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Rekonstrukce Lidické ulice a parkovi‰tû 
v lokalitû Hrádku je dokonãena

Na zámku v Janovicích se o víkendu odehrál 
festival R˘mafiovská Skatastrofa

Pováleãn˘ Harrachov ve vzpomínkách 
Antonína Pode‰vy

Mistfii biãe, vrhaãi noÏÛ i pistolníci 
se sjeli na 19. roãník soutûÏe Indiana

Na leto‰ní triatlon pfiijel i pokofiitel 
dvaadvaceti ironmanÛ  

ročník XVII I .
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V obrovské záplavě informací čím dál víc vyhledávám zprávy o pří-
rodě a čím dál víc mne fascinuje fenomén života. Zásluhu na tom má
také přírodovědec a popularizátor David Attenborough, který se
v květnu dožil devadesáti let. Mnohotvárnost, vynalézavost a přizpů-
sobivost živých organismů včetně těch nejmenších, o nichž jsme ani
nevěděli, je skutečně neuvěřitelná. Attenborough je ve svých doku-
mentech dovede s klukovskou zvědavostí a údivem objevovat a mist-
rovsky prezentovat. 
V současné době jsou na Zemi popsány necelé dva miliony žijících
druhů ze všech říší organismů. Soudí se však, že toto číslo je ve sku-
tečnosti pouze zlomkem celkového počtu. Asi třetinu tvoří drobné or-
ganismy (korýši, pavoukovci, hmyz, stonožky). V současné době při-
tom žije na Zemi jen minimum z celkového počtu druhů, které kdy
hostila. Ten se odhaduje řádově na desítky miliard. Největší počet
druhů připadá na rovníkové deštné pralesy a korálové útesy, kde je
sluneční energie, a tudíž i živin přirozeně nejvíce. S technickým po-
krokem je však také objevováno stále více fantastických forem živo-
ta v temných hlubinách oceánů. Téměř neprobádaná je i druhová růz-
norodost bakterií v půdě. Odhaduje se, že na každý gram půdy při-
padá 4 000–5 000 druhů bakterií!
Dokud na Zemi vše probíhalo přirozenou cestou, a to i v případě ka-
tastrofických jevů, kdy např. vymřelo víc než 90 % živočišných druhů,
příroda našla řešení v podobě vzniku nových nebo pozměněných dru-
hů a výsledkem tohoto nesmírně složitého vývoje trvajícího miliardy
let jsme i my, lidé. Za relativně krátkou dobu existence člověka jsme se
však „zasloužili“ o vymizení mnoha druhů zejména vyšších živočichů.
Mamuty určitě nevybil Kopčem a jeho družina ze Štorchových knih,
ale změny klimatických podmínek, poslední z nich žili snad ještě před
nějakými pěti šesti tisíci let. Mnoho druhů zvířat však bylo prokazatel-
ně vybito jako potrava lidí. Bizoni, kapustňákům příbuzní korouni bez-
zubí, severská alka velká, novozélandští ptáci moa, blboun nejapný,
velké druhy ostrovních želv – ti všichni padli za oběť lidskému hladu.
Decimovány byly populace zvířat i jinak hospodářsky využitelných –
velryby, kožešinová či trofejová zvířata. Stejně tak byli vybíjeni pre-
dátoři, kteří dostali chuť na zvířata hospodářská. Takzvaná „škodná“
byla likvidována v obrovských počtech a některé druhy byly zcela vy-
hubeny – například falklandský pes bojovný. Zmizely i některé pod-
druhy velkých šelem, jako javánský či balijský poddruh tygra, lev ber-
berský či mexický poddruh medvěda hnědého. Neúměrný rybolov je
prokazatelnou zkázou pro některá společenství ryb a savců v moři. 
Na druhé straně lidé řadu organismů zavlekli i do míst, kde nikdy ne-
žily, a způsobili tím nejednu katastrofu. Typickým případem jsou
krysy z lodí evropských námořních výprav, králíci v Austrálii, kočky
a krysy na ostrově Mauricius, které přispěly k vyhynutí dronta mau-
ricijského (blbouna nejapného). Krysy zatěžují ekosystém ostrovů
Nového Zélandu, mimo jiné zde ohrožují kiviho a nelétavého pa-
pouška kakapa sovího. Podobné problémy vyvolávají i další zvířata
zavlečená nebo přímo vysazená do míst, kde předtím nežila (myš do-
mácí, ropucha obrovská, buvol domácí, prase domácí, kapři a další).
I některé zdánlivě ušlechtilé snahy, např. vracení původních druhů do
míst, kde žily, mohou vést k porušení rovnováhy. Kdy naposledy
jsme viděli víc než dva tři pstruhy obecné v našich dříve hojně za-
rybněných potocích a říčkách? Tady nesehrálo nejdůležitější roli zne-
čištění vod, ale nepřiměřená ochrana kormoránů a volavek a také re-
introdukce chráněné vydry říční. Řada lidí ovšem řekne: no a co – va-
dí, že nemůžeme lovit (nebo pytlačit) pstruhy potoční, když si v ob-
chodě můžeme koupit vykuchané pstruhy duhové?
Snahou nejrůznějších „ekologů“ je za každou cenu zabránit vymizení
kdejaké rostlinky, o jejíž skutečné funkci v současné přírodě nic moc
nevíme. Příroda se neustále vyvíjí a současnost je výsledkem složité-
ho vývoje počínaje v našich podmínkách „zdevastovanou“ krajinou
na konci doby ledové přes její pozvolné osídlování pionýrskými rost-
linami včetně travního porostu a živočichy a konče vlivy související-
mi s příchodem lidí a přeměnou v kulturní krajinu prakticky bez lesa,
se změnou odtokových poměrů apod. Naše krajina už nikdy nemůže
být „původní“ v pravém slova smyslu, takže otázka návratu krajiny
ani nemůže mít ve všech případech jednoznačnou odpověď. 

Vlády se snaží zabránit šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
pokud je prokázán jejich neblahý vliv na místní populace organismů.
Posledním krokem je seznam nebezpečných druhů, jejichž šíření
chce zabránit Evropská komise. Je na něm 23 druhů živočichů 
a 14 rostlin, zdaleka ne všechny však představují riziko pro Česko.
Snad nejznámější mezi nimi je „roztomilý“ mýval severní, který se
rozšířil zejména v západních Čechách a v nivě řeky Moravy.
Ohrožuje hnízdící vodní ptáky, obojživelníky a další a představuje
zdravotní riziko jakožto nositel mývalí škrkavky, která v případě pře-
nosu na člověka představuje sice poměrně vzácné, ale fatální one-
mocnění. Mezi dalšími je nutrie říční, některé druhy raků a veverek,
ale také vrána domácí, která vůbec není naší „domácí“, nýbrž byla

Pár slov... o invazích
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Aktuálně z města

zavlečena do Nizozemska z jižní Asie. Kupodivu plzák španělský,
u nás většinou nazývaný jako slimák španělský nebo portugalský,
který tolik trápí naše zahrádkáře, na seznamu není. Zabijácký slimák
se začal po Evropě šířit přibližně před 30 lety, když se jeho vajíčka
rozšířila v půdě s hrnkovými květinami. K cizorodým druhům patří
i dramaticky se šířící motolice, což je červ, jenž napadá vnitřnosti je-
lenů. Největší ranou jsou hmyzí škůdci – ať už jde o mandelinku
bramborovou či klíněnku jírovcovou.
Mnoho invazních druhů existuje v říši rostlin. Známý je bolševník
velkolepý dorůstající až do výšky pěti metrů. Na území ČR je veden
jako nebezpečný invazní druh, který je schopen ničit původní eko-
systémy. Obsahuje látky, které dráždí kůži a způsobují vyrážky a pu-
chýře. Na některých místech už jeho rozšíření dosáhlo takových roz-
měrů, že k jeho potlačení byla nasazena armáda. Křídlatka tvoří ne-
prostupné porosty, pod nimiž nic jiného neroste. V Česku se navíc
zkřížily křídlatka japonská a sachalinská v mnohem odolnější a agre-

sivnější rostlinu narušující břehy řek. Dalšími invazními rostlinami na
českém území jsou trnovník akát a netýkavka žláznatá, severoameric-
ký zlatobýl, topinambur, třapatka a další. Naproti tomu se stává, že
v minulosti intenzivně se šířící druh začíná z naší krajiny naopak sa-
movolně ustupovat, prostě příroda postupuje podle „svého uvážení“,
nikoho se neptá a neohlíží se na to, zda to vyhovuje lidem, nebo ne.
Invazní (či invazivní) je druh na daném území nepůvodní, který se ne-
kontrolovatelně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy, jež
mají podobnou funkci v přírodě. U obzvlášť nebezpečných invazí
může dojít k tomu, že daný druh začne rozvracet celý ekosystém
a způsobit vyhynutí většího množství původních druhů. Ve smyslu
této definice je invazním druhem i člověk, a nelze se tedy divit, že
matka příroda povolává do zbroje svoje prostředky a zbraně, pokud
jejím záměrům lidé překážejí. Měli bychom proto v našem vlastním
zájmu zasahovat rušivě co nejméně. Měli, ale pýcha člověka je ne-
konečná… M. Marek

Dvě rekonstrukce komunikací jsou dokončeny
Město ukončilo rekonstrukci Lidické ulice v části přiléhající k par-
kovišti u vjezdu do areálu nemocnice. Rekonstrukci s náklady ve vý-
ši 655 tisíc korun provedla společnost Berkastav, s. r. o., Bruntál.
Během rekonstrukce bylo nově zhotoveno podloží a povrch komuni-
kace v délce přibližně sta metrů a byla opravena kanalizace. 
Druhou dokončenou akcí je rekonstrukce komunikace a parkoviště
v lokalitě Hrádku – za pasáží. Tato akce byla mnohem nákladnější –
stála 2 768 tisíc korun. Provedla ji firma AF Stav Krnov, s. r. o.

