaz), 
více u mešních kalichů 
a patén (misek). Zcela 
mimo možnosti místních 
obyvatel zůstávaly samo-
zřejmě stříbrné či zlaté ka-
lichy (obr. 8), zdobené ně-
kdy drahokamy, polodra-
hokamy či perlami, emai-
lem i sklem. Velmi zřídka 
se dochovaly původní 
rituální nádoby, konvičky 
na mešní víno či stříbrné 
pozlacené kalichy ad. Vý-
robou kovových pohárků 
či kalichů se zabývali cí-
naři, kteří odlévali cínové 
zboží i nádoby, nebo kon-
váři, již se specializovali 
na cínové nádobí, mosaz-
níci. Bronzolitci, měďnáři 
(kováři mědi), mědníci či 
mědikovci hotovili užitné 
nádoby z mědi.

1a. Dřevěné předměty denní potřeby z Jihlavy ze 13.–14. stol. (7–8, 
20 lžíce, 10, 14–15 boční lamely talíře, 18–19 dna složených talířů, 
11 kužílek tkalce, 13 soustružený talíř, 16 soustružený koflík – rekon-
strukce), B. Karel

1b. Jiný typ dýhových misek 
(Olomouc 13.–14. stol., podle F. 
Kostroucha, 2009)

1c. Dřevěná (dlabaná) lžíce 
(Jihlava, B. Karel)

2. Zlomky soustruženého koflíku 
(2, rekonstrukce viz obr. 1/16), 
Jihlava 14. stol. (B. Karel)

5. Dřevěná soustružená mísa 
(Rýmařov, 18.–19. stol.)

3. Tenké dřevěné lamely (dýhy, 2–6) a dna (7–9) nízkých dýhových 
misek stažených houžvičkou (Jihlava, 14. stol., B. Karel)

4. Dochovaný kalíšek a nízké misky

6. Dřevěný svícen (Jihlava, B. Karel), 
omylem v tisku obrácen o 180°

7. Vzácně dochované nádoby z cínu 
(Praha, střdv.) 
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Materiálem s nevalnou možností uchování je dnes již romantická ro-
hovina, z níž se vyráběly a dodávaly na trh rohy na pití od prostých 

a nezdobených po krásně okované běžnými i drahými kovy, ba i na 
speciálních stojáncích pro společnost bohaté aristokracie. Také je-
jich výrobce, kteří užívali na své výrobky převážně rohy skotu, bylo 
možno hledat spíš ve velkých městech. Příbuzní byli kostečníci, co 
prodávali drobnější výrobky z kosti. Úlomky rohů, které bylo mož-
no mezi nálezy z lokalit Rýmařovska identifikovat, byly obvykle jen 
odpadem z masných krámů (kozí rohy s kalvou) nebo bylo stěží určit 
jejich skutečné použití. 

Mgr. Jiří Karel

(Kostrouch, F. Středověké dýhové misky z Olomouce. AH 34. Brno, 
2009; Novotný, B. Funde Mittelalterichter Handwerklicher erzeugni-
sse aus Iglau/Mähren). ÖAW 156, Band N. 31. Wien, 1982; Karel, B. 
– Dušek, V. Záchranné výzkumy v historickém centru Jihlavy v letech 
1975–7, s nálezy z konce 13. až počátku 15. století. MV Jihlava, 2015; 
Karel, B. Nálezy z výzkumů v roce 1975–76; Odpadní jímky Obránců 
míru 6/4, sonda a jímka Brožíkova ulice. Nálezy z Muzea Vysočiny 
Jihlava, 1977 ad.)

13. Dýhová miska na jídlo či te-
kutinu (Lüneburský oltář, podle 
Kliemanna, 1984)

8. Mešní kalich (zla-
cené stříbro, email, 
Čechy, 15. stol.)

9. Mešní kalich s paténou 
(bronz, Praha – Hrad, 
12.–13. stol.)

10. Picí roh 
(replika)

11. Pes pijící z dýhové misky (Fabulae Aepiscopiae, 14. stol., podle 
Neugebauera, 1954)

12. Miska z dýh na zachycení krve 
při pouštění žilou (Kalendarium 
osecké, 14. stol., podle Reicherto-
vé a Muka, 1966)

Vévoda z badenu 
Humoreska od Karla Riedela, Lomnice

Na moravskoslezské hranici, uprostřed krásné kotliny uzavřené 
lesnatými pahorky, leží půvabné městečko Břidličná. Hrbolaté, špat-
ně vydlážděné náměstí obklopují převážně starobylé přízemní domy 
a zdejší obyvatelstvo je velmi pracovité a mírumilovné stejně jako ve 
většině obcí severní Moravy.
Jednoho zamračeného říjnového dne roku 1820 dorazil na hlavní ná-
městí kočár se dvěma nádhernými vraníky a kočí se ptá na hostinec 
U Koruny. V té době se cizinec v Břidličné objevil velmi zřídka, tak-
že pak mezi lidmi budil o to větší pozornost. Pár zvědavých stařen 
ukázalo kočímu hostinec U Koruny, stojící jen pár kroků od hlavní-
ho náměstí v méně rušné ulici. Kočár zastavil před vraty a vystoupil 
z něj tlustý, dobromyslně vyhlížející starší muž. Dal kočímu lesklý 
stříbrňák, ten se usmál a schoval ho do kapsy.
Hospodský a jeho kyprá manželka se již objevili ve dveřích, aby ci-
zince co nejpřátelštěji přivítali. Hostinská s hostem se hned odebrali 
do lokálu, zatímco hospodský spěchal ke kočáru, aby do domu odnesl 
cizincova zavazadla.
„Dnes jste dostali váženého hosta!“ povídá kočí polohlasem, „jen si 
pomysli, dal mi za cestu celou zlatku; spokojil bych se i s polovinou!“
Hostinský z Koruny otevřel pusu, vyvalil oči a překvapeně zamumlal: 

„Bude to nejspíš boháč, kterému na nějakých dvacetnících nezáleží!“
„Nejen boháč,“ odpověděl fiakrista, „měl by to být cizí kníže nebo 
princ, něco takového jsem po cestě zaslechl!“
Hostinský se rychle otočil a se supěním běžel do lokálu, protože tak 
významného hosta bylo třeba jaksepatří pohostit.
Ten se už posadil ke kulatému dubovému stolu v zakouřené místnosti, 
docela překvapený, že je tam kromě něj jen jeden host, kovářský mistr 
Heinrich. „Lidé tady žijí zřejmě velmi přirozeně a chodí spát se sou-
mrakem?“ zeptal se cizinec s úsměvem.
Hospodský pomalu a vážně vyprávěl o chudobě obyvatel, zatímco 
host pozorně poslouchal. Poté, co se posílil dobrou večeří a sklenkou 
vína, odešel do pokoje, aby si po namáhavé cestě několik hodin pospal.
Když odešel z lokálu, hospodský šel k jedinému hostu a zašeptal mu 
do ucha: „Ty, prý je to kníže, nebo dokonce princ. Je to velká čest, že 
přenocuje v mém skromném starém hostinci!“
Mistr kovář napjatě poslouchal a mínil, že se ta velká novina musí 
rozhlásit po obci a že se postará o to, aby se vznešenému hostu zítra 
ráno přinejmenším zahrálo dostaveníčko.
A okamžitě se poroučel rozšířit tu senzační zprávu ještě teď večer.
Ráno bylo ponuré, mlhavé, deštivé. Navzdory tomu byl v 6 hodin 
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lokál plný lidí a všichni se zvědavě vyptávali na jméno a postavení 
vznešeného příchozího. „Je to vévoda z Badenu!“ odpovídal hostin-
ský z Koruny vesele, „zde to stojí černé na bílém, hostem vlastnoruč-
ně zapsáno v knize návštěv: Josef vévoda z Badenu.“
V 7 hodin se před hostincem seřadila desetičlenná kapela „Lyra“ 
a spustila líbezné melodie. Byla sice 30 let pozadu za ostatními měst-
skými kapelami, ale nikomu to nevadilo. A tak pánové hráli dosti sta-
ré kousky, např. „Ach, milý Augustine1“, „Jsme my to chasa svobod-
ná!2“ a další docela zastaralé písně.
Vytržen těmi nádhernými melodiemi z ranní dřímoty se významný 
host po chvíli objevil u otevřeného okna a nedokázal si vysvětlit, co 
to všechno má znamenat.
Když se ukázal v okně, hudebníci zatroubili ohlušující tuš a všichni 
posluchači, mladí i staří, muži i ženy, ze všech sil zvolali: „Hurá – 
sláva – sláva!“
Klobouky i čepice létaly do výše, několik sirotků kvůli nedostatku 
pokrývek hlavy házelo do vzduchu boty a holínky.
Cizinec kouřil doutník a s úsměvem sledoval tu podívanou. Vtom se 
ozvalo zaklepání na dveře a na jeho „Dále!“ vstoupil do místnosti 
hostinský s nesčetnými úklonami:
„Prosím o prominutí nastotisíckrát, pane vévodo, chtěl bych se jen 
zeptat, zda ráčí být Vaše Výsost obsluhována v pokoji, nebo v salonku 
v přízemí?“
„Ale nedělejte si se mnou starosti,“ odpověděl host blahosklonně, 
„najím se dole v lokále, jsem tam za deset minut!“
„Jste velmi laskav, pane vévodo, rezervuji vám nejlepší místo!“ odpo-
věděl blaženě hospodský.
Bez dechu se vrátil do přeplněného lokálu a povídá nedočkavým po-
sluchačům, že vévoda hodlá pojíst s váženými občany městečka. Zá-
stup byl nadšen a všichni byli dychtiví prohlédnout si významného 
hosta zblízka.
Cizinec se objevil, jak bylo dohodnuto, a když vstoupil, všichni ucti-
vě vstali, aby ho pozdravili. Za otevřeným oknem hrála kapela tehdy 
novou populární píseň: „Je ti skoro třicet let!3“ Vznešený host poky-
voval hlavou na všechny strany, usadil se na rezervované místo a skr-
ze svůj zlatý cvikr si prohlížel přítomnou společnost, jež na něj civěla 
s němým obdivem a sledovala každé hnutí v jeho tváři.
Konečně dorazila káva a byla tak vynikající, že si host objednal další 
šálek.
„Zvláštní!“ řekl jeden z přítomných pekaři Kristovi, „velmi zvláštní, 

pan vévoda jí přesně jako našinec!“
„To je pravda!“ šeptal druhý, „jen s tím rozdílem, že vévodova sousta 
jsou o něco menší než naše!“
„Jen by mě zajímalo, kde má vyznamenání?“ zeptal se zas ten první.
„Nejspíš v zavazadle!“ odpověděl mistr pekař a poznamenal si vše do 
deníku.
Když byl po snídani, host vstal, obdařil společnost vznešeně lhostej-
ným pozdravem a odešel.
Přítomní z toho byli nanejvýš ohromeni, zvláště někteří z významněj-
ších pánů se cítili přímo uraženi a rozzlobeně jeden po druhém opusti-
li lokál. Po několika minutách se vznešený pán vrátil do hostince, kde 
už bylo jen pár lidí. Kočár byl připraven a vévoda poručil hospodské-
mu, aby nechal odnést jeho zavazadla do vozu. Potom zaplatil účet, 
přičemž se mu hostinský zase nesčetněkrát uklonil. „Pokud by pan 
vévoda chtěl udělat starého muže šťastným!“ začal stydlivě, „proká-
zal byste mi ještě jednu laskavost, než se rozloučíme?“
„A co by to mělo být, pane hostinský?“
„Dovolíte mi, pane vévodo, abych vyměnil svůj starý štít ‚U Koruny‘ 
za ‚U Vévody z Badenu‘?“
Cizinec se zasmál. „Pro mě za mě, proti tomu opravdu nic nemám, ale 
pokud vás zajímá kraj kolem Badenu a výtečné víno, které tam roste 
– mohl bych vám snad nabídnout několik soudků gumpoldskirchen-
ského nebo vöslauského4?“
„Co – vy – mně?“ ptá se hostinský užasle.
„Ano, jsem obchodník s vínem Josef Vévoda z Badenu a už mám za-
znamenáno několik větších objednávek z okolních měst!“
„Ach, já hlupák,“ zabručel hostinský zlostně, otočil se k cestujícímu 
zády a zamyšleně se vrátil do jídelny, kde se několikrát praštil do čela. 
Trvalo několik dní, než svou zlost pořádně zapil kořalkou.
Ten hostinec se však dodnes jmenuje „U Koruny“!

1Populární vídeňská píseň ze 17. století. Pozn. red.
2Píseň ze hry Loupežníci Friedricha Schillera (1781), přel. Otokar 
Fischer. Pozn. red.
3Vojenská píseň známá též pod názvem Starý kabát. Pozn. red.
4Vöslauer = jiný název pro odrůdu Modrý Portugal. Pozn. red.

(Zdroj: Römerstädter Ländchen 5/1924, s. 36–39, archiv Městského 
muzea Rýmařov, přeložil Mgr. Otto Spitzer, redakce Mgr. Zdenka Při-
krylová Nesetová.)

Vyprávění o stromech 
20. Tis – Taxus

Tis červený (T. baccata) je dnes u nás vzácnou dřevinou, pokud jde 
o původní výskyt. Příčin je více a všechny mají společného jmenova-
tele – člověka. Tisové dřevo má výborné vlastnosti, což člověk záhy 
poznal a také začal využívat. Dřevo se používalo k výrobě zbraní již 
v době předhistorické a ve středověku bylo vyhledáváno hlavně pro 
výrobu nejlepších luků. V 16. století se pak ještě vyváželo ze střední 
Evropy do Anglie, kde byl tis již 100 let předtím vyhuben. Když pak 
střelné zbraně vytlačily luk, bylo tisové dřevo vyhledáváno na stavby, 
nábytek a další výrobky. Nevhodným způsobem hospodaření, zvláště 
holosečemi, a téměř totální přeměnou lesů pak lidé dokončili zkázu 
tisu, takže jeho poslední útočiště se omezila většinou na strmé suťové 
svahy, kde přežívají pod ochranou listnatého či smíšeného lesa. Pro 
zbytky původních lesů, protože nebyl huben jen tis, pak byly od 2. 
pol. 20. století, výjimečně dřív, zřizovány přírodní rezervace, když 
si člověk výrazněji uvědomil, jak obrovský má v sobě zkázonosný 
potenciál. 
Poslední volně rostoucí tis v Jeseníkách, respektive jediný výskyt 

tisu v CHKOJ na přirozeném stanovišti, se nachází v PR Skalní po-
tok, která byla zřízena teprve v roce 2001. Malá populace tisu mimo 
CHKOJ se pak nachází ve vápnomilné bučině v NPP Na Špičáku 
u Jeseníku. Jiná území však měla více štěstí a je tam tisů mnohem víc, 
např. na Křivoklátsku, na střední Vltavě u Štěchovic, v západních Če-
chách, mezi Svitavami a Moravskou Třebovou a v Moravském krasu, 
dohromady několik tisíc, možná 10 000 jedinců. Nesrovnatelně víc 
tisů se však nachází na Slovensku, kde jsou soustředěny především 
v Harmanecké dolině poblíž Banské Bystrice. Jejich počet se odha-
duje na víc než 200 tisíc (!) a údajně je to největší přirozený výskyt 
tisu v Evropě. 
Tis je téměř výhradně evropskou dřevinou, jen na jihu zasahuje do 
Alžírska, Maroka a Tuniska a na východ na Krym a Kavkaz. V celém 
areálu roste roztroušeně a nikde není hojný. Také netvoří samostat-
né porosty, vždy je dřevinou přimíšenou mezi jiné. Brání tomu jeho 
výjimečná stínomilnost – přestože v kultuře snese i plné osvětlení (!) 
– a rovněž pomalý růst do výšky. Tis vlastně roste ze všech našich 

Zajímavosti z přírody
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dřevin nejpomaleji, na druhé straně si drží prvenství v délce života. 
Odhaduje se, že může dosáhnout stáří až 2 000 let! 
Co se týče jeho výšky, nepřesáhne 20 m, obvykle je to 10–15 m. Čas-
to má větevnatě členěný kmen nebo více kmenů a nezřídka má jen 
podobu rozložitého keře. Právě s takovými se setkáváme v městské 
zeleni, v parcích i na hřbitovech a ani Rýmařov není výjimkou – tiso-
vých keřů tu máme povícero. Největší a nejstarší tis v Rýmařově roste 
v horním parku u Jednoty (Turistických známek) poblíž pomníku. Pa-
mátné tisy máme na Rýmařovsku jen dva: jeden roste v Horním Měs-

tě a je to strom vysoký 12 m. Památným byl vyhlášen roku 1973, jeho 
věk však nebyl odhadnut. Druhý tis byl vyhlášen teprve nedávno a na-
chází se v dolní části Malé Morávky. Ani v celých Jeseníkách nejsou 
památné tisy hojné: v Mikulovicích sv. od Jeseníku je dvanáctimetro-
vý tis starý 700–800 let, v sousedních Supíkovicích desetimetrový tis 
starý 250 let, v Rychlebských horách v Javorníku třináctimetrový tis 

starý 400 let a v Bílé Vodě jedenáctimetrový, starý 300 let.
Tis poznáme relativně snadno podle husté kuželovité až nepravidel-
né koruny, červenavé odlupující se kůry, velmi temně zelených jehlic 
a zejména podle červeného míšku, v němž se ukrývá semeno. Celá 
rostlina kromě tohoto míšku obsahuje alkaloid taxin, a je proto je-
dovatá.
Přesto žádný jed v rostlinách není důvodem, aby je člověk nepěstoval 
pro krásu či užitek, pokud je tento užitek chápán zdravým rozumem. 
Veškerá zeleň na zemi (lesní, nelesní, městská) reprezentuje život ve 
svém základě v návaznosti na další organismy včetně člověka a je 
dobré naučit se tomu rozumět. S naším přístupem totiž tento život sto-
jí a padá. Je na každém z nás, aby si to uvědomil, a na vládě, která by 
zase zejména měla vědět, že les není plantáž, ale složitý ekosystém, 
který nelze využívat zastaralými lesnickými metodami, jež jsou do-
sud mnohde praktikovány. Naštěstí už dochází pomalu k obratu a lze 
si jen přát, aby příslušné resorty řídili osvícení odborníci a Agentura 
ochrany přírody a krajiny, lesníci a myslivci našli společnou cestu na 
základě uvědomění, že první článek není celek. I mnohým občanům 
záleží na tom, aby výsledky byly co nejlepší.
Lesníci mají mezi sebou pěkný pozdrav: „Lesu zdar!“ Tak tedy zdar 
– všem, kteří cítí a vědí, že mezi sebe a přírodu lze dát rovnítko. Šiřte 
tento vzorec dál.

Miloš Zatloukal
Foto: pixabay.com

(Literatura: Mráček, Zdeněk. Les. Praha: Orbis, 1959; Pokorný, 
Jaromír – Fér, František. Listnáče lesů a parků. Praha: SZN, 1964; 
Krüssmann, Gerd. Evropské dřeviny. Praha: SZN, 1978; Pagan, Jo-
sef – Randuška, Dušan. Atlas drevín I., II. Bratislava: Obzor, 1987, 
1988.)

Tým CrossFitJD Rýmařov opět bodoval v závodě Gladiator race
Společně s více než 1 500 závodníky se 
na start klání Gladiator race 19. června 
postavilo 25 členů stále rostoucího klubu 
CrossFitJD Rýmařov. Účastníci tohoto bě-
žeckého překážkového závodu musí mít 
nejen sportovního ducha a milovat výzvy, 
ale nesmí se bát drsnějších překážek, 
bahna, občasných odřenin a adrenalino-
vých zážitků. 
Po tvrdém tréninku a přípravě na závod 
tak rýmařovští sportovci nastoupili na 
originální trať zasazenou do prostředí 
vojenské pevnosti ve městě Josefově. 
Byla plná přírodních překážek s překo-
náváním hradebních valů a příkopů, s úseky v podzemních kasema-
tech a znamenala opravdový test fyzických i psychických schopností 
závodníků. Součástí závodu bylo nošení břemen, ručkování, šplhání, 
balancování, brodění se v bahně a další.
V kategorii Race, která je určena pro výkonnostní a vrcholové spor-
tovce, nastoupili Jana Pipová a Jan Jablončík mladší. Trasa dlouhá 
6–8 km s 32 překážkami je výzvou pro všechny, kdo chtějí závodit 
na plné pecky, poměřit se se sobě rovnými a výsledek je pro ně důle-
žitý. Po absolvování této kategorie je možná kvalifikace na evropské 
nebo světové závody. Závodníci si zde nesmějí navzájem pomáhat 
a je kladem maximální důraz na přesné dodržování pravidel. Ve velké 
konkurenci a se zdravotním handicapem, který se Janě Pipové stal 
15 minut před startem, obsadila 7. místo v kategorii 30–39 let. Jan 
Jablončík získal 13. místo v kategorii 18–29 let. 
Na start kategorie Open se postavilo 22 členů. Jde o stejnou trať co do 

vzdálenosti i počtu překážek jako u kategorie Race. Rozdíl je v tom, 
že tato je otevřena pro širokou veřejnost, pro všechny, kteří se chtějí 
zlepšovat a pracovat na sobě. Zde není nutné se stresovat soupeřením 
s konkurenty za každou cenu, protože závodníci si na překážkách smějí 
pomáhat. Nejúspěšnějšími členy naší výpravy v kategorii Open byli Vi-
vian Pospíšilová (2. místo) a Karolína Knapková (3. místo) v kategorii 
13–17 let, Jan Hudáček (11. místo) v kategorii 18–29 let, Lenka To-
míčková (7. místo) a Hana Čechová (10. místo) v kategorii 30–39 let.
Nechyběla ani dětská kategorie, která znamenala 12 překážek na 
vzdálenosti 2 km, tuto trasu zdárně dokončili Josef Hudáček, Silvie 
Jablončíková a Tereza Jahodová.
„Letošní ročník byl těžší i kvůli tomu, že teploměr ukazoval 32 stupňů. 
Jsem moc pyšná na všechny naše členy, protože se jim podařilo nejen 
závod dokončit, ale navíc se umístit v první třetině závodní listiny, což 
je obrovský úspěch. Jsme rádi, že jsme byli součástí, a těšíme se na 
příští ročník,“ sdělila Jana Pipová, vedoucí trenérka klubu.

JS
Foto: archiv klubu CrossFitJD Rýmařov 

Sport
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Rýmařov hostil další ročník LORD Cupu
V sobotu 26. června se v areálu SK Jiskra Rýmařov uskutečnil již 22. 
ročník mládežnického fotbalového turnaje LORD Cup. Na rozdíl od před-
chozích ročníků se letos odehrál v omezenějším formátu. 
Turnaje se účastnili hráči v kategorii U13, tedy narození v roce 2008 
a mladší. Kromě domácího družstva SK Jiskra Rýmařov se na hřišti 
předvedly výběry MFK Vítkovice U12, 1. OMK Šternberk, SK Uni-
čov, FK Jeseník, TJ Sokol Nový Malín, FC Hlinsko, které obhajovalo 
prvenství z roku 2020, a také Sparta Kutná Hora, jež se do turnaje 
přihlásila vůbec poprvé. Bohužel pandemie koronaviru znemožnila, 
aby do Rýmařova přicestovaly výběry ze zahraničí, například ze Slo-
venska, Polska, Německa či Itálie. 
Na začátku turnaje přivítala všechny zúčastněné místostarostka Rý-
mařova Ing. Lenka Vavřičková společně s hlavním pořadatelem Ka-
milem Furikem, který je rovněž Grassroots trenérem mládeže v okre-
se Bruntál. Fotbalový den v Rýmařově poctil svou návštěvou i bývalý 
reprezentant Tomáš Ujfaluši.
LORD Cup se hrál na hlavním hřišti, které bylo rozděleno na dvě 
poloviny. Na každé se hrálo po jednom utkání, všechny týmy se tak 
střetly se všemi. Jeden zápas trval 20 minut. Suverénními vítězi se 
stali hráči Vítkovic, o jejichž letošním prvenství bylo rozhodnuto ješ-
tě před posledním zápasem. 
Domácímu týmu Jiskry Rýmařov se nevydařil vstup do turnaje, když 
ze čtyř dopoledních zápasů dokázal uspět pouze v jediném. Hned na 
úvod sice porazil hráče Šternberka 3:0, ale následné porážky s Hlin-
skem, Vítkovicemi a Uničovem jej odsunuly na poslední místo. Na-
opak v odpoledním programu mladí Rýmařováci nezaváhali ani jed-
nou, díky čemuž se vyšplhali na konečné 3. místo za Uničov. 
V závěru turnaje byly oceněny výkony sportovců včetně hráčů Rý-
mařova. Tomáš Vychodil dokázal vstřelit nejrychlejší branku turnaje. 
Podařilo se mu to v 9. sekundě posledního utkání proti Kutné Hoře. 
Cenu Grassroots získal Šimon Tomčík, pro nějž byl LORD Cup roz-
loučením s dresem Jiskry Rýmařov. Od nové sezóny bude tento ta-

lentovaný hráč rozvíjet své schopnosti ve fotbalové akademii FAČR 
v Ostravě.
Ceny mladým sportovcům předávala místostarostka Lenka Vavřičko-
vá společně s mládežnickou reprezentantkou České republiky a hráč-
kou 1. FC Slovácko Kateřinou Furikovou. Kromě medailí a trofejí pro 
ty nejlepší byly předány i upomínkové předměty všem zúčastněným 
sportovcům. Oceněn byl též fanoušek hochů z Kutné Hory, který po 
celou dobu neúnavně povzbuzoval a bubnoval, stejně jako fanklub 
dívek z Hlinska. 
Klub SK Jiskra Rýmařov by chtěl poděkovat městu Rýmařovu, spon-
zorům a partnerům a také trenérům klubu, kteří k organizaci tradiční-
ho turnaje přispěli.

Výsledky domácího družstva
1. OMK Šternberk – Jiskra Rýmařov 0:3
Jiskra Rýmařov – FC Hlinsko 0:1
MFK Vítkovice U12 – Jiskra Rýmařov 2:0
Jiskra Rýmařov – SK Uničov 1:2
Sokol Nový Malín – Jiskra Rýmařov 1:2
Jiskra Rýmařov – FK Jeseník 2:1
Sparta Kutná Hora – Jiskra Rýmařov 3:4

Konečná tabulka LORD Cupu
1. MFK Vítkovice U12 6 0 1 23:4 18
2. SK Uničov 5 2 0 19:3 17
3. Jiskra Rýmařov 4 0 3 12:10 12
4. FC Hlinsko 3 2 2 8:9 11
5. FK Jeseník 3 1 3 12:8 10
6. Sokol Nový Malín 2 0 5 7:17 6
7. Sparta Kutná Hora 1 1 5 6:14 4
8. 1. OMK Šternberk 1 0 6 4:26 3

Tomáš Lašák
Foto: archiv SK Jiskra Rýmařov

Jiskra v MOL Cupu končí. Uničovu podlehla 2:4
V sobotu 24. července odehráli fotbalisté SK Jiskra Rýmařov zápas před-
kola poháru MOL Cup. Jejich soupeřem byl třetiligový Uničov. 
Hanáci se v Rýmařově představili s několika hráči, kteří prošli mlá-
dežnickou akademií Sigmy Olomouc. Kvalitativní převaha se proje-
vovala již v první půli, kdy měli více ze hry právě hosté. Několika 
výtečnými zákroky dokázal dlouho držet naděje Jiskry brankář Petr 
Kameník, který v 19. minutě lapil střelu Ambrozka či vychytal Kama-
se, který se po půlhodině hry hnal do samostatného úniku. Nedokázal 
však již zakročit proti střele Krče ze 35. minuty. Uničov tak šel do 
kabin spokojenější. 
Po změně stran chtěli Hanáci rychle přidat druhou branku a tlačili se 
do zakončení. Při jednom ze soubojů zůstal na trávníku ležet brankář 
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Kameník a musel po střetu s Koutkem ve 48. minutě střídat. O deset 
minut později Uničov sehrál rychlou akci na jeden dotek, rozebral 
obranu Jiskry a na rozdíl dvou branek zvýšil Komenda. Jiskra to však 
ještě nezabalila a v 61. minutě po rohovém kopu střelou ze střední 
vzdálenosti málem překonal uničovského gólmana Jan Kolísek. Stej-
ný hráč o dvě minuty později snížil, když si nejvýše vyskočil na cen-
tr z rohového kopu. Rýmařovští se nadechovali k náporu, ale v 73. 
minutě David Hleba nešťastně fauloval ve vápně hostujícího hráče. 
K nařízenému pokutovému kopu se postavil Ambrozek, který vrátil 
dvougólové vedení na stranu Uničova. O pět minut později definitiv-
ně utnul naděje Jiskry na případné srovnání Svoboda. Tři minuty před 
koncem alespoň snížil na konečných 2:4 Pavel 
Jeřábek, který dostal míč za obranu a tváří v tvář 
gólmanovi chladnokrevně zakončil. 
Jiskra Rýmařov tak podlehla Uničovu 2:4 a s le-
tošním ročníkem MOL Cupu se loučí. V sobotu 
31. července sehrají naši hráči poslední příprav-
né utkání před nadcházejícím ročníkem Divize F. 
Od 16:30 budou hostit Tatran Všechovice. Prv-
ní soutěžní utkání v divizi pak sehrají v sobotu  
7. srpna, kdy opět od 16:30 přivítají na hřišti 
v Rýmařově celek Bospor Bohumín.
SK Jiskra Rýmařov – SK Uničov  
2:4 (0:1)
branky: 63. Kolísek, 87. Jeřábek – 35. Krč, 58. 
Komenda, 74. Ambrozek (pen.), 79. Svoboda

Rozhodčí: Tomáš Ehrenberger – Pavel Pospíšil, Petr Brázdil.
ŽK: Procházka, Kolísek, Konečný – Ambrozek, Svoboda, Koutek.
Jiskra Rýmařov: Kameník (51. Baroš) – Kučera, K. Kocúr, Kolísek, 
Hleba (79. D. Furik) – M. Furik, J. Furik, Konečný, Procházka – Jeřá-
bek, Navrátil (83. J. Kocúr). Trenér Milan Furik. 
Uničov: Uvízl – Koutek, Koutný, Straňák, Můčka – Svoboda (82. 
Diblík), Bača, Ambrozek (79. Dittmer) – Kamas (79. M. Vybíral), Ko-
menda, Krč. Trenér Dušan Žmolík. 
Los Jiskry Rýmařov pro podzimní část Divize F

Rýmařov přivítal orientační běžce
O víkendu 25.–27. června pořádaly kluby SK Haná orienteering a KOB 
Konice na Rýmařovsku Veteraniádu České republiky v orientačním 
běhu, která nabídla všechny tři základní disciplíny tohoto sportu – sprint, 
klasickou a krátkou trať.
Program začal městským sprintem v pátek 25. června přímo v Rýma-
řově. Startovalo se ve Flemmichově zahradě a závodníky čekaly kon-
troly v městské zástavbě i parcích. Páteční části závodu se zúčastnily 
více než čtyři stovky závodníků včetně rýmařovského starosty Luďka 
Šimko, který si jej vyzkoušel nanečisto. 
Sobotní a nedělní lesní závody měly centrum u rekreačního střediska 
Relaxa ve Žďárském Potoce. Účastníky sobotního klasického závo-
du čekal kopcovitý les s četnými bažinkami a skalkami a výběh na 
Ostrý vrch. Nedělní krátká trať se běžela v lokalitě okolo Škaredé 
jedle. 
Rýmařov tak nabídl díky umístění v srdci přírody orientačnímu 
běhu kvalitní podmínky. O veteraniádu byl velký zájem, startovalo 
téměř 500 závodníků.

JS
Foto: redakce

Zdroj: www.orientacnibeh.cz

Kolo Domácí Hosté Termín
2. SK Jiskra Rýmařov FK Bospor Bohumín 7. 8. 2021; 16:30
3. FC Heřmanice Slezská SK Jiskra Rýmařov 14. 8. 2021; 17:00
4. SK Jiskra Rýmařov SK Beskyd Frenštát p. R. 21. 8. 2021; 16:30
5. FC Bílovec SK Jiskra Rýmařov 29. 8. 2021; 16:30
6. SK Jiskra Rýmařov FK SK Polanka n. O. 4. 9. 2021; 16:00
7. MFK Karviná B SK Jiskra Rýmařov 12. 9. 2021; 10:15
8. SK Jiskra Rýmařov MFK Vítkovice 18. 9. 2021; 15:30
9. 1. BFK Frýdlant n. O. SK Jiskra Rýmařov 25. 9. 2021; 15:30
10. SK Jiskra Rýmařov SK Dětmarovice 2. 10. 2021; 15:00
11. FK Nový Jičín SK Jiskra Rýmařov 9. 10. 2021; 10:15
12. SK Jiskra Rýmařov MFK Havířov 16. 10. 2021; 14:30
13. FC Slavoj Olympia Bruntál SK Jiskra Rýmařov 24. 10. 2021; 14:30
1. SK Jiskra Rýmařov Slezský FC Opava B 30. 10. 2021; 14:30

Tomáš Lašák
Foto: archiv SK Jiskra Rýmařov
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Koloběh – Peklo v Plzni aneb Co člověk vydrží 
Díky uvolnění vládních opatřeních mohla být v sobotu a neděli  
19. – 20. června zahájena nejvyšší republiková soutěž koloběžkářů –  
Rollo liga.
Po oba dny probíhal program Zlaté koloběžky 2021 na cyklistickém 
oválu Rapidu Plzeň a nabídl divácky atraktivní závody s častými prů-
jezdy závodníků před diváky. Dojezdy do cíle byly velmi těsné, často 
o výsledku rozhodovala cílová kamera. A proč „peklo“ v nadpisu? 
Víkendová teplota se pohybovala kolem 35 °C ve stínu a k tomu se 

přidalo nejvyšší možné nasazení závodníků od 5 do 75 let. V sobotu 
byly N-sprinty (každý absolvoval 4 rozjížďky po 900 m) a štafety, 
v neděli dlouhé závody (od 2 km pro malé děti až 21 km pro muže). 
Jak je již zvykem, tým Ski klubu RD Rýmařov ve službách prvo-
ligového závodního týmu Kostka Racing opět vítězil. První místo 
ve sprintu obsadili Filip Krečmer, Tomáš Sedlář a Věra Vybíralová. 
Ve štafetě zvítězili Filip Krečmer, Anna Fryblíková, Anna Kráčma-
rová (žáci), dále Jakub Kobak, Petra Zahradníková, Šimon Kroutil 
(kadeti), vítězství v dlouhém závodě vybojoval Adam Lašák, Filip 

Krečmer, Jakub Kobak, Tomáš Sedlář a Věra Vybíralová. Dále se 
na stupně vítězů probojoval Kryštof Vystrčil (2. v kritériu), Adam 
Lašák (3. v kritériu), Petra Zahradníková (2. ve sprintu), Jakub Kobak  
(2. ve sprintu), Šimon Kroutil (3. ve sprintu), Amálie Vinohradníková 
(2. ve sprintu), společně Veronika Rožňáková, Jakub Vystrčil a Jan 
Vinohradník (3. ve štafetě), Adam Lašák, Kryštof Vystrčil a Mi-
chaela Kráčmarová (3. ve štafetě), team Eva Lemstrová, Kateřina 
Fryblíková a Martina Baruselová (2. místo ve štafetě), Kryštof Vy-
strčil (3. v dlouhém závodu), Petra Zahradníková (3. v dlouhém zá- 
vodu), Šimon Kroutil (3. v dlouhém závodu), Amálie Vinohradníková 
(2. v dlouhém závodu), Kateřina Fryblíková (3. v dlouhém závodu).
Všichni jmenovaní i ostatní členové domácího týmu Jakub Barusel 
a Patrik Krečmer se těší na další závody v Lipníku, Letohradě a Kon-
stantinových Lázních. Tak „3, 4… Trhni si nohou!“

Patrik Krečmer
Foto: Lenka Králová

Annidia úspěšně ukončila soutěžní sezónu
Letošní taneční sezóna se nesla ryze v duchu on-line, Annidia tak 
i v červnu pokračovala ve videosoutěžení. Naučeno i nacvičeno přes ka-
meru a poté přijít na sál, párkrát si to zkusit dohromady a rovnou točit! 
Počítačová doba nás naučila mnohému a tahle velká zkušenost tanečni-
cím také mnoho dala. O to více se všichni těšíme z výsledků.
Dne 5. června na Czech Dance Masters On-line Cupu Annidiu repre-
zentovala dua. Dvojice Adéla Jurkuláková a Leona Jurásková v junior-
ské kategorii vybojovala bronzovou medaili, holky obsadily nádherné  

3. místo! Ve stejné věkové kategorii Adéla Lašáková a Barbora Peterko-
vá vytančily 6. příčku. V kategorii dospělých Anna Cimbotová a Micha-
ela Foltýnová vybojovaly 4. místo v belly dance a 7. místo v kategorii 
Best songs, kde zadáním byla freestyle choreografie na skladbu Vogue 
od Madonny. 
V červnu proběhlo také vyhlášení výsledků on-line verze Hvězdy Ori-
entu. V sólech nad 12 let Annidiu reprezentovala Adéla Lašáková, která 
získala s choreografií Tanec na vlnách 1. místo v diváckém hlasování 
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Dostihová sezóna vstoupila do druhé poloviny
Dne 22. května byla zahájena sezóna na dostihové dráze v Pardubi-
cích. Zároveň se zde uskutečnil první kvalifikační dostih na letoš-
ní Velkou pardubickou (VP). I letos je mezi přihlášenými její vítěz 
z roku 2018, desetiletý valach Tzigane du Berlais trenéra Pavla Tůmy, 
který se díky šestému místu, ale především úspěšnému absolvování, 
tedy dokončení dostihu bez pádu, bude moci zúčastnit letošního vr-
cholu tuzemské překážkové sezóny.
Kromě zmíněného prvního kvalifikačního dostihu bylo na programu 
dalších sedm dostihů, ve kterých startovala šestice svěřenců na Brun-
tálsku působících trenérů. Kromě zmíněného Pavla Tůmy z Dvorců 
u Bruntálu byly na startu jednotlivých dostihů koně z tréninku Veroni-
ky Lempochnerové z Horní Moravice u Rýmařova, Antonína Nováka 
z Malé Morávky a Čestmíra Olehly z Rudné pod Pradědem.
Z výčtu startů a umístnění těchto koní zmiňme letošní první vítěz-
ství zástupkyně modrožlutých barev DS Dr. Charvát, šestileté klisny 
Cheminée, která s ž. Janem Faltejskem ovládla Cenu Jockey Clubu 
ČR, steeplechase I. kat. na 3 900 m. Vítězství dosáhl i pětiletý valach 
Night Moon, jenž opět s ž. Janem Faltejskem v sedle ovládl Pohár 
BICZ Holding, steeplechase crosscountry III. kat. na 4 400 m. Radost 
zavládla i v týmu trenéra Čestmíra Olehly, a to díky premiérovému 
vítězství pětiletého valacha Christiana z DS Cross Club 52, který  
s ž. Jakubem Spáčilem ovládl Cenu Dostihového spolku, steeplechase 
crosscountry IV. kat. na 4 300 m. 
O den později, 23. května, se po více než roční pauze vydal na trať 
bratislavského dostihu devítiletý valach Arlington trenérky Evy Záho-
rové. Svým výsledkem navázal na poslední start 12. října 2019 v Par-
dubicích a s ž. Jaroslavem Myškou pro DS Kamarádi zařídili v Ceně 

Damana, přes proutěné překážky (PP) na 3 600 m, krásné vítězství. 
V následné 31. prípravné ceně spoločnosti VETIS, rovina II. kat. na 
1 200 m, poté obsadil ž. Jakub Pavlíček s pětiletou klisnou Myrnou, 
zástupkyní DS Syndikát V3J, třetí místo.
Dne 26. května se na wroclawském závodišti uskutečnil již čtvrtý 
dostihový mítink. Úvodní dostih odpoledne a páté místo pro Nela 
trenérky Evy Záhorové nebo šesté pro Lastiena trenérky Veroniky 
Lempochnerové bylo předzvěstí pozdějších úspěchů.
Nestává se často, aby se v jednom dostihu seřadili ke startu čtyři koně 
čtyř na Bruntálsku působících trenérů, jako tomu bylo v případě páté-
ho dostihu, roviny na 2 600 m, Nagroda 16 000 zl. V poli třinácti koní 
byl na startu připraven Salivano trenérky Veroniky Lempochnerové, 
Ramsya trenéra Čestmíra Olehly, Be In Pavla Tůmy a Decameron 
Evy Záhorové. Právě posledně jmenovaný tříletý hřebec z DS Vác-
lav Luka vedený ž. Martinem Srncem v závěru dostihu odrazil útok 
zkušenějšího Be Ina a po tuhém boji se stal poněkud neočekávaně při 
svém prvním životním startu vítězem. Ramsya obsadila třetí a Sali-
vano páté místo.
Vítězství v dostihu se pak dočkal i Milsueldos trenéra Pavla Tůmy 
z DS Eva Tůmová, který s ž. Markem Stromským triumfoval v Na-
groda 24 000 zl, steeplechase dostihu na 3 600 m. V tomtéž dostihu 
startoval také čtyřletý zástupce DS L&L Racing, čtyřletý valach Zara-
te z tréninku Veroniky Lempochnerové, jenž s ž. Lukášem Matuským 
obsadil konečné páté místo.
Do Polska vedla cesta trenérky Evy Záhorové i o týden později. Dne 
3. června se Ceny Nagroda Konstelacji, roviny B na 1 907 m, účast-
nila čtyřletá klisna Saigon Icon z DS Syndikát V3J, jež s ž. Petrem 

a 6. místo v hodnocení odborné poroty. Ve stejné kategorii Adéla Jur-
kuláková s choreografií Ze života ohně obsadila 6. místo v diváckém 
hlasování a 8. místo v hodnocení odborné poroty. Obě videa byla točena 
v době největšího lockdownu, v domácím prostředí za velké podpory 
rodičů obou tanečnic, kterým tímto patří velký dík. 
Ve skupinách bylo možné přihlásit starší video, tzv. „srdcovku z archi-
vu“. Za naši skupinu padla jasná volba na formaci Poselství z roku 2017, 
kterou tančilo 13 tanečnic z Annidie Teen+. Tato choreografie ukázala, 
že i po čtyřech letech má světu co říct, a obsadila nádherné 3. místo 
v hodnocení odborné poroty, v diváckém hlasování skončila čtvrtá. 

Letošní taneční sezóna rozhodně patří k těm náročnějším. V podsta-
tě celá, až na pár úvodních a závěrečných tréninků, proběhla on-line. 
Všem, kteří jí prošli až do konce, patří neskutečný dík, a to jak tanečni-
cím a rodičům, tak trenérce Anně Cimbotové. Tato nelehká doba však 
ukázala, že pokud něco milujete, nemůžete to opustit. Našly se tak nové 
metody výuky, nové způsoby soutěžení. Největší odměnou nám za to 
vše bude, až pro Vás opět budeme moci tančit, ať už na veřejných vy-
stoupeních či soukromých akcích. Tak brzy na viděnou.

Foto a text: Kamila Cimbotová

Barbora Peterková a Adéla LašákováAdéla Jurkuláková a Leona Jurásková Anna Cimbotová a Michaela Foltýnová
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Foretem při své premiéře na zdejší dráze obsadila hezké druhé místo.
12. června byla zahájena sezóna na brněnském závodišti. V progra-
mu dne, který byl nepříjemně ovlivněn prudkou dešťovou přeháňkou, 
startovali Mohan, Markos a Marcon trenéra a chovatele Antonína 
Nováka z Malé Morávky. Nejlepšího výsledku zaznamenal posled-
ně jmenovaný, devítiletý hnědý valach Marcon z DS Malá Moráv-
ka, který po pátém místě Mohana a třetím místě Markose vybojoval  
s ž. Petrem Tůmou druhé místo v Letní brněnské steeplechase III. kat. – 
Ceně Charvát Group, s. r. o., na 4 100 m.
V pořadí již pátý dostihový den byl 16. června uspořádán v polské 
Wroclawi. Že se zde „našim“ koním daří, se potvrdilo již v úvodním 
dostihu Nagroda 20 000 zl, (PP) na 2 800 m, kde při svém premié-
rovém životním startu s ž. Markem Stromským s převahou zvítězil 
svěřenec Pavla Tůmy, tříletý valach Greek Dessert z DS YAS Racing.
Po dvou úvodních překážkových dostizích následoval vytrvalecký 
rovinový dostih na 3 200 m Nagroda 16 000 zl, kterého se účastni-
li i stájoví kolegové z Dolní Moravice, čtyřletý valach Terazki z DS 
Luka – Vedral a pětiletá klisna Dalarala z DS Václav Luka trenérky 
Evy Záhorové, která nestačila jen na druhého z favoritů závodu  
a s ž. Martinem Srncem obsadila hezké druhé místo. 
Druhé místo z bratislavského závodiště putovalo 20. června do DS 
Bronislav Plášek. Zásluhu na tom má svěřenec Evy Záhorové, šesti-
letý valach Orpheus, který s ž. Jakubem Pavlíčkem přišel o vítězství 
ve dvoukilometrovém Memoriálu Karola Firbasa, rovině II. kat., až 
v samotném závěru dostihu.
Dvoudenní mítink červnového programu na pardubickém závodišti 
odstartoval 25. června a nabídl mix tří rovinových dostihů a stejný 
počet dostihů přes proutěné překážky. V úvodním dostihu, Ceně Do-

stihového spolku, a. s., rov. IV. kat. na 2 900 m, obsadila při svém 
prvním životním startu tříletá klisna Nathalea Great z DS Dr. Charvát 
s ž. Janem Vernerem druhé místo. Téhož výsledku, tedy druhého mís-
ta, pak opět pro žlutomodré barvy a trenéra Pavla Tůmu vybojoval 
v Ceně společnosti Tipsport, (PP) IV. kat. na 2 800 m, tříletý hřebec 
French Chardonnay s ž. Janem Faltejskem. V následujícím dostihu, 
kterým byl Pohár BICZ holding 2021, PP IV. kat. na 3 200 m, se však 
tým okolo Pavla Tůmy mohl zásluhou sedmiletého Arkalona a ž. Jana 
Faltejska radovat z vítězství. Druhé místo vybojoval svěřenec Evy 
Záhorové, pětiletý valach Nel z DS RD Project, do jehož sedla byl 
angažován ž. Jaroslav Myška. 
Vrcholem dostihového dne byla Cena Nadace pro rozvoj města Par-
dubic. Na trať dostihu II. kategorie na 3 400 metrů se vydalo devět 
koní. Favoritem byl devítiletý valach Arlington trenérky Evy Záho-
rové, který sice loňskou sezónu vynechal, ale letos se opět předvedl 
v dobrém světle, a to vítězstvím 23. května v Bratislavě. I v Pardu-
bicích s ž. Jaroslavem Myškou v sedle dlouhou dobu v dostihu vedl, 
nakonec ale jeho síly nestačily na nováčka v tréninku u Josefa Váni 
staršího, pětiletého Bitcoina, a stejně jako Nel v předcházejícím dosti-
hu obsadil druhé místo.
Z druhého dne pardubického mítinku stojí za zmínku výsledek závě-
rečného dostihu, Ceny za podpory ADW FEED, a. s., steeplechase 
crosscountry IV. kat. na 4 500 m, ve kterém po tuhém boji uniklo 
vítězství ž. Janu Odložilovi a osmiletému zástupci DS Sendy Kovy 
Ostrava Giovannimu trenéra MVDr. Čestmíra Olehly. Na konto 
trenéra a pro DS Cross Club 52 pak připadá třetí místo Christiana  
s ž. Jakubem Spáčilem. 
27. června se na závodišti Chuchle Areny Praha uskutečnil mítink, 
jehož hlavním bodem byl 101. ročník Českého derby. (Derby je nej-
prestižnější klasický rovinový dostih určený tříletým koním s tradicí 
od roku 1780, který se poprvé konal na anglickém dostihovém zá-

Žokej Jaroslav Myška s Arlingtonem trenérky Evy Záhorové na trati 
vítězného dostihu v Bratislavě 23. května. Foto: Miroslav Škoda

26. května vítězí Decameron z DS Václav Luka s ž. Martinem Srncem 
ve wroclawské 2 600 m dlouhé Nagroda 16 000 zl. Foto: Miroslav 
Škoda

Pro premiérové vítězství si 22. května v Pardubicích dobíhá s ž. Jaku-
bem Spáčilem svěřenec Čestmíra Olehly, pětiletý valach Christiano 
z DS Cross Club 52. Foto: Ivan Krejza

12. června obsadil v Brně Marcon z DS Malá Morávka s ž. Petrem 
Tůmou druhé místo. Foto: Tereza Bartoníková
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Řádková inzerce

Přijmu zahradníka
Hledám zahradníka / zahradnici (i oba) na údržbu zahrady u Spitze-
rovy vily. Možnost ubytování. Platové ohodnocení: 150 Kč/hod.  
Kontakt: 608 400 032. 
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Koňský hnůj zdarma za odvoz
Nabízíme zaležený koňský hnůj zdarma s vlastní nakládkou ve Strán-
ském. Možnost dovést vozík za auto v blízkém okolí a s příspěvkem 
na dopravu. Kontakt 605 586 074, nejlépe SMS.

vodišti v Epsomu nedaleko Londýna). V dostihu byl zastoupen také 
svěřenec Pavla Tůmy.
Na začátku dostihového dne se v Ceně výživových programů Fitmin, 
rov. III. kat. na 1 200 m, jako první z trenérské centrály ve Dvorcích 
u Bruntálu představil dvouletý hřebec Red Coral, který tento dostih 
pod vedením ž. Jana Vernera suverénně ovládl, a u jeho jména je tak 
ve statistikách uvedeno druhé vítězství ze dvou startů. 
Do plně obsazeného 101. CPIPG Českého derby, rov. Gd3 na 2 400 
m, odstartovalo šestnáct koní a hnědák Hazarder nastupoval do do-
stihu jako favorit s kurzem 3,5:1. S ž. Václavem Janáčkem v sedle 
předpoklady bezezbytku naplnil a stáji Jiřího Charváta i trenéru Pavlu 
Tůmovi přinesl po čtyři roky starém úspěchu Josepha druhé vítězství 
v Českém derby. 

Chuchle Arena Praha pořádala další dostihový mítink 17. července. 
I zde mohli příznivci na Bruntálsku trénovaných koní držet palce 
a nakonec se zásluhou svěřence Pavla Tůmy i radovat z vítězství. Na 
startu jednomílové ceny, tedy Simsonovy ceny, rov. II. kat. na 1 200 
m, byl v derby dne vítězný dvouletý hřebec Red Coral, který s ž. Ja-
nem Vernerem dokázal pro modrožluté barvy DS Dr. Charvát s převa-
hou vyhrát i tentokrát.
V šestém dostihu dne, v handicapové Ceně společnosti Tipsport, rov. 
IV. kat. na 1 800 m, poté pro barvy DS Syndikát V3J vybojovala svě-
řenkyně trenérky Evy Záhorové, čtyřletá klisna Saigon Icon, s ž. Rad-
kem Koplíkem druhé místo. 

Miroslav Škoda
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Restaurace na Hvězdě

Startovné:

Hvězda nad
Karlovou Studánkou

11:05 dospělí (Hvězda)

   11:45 dorost (Ovčárna)

https://napraded.tomski.cz/

od 8:00

Start :  

Prémie:
Ovčárna, poukaz 1000,-

na nákup v XC sport

 dospělí 300,- 
dorost 50,-

 NA KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH

NA PRADĚD
TOMSKI VÝJEZD

7.8.2021

EFISAN SKIROLL CLASSICS
Závod je součásti seriálu
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