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redakce Rýmařovského horizontu pro vás připravila další celobarevné vydání novin, které má podtitulek
„Malá letní exkurze do současnosti i dob minulých“.

REKREACE - TURISTIKA

Rýmařov a jeho okolí odpradávna přitahovalo k turistickým a poznávacím výletům. Bohatá historie a krásná příroda byly vždy velkým magnetem pro ty, kte-
ří se zajímali o historii, geologii, těžbu rud, zpracování lnu a hedvábí. Také Rabštejn, hrad Sovinec, Rešovské vodopády a mnoho jiných turisticky atraktivních
míst v okolí jsou hojně navštěvovány lidmi, kteří dávají přednost klidnému pobytu v malebné přírodě před chvatem každodenního živ ota.
V současné době návštěvníci našeho regionu využívají hojně zázemí, které jim poskytuje město Rýmařov, ať už se jedná o ubytovací nebo stravovací kapaci-
tu. Hotely, penziony a ubytovny ve městě a chaty v jeho nejbližším okolí jsou připraveny uspokojit i ty nejnáročnější požadavky svých hostů. 

Rýmařovsko - vyhledávaná turistická a rekreační oblast

Rabštejn - patřil mezi vyhlášená a vyhledávaná turistická místa v minulosti a je stá-

le velmi oblíbenou oblastí i současných milovníků přírody a turistiky - 1899

Turistická chata (tzv. Peschel bouda) u Rýmařova zanikla a vzpomínka na ni

existuje pouze na pohlednicích - 1925

Praděd - symbolická postava reprezentující naší oblast

v představě tvůrců dobových pohlednic první republiky -

r. 1912

VáÏení ãtenáfii,
Zaměřili jsme se tentokrát na oblast turistiky, rekreace a sportu v našem městě, které se stává každoročně cílem stovek turistů, výletníků, re-
kreantů a milovníků jesenické přírody. Město Rýmařov je výchozím bodem pro další putování po okolních horách nebo kulturních památkách
a památných místech. Také těmto návštěvníkům jsme chtěli přiblížit naše město, jeho současnost i tradice turistiky, rekreace a sportu.
Snad také proto, že se tvář i charakter Rýmařova vlivem společenských změn výrazně mění, chceme vás seznámit s částí současného spor-
tovního, turistického a rekreačního dění v konfrontaci s historickými pohlednicemi a fotografiemi. Jsme si vědomi toho, že jsme zatím oslo-
vili jen část sportovní veřejnosti v souvislosti se zájmovými skupinami. V naší činnosti chceme pokračovat a postupně se budeme věnovat
dalším současným i minulým aktivitám v oblasti sportu, turistiky a rekreace jak letní tak i zimní.
Redakce se proto v souvislosti s přípravou dalších celobarevných novin obrací na občany města Rýmařova a jeho částí, případně okolních ob-
cí, s prosbou o informace, zapůjčení dobových pohlednic nebo fotografií, které se týkají regionu Rýmařovska. Kontaktovat nás můžete na te-
lefonních číslech uvedených v tiráži novin. Děkujeme. Redakce Rýmařovského horizontu
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Pfiijìte si k nám posedût
a odpoãinout.

Vyberte si z na‰eho jídelního
a nápojového lístku.

Pfiejeme Vám
pfiíjemné prázdniny

a dovolenou

Marie Černá
Palackého 27

795 01 Rýmařov

tel./fax: +42-647-21 12 79

http://www.czplus.cz/mary

http://www.mary.penzion.com

Nová Ves byla i v minulosti oblíbeným výletním místem - 1912

Výletní restaurace v Karlově (bývalé lesnické učiliště) - 1911

Kaple stojí na ostrožně rozdělující údolí Malé
Morávky a Karlova, na skalním útesu na místě
bývalé strážní věže. Byla postavena v roce 1690
jako roubená stavba, šlo o privátní kapli podni-
katelské rodiny Schilderových (až do roku 1983
byla majetkem jejich příbuzných, rodiny
Müllerů z Rakouska). Z tohoto období je také
presbytář se štukovou výzdobou. Loď s kazeto-
vým stropem (34 maleb s výjevy z Nového zá-
kona) a nástěnnými malbami (letící andělé) by-
la přistavěna v letech 1765-1767, kaple byla vy-
svěcena 6. června 1767.
V současné době je kaple majetkem obce Malá
Morávka a slouží jako soukromé Muzeum
Kapličkový vrch. Ve věži je umístěna replika
původního zvonu a speciální zařízení, které zvo-
ní denně v šestihodinových cyklech.

Kaple Nejsvětější Trojice
v Malé Morávce

Rešovské vodopády na dobové pohlednici - 1912
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Cílem nedělních rodinných procházek byly v minulosti zpravidla rýmařovské parky - 1912

Janovický zámek nabízí příjemné prostředí

(současnost)

Velk˘ v
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Vedení úãetnictví 
námûstí Míru 13

R˘mafiov

Hezké léto pfieje
Lucie Kamenská a Marie Pechová

Karla Čapka 4
795 01 Rýmařov

Pohodové prostředí okolí kaple V Lipkách

(současnost)
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Atletky TJ Jiskra - 1958

Matušková, Skokanová, Poláchová

Macháčková, Kunzfeldová, Nenutilová, Raušerová, Elblová

A opět na startu ... RÝMAŘOVSKÁ DĚDKYÁDA 1985
Horák, Rupa, Harazim, Smetana, Pohanka, Volek, Koňařík

Poslední metry před cílovou páskou

(Jan Koňařík) - 1.9.1984

K nestorům

Rýmařovských sportovců patří

JAN KO≈A¤ÍK,
účastník mnoha veteraniád

a olympiád veteránů v České

republice i v zahraničí. Sport

se stal pro něho životním 

stylem a patří neodmyslitelně

k jeho životu.

1. místo - Štafeta 4 x 100 m - 1952

Opatrná , Hubálková, Opatrná

Prázdná, Purkrábková

R¯MA¤OV A JEHO TùLOV¯CHOVNÉ

A SPORTOVNÍ TRADICE
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FOTOATELIÉR

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

DREXLER

V roce 1971 byl založen v Rýmařově oddíl kulturistiky. U jeho
zrodu stáli Josef Šafář a Josef Talián.
V roce 1973 se účastnili soutěží v silovém trojboji pětičlenných
družstev a vybojovali první úspěchy. V sestavě Milan Páník,
Josef Talián, Pavel Trpík, Viktor Weiner, Jindřich Petřík a ná-
hradník Vítězslav Klimeš obsadili krásné 2. místo. Trenéry týmu
se stali Jan Ostrolucký a Ing. Jan Vinohradník. Manažerem ús-
pěšného družstva byl Jaroslav Bičík.
Družstvo se pak pravidelně účastnilo mnoha soutěží a dosaho-
valo v rámci Severomoravského kraje význačných úspěchů
a předních umístění v okresních i krajských soutěžích.
V roce 1976 Jindřich Petřík jako první trojbojař zvedl 300 kg
v mrtvém tahu.
Úspěšné vystupování družstva
kulturistů pokračovalo v sestavě
Josef Talián, Pavel Trpík, Viktor
Weiner, kteří se stali vítězi celo-
státní soutěže tříčlenných druž-
stev O pohár SNP v Ružomberku
v roce 1976. O rok později se u-
místili v téže soutěži na 2. místě.
V roce 1978 byly soutěže druž-
stev ukončeny.
Po dobu soutěžní účasti byl Pavel
Trpík držitelem dvanácti rekordů
ČR a devíti rekordů ČSSR
a Jindřich Petřík je ještě dosud
úspěšným účastníkem veterán-
ských soutěží kulturistů.

KULTURISTIKA

Zleva stojící: Trpík Pavel, Weiner Viktor, Klimeš Vítězslav,  Ing.

Vinohradník Jan (trenér),Bičík Jaroslav (analytik poradce), Petřík

Jindřich, Talian Josef, Páník Milan

III. Mistrovství ČSR 1977 - Pavel Trpík 

Předání ocenění nejlepším sportovcům okresu Bruntál 4. února 2002:

- absolutní mistryně ČR v kulturistice za rok 1998

- vícemystrině Evropy z roku 2001 Ludmila Glacnerová

Pohár předává starosta Břidličné - Jan Gazárek
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Účastníci prvního atletického přeboru bývalého okresu Rýmařov; příslušníci tělovýchovné jednoty SOKOL - 1950

Slavnostní nástup k veřejnému cvičení 1947 Pódiové skladby 24.4.2002 (organizátory SVČ a TJ Jiskra)

Veřejná cvičení v Rýmařově - léto 1947

PŘEPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU A SYPKÝCH HMOT

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
Jesenická 13, 795 01 Rýmařov, tel.: 0723 - 12 29 09

PRODEJ PÍSKU, ŠTĚRKOPÍSKU A DRCENÉHO KAMENIVA

TJ SOKOL
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TùLOV¯CHOVNÁ JEDNOTA

JISKRA R¯MA¤OV

Kopaná patřila v Rýmařově tradičně k nejoblíbenějším

sportům (nedatováno)

Slavnostní průvod sportovců - 1. spartakiáda 1953 - 1954

Pfiání pfiíjemnû strávené dovolené
plné pohody a sluníãka
pfieje sv˘m zákazníkÛm

firma ROLLER

8. května 61, 795 01 Rýmařov

tel.: 0647/ 212 712

fax: 0647/ 230 339

Bezplatná linka: 0800 - 100 196

e-mail: roller@email.czProfilový systém

Sport je považován za jeden z významných fenoménů charakterizují-
cích život obyvatel naší planety v 21. století.
Dá se vůbec spočítat, kolik hráčů propadlo fotbalu, který jako první
v roce 1946 zahájil svoji činnost v Rýmařově po ukončení 2. světové
války, následován kuželkami, volejbalem a postupně dalšími sporty, ko-
lik bylo sehráno utkání, prolito potu a mnohdy i slz, ošetřeno kolen,
rozdáno diplomů, medailí a pohárů? Jedno je však jisté - v letošním ro-
ce oslavuje rýmařovská tělovýchova 56 let své novodobé historie. Doba
krátká z pohledu historika, a přece - za uplynulých šestapadesát let by-
lo v našem městě vykonáno mnoho poctivé, nesmírně obětavé práce pro
rozvoj tělovýchovy, sportu a turistiky. Začátky nebyly nikterak lehké,
spíše naopak. Vždyť kromě elánu a nadšení několika jednotlivců zapá-
lených pro sport - především fotbal, neměli naši „předkové“ prakticky
nic. Jen pevná vůle a neustále odříkání překonaly počáteční překážky
a kousek po kousku rostlo dílo, na které může být dnešní generace jis-
krovců pyšná a hrdá.
Od hrstky prvních českých fotbalistů v roce 1946, sdružených původně
v SK Rýmařov, vydržel zápal jejich následovníků i v TJ Sokole Brokát
až po dnešních 900 členů TJ Jiskra, kteří propadli i dalším sportům.
Byla to léta neúnavné práce stovek a stovek obětavých představitelů
všech oddílů a odborů TJ, samotných sportovců a jejich příznivců. Je to
více jak stovka trenérů, cvičitelů a rozhodčích i dalších pomocníků, kte-
ří prakticky od neděle do neděle věnují svůj čas dětem a mládeži v od-
větvích fotbalu, ledního hokeje, kuželek, klasického lyžování, tenisu,
volejbalu, šachu, kulturistiky, basketbalu a ASPV (asociace Sport pro
všechny - dříve ZTV, potom ZRTV), pod jehož křídly se zdárně rozvíjí
sportovní gymnastika, cvičení žen, cvičení rodičů a dětí, aerobik a celá
řada dalších neformálních aktivit, mezi které patří i naše známá „vete-
raniáda“. Naše tělovýchovná jednota vyrostla v jednu z největších
v Jeseníkách.
Jsou to pro nás tisíce a tisíce brigádnických hodin při úpravě, údržbě
a modernizaci tělovýchovných zařízení, ať už se jedná o areál fotbalo-
vého stadionu, kluziště, kuželny, lyžařských areálů ve Stráleckém údo-
lí nebo „jen“ o údržbu parket v tělocvičně, údržbu tenisových kurtů či
dalších zařízení nebo značené turistické trasy Nízkého a Hrubého
Jeseníku.
Jsou to okamžiky slávy, úspěchy veřejných vystoupení všech spartaki-
ád, ale také doby výkonnostních poklesů, obnovená sportovní odvětví,
stejně jako některá zaniklá v TJ - lehká atletika, cyklistika, stolní tenis.
Dnešní generace nemůže odhadnout všechno to penzum práce, všechna
odříkání a pracovitost jednotlivých vedoucích uplynulých šestapadesá-
ti let.
Mimo již zmíněnou obětavost našich členů to byla léta úzké spoluprá-
ce s městskými orgány, podpora bývalých patronátních závodů a jejich
odborových organizací a především mnohdy i osobní odvaha a sympa-
tie vedoucích hospodářských pracovníků podniků - RD Rýmařov,
HEDVY Rýmařov, SD Jednota, OSP, GP, lesního závodu, státních stat-
ků a dalších, u kterých jsme v tehdejší době nacházeli pochopení a vel-
mi cennou podporu.
S opravdovou hrdostí k historii započaté v roce 1946 můžeme směle
prohlásit, že odkaz našich předchůdců se snažíme naplňovat ke spoko-
jenosti mladších jiskrovců, že v nás mají dobré následovatele.
S hlubokou úctou vzpomínáme všech odpovědných vedoucích, hráčů
i příznivců - kteří již nejsou mezi námi a kteří rýmařovské tělovýchově
věnovali všechen svůj volný čas, nedali se odradit dílčími neúspěchy
a zdolávali překážky i v dobách těžkých ekonomických krizí.
Upřímný dík patří všem, kdož se jakýmkoliv způsobem podíleli či do-
sud podílí na společné práci.

Čerpáno z materiálů předsedy TJ Jiskry Rýmařov Františka Pohanky
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Okrskové veřejné sokolské cvičení v Rýmařově - 8.6.1947

Na tradici sokolských hromadných cvičení navázaly spartakiády

(1953 - 1954)

Cvičení - aerobiku TJ Jiskry Rýmařov - současnost

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Mistrovství ČR v přespolním běhu roku 1957,

kategorie mladších dorostenek

(2. místo Svatky Raušerové).

V‰em na‰im hostÛm
a strávníkÛm

pfiejeme
pfiíjemnû strávenou
dovolenou 2002

RRýýmmaařřoovv,,  nnáámměěssttíí  SSvvoobbooddyy  čč..1122,,  tteell..::  00664477//  221111  336655,,  ffaaxx::  00664477//  221111  774400
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Více jak šedesát let přitahuje
fotbalový míč mládež i do-
spělé na stadion Jiskry
Rýmařov, aby zde buď
jako aktivní hráči se-
hráli zápas, nebo jen
jako diváci fandili rý-
mařovskému fotbalu.
Za těch několik desítek
let fotbal zaznamenal
mnoho spotovních úspě-
chů i proher, ale to už ke
sportu neodmyslitelně patří.

Fotbalový zápas TJ Jiskry Rýmařov v září 1999Přípravka TJ Jiskra Rýmařov A (trenér M. Furik) - 2002 

Fotbalové mužstvo TJ Jiskry Rýmařov v roce 1964

Rýmařovský fotbal se o svou budoucnost nemusí obávat 1. sezóna ŽP HFŽ 2000/2001 - starší žáci

FOTBAL

Manželé Halovi
Žďárský  Potok 64

793 43 Stará Ves

tel.: 0647/ 283 198

mobil: 0606 - 72 03 44

e-mail: penzionrelaxa@jeseniky.com

http://penzionrelaxa.jeseniky.com

Penzion nabízí
• posezení ve vlastním baru
• ubytování
• sportovní vyÏití
• sauna
• svatební a spoleãenské hostiny
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Mužstvo kopané z let 1975 - 1980

Stará garda - 1959 - 1964 Mužstvo Jiskry Rýmařov - 1959

Ludslavice

1984 - mužstvo

Jiskry Rýmařov

obsadilo 

ve fotbalovém 

turnaji 

2. místo

Jména Frýbort,

Kudlák, Gažar

a Pikna patřila

v padesátých letech

neodmyslitelně

k rýmařovskému

fotbalu
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VOLEJBAL

Rok 2001 - volejbalový turnaj studentů rýmařovských středních škol

v tělocvičně na Národní ulici

Rok 1947 - volejbal v Rýmařově se hrál na antukových kurtech v prostoru dnešního kluziště na Žižkově ulici

1947

1947
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KUÎELKY

Rok 1974 - účastníci přátelského utkání s ligovým mužstvem Opavy. Hráči I. druž-

stva kuželkářů přeboru I. třídy

Budova rýmařovské kuželny - nedatováno

Rok 1957 - zahájení výstavby kuželny
I. družstvo kuželkářů

v roce 1964

První dorostenci kuželkářů,

kteří vyrůstali pod vedením

Vladimíra Smisitele

Rok 1998 - v kuželně jsou svépomocí in-

stalovány automatické stavěče s dvojitými

displeji

Kuželky mají v Rýmařově dlouholetou tradici.
O prvním českém kuželkářském klubu se ho-
voří již v roce 1946. Prvořadým úkolem funk-
cionářů a hráčů bylo dostat tuto hru na úroveň
ostatních sportů a co nejdříve hrát mistrovské
soutěže. Rýmařovští kuželkáři začínali na dře-
věné jednodráze, která stála u nynějšího kina.
S rozvojem úrovně tohoto sportu se zvyšovaly
i nároky na technickou úroveň a stará dráha
přestala stačit. Proto se kuželkáři rozhodli po-
stavit si sami novou kuželnu. Za vydatného
pracovního úsilí a s podporou města byla vý-
stavba nové kuželny zahájena a po šesti letech
byl slavnostně zahájen provoz.
Zlepšené technické podmínky a pravidelné
soutěže pro neregistrované hráče měly za ná-
sledek i zvýšení zájmu o tuto hru mezi veřej-
ností a tím i rozšíření hráčského kádru o další
kategorie.V roce 1976 byly instalovány v ku-
želně automatické stavěče kuželek a hráčský
kádr se rozrostl o družstva mužů a dorostenek.
V následných letech došlo v kuželně k dalším
technickým, svépomocným vylepšením
a v současné době se kuželna může  chlubit
čtyřdráhou s novými moderními automatický-
mi stavěči s dvojitými displeji, které umožňu-
jí dokonalý přehled o hře a výsledcích jednot-
livých hráčů.

R¯MA¤OVSKÁ REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁ¤

Emilie MATULOVÁ
odpovědný zástupce a soudní znalec

Julia Sedláka 14; 795 01 Rýmařov
tel./fax: +420/ 0647/ 212 309, mobil: +420/ 0776 00 63 07

e-mail: matulova@rymarov.com, http://www.reality.rymarov.com
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MOTORISMUS

Motocyklové závody městem (1956 - 1960) Vítězslav Resner - závod 21.8.1955.

Motocross - Harrachovský lom - 1957 (František Závada)

Motocross - Harrachovský lom - 1957 (Josef Dohnal a Jan

Najman - zcela vpravo)

V plné rychlosti (Vojtěch Vykoukal) - 1955

ELEKTRO JOSEF BERNÁTEK
Hornoměstská 11, 795 01 Rýmařov

tel.: 0647/ 21 21 17, mobil: 0602 - 74 42 26

V‰em sv˘m zákazníkÛm
pfiíjemnou dovolenou

a prázdninovou pohodu
pfieje firma

EEEELLLLEEEEKKKKTTTTRRRROOOO        BBBBEEEERRRRNNNNÁÁÁÁTTTTEEEEKKKK



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2002

15

Tablo rýmařovských motoristických nadšenců z roku 1956.

Motokrosový přebor Moravy

- Ondřejovská dolina

19.5.2002

Start závodů na náměstí Svobody - 1947 Rychlostní závod městem - 1953

Motorismus patřil v Rýmařově
těsně po válce a v padesátých lé-
tech k oblíbeným sportům.
Milovníci rychlosti a vůně benzí-
nu pořádali v Rýmařově jak rych-
lostní, tak terénní závody, které se
těšily značné pozornosti občanů.
Určitou raritou tohoto období byly
závody na lyžích za motocyklový-
mi vodiči, předchůdce dnešního
motoskijöringu. V Rýmařově se
tyto závody jezdily již od roku
1956 a Rýmařovští pokračují v té-
to tradici dodnes a jsou pravidelně
pověřováni pořádáním Mistrov-
ství ČR.

Národní 5,
795 01 Rýmařov

tel.: 0647/ 211 137
mobil: 0605-202 095

0605-784 130

Kuchynû, koupelny, elektrospotfiebiãe,

vodoinstalaãní a topenáfisk˘ materiál,

mobilní telefony

Otevírací doba: Po - Pá 7.00 - 17.00 hod., So 8.00 - 11.00 hod.

SITORA - BEDNÁ¤SICHR Interiér s.r.o.

Interiér

Vlasta
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Klub českých turistů (KČT) Rýmařov
byl založen v roce 1929, zrušen v roce
1938. Značení v té době zajišťoval ně-
mecký turistický spolek.

1945 - obnovení činnosti KČT na pod-
zim, ihned se konaly vycházky do oko-
lí a přeznačování cest pásovým
značením
1946 až 1947 - KČT zří-
dil v Rýmařově turis-
tickou noclehárnu s 25
lůžky, kde v průběhu
roku přespalo 145 o-
sob. Organizovaly se
vycházky do okolí
Jeseníků i první zájezdy.
Obnovovaly se lávky na
Huntavě i jinde.
1948 - 12.11. sloučen KČT, TJ Sokol
a SK Rýmařov pod hlavičku jednotné
tělovýchovné organizace Sokol. Vlastní
turistická činnost ustala.
1949 až 1951 - konaly se pouze občas-
né vycházky do okolí (v roce 1951 jen
tři). Značení cest stále pokračovalo. Do

konce r. 1950 přespalo během tří let
v turistické noclehárně 982 turistů.
1953 - zrušen TJ Sokol. Vznikla TJ
Jiskra, její součástí byl i oddíl turistiky.
Oddíl zastavil činnost, ale turistické ces-
ty se značily i nadále.
1954 až 1969 - turistika se organizovala
na školách, především na I. ZDŠ záslu-
hou učitelů F. Vychodila, V. Piňose, J.
Němce a dalších nadšenců. Turistické

trasy se značily bez přerušení, organizá-
torem byl p. Nahodil.
1969 - znovu založen oddíl turistiky.
Mezi zakladateli byl i dlouholetý znač-
kař V. Smetana. Ihned se pořádaly prv-
ní vycházky a zájezd na Slovensko.
1969 až 1975 - pořádání pravidelných

jarních vycházek především
pro děti a mládež. U dospě-

lých se pokračovalo
v akci 100 jarních kilo-
metrů, především s or-
ganizátorem F. Vy-
chodilem. Byl ustaven
turistický oddíl mláde-

že (TOM). KČT začal
vést i oddílovou kroniku,

především díky L. Šínovi,
dlouholetému předsedovi oddílu.

Pokračovalo se v opravách lávek, zna-
čením cest. Každoročně se konaly lesní
brigády a pořádaly i besedy s promítá-
ním diapozitivů. Od roku 1972 se začal
vydávat turistický kalendář vlastních
akcí, kterých bývalo i více než padesát.
Odbor měl dostatek členů (téměř dvě

stovky), měl i dostatek ochotných funk-
cionářů, u kterých byl věkový průměr
poměrně nízký. Z výtěžku za lesní bri-
gády se hradila část nákladů na pozná-
vací zájezdy.
1976 - poprvé v celostátním kalendáři
turistických akcí byla zařazena
i Rýmařovská padesátka, především dí-
ky neúnavnému organizátorovi MUDr.
Z. Němečkovi, který se staral mimo ji-

né o výkonnostní turistiku členů.
Padesátka vedla nepravidelně po růz-
ných trasách od roku 1966 a v letech
1977 až 1990 se jí účastnili turisté z ce-
lé republiky i ze zahraničí. Padesátka se
koná dodnes.
Cyklotrasy byly zavedeny oficiálně od
roku 1994, jsou velmi oblíbené
díky J. Lachnitovi.
Turisté a cykloturisté
vyrážejí na své trasy
za každého počasí.
Další činnosti v oddí-
lu turistiky při TJ
Jiskra byly cyklovyjížď-
ky, pěší vycházky, poznávací zájezdy
a oddílová turistika v zahraničí, přede-
vším v Rumunsku, také lyžařské výlety
a výkonnostní turistika. K držitelům vý-
konnostních tříd patří mimo jiné i M.
Požár. Provádělo se i nadále značení tu-
ristických cest a potřebné opravy lávek.
Dlouholetým předsedou oddílu byl E.
Dvorský a L. Vykoukal.
1990 - F. Vychodil na členské schůzi
navrhl obnovu čin-
nosti KČT, po
bouřlivé diskusi
byl návrh nakonec
odsouhlasen.
1991 až 2001 -
TOM se odloučil,
děti a mládež se
stali členy skaut-
ského oddílu.
Snížil se počet čle-
nů a zvýšil jejich
věkový průměr.
Postupně se pravi-
delně zvyšoval po-
čet oblíbených se-
niorských vychá-
zek díky A.
Strakošovi a ubý-
valy vycházky
o víkendech. Dnes
má odbor 62 členů
s vyšším věkovým

průměrem. Znovu po desetiletém přeru-
šení se podařilo proškolit značkaře.
Klub českých turistů byl také pořadate-
lem výstavy o KČT v roce 1999 a 2001.
V roce 1997 - 1999 po tři roky, dvakrát
ročně vždy po dvou dnech, odbor spolu
se skauty zajišťoval propagaci
Rýmařovska. Staral se o výstupy na

Křížový vrch u Rudy a Špičák
u Dobřečova.

V roce 2000 - 2001
byl KČT pořadatel
horské etapy celoev-

ropského turistického
pochodu Eurorando.

2002 - jako každoročně vy-
dává KČT kalendář vlastních turistic-
kých akcí, připravuje pro značení nové
turistické cesty okolím Rýmařova, na-
zvané Stezka F. Vychodila. KČT podal
návrh Městu Rýmařov k výstavbě roz-
hledny pro zatraktivnění turistického
ruchu ve městě.

Čerpáno z kronik Klubu českých

turistů. Zpracovala Hana Kašparová.

TURISTIKA
HISTORIE, VÝVOJ A SOUČASNOST

TURISTIKY V RÝMAŘOVĚ

Výlet na Praděd - 1938

Jelení Studánka - 1938

KLEMPÍ¤STVÍ

A

POKR¯VAâSTVÍ
Zahradní 4, 795 01 Rýmařov, tel./fax: 0647/ 211 865

www.volny.cz/panpipa

Firma Pipa a její kolektiv dûlají v‰e,
aby jejich zákazníci byli spokojeni

a pfiejí jim pevné zdraví.
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Rešovské vodopády - současnost

Rabštejn - dobová pohlednice z roku 1920 Prales u Ztracených kamenů. Kostelík v Tvrdkově - současnost

Turisté na toulkách jesenickou přírodou na Skřítku, Bílé, Černých kame-

nech - 8.7.1999

Hutní ulice 15, 793 42 Janovice u Rýmařova
tel.: 0647/ 28 30 29, fax: 0647/ 23 02 82, e-mail: starp@wo.cz

NNNN aaaa bbbb íííí zzzz íííí ::::     SSSS tttt aaaa vvvv eeee bbbb nnnn íííí     fifififi eeee zzzz iiii vvvv oooo ,,,,     ssss tttt fifififi eeee ‰‰‰‰ nnnn íííí     llll aaaa tttt ûûûû ,,,,     pppp aaaa llll iiii vvvv oooo vvvv éééé     dddd fifififi íííí vvvv íííí     aaaa     jjjj ....
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Markrabka 13.7.1969 (Němeček, Šín) Junácký tábor na Markrabce - 13.7.1969 Tábor pod Bouzovem - 1994

Skauting je dobrovolné, nepolitické výchovné hnutí, ale zároveň je
to i celoživotní program, umožňující prožít smysluplný život bez
ohledu na věk. Vychází z cílů, principů a metod formulovaných
jeho zakladatelem, britským generálem lordem Baden-
Powelem roku 1908. Pro české podmínky skauting u-
pravil gymnazijní profesor A. B. Svojsík. Za začátek
českého skautingu je považován rok 1912, kdy A. B.
Svojsík vydal Základní příručku o skautingu a vedl prv-
ní skautský tábor. 
Skaut (scout) je v angličtině stopař, zvěd - ten, který umí
pozorovat a naslouchat. Slovanské slovo junák (jinoch,
junior) rozšiřuje význam pojmu skaut o rozměr mládí,
tělesné a duševní zdatnosti. Symbolem organizace je lilie
s hlavou chodského psa podložená trojlístkem. Činnost
Junáka byla třikrát násilně přerušena totalitními režimy (1940,
1950, 1970). Jeho oddíly však nikdy
nepřestaly pracovat.
V rýmařovském Junáku je nyní regist-
rováno více než sto členů.  K pravi-
delným schůzkám se využívá klubo-
ven v chatě Na Stráni. Kromě pravi-

delných schůzek a výprav se skauti zapojují i do veřejných akcí města
Rýmařova - Setkání partnerských měst, Závodu míru apod. a huma-
nitárních akcí např. Květinový den, Den dobré vůle, Betlémské

světlo, Vánoční posezení se seniory v Domě s pečovatelskou
službou. Mezi nejvydařenější patří pořádání celostátní
soutěže Indiana Jones ve westernových disciplínách.
Junák - svaz skautů a skautek ČR - je v současné době nej-
větší výchovné hnutí dětí a mládeže. Využívá soudobých
pedagogických metod a manažerských postupů, vedle ne-
postradatelných her. Vede členy k tomu, aby byli odpověd-
nými obyvateli naší planety a dobrými občany své vlasti.
Důraz je kladen na rozvoj charakteru, utváření vztahu dru-

hým lidem, živé i neživé přírodě a všemu, co nás obklopuje.
Tomu, kdo přijme skautské ideály za své, se otevřou nejen oči,

ale i duše pro okolní svět. Tam sice neplatí pravidla pro fair play, ale
skauti se dokáží i v tomto prostředí o-
rientovat tak, aby jejich svědomí by-
lo čisté. Tímto přístupem k vlastnímu
životu i okolnímu světu dostávají pří-
ležitost vlastním přičiněním udělat
náš svět alespoň o kousek lepší.

SKAUTING

BOB SPORT - FUN SPORT
FFFFRRRREEEEEEEE    SSSSTTTTYYYYLLLLEEEE

SSSS HHHH OOOO PPPP
Husova 3, Rýmařov (zezadu Centra)

tel.: 0777/ 12 19 19

tel.: 0777/ 80 79 97
tel.: 0777/ 64 42 08• nové i pouÏité

zboÏí
v‰eho druhu

• specializace obleãení pro

• dobré ceny
• nové i pouÏité mobilní te-
lefony
• Sim karty, dobíjecí kupo-

MOBILNÍ
TELEFONY

Výprava junáků na Ivančenu - 2001
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Turnaj šachového dorostu SVČ

Herna stolního tenisuSoutěž ve střelbě

ST¤EDISKO

VOLNÉHO âASU

Středisko volného času v Rýmařově je školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. Plní
funkci výchovně vzdělávací, kulturně společenskou a rekreační. Zajišťuje realizaci aktivit dětí,
mládeže a dospělých v jejich volném čase.
Zájmové kroužky, kluby a kurzy, navštěvuje v SVČ Rýmařov 878 zájemců v 62 zájmových 
útvarech a své aktivity uplatňují a rozvíjejí v těchto zájmových oblastech:

• aerobik • rybářský kroužek I,II,III • společenské hry
• anglický jazyk • kick box • střelecký kroužek
• cvičení pro zdraví • klub dětí • šachový kroužek
• dramatický kroužek • klub kondičního cvičení • turistický kroužek
• informatika • kulturistika • mažoretky I,II,III,IV,V,VI
• jezdecký kroužek • letečtí modeláři • taneční skupina
• kalanetika + kondiční cvičení • minikošíková FREEZE DANCE
• černé divadlo • HIP, HOP mladší • loutkoherecký
• keramicko-výtvarný kroužek • HIP, HOP starší • TAI - ČI
• kondiční cvičení • kopaná • společenský tanec
• keramický kroužek I,II,III,IV,V • stolní tenis

Završením činnosti SVČ
Rýmařov jsou tábory or-
ganizované v období zim-
ních a letních prázdnin.
Pravidelně pořádané tá-
bory v Jemnici, Orlických
horách, Mikulově, Vře-
sovicích a Žďárském Po-
toku na chatě Relaxa ne-
bo oblíbený příměstský
tábor v Rýmařově nabízí
mnoho možností jak účel-
ně naplnit volný prázdni-
nový čas dětí a mládeže
rýmařovského regionu.

ulice 8. kvûtna 52
795 01 R˘mafiov

e-mail: rojana@rojana.cz
www.rojana.cz

U PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ NOVÉ PROVOZOVNY
A OSLAV 5 LET OD ZAHÁJENÍ VÝROBY

Nabízíme: Výměnu vysloužilých kuchyňských linek za nové

• Jen pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Rýmařově
• Standardní kvalita včetně montáže
• Nejnižší cena v regionu - od 14.500,- Kč
• Akce platí pro smlouvy uzavřené od 1.7. do 30.9. 2002

Kontakt: ulice třída Hrdinů 55, Rýmařov
(po telefonické dohodě s p. Michalem Surákem ml. - tel.: 0647/23 11 11)
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Fotbalové utkání Jiskry Rýmařov

Stupně vítězů - touha každého sportovce

Rýmařovský desetiboj

Konečně v cíli

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat zejména soukromému sběrateli panu Jaroslavu Hrubanovi za ochotné zapůjčení dobových po-
hlednic a fotografií a za spolupráci při přípravě novin, dále Mgr. Jiřímu Karlovi a Bc. Leoně Pleské za konzultaci historických dat a za-
půjčení dalších materiálů z archivu Městského muzea. Na vlastním zpracování novin se podíleli svými příspěvky zástupce TJ Jiskry
Rýmařov František Pohanka, Klubu českých turistů Hana Kašparová, rýmařovského skautingu Alois Šimko a Střediska volného času
Rýmařov Marcela Pavlová. Grafickou přípravu pro tiskárnu APRO Bruntál provedl Radomír Košut. Redakce

námûstí Svobody
5

• poãítaãe

• poãítaãové hry

• Autorizovan˘ dealer

PAEGAS A EUROTEL