Rekonstrukce zahrnovala zhotovení nového podloží, povrchů, kana-
lizace a veřejného osvětlení v celé lokalitě. Obnova historického
centra města je tak prakticky ukončena, vyjma asi sedmdesátimetro-
vého úseku Jungmannovy ulice, který přijde na řadu příští rok.
Obě akce pozitivně ovlivnily přiléhající veřejné prostory a určily jim
podobu na mnoho příštích let. Nejvýznamnější letošní investice měs-
ta – rekonstrukce Hornoměstské ulice – pokračuje a bude dokončena
do 6. října letošního roku. Ing. Petr Klouda, starosta

Rýmařované prohlubují spolupráci s německým městem Zeil am Main
O posledním červencovém víkendu měli rýmařovští občané Zdeněk
Kudlák a Jiří Taufer možnost navštívit Zeil am Main, jedno z našich
partnerských měst. Rýmařov disponuje partnerskými vztahy v růz-
ných místech Evropy, Zeil am Main má ale mezi těmito městy vý-

sadní postavení. Po druhé světové válce sem totiž odešla dobrá tisí-
covka původních rýmařovských obyvatel. Z nich je už naživu málo-
kdo, jejich potomci ale na zkušenosti svých rodičů a prarodičů neza-
pomínají, vazba na naše odlehlé pohraniční město je stále silná a – ře-

Zrekonstruovaná komunikace na Lidické ulici Komunikace a parkoviště v lokalitě Hrádku těsně před dokončením

Zadní část parkoviště v lokalitě Hrádku
Nejvýznamnější letošní investice města – rekonstrukce Hornoměstské
ulice
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Téma vydání
Letní hudební festivaly v Rýmařově a noční hluk

Léto, doba prázdnin, dovolen˘ch, odpoãinku i zábavy, doba hudebních festivalÛ
pod otevfien˘m nebem. Právû festivaly jsou ov‰em nejãastûj‰ím dÛvodem ru‰e-
ní noãního klidu. Co s tím mÛÏe dûlat obãan a co mûsto?
V minulém vydání jsme otiskli článek odboru školství a kultury s in-
formacemi, jak se má pořadatel akce zachovat při pořádání hudební pro-
dukce po 22. hodině, tedy v době nočního klidu. Po dvoudenním
Melodic Summer Festivalu, kdy mnozí občané kvůli hlasité hudební
produkci nemohli zamhouřit oko, případně z bytů v bezprostřední blíz-
kosti zahrady Hedvy, kde se festival konal, odešli raději k příbuzným,
není na škodu si některé stěžejní pasáže článku připomenout. 
Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zá-
bav a diskoték, lze provozovat pouze v době od 08:00 do 22:00. Z to-
hoto ustanovení lze na základě písemné žádosti udělit výjimku na pořá-
dání konkrétní akce nebo na určité časové období, pokud je akce pravi-
delně opakována (např. pravidelné diskotéky nebo taneční zábavy
v provozovně). Pokud žádost splňuje veškeré náležitosti dané vyhláš-
kou, uděluje výjimku starosta města prakticky na místě. V případě, že
v předchozích pěti kalendářních letech na pořadatele nebo na předcho-
zí ročníky akce městským úřad zaznamenal stížnost, o udělení výjimky
rozhoduje Rada města Rýmařova, zpravidla po předchozím projednání
v komisi pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy.
V souvislosti s novelou přestupkového zákona nebude moci od 1. 10.
2016 orgán města udělovat výjimky z doby nočního klidu. Výjimečné

případy, při nichž bude doba nočního klidu zkrácena, budou stanoveny
v připravované obecně závazné vyhlášce, kterou se změní OZV
č. 2/2012.
Pořadatel je současně povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku 
č. 03/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci hlučných činností,
tj. dodržovat noční klid. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00
do 06:00; v této době je každý povinen zachovávat klid a omezit hlučné
projevy. Udělená výjimka k pořádání veřejné produkce slouží pouze
k tomu, aby pořadatel měl možnost produkci vůbec realizovat, avšak ne-
zbavuje jej povinnosti dodržovat zákon 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a změně některých dalších zákonů, tedy i noční klid
– žádnou vyhláškou města není možno udělit výjimku ze zákona.
V případě jakéhokoli rušení nočního klidu – i v případě hlasitých proje-
vů na restauračních zahrádkách, od sousedů nebo kdekoli jinde – se mů-
že občan obrátit na Policii České republiky.
Pořadatel měl na hudební akci pod názvem Melodic Summer Festival
ve dnech 12.–13. srpna udělenu výjimku, a to až do 4:00 v sobotu i v ne-
děli. Do dnešního dne (18. 8. – uzávěrka novin – pozn. redakce) odbor
školství a kultury ani Policie ČR neeviduje žádnou stížnost občanů na
rušení nočního klidu tímto festivalem. 

JiKo 
z podkladů odboru školství a kultury

čeno bez obalu – s neblahými událostmi válečnými a hlavně těsně po-
válečnými se dle mého názoru Zeilští vyrovnávají lépe než my.
Zeil je pro Rýmařov městem, s nímž se především díky Spolku pro
mezinárodní spolupráci velmi dobře kooperovalo už v minulých le-
tech. Nyní přišel čas, abychom tuto spolupráci z úrovně starostů a za-
stupitelů přenesli mezi občany obou měst. Rýmařov rozhodně má co
nabídnout – máme skvělé sportovní kluby, divadelní soubor, kapely,
orchestry, pěvecký sbor, školy, muzeum, knihovnu… Ti všichni by se

mohli na spolupráci s německým partnerským městem podílet a or-
ganizovat společné koncerty, soutěže, zápasy a další události, které
naše město zviditelní, občanům přinesou zážitky, možnost procvičit
si cizí jazyk a hlavně příležitost udělat za událostmi minulého století
konečně tlustou čáru. 
Pro začátek jsme domluvili uskutečnění mládežnických turnajů orga-
nizovaných fotbalovými kluby Zeilu nebo Rýmařova (například Lord
cup) a koncert pěveckého sboru Vox montana a orchestru Zuškaband
spolu se sbory z Zeilu – v Německu i u nás. Tím ale slibně se rozvíje-
jící spolupráce nekončí. Na konci října se má uskutečnit další návště-
va Zeilu, tentokrát už ve větším zastoupení. Cesty se mají zúčastnit
další zástupci rýmařovských spolků, oddílů, muzea, škol či úřadů.
Zeil am Main je krásné město zhruba stejné velikosti jako Rýmařov.
Na rozdíl od nás ale jejich spolky, jejich tradice a zvyky mohou navá-
zat na předchozí staletí a na práci jejich předků. My musíme, vzhle-
dem ke složení našich obyvatel a naší nedávné historii, vlastní tradice
teprve tvořit. Kontakt s našimi partnerskými městy, kontakt s takovým
významem, jaký se váže právě k Zeilu am Main, nám dokáže poskyt-
nout právě to, co potřebujeme. Pevně věřím, že podaří-li se do takové
spolupráce zapojit i naše děti, ponesou si do svého života pocit sou-
náležitosti s Rýmařovem, pocit hrdosti na naši národnost, pocit vy-
rovnání a respektu k historii, která provází Rýmařov i Zeil am Main.

Jiří Taufer
předseda komise pro kulturu a mezinárodní vztahy zastupitelstva

Na sídlišti Dukelská vzniká dětské hřiště
Na sídli‰ti Dukelská vznikne nové hfii‰tû pro nejmen‰í dûti. Podklady pro nûj
pfiipravil odbor regionálního rozvoje Mûstského úfiadu R˘mafiov a ve ãtvrtek
28. ãervence pfiedal staveni‰tû realizaãní firmû.
Hřiště vyrůstá za domem Dukelská 6 na ploše ohraničené stromy
a komunikací. Herní prvky jsou navrženy pro věkovou kategorii 
2–7 let a zahrnují kolotoče ve tvaru tanečnice a tanečníka, pružinové
houpadlo, lezecký hrad a lanovou dráhu. Rodiče budou moci na své
děti dohlížet z laviček a pro snadnější přístup bude nově vytvořen
i chodník ze žulových odseků, který bude kopírovat užívanou pěšinu
vyšlapanou v trávě.
Výběrové řízení vyhrála firma Prolemax, s. r. o., Plzeň s nabídkovou
cenou 958 267,44 korun bez DPH, která by hřiště měla dokončit do
60 dnů.

Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Jiří Taufer a Zdeněk Kudlák v Rýmařovské ulici v Zeil am Main
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Povolovat, či nepovolovat konání veřejných hudebních produkcí?
V kompetenci měst a obcí je povolovat nebo zamítat konání veřej-
ných hudebních produkcí na veřejných prostranstvích a stanovit do-
bu, kdy musí být akce ukončena. Tato praxe má být změněna od 
1. října 2016, kdy mají být všechna povolení řešena obecní vyhláš-
kou vydanou nejméně měsíc dopředu, aby se na takovou akci mohli
občané připravit a počítat s ní.
Hygienické stanice ztratily kompetence k měření hlučnosti a udílení
pokut na podobných akcích. Především u povolování venkovních pro-
dukcí stojí zastupitelé, kteří o nich rozhodují, vždy před volbou, zda
je povolit, nebo ne. Konání takové akce je téměř vždy kontroverzní
záležitostí, ve které nelze vyhovět všem požadavkům. Na jedné stra-
ně je obrovský tábor odpůrců a kritiků, jejichž argumenty jsou přede-
vším rušení nočního klidu, překračování hlukových limitů, častý van-
dalismus a nepořádek, který způsobují návštěvníci posilnění alkoho-
lem a dalšími látkami, hluk v ulicích atd. Jsou to převážně lidé ve
středním a vyšším věku, kterým se navíc většinou nelíbí ani prezento-
vané hudební žánry. Pamatují si dobu, kdy se ve městě hrálo několi-
krát týdně v restauracích, na zábavách a čajích a plesové sezóny byly
dlouhé a hojně navštěvované. To všechno odnesl čas, v restauracích
nemá kdo hrát, dechovka ani disko už nejsou dostatečně „trendy“.
Doba se změnila, generace mladých si s těmi staršími většinou tak
dobře nerozumí, v názorech, jak se chovat ve společnosti a k sobě na-
vzájem a jak trávit svůj volný čas, se většinou neshodují.
Na druhé straně stojí zpravidla mladí lidé, kteří jsou vyznavači no-

vých hudebních žánrů, chtějí se bavit tak, jak je dnes moderní a běž-
né. Pokud jim je jejich druh zábavy odepřen, dávají především na so-
ciálních sítích najevo nespokojenost. Město Rýmařov má 8 640 oby-
vatel, mladých lidí ve věku od 15 do 35 let jsou necelé 2 000.
Samozřejmě neplatí, že všichni mladí jsou příznivci a všichni staří
odpůrci moderní hudby. Takové dělení obyvatel města je velmi zjed-
nodušené. Demonstruji jím spíše to, že konzumentů této zábavy je
menšina, odpůrců je mnohem více. Postačí to ale k tomu, co chci vy-
jádřit dále. To jest, zda máme této skupině obyvatel dát možnost se
takto bavit a budeme tento druh zábavy a jeho doprovodné nepříjem-
nosti občas tolerovat, či ne. Na to bude mít každý z nás svůj názor,
který může ještě podstatně ovlivnit to, v jaké části města bydlíme.
Pokud se na život ve městě podíváme ještě z jiného úhlu, pak si mys-
lím, a se mnou pravděpodobně většina zastupitelů, že musíme usilo-
vat o město „živé“, s bohatou nabídkou kulturních akcí všeho druhu,
kde si každý najde svůj druh zábavy. Město fádní, bez života, město,
kde se zastavil čas a není ničím zajímavé, je spolu s nedostatkem pra-
covních příležitostí a nízkou výší mezd právě ten případ města, které
dnešní mladí lidé kritizují a po ukončení studia a osamostatnění na-
vždy opouštějí. 
Pokud se tedy ve městě najde fyzická nebo právnická osoba, která
chce na svoje náklady, rizika a odpovědnost uspořádat zábavu po-
dobného druhu, pak doporučuji její snaze vyhovět a konání akce 
umožnit. Ing. Petr Klouda, starosta

Zdravotnictví

VZP stále odmítá pacienty rýmařovské kardiologické ambulance
Ordinace kardiologické ambulance, která sídlí na r˘mafiovské poliklinice, ne-
má stále souhlas k o‰etfiování pacientÛ poji‰tûn˘ch u V‰eobecné zdravotní
poji‰Èovny (VZP). 
V květnu se na centrále v Praze rozhodovalo o udělení souhlasu 
k ošetřování pacientů, centrála žádost postoupila ředitelství VZP
v Ostravě. „Několik pacientů – pojištěnců VZP, mezi které patřím i já,
si ústně i písemně stěžovalo na postup a negativní přístup vedení VZP.
Přes intervenci pana starosty a místostarostky města to VZP nevzala
v potaz,“ sdělil rozhořčeně Jindřich Poulík, správce polikliniky a sou-
časně jeden z mnoha pacientů, kteří narazili na skutečnost, že největší
česká pojišťovna VZP služby rýmařovské kardiologické ambulance
MUDr. Marie Lazárové neproplácí. Přitom tato ambulance má smlou-
vy k ošetřování pacientů se všemi ostatními zdravotními pojišťovnami. 
V dopise vnitřního kontrolora VZP Pavla Jirmuse zazněla tato infor-
mace: „Komise VZP ČR pro smluvní vztahy na svém jednání 25. květ-
na nedoporučila uzavření smlouvy s kardiologickou ambulancí MUDr.
Lazárové v Rýmařově. MUDr. Lazárová byla o této skutečnosti infor-
mována, své pacienty bude paní doktorka o tomto závěru informovat.
Pokud bude rozhodnutí VZP ČR negativní, podá MUDr. Lazárová od-
volání, které bude posuzovat příslušná komise VZP ČR v září 2016.“
Podpora k uzavření smlouvy pro kardiologickou ambulanci MUDr.
Marie Lazárové vzešla také od města Rýmařova. V dopise místo-
starostky Marcely Staňkové se mimo jiné praví, že byly zaslány do-

poručující dopisy k výběrovému řízení na VZP Moravskoslezského
kraje i k výběrovému řízení do Prahy. Dále citujeme z dopisu mí-
stostarostky: „Doporučující dopisy byly paní doktorce zaslány vždy
v kopii. Je nám samozřejmě velice líto, že se VZP k uzavření smlou-
vy postavilo negativně. (...) I nadále budeme vyvíjet aktivity, které
budou směřovat k uzavření smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojiš-
ťovnou.“
„Odpověď, že do 60 minut stačí pacient dojet jinam, může opravdu

přijít jen z pražské centrály VZP. My, kteří zde žijeme, a zvláště ti,
kteří nemají vlastní dopravní prostředek, vědí, že není možno se kdy-
koliv dostat ani do Bruntálu, když je to zrovna akutní. VZP si zřejmě
z neudělování souhlasu vytvořila jakousi sportovní disciplínu. Jak ji-
nak si totiž vysvětlit, že také oční lékařka a lékařka ORL s touto po-
jišťovnou měly problémy,“ dodal Jindřich Poulík, který nevkládá na-
děje ani do druhého kola jednání, které se má uskutečnit v září
v Praze. Nevěří, že VZP bude najednou souhlasit, když dosud neda-
la na podpůrnou iniciativu vedení města a mnohých pacientů. Ovšem
tady by mohlo platit, že jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. „V ter-
mínu do konce září se mohou nespokojení pacienti VZP přihlásit k ji-
né pojišťovně,“ doplňuje Jindřich Poulík.
Případ VZP a rýmařovské kardiologické ambulance bude naše re-
dakce sledovat, případné nové informace přineseme v některém
z příštích vydání RH.

Kardiologická ambulance MUDr. Lazárové Pediatrická ordinace MUDr. Rýznara
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Na druhou stranu potěšující informací je, že v budově polikliniky
jsou v provozu opět dvě pediatrické ordinace. Vedle stávající ordina-
ce MUDr. Vlasty Rychlé od 1. července sídlí ve druhém patře poli-
kliniky MUDr. Richard Rýznar, který sem přesídlil z areálu

Podhorské nemocnice. Obě ordinace mají své prostory pro odstavení
kočárků, které jsou sledovány kamerami. „Na tyto prostory se, pokud
dojde k pojistné události, vztahuje i pojištění,“ dodává Jindřich
Poulík. JiKo ve spolupráci s Jindřichem Poulíkem

Školství

Klíčem k tanci a přátelství

V pondělí 15. srpna začal již druhý ročník mezinárodního soustředění
Letní taneční škola 2016. Týdenní maraton tréninků pod vedením kva-
litních českých i zahraničních lektorů se uskutečnil prostřednictvím pro-
jektu Klíče k přátelství, který realizuje město Rýmařov z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A.
Tanečníci ZUŠ Rýmařov spolu s mažoretkami z Ozimku se rozhodli
strávit část prázdnin v tanečním duchu. V týdnu od 15. do 19. srpna se
sešli v Rýmařově, aby se pod vedením skvělých tanečních lektorů
z Česka, Slovenska a Polska posunuli opět o velký kus dopředu. Své
zkušenosti mladým tanečníkům předávala slovenská tanečnice Mgr Art.

Monika Caunerová, PhD., v hodinách klasického tance, polský tanečník
Robert Surowski při trénincích akrobacie, Jana Baranová vedla výuku
modern dance, Tomáš Sloupský vyučoval street dance, náš absolvent
a nynější student taneční konzervatoře Jakub Slovák vedl hodiny sou-
časného tance (contemporary dance) a Žaneta Szapowalová s Martinou
Mrňkovou trénovaly gymnastiku.
Děti i junioři se každý den učili novým prvkům a prali se s bolavými sva-
ly. V pátek všechny čekalo závěrečné vystoupení, předání dárků a spo-
lečné fotografování.
Děkuji všem účastníkům za pěkné tancování, přátelství i disciplínu. Již
teď se těším na novou taneční sezónu. 

Alena Tomešková, učitelka TO ZUŠ Rýmařov

Základní umělecká škola 
zahajuje nový školní rok

I letos zahajuje základní umělecká škola prvního září školní rok a je tře-
ba říci, že se na něj těšíme snad ještě víc než na ty minulé.
V nadcházejícím roce opět nabídneme mladým budoucím umělcům vý-
uku v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.
Přijímáme děti už od 5 let, mohou tedy přijít i zájemci velmi mladí.
Kapacita školy je omezená, po přijímacích zkouškách, které proběhly
v červnu, máme školu téměř naplněnou. Nicméně díky výrazné pomo-
ci města Rýmařova máme možnost realizovat výuku ještě ve Spolku
přátel ZUŠ Rýmařov. 
Kromě každodenní výuky poskytujeme svým žákům účast na pokraču-
jícím mezinárodním projektu Entrepreneurship. V rámci něj se mohou
ti nejlepší těšit na týdenní stáže v Německu, Polsku, Itálii, a letos do-
konce i na Srí Lance. Kromě toho plánujeme řadu koncertů, výstav, di-
vadelních a tanečních představení pro veřejnost nejen v Rýmařově.
Ve škole funguje folková skupina Chaotics, rocková kapela, bubenický
soubor, orchestr Zuškaband, pěvecký sbor Vox montana, saxofonový
kvartet a je možné, že do tohoto výčtu přibydou ještě další. Vox monta-
na a Zuškaband mají letos mimo jiné namířeno do polského Ozimku
a do německého Zeilu. Tanečníci jsou proslulí svými úspěchy na taneč-
ních soutěžích u nás i v zahraničí. Výtvarníci pořádají výstavy po celém
Rýmařově i okolí. Chceme též pokračovat ve spolupráci s městským
muzeem, s nímž se kromě mnoha výstav a vernisáží rádi 
účastníme velkého projektu na zámku v Janovicích.
Jak je vidět, práce na ZUŠ je dost a je skvělé, co všechno mají rýma-
řovské děti možnost se naučit, jaké věci s námi mohou zažít a co všech-
no si, doufejme, od nás odnesou do svého dalšího života.
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 1. září v 15 hodin
v koncertním sále ZUŠ Rýmařov. Všechny informace lze najít na we-
bových stránkách www.zusrymarov.org. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ
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Ujel od nehody
Dopravní policisté pátrají po řidiči, který  ujel
z místa nehody. Došlo k ní 27. července před
čtvrtou hodinou odpolední cca 300 metrů za
hotelem Avalanche. Při jízdě směrem od Dolní
Moravice předjížděl neznámý řidič motocykl
Piaggio, ale nedodržel boční odstup a vytlačil
motorku do příkopu. 26letý motocyklista se při
pádu lehce zranil. Řidič vozidla po havárii pou-
ze přibrzdil a pokračoval v jízdě, aniž by se za-
jímal o zdravotní stav motorkáře.
Policie žádá svědky, kteří by mohli k ne-
hodě poskytnout jakékoli bližší informa-
ce, aby kontaktovali dopravní policisty
přímo na služebně v Partyzánské ulici 7
v Bruntále, na e-mailu brdi@pcr.cz či na
bezplatné lince 158.

Nedala přednost v jízdě

V podvečer 2. srpna došlo v křižovatce třídy
Hrdinů a Revoluční ulice v Rýmařově k ne-
hodě dvou řidiček. 41letá žena za volantem
fabie při jízdě křižovatkou rovně z hlavní na
vedlejší silnici nedala přednost peugeotu
31leté řidičky. Po střetu byla škodovka od-
hozena na kovové zábradlí. Řidička, která
nehodu zavinila, vysvětlovala policistům, že
přehlédla na dopravním značení tvar křižo-
vatky a v domnění, že jede po hlavní silnici,
pokračovala v jízdě rovně bez dání přednos-
ti. Celková škoda na majetku byla vyčíslena
na 150 tisíc korun. Zdravotníci na místě 
ošetřili všechny účastníky kolize, celkem se-
dm osob, z toho dvě děti. Všichni naštěstí
vyvázli s lehkými zraněními.

Houby vyšly draho
Na manžele, kteří se 3. srpna vydali na hou-
by do lesa ve Žďárském Potoce, čekalo po
návratu k zaparkovanému vozidlu nemilé
překvapení. Během necelé hodiny jejich ne-
přítomnosti jim někdo auto vykradl. Z úlož-
ného prostoru odcizil notebook, kabelku
s doklady a fotoaparát. Způsobená škoda či-
ní 13 tisíc korun.

Zloděj odnesl nářadí
Rýmařovští policisté přijali ve čtvrtek 4. srp-
na oznámení o vloupání. Došlo k němu v no-
ci z 31. července na 1. srpna v Lomnici.
Pachatel se násilím dostal do domu, který je
v rekonstrukci, a z dílny odcizil kanystry
s motorovým olejem, hydraulické hadice,
různé nářadí a další věci v hodnotě přesahu-
jící 65 tisíc korun.

Řidič skútru skončil v příkopu
Nehoda přerušila jízdu 53letého řidiče na
skútru, který 7. srpna odpoledne projížděl od
Rýmařova směrem na Velké Losiny. Poblíž
Staré Vsi nezvládl ostrou zatáčku, najel na
štěrk u okraje vozovky, dostal smyk a do-
klouzal do příkopu. Záchranná služba jej
s lehkým zraněním převezla do bruntálské
nemocnice. Škoda na majetku byla vyčíslena
na 7 tisíc korun.

Vykradl festivalový stánek
Ponechat bez dozoru stánek s občerstvením na
končícím festivalu v zahradě Hedvy se jeho ma-
jitelům nevyplatilo. Během nedělního rána
a dopoledne se do něj totiž dostal zloděj a od-
nesl si přes šedesát litrů alkoholu, hlavně rumu
a vodky, a padesát litrů nealko nápojů. Způsobil
tak škodu za téměř 25 tisíc korun. Jakékoli in-
formace, které by vedly ke zjištění pachatele ne-
bo k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli sdělit
i anonymně na čísle 974 731 751.

Srazily se při předjíždění

V pondělí 15. srpna po desáté hodině dopo-
ledne se srazily dvě řidičky mezi Malou
Morávkou a Hvězdou. 50letá žena ve ško-
dovce Superb začala předjíždět nákladní vůz
a přehlédla přitom mazdu řidičky ze Sloven-
ska, která ji v tu chvíli již také předjížděla.
Škodovka při vybočení narazila do mazdy,
která sjela ze silnice a vrazila do dopravního
značení a stromů. Celková škoda přesáhla
230 tisíc korun. Slovenská řidička musela být
s lehčím zraněním převezena k ošetření do
Podhorské nemocnice v Bruntále.

U benzínky havarovala dodávka

Odpoledne 16. srpna havaroval poblíž benzí-
nové stanice v Rýmařově 58letý řidič
z Novojičínska v dodávce. Z nezjištěných
příčin sjel do příkopu a narazil do stromu.
Přivolaní policisté z bruntálské skupiny do-

pravních nehod řidiči udělali dechovou
zkoušku s negativním výsledkem a případ 
uzavřeli blokovou pokutou 1 tisíc korun.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 50 tisíc ko-
run, nikdo nebyl při nehodě zraněn.

Cyklista měl 3 promile
Kolem půl deváté večer 15. srpna zastavila
policejní hlídka na Palackého ulici v Rýma-
řově 54letého muže na neosvětleném kole.
Jevil známky silné podnapilosti, a tak jej po-
licisté podrobili dechové zkoušce – naměřili
mu téměř 3 promile alkoholu. Z přestupku se
bude zpovídat před správní komisí odboru
dopravy městského úřadu.

Čelní srážka 
si vyžádala pět zraněných

Dopravní nehoda zkomplikovala v neděli 
21. srpna dopravu z Rýmařova směrem na
Uničov. Při čelní srážce dvou osobních auto-
mobilů se zranilo pět osob, z toho tři děti.
K nehodě došlo kolem půl třetí odpoledne
mezi Ondřejovem a Valšovským Dolem.
32letá řidička ve fábii dostala v zatáčce
smyk, přejela do protisměru a narazila do
protijedoucího volva. Po čelní srážce obě vo-
zidla skončila mimo vozovku. Pět zraněných
cestujících bylo transportováno do nemocni-
ce. Způsobená škoda činí 210 tisíc korun.

Nezabrzděný traktor
zastavila až svodidla

Kolem desáté hodiny dopolední 8. srpna za-
stavil 67letý muž z Bruntálu na poli u Dolní
Moravice traktor s přívěsem. Zemědělské
vozidlo ovšem řádně nezabrzdil, takže se da-
lo samovolně do pohybu. Traktorista se mar-

Fota: HZS MSK a PČR Bruntál
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ně snažil těžký stroj zastavit a přivodil si při-
tom středně těžké zranění nohou, ze kterého
se bude léčit nejméně měsíc. Traktor ujel asi
400 metrů a zastavil se až o silniční svodidla.

Za srážku mohli oba řidiči
V úterý 9. srpna odpoledne došlo na tříra-
menné křižovatce mezi Malou Štáhlí
a Rýmařovem ke srážce felicie s přívěsným
vozíkem a transitu. 52letý řidič škodovky
odbočoval vlevo a přitom přehlédl předjíždě-

jící dodávku. Vozidla se střetla, dodávka vy-
jela ze silnice a skončila v příkopu. Policisté
při vyšetřování nehody zjistili, že vinu na
srážce měl i 25letý řidič transitu, protože
předjížděl v místě, kde je to přechodně zaká-
záno. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, celko-
vá škoda byla vyčíslena na 60 tisíc korun.

Zloděje přilákala kabelka
Před jednou hodinou ranní 13. srpna se ne-
známý pachatel vloupal do seatu zaparkova-

ného na Divadelní ulici v Rýmařově. Patrně
jej přilákala kabelka volně odložená v interi-
éru vozidla. Zloděj vysypal její obsah na zem
a ze dvou peněženek odcizil dohromady ho-
tovost 5 tisíc korun. Rýmařovští policisté
přijmou jakékoli informace k osobě pachate-
le na čísle 974 731 751 nebo na bezplatné
lince 158. por. Bc. Pavla Jiroušková

skupina tisku a prevence Bruntál
por. Bc. René Černohorský

skupina tisku a prevence Opava

Hledá se Jaroslav Krenauer
Zlínští krajští kriminalisté vyhlásili celostátní pát-
rání po 53letém Jaroslavu Krenauerovi. Je pode-
zřelý ze spáchání zvlášť závažného násilného zlo-
činu mravnostního charakteru, kterého se měl do-

pustit před několika dny ve Zlínském kraji.
Hledaný muž má trvalé bydliště v Čeladné, ovšem
může se pohybovat po celé České republice. 
Jaroslav Krenauer je asi 172 cm vysoké hubené po-
stavy, má hnědé vlasy v délce na ramena a proše-
divělý plnovous. Na levém předloktí má tetování. 
Hledaný byl v minulosti opakovaně trestán pro ma-
jetkovou, násilnou i mravnostní trestnou činnost.
V případě, že někdo ví, kde se tento muž zdržuje
nebo pohybuje, případně má jakoukoli informaci,
která by mohla vést k jeho vypátrání, ať neprodle-
ně kontaktuje linku 158.

mjr. Mgr. Lenka Javorková
oddělení tisku a prevence KŘP Zlín

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí – pátek: 8:30–12:00;   13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00;   13:00–16:00
neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz

Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Okružní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Otevírací doba od 1. září:

po–pá 16:00–21:00,  so–ne + svátky 10:00–21:00

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý 

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termín kavárniček ve druhém pololetí 2016 

(každý lichý týden v úterý):

13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Krytý bazén v Břidličné
je uzavřen

z důvodu rekonstrukce.
O datu otevření

vás budeme informovat.

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Expozice otevřena:
Úterý, čtvrtek, sobota   9:00–12:00    13:00–16:00

Servis služeb
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Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpož-
dění. Marina Cvetajevová

Známá i neznámá výročí

Citát:

26. 8. 1346 zemř. Jan Lucemburský, český král (nar. 10. 8. 1296)
– 670. výročí úmrtí

26. 8. 1596 nar. Fridrich Falcký, český král (zemř. 29. 11. 1632)
– 420. výročí narození

27. 8. 1871 nar. Theodore Dreiser, americký prozaik a novinář
(zemř. 28. 12. 1945) – 145. výročí narození

28. 8. 1551 nar. Václav Budovec z Budína, politik a spisovatel
(popraven 21. 6. 1621) – 465. výročí narození

31. 8. 1546 nar. Daniel Adam z Veleslavína, historik, slovníkář
a knihtiskař (zemř. 18. 10. 1599) – 470. výročí narození

31. 8. 1941 zemř. Marina Cvetajevová, ruská spisovatelka (nar. 
8. 10. 1892) – 75. výročí úmrtí

1. 9. 1941 zemř. Jiří Orten, vl. jm. Jiří Ohrenstein, spisovatel
(nar. 30. 8. 1919) – 75. výročí úmrtí

4. 9. 1791 nar. Jan Svatopluk Presl, botanik, spolutvůrce české příro-
dovědecké terminologie (zemř. 6. 4. 1849) – 225. výr. nar.

4. 9. 1881 nar. František Kysela, malíř a grafik (zemř. 20. 2. 1941)
– 135. výročí narození

4. 9. 1976 zemř. Ladislav Novomeský, slovenský spisovatel (nar.
27. 12. 1904) – 40. výročí úmrtí

5. 9. 1876 nar. Antonín Benjamín Svojsík, český pedagog a za-
kladatel skautingu (zemř. 17. 9. 1938) – 140. výr. nar.

6. 9. 1891 nar. Saša Rašilov, herec (zemř. 3. 5. 1955) – 125. výr. nar.
7. 9. 1901 nar. Jarmila Glazarová, spisovatelka (zemř. 20. 2. 1977)

– 115. výročí narození
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku

1966 (UNESCO)
8. 9. 1841 nar. Antonín Dvořák, skladatel (zemř. 1. 5. 1904) 

– 175. výročí narození
8. 9. 1921 zemř. Jan Janský, lékař, objevitel čtyř krevních skupin

(nar. 3. 4. 1873) – 95. výročí úmrtí

Rozloučili jsme se
Antonín Pinďák – Rýmařov ...................... 1951 
Dobromil Cetkovský – Rýmařov ........................ 1954 
Jan Čuda – Rýmařov .......................... 1945 
Věra Jalůvková – Edrovice ...................... 1932 
Marie Lysáčková – Rýmařov ...................... 1930 
Marie Ondrášková – Rýmařov ................... 1943 
Alena Bajcarová – Rýmařov ..................... 1955 
Agnesa Jurková – Rýmařov ...................... 1940 
Pavel Buchta – Rýmařov ........................ 1947 
Anita Hubáčková – Janovice .................... 1949 
Jaroslav Marčík – Malá Morávka ......................... 1944 

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Antonín Grepl – Janovice ................................................... 80 let 
Marie Schindlerová – Rýmařov .......................................... 80 let 
Dagmar Pletková – Rýmařov .............................................. 80 let 
Ľudmila Macháčková – Rýmařov ...................................... 80 let
Vladimír Kodovský – Rýmařov ......................................... 80 let 
Jaroslav Hruban – Rýmařov ............................................... 80 let 
Marie Nétková – Rýmařov ................................................. 81 let 
Marta Sedláková – Rýmařov .............................................. 82 let 
Milan Vavroušek – Rýmařov ............................................. 82 let 
Anděla Kašparcová – Rýmařov ........................................... 82 let 
Miloslav Sedláček – Rýmařov ............................................ 82 let 
Jana Mičudová – Rýmařov ................................................. 82 let 
Marie Habartová – Rýmařov ............................................... 82 let 
Jaroslava Rašková – Rýmařov ............................................ 82 let 
Zdeněk Pospíšil – Stránské ................................................. 83 let 
Anna Echingerová – Janovice ............................................. 83 let 
Alfred Heinisch – Rýmařov ................................................ 83 let 
Bedřiška Resnerová – Rýmařov .......................................... 83 let 
Marie Šínová – Rýmařov .................................................... 83 let 
Ladislav Kroupa – Rýmařov ............................................... 83 let 
Svatopluk Podaný – Rýmařov ............................................. 84 let 
Zdeněk Beran – Rýmařov ................................................... 84 let 
Margita Horelicová – Rýmařov .......................................... 84 let 
Jaroslav Jahn – Rýmařov ..................................................... 86 let 
Jaroslav Mikeš – Rýmařov .................................................. 87 let 
Klára Zbořilová – Rýmařov ................................................. 89 let 
Marie Furišová – Rýmařov .................................................. 89 let 
Ferdinand Štěpek – Rýmařov .............................................. 90 let 
Marie Meitnerová – Rýmařov ............................................ 90 let 
Marie Rajnohová – Rýmařov .............................................. 91 let 
Anna Lukovská – Rýmařov ................................................ 92 let 
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PROVOZNÍ DOBA Po  9:00–18:00, Út  9:00–18:00, St  z a v ř e n o, Čt  9:00–17:00, Pá  9:00–17:00
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Městské muzeum a Galerie Octopus
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Octopu zapěl Noční pták
V únoru 2012 slavilo volné sdruÏení v˘tvarníkÛ Octopus, které spojuje 
umûlce z ‰irokého R˘mafiovska a Uniãovska, dvacáté narozeniny velkou ko-
lektivní v˘stavou a koncertem. Srpen 2016 patfiil ve stejnojmenné galerii
r˘mafiovského muzea opût autorÛm tohoto sdruÏení. ·está spoleãná v˘sta-
va byla otevfiena 6. srpna odpolední vernisáÏí a veãerní hudební produkcí
v jazzclubu.
Těžko říct, kdy Octopus přesně vznikl. Traduje se rok 1992, ale už
v předchozí, ještě normalizační dekádě titíž spřátelení autoři z teh-
dejšího Volného sdružení uničovských výtvarníků a rýmařovského
Klubu amatérských výtvarníků pořádali známé Uničovské parky,
krátkodobé plenérové prezentace zakončené koncertem undergroun-
dové muziky. Převratem v roce 1989 se situace pro umělce změnila
přinejmenším v tom, že se z parků a jiných neoficiálních výstavních
prostor dostali do galerií – jedna z nich, zřízená jako součást obno-
veného rýmařovského muzea, nese název Octopus. Zde a střídavě
v Uničově se autoři blízcí Octopu pravidelně scházejí, vystavují, ho-
voří obrazem, slovem i tónem, zkrátka komunikují. Většina z nich
v těchto prostorách vystavovala i samostatně.
Politická situace se alespoň zvenčí zdá být alternativně laděným
a nonkonformně přemýšlejícím a tvořícím umělcům příznivěji na-
kloněna než v době normalizace. Sami autoři se ovšem příliš nezmě-
nili, jejich práce jsou stále osobité, často kritické, hledačské a jejich
spojení v objetí osmi chapadel zůstalo velmi volné – na výstavách
Octopu se vedle „jádra“ objevují i další tvůrci, spříznění spíše přátel-
skými či teritoriálními vztahy. Neexistuje žádná společná koncepce,
skupinový styl či téma, stejně jako neexistují členské průkazy.
Pravidelné kolektivní výstavy se tak stávají především příležitostí
k setkání, k nahlédnutí do dílen přátel a samozřejmě k poslechu hud-
by; ta je nedílnou součástí vernisáží.
Srpnová výstava v rýmařovském muzeu na jedno místo svedla úcty-
hodných třicet autorů, z toho osm výtvarnic a dvaadvacet výtvarníků.
Větší část z nich tvoří umělci bytostně spjatí s Octopem, kteří se na
kolektivních prezentacích objevují pravidelně, vedle nich se předsta-
vili ale i výtvarníci mladší generace a dva autoři byli připomenuti in

memoriam: fotograf Jaroslav Němec (1906–2004), jehož výstavu
mohli návštěvníci galerie Pranýř vidět v dubnu při příležitosti 110. vý-
ročí jeho narození, a malířka Marie Nesetová (1955–2006), od její-
hož úmrtí letos uběhlo deset let.
Výstava je rozdělena žánrově a tematicky do tří částí, z nichž každá
zaujímá vlastní prostor. Do galerie Pranýř autor koncepce Michal
Vyhlídal instaloval především fotografické kolekce, ukázky z prací
Jaroslava Němce, Jindřicha Štreita, Bohumila Švédy, Romana
Panáčka, Marka Zotha, Antonína Mikšíka nebo Marka Hnáta, své
místo zde dostaly i grafické návrhy městského loga Adama Komůrky,
které sice v soutěži nezískaly ocenění poroty, ale po svém zveřejnění
na internetu vyvolaly zájem laické i umělecké veřejnosti.
V obou sálech galerie Octopus jsou soustředěny především malby,
kresby a grafiky, v menší míře též abstraktní fotografie, koláže a plas-
tiky. Malý sál představuje témata temná, existenciální a abstraktní
(Roman Karel, Michaela Johnová-Čapková, Pavel Pasecký, Veronika
Slámová, Jiří Gažár, Adam Rybka), mezi nimiž probleskne i absurdi-
ta (Chrudoš Valoušek) či znepokojivá surrealistická hříčka (Roman
Kubík, David John, Miloš Požár). Velký sál je o poznání barevnější
a pozitivněji laděný, byť i zde se prezentují témata vážná či provoka-
tivní (Adriana Karlová). Zastoupeni jsou krajináři (Marie Nesetová,
Jiří Meitner, Kateřina Císařová) i figuralisté (Vladimír Halla), zátiší
i portrét (Kamila Pánková, Pavel Rychlý), abstrakce i fantastické by-
tosti (Šárka Lupečková, Gashperac, Pavel Mereďa). Vedle plošné
tvorby oživují výstavní prostor také sochy: hlavy z dílny Adama
Rybky, pískovcová plastika Pavla Meredi, drobné loďky Miroslava
Doláka či užitá keramika Dáši Mathonové.
Zahajující vernisáž vyvrcholila večerním koncertem v rýmařovském
jazzclubu, jehož hlavním protagonistou bylo alternativní duo Noční
pták, rozšířené pro tuto příležitost na trio. Kytaristu, perkusionistu
a roletofonistu Luboše Fidlera a bubeníka a trumpetistu Zdeňka
Konopáska doplnil performer Štěpán Pečírka, člen výtvarného diva-
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dla Kolotoč (viz film Pražská pětka). Společně naplnili auditorium
tóny a rytmy experimentálních, napůl improvizovaných skladeb
s lehce absurdními, hravými texty, jimiž se posluchač naladěný na
„jinou“ hudbu rád nechal pohltit. Hosty doplnily dva výkvěty místní
scény – čtveřice We Play Aparát, která odpojila počítač Pepu a mi-
mořádně zahrála akusticky, a za zdravotně indisponovanou Sibériji
zaskočila mladá dvojice Esshole, rozhodnutá prorazit s minimalistic-
kou nástrojovou sestavou, ale o to větším hráčským nasazením.
Výstava sdružení Octopus v rýmařovském muzeu v těchto dnech
končí, opozdilci si ji mohou prohlédnout ještě o tomto víkendu. Pro
příznivce stejnojmenné galerie se nicméně rýsuje zajímavý počin,
který by neměli propásnout: pracovníci muzea připravují k vydání na
konci letošního roku publikaci, která by měla zachytit celou historii
činnosti galerie Octopus soupisem výstav a řadou fotografií. ZN

Jazzclub

Skatastrofa jedenáctá

Nádvofií zámku v Janovicích o víkendu obsadili náv‰tûvníci jedenáctého roã-
níku ska a reggae festivalu R˘mafiovská Skatastrofa. Pfiehlídka zaãala uÏ
v pátek veãer promítáním studentsk˘ch filmÛ, muzikanti na pódium pod ‰i-
r˘m nebem nastoupili v sobotu.
Páteční filmový večer nabídl skutečné lahůdky. Asi největší zájem
vzbudila etuda V pokoji, kterou natočil student režie na FAMU Marek
Čermák letos na jaře přímo v Rýmařově. Vedle Emmy Černé v hlav-
ní roli se na plátně objevily i tváře místní omladiny v roli jejích ge-
neračních protihráčů. Na programu byla kromě toho obrazově-hu-
dební kompozice DJ Metro, sociálně laděná Macecha a animovaný
Pérák: Stín nad Prahou, v němž znovu ožil fiktivní ryze český su-
perhrdina v odpružené obuvi, bojující proti nacistickým okupantům.
Diváci, kteří si atmosféru letního kina chtěli vychutnat až do konce,
se mohli ponořit do sugestivních melodií Neila Younga a uhranči-
vých očí Johnnyho Deppa alias desperáta proti své vůli Williama

Blakea v legendárním Jarmuschově filmu Mrtvý muž.
V sobotu se pohledy návštěvníků zámeckého parku otočily o deva-
desát stupňů, vstříc pódiu určenému kapelám. První půlka přehlídky
klasicky patřila domácím muzikantům – surovým popařům We Play
Aparát, rytmické jednotce Barel Cirkus, hlukové dvojici Esshole
a punkfolkovému písničkáři Ladiboru Dandovi. Ten na repertoár ten-
tokrát zařadil novinku – zhudebněnou milostnou báseň, jakých na in-
ternetu kolují tisíce – a vyvolal šokovou vlnu ticha. Ještěže poté kon-
troval osvědčenými hitovkami, při kterých se rozezpívané publikum
ujistilo, že vše je, jak má být.
Druhou část festivalu odstartovali krnovští Rockin Jackals, vyznava-
či a šiřitelé rockabilly, kteří se v Rýmařově v krátké době objevili už
potřetí a rozhodně ne naposledy. Po kratší odmlce se posluchačstvu
představili jeseničtí Lights Off, tentokrát s novým albem Nice to
Leave You. Jejich potemnělou a introvertní verzi rocku vzápětí otoči-
li do extrovertního ska hraničtí Gentlemen’s Club, kteří se mezi pro-
tagonisty Skatastrofy objevili po odmlce podstatně delší. Ve stylo-

Esshole Ladibor Danda

Gentlemen’s Club Pop Marley

-15-2016  24.8.2016 14:30  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2016

17

vých oblecích a s chytlavou dechovou sekcí gentlemani suverénně
rozpohybovali početné publikum, aby ho nepoškozené posléze pře-
dali žánrově spřízněným Allskapones z Karviné.
Rýmařovská Skatastrofa je v posledních letech koncipována jako fes-
tival s mezinárodní účastí. Pozvaní hosté přijíždějí především od na-
šich severních sousedů, a protože Polákům ska a reggae jde, nebývá
jejich účinkování zdaleka formální. Velký ohlas si u nás získala 
opolská kapela Pop Marley, která je pravidelným účastníkem několi-
ka posledních ročníků festivalu. Letos přivezla opět jinou verzi svých
skladeb, v níž akcentovala první část svého názvu, a jako hosta na pó-

dium uvedla saxofonistu Wlodzimierza Kiniorského. Ten se pod hu-
debním přízviskem Kinior představil už během odpoledne jako hráč
na arabskou flétnu, saxofon a perkuse, propojující etnickou inspiraci
východní provenience s elektronickou hudbou.
Rýmařovská Skatastrofa vstoupila do druhé dekády tím nejlepším
možným způsobem. Přivedla před početné publikum stálice, navrá-
tilce i novinky v ideálním poměru a potvrdila, že zájem o tento žán-
rový festival neklesá. Přehlídka se letos konala jako součást projektu
Klíče k přátelství, který realizuje město Rýmařov z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZN

Osadní výbory informují

Poutníci přišli vzdát hold světcům Anně a Jáchymovi 
Na poslední ãervencovou nedûli (31. 7.) pfiipravil Osadní v˘bor Ondfiejov spo-
leãnû s r˘mafiovskou farností tradiãní pouÈ svaté Anny v ondfiejovské kapli za-
svûcené právû této patronce. M‰i vûnovanou sv. Annû a sv. Jáchymovi celeb-
roval dûkan P. Franti‰ek Zehnal.
Svatá Anna, chladna z rána, praví staré přísloví. Svatá Anna však pro
Ondřejovské a poutníky z okolí neznamená jen to, že se léto přehouplo
do své druhé půle, ale hlavně možnost jednou v roce navštívit zdejší ka-
pličku a při mši svaté vzdát hold světcům sv. Anně a sv. Jáchymovi.
Ondřejovská kaple slouží svému účelu již 116 let. Byla vybudována
zdejšími občany na místě původní dřevěné zvonice v roce 1900 a za
zmínku určitě stojí původní oltářní obraz sv. Anny neznámého autora 
anebo zvon z roku 1908 zavěšený ve věži. Každoročně v létě zde pro-
bíhá svatoanenská pouť, na kterou se sjíždějí lidé z širokého okolí.
V den konání mše to bylo přesně osm let, co byla z prostředků města
Rýmařova dokončena oprava kapličky. 
Děkan František Zehnal přečetl výzvu předsednictva České biskupské
konference, aby se kněží české i moravské církevní provincie připojili
ke vzpomínce na brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa
Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray tím, že v úterý 2. srpna, v den je-
ho pohřbu, rozezní zvony ve svých farnostech. „Přitom právě hlas zvo-

nů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k mí-
ru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náručí tento mučedník
spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při vý-
konu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 
75 let života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umož-
něno, aby dále setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři,“
vzpomenul při mši děkan František Zehnal.
V kapli zahrál a zazpíval rýmařovský chrámový sbor pod vedením Petra
Wolffa a po bohoslužbě byli poutníci obdarováni tradičními koláčky
a domácím mokem. Dva malé keramické andělíčky věnovala na oltář
paní Květoslava Sicová. JiKo

Osadní v˘bor Ondfiejov si vás dovoluje pozvat na

LETNÍ PODVEâER
spojen˘ se soutûÏí

POJÍDÁNÍ KNEDLÍKÒ
27. srpna od 16:00 na hfii‰ti v Ondfiejovû

k tanci a poslechu bude hrát
Duo Akord

BOHATÁ TOMBOLA! OBâERSTVENÍ ZAJI·TùNO!

Zájemci o úãast v soutûÏi 
o nejvût‰ího jedlíka se musí zaregistrovat

do 26. 8. na tel. 606 837 950. 
Poplatek za úãast v soutûÏi je 100 Kã.

Tû‰íme se na vás!

Osadní v˘bor Ondfiejov
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Připomínáme si – 70. výročí odsunu a dosídlení pohraničí

Antonín Podešva: Harrachov byl na dožití
Do Harrachova jsme přijeli 10. října 1946 v odpoledních hodinách.
Předtím jsme žili na Valašsku, ve Stanovnici u Nového Hrozenkova.
Jeli jsme vlakem přes Vsetín a Olomouc do Valšova a odtud do
Rýmařova. Naše osobní věci dorazily až dva dny po nás v nákladním
vagonu.
Bylo mi devět let. Moje maminka Josefa Podešvová pocházela
z Velkých Karlovic, z osady Léskové pod Beskydem poblíž sloven-
ských hranic. Její rodiče měli malé hospodářství. Můj nevlastní otec
František Orság, který mě vychovával, si maminku vzal, když mi by-
ly tři roky. Živil rodinu prací v lese. Svážel dřevo na saních, kterým
se říkalo berany, z nedostupných svahů. Pracoval taky na výstavbě
zbrojovky ve Vsetíně a jezdil pomáhat při žních sedlákům na Hanou
i do Čech. Přitom se naučil hospodařit v zemědělství, což se mu tady
v pohraničí hodilo.
Válku jsme prožili na Valašsku. Boje se nás příliš nedotkly; v okolí
se sice odehrávaly šarvátky mezi partyzány a Němci, větší partyzán-
ské hnutí se ale soustředilo kolem Čeladné. Teprve před koncem vál-
ky se v rodině našich příbuzných stala velká tragédie. Stařenčina
sestra žila v Karolínce a její syn byl mezi partyzány. Někdo ho udal

gestapu. Zrovna když byl u rodičů doma, přišli k nim němečtí vojá-
ci. On stačil utéct, ale oba jeho rodiče a šestnáctiletý bratr zemřeli.
Němci jim zapálili dům a oni v něm uhořeli. Zachránila se ještě je-
jich dcera, která byla právě nakoupit. Když se vracela, varovali ji li-
dé: Nechoď domů, barák vám hoří.
Na Valašsku jsme neměli vlastní bydlení, vždycky jsme bydleli u ně-
koho v chalupě. Proto se rodiče po válce rozhodli odstěhovat do po-
hraničí, kde měli možnost získat vlastní dům. Sestra mého otce tu už
žila a v červnu 1946 do Harrachova přijeli i otcovi rodiče se dvěma
syny a dcerou. Usadili se v domě číslo 19. Můj otec byl v tu dobu na
půlroční vojenské službě v Novém Jičíně. Když se vrátil z vojny, od-
jel se podívat za rodiči do Harrachova. Dům číslo 15 byl ještě neob-

sazený, a protože na Valašsku vlastně nezůstal nikdo z naší blízké ro-
diny, rozhodli se moji rodiče odejít do Harrachova také.
V domku, kam jsme se nastěhovali, byly jen dvě obytné místnosti –
kuchyň, kde spávali rodiče, a úzká světnice. Teprve později jsme
k bydlení upravili další místnosti. V celém Harrachově bylo zvykem,
že kvalitnější než obytné byly hospodářské stavby – chlévy, stáje
a stodoly. Němci upřednostňovali to, co je živilo. Naši předchůdci
byli domkáři, měli jen malé hospodářství, krávu a kozu. Původní ma-
jitelé, paní Hadwigerová a její čtrnáctiletý syn Bruno (pan Hadwiger
padl na východní frontě), se odstěhovali do prázdného domku číslo
9. V té době už probíhal organizovaný odsun Němců. Sběrný tábor

byl na zámku v Janovicích a odtud je odváželi do západního
Německa. Většina domů v Harrachově tak už byla buď prázdná, ne-
bo obydlená Čechy. Domek číslo 9 už nestojí. Byla to klasická dře-
věnice – najdete ji na některých obrazech Harrachova.
V roce 1946 stálo v Harrachově třiapadesát chalup. Z toho víc než
polovinu nikdo nechtěl. Některé domy byly ve špatném stavu, nikdo
je neobydlel, a tak byly později zbourány. Byly označeny červeno-
hnědým X. Přijel buldozer a strhl je. Z Dolního Harrachova zbylo
dvanáct domů, asi polovina, a z Horního jen sedm, takže čtvrtina.
Třeba stavení Klementových před zbořením zachránily statky, proto-
že v něm měly uskladněnu sůl.
Někteří dosídlenci, kteří do pohraničí přišli, zlatokopové, obcházeli
domy, co hodnotného viděli, to posbírali a zase odjeli pryč.
Z Harrachova dokonce odstěhovali celý dům číslo 11, který byl teh-
dy jedním z nejnovějších. Rozebrali ho, naložili materiál na vagónFrantišek Orság st. v Harrachově

Škola ve Stanovnici slaví konec války (1945), mezi žáky je osmiletý
Antonín Podešva

Antonín Podešva na svatebním fotu s manželkou, bratrem Františkem
(první zleva) a sestrou Marií (první zprava)

František Orság st. (dole uprostřed) a Josefa Podešvová (vedle něj
vpravo) na svatebním snímku z roku 1940
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a odvezli. V té době se říkalo, že Harrachov je na dožití. Znovu se tu
začaly mnohem později stavět až rekreační chaty.
Do osady nevedla silnice, jen prašná kamenitá cesta. V prvních letech
se k dopravě nákladu používali tažní voli, krávy a koně. Technické
služby byly v plenkách a cesta z Harrachova se v zimě neodhrnova-
la. Dostat se do práce nebo do školy se rovnalo sportovnímu výkonu.
Němci měli v Harrachově školu od první do čtvrté třídy, asi 55 žáků.
Po válce už ale bylo obyvatel málo a Češi školu neotevřeli. Školní
budovu číslo 24 si vzali svazáci jako klubovnu. Jako děti jsme muse-
li chodit do školy do Rýmařova pěšky nebo na kole, v zimě jsme si
cestu přes kopec vyznačili větvičkami, abychom šli po ušlapaném
a nezabořili se.
Ještě dlouho po válce nebyla v Harrachově zavedena elektřina.
Elektrifikace proběhla až v roce 1955. My jsme ve Stanovnici elekt-
řinu taky neměli, takže jsme byli zvyklí. Hodně rodin, které se při-
stěhovaly z teplejších krajin, od Vizovic a podobně, špatně snášelo
zdejší zimy. Zvlášť starší lidé se po nějakých dvou letech vrátili zpát-
ky a zůstali tu jen jejich potomci, kteří si třeba našli známost.

V roce 1946 v Harrachově z původních německých obyvatel ještě ži-
li Stärkovi v čísle 20, Kopetzky a Jakob v Horním Harrachově,
Grünnbergovi v čísle 18, Schmiedovi v čísle 16, pak v čísle 2 dvě
sestry Hackelovy; jedna z nich hrála v kostele na varhany. Žily v dost
sešlém domku, do kterého zatékalo, a někdy v 70. letech se odstěho-
valy do Rýmařova. Dlouho v Harrachově zůstali také Neugebauerovi
v čísle 3. Nešli do odsunu, protože pan Neugebauer, veterán z první
světové války, byl specialistou v barevně textilu. Jeho dcera Hilda,
provdaná Spohnerová, pak byla domovnicí v čísle 1, v největším do-
mě v Harrachově, bývalém hostinci, který původně patřil velkostat-
káři Veitovi. Najdete ho na historických pohlednicích. Kromě něj by-
ly v Harrachově další dvě hospody, na čísle 17 měl pohostinství tkad-
lec Josef Dufke, na čísle 32 zemědělec Johan Rösner.
Veitův hostinec po válce opravily První brněnské strojírny a jejich za-
městnanci sem jezdili na letní a zimní rekreace. Dokud ještě nebyla
v Harrachově zavedena elektřina, měl dům vlastní agregát, aby moh-
li svítit. Pak se v něm střídali další uživatelé, v letech 1959–1961 tu

třeba bydlely tkadleny z Hedvy.
S Hildou Neugebauerovou je spo-
jen incident, který ukazuje, jak by-
li někteří Češi vůči místním
Němcům arogantní. Jistý rudý ko-
misař procházel Harrachovem
a zabušil na dveře u Neugebauerů.
Otevřela mu Hilda a začala na něj
mluvit německy. To ho tak rozvzte-
kalo, že ji chtěl zabít. Její otec před
ním klečel a prosil, ať ji nechá.
Neugebauerovi a Spohnerovi zů-
stali v Harrachově ještě dvacet let,
teprve v roce 1966 se mohli ofici-
álně vystěhovat do Německa.
Starý Neugebauer nechtěl, říkal,
že chce zemřít tady. Půl roku po-
tom, co se odstěhovali do Mem-
mingenu, umřel.
Když se situace u nás trochu uvolnila, navázali jsme s některými
z původních obyvatel kontakt, dopisovali jsme si a Grünnbergovi,
Schmiedovi, Stärkovi i Bruno Hadwiger přijeli do Harrachova na ná-
vštěvu. Přivítali jsme je, ne jako někteří, kteří před nimi zavírali dve-
ře. Pochopili jsme, že se už vrátit nechtějí, protože jejich děti jsou do-
ma v Německu. Brunovi jsme dali fotografii jeho rodičů, kterou jsme
v domě našli. Byl moc rád, že jsme ji nespálili.
Kromě lidí z Valašska přišlo do Harrachova i několik rodin rumun-
ských Slováků – Jedličkovi nebo Gondekovi. Mnozí ale nezvládli
zdejší podnebí. Gondekovi třeba odešli do Mladějovic. Vydrželi ti 
odolnější. Největší rodiny v Harrachově byli Orságové a Mikeskové
a z těch nejdéle usazená, nejvytrvalejší je rodina Orságů.
Mezi novými obyvateli vesnice se zpočátku udržovaly některé tradi-
ce – zejména Mikuláš, Tři králové a pastýřská koleda, se kterou jsem
jako chlapec s dalšími dvěma kamarády o vánočních svátcích obchá-
zel stavení. Naučil nás ji bratranec Rudolf, který chodíval s pastýři až
do Valašského Meziříčí. Dodnes si část koledy pamatuji: „Dej Bůh
štěstí, milí páni, nebyli jsme dlouho s vámi. Dovolte nám trochu má-
lo, do skoku se nám uzdálo.“ Bouchl holí a druhý říkal: „Z Betléma

jsem vyšel, muziku jsem slyšel, ona pěkně hrála, až poskakovála.“
Pak přišel třetí, bouchl zase holí a řekl: „Ovce, moje ovce, ať vás paš-
ce, kdo chce, já vás pást nebudu, na muziku půjdu.“ Kromě toho se
dodržovalo hlídání a kácení máje. Lidé žili pospolitě. Scházeli se
a vyprávěli si při draní peří, otec přitom četl román na pokračování.
Zpívalo se a hrálo, já jsem se naučil na harmoniku. Ještě teď cvičím
každý den.
Konaly se tu i sportovní akce, třeba fotbalový zápas Horní Harrachov
– Dolní Harrachov, v letech 1949 a 1950 se jely terénní motocyklové
závody Harrachovský okruh. V roce 1953 se konal dětský den místo
Rýmařova v Harrachově. Obyvatel nebylo ve vsi moc, ale byli dost
aktivní. Měli jsme krásně zařízenou hasičskou zbrojnici s ruční stří-
kačkou a hasiči dokonce hráli ochotnické divadlo. Mimochodem –
v Harrachově byla založena první traktorová stanice, dříve než
v Rýmařově.

Antonín Podešva jako voják –
výsadkář

Při seskoku s padákem během
vojenské služby

Antonín Podešva

Momentka z Harrachova, v pozadí vpravo je bývalá škola

Antonín Podešva jako harmonikář
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Vychodil jsem základní školu a další dva roky jsem zůstal doma a po-
máhal v hospodářství. Chodil jsem s dědou pracovat do lesa. Nejdřív
jsme museli poklidit dobytek a pak se šlo pěšky až ke Štrálku.
Pokáceli jsme několik stromů, odvětvili, odkornili, všechno sekerou
a ruční pilou. K večeru jsme se vrátili zpátky a znovu poklidili doby-
tek. Spolu se dvěma mladšími sourozenci jsem už od útlého mládí
pomáhal při hospodářských pracích. Práce to byla těžká, ale strava
byla kvalitní, bez chemie, domácí – mléko, obilí, brambory, maso,
vejce, ovoce i zeleninu jsme měli vlastní.
Maminka měla na starosti domácnost, vařila pro rodinu i pro doby-
tek. Otec ze začátku pracoval v lese a pak začal hospodařit. K naše-
mu malému pozemku přibral sousední pozemek u domu číslo 14, kte-
rý mu přepustil náš bratranec Josef Orság, a pak si ještě pronajal ně-
kolik hektarů od obce. Najednou se z něj stal střední rolník na po-
zemcích o výměře 15 hektarů. O všechno jsme se starali ruční prací,
bez elektřiny. Měli jsme čtrnáct kusů hovězího dobytka, pár koní, až
šest prasat. Otec uměl dobře hospodařit, poctivě udržoval pozemky
a plnil dodávky. Naši příbuzní, kteří z Harrachova odešli
do Rýmařova, nám chodili pomáhat, kosit nebo při žních, a za to do-
stávali mléko, máslo, chleba a vejce.
Otec byl stále pod velkým tlakem, aby vstoupil do družstva. Vydržel
odolávat nejdéle ze všech soukromých zemědělců na užším
Rýmařovsku, do roku 1960. Místní funkcionáři ho chodili přesvěd-
čovat, cítili jsme přitom ale, že mu ve skrytu fandili, že to tak dlou-
ho vydržel. Nakonec ho přinutili vstoupit do družstva, ale během půl
roku družstvo zaniklo a všechno převzal Státní statek Bruntál, nej-
větší ve střední Evropě. Otec byl pak zaměstnán jako kočí na

Hospodářství Rýmařov a rozvážel do kravínů krmivo a stelivo a v létě
kosil koňskou lištou všechny mokré louky. Byl tak dobrý pracovník, že
mu v roce 1977 ministerstvo zemědělství udělilo vyznamenání.
Jako syn soukromého zemědělce jsem nesměl nastoupit do učení.
Když mi bylo sedmnáct, doslechl jsem se, že Okresní stavební pod-
nik Rýmařov nabírá učně – zedníky, pokrývače, elektrikáře. Zašel
jsem tam a ředitel Janeček mě nejdříve odmítl, že prý jedině pokud
by mě uvolnil národní výbor. Nakonec mi to povolili, ale s podmín-
kou, že budeme plnit dodávky. Dva roky jsem se učil elektrikářem,
nejprve na OSP v Rýmařově, potom půl roku na škole v Prostějově
a rok v Přestavlkách u Přerova.
Po vyučení jsem byl odveden na vojnu. Při odvodu jsme běželi kilo-
metr v kanadách a ve výstroji. Doběhl jsem první, byl jsem vytréno-
vaný z Harrachova. Povolali mě pak do Prešova k výsadkářům.
Během vojenské služby v letech 1956–1958 jsem absolvoval 26 se-
skoků včetně dvou nočních. Po padesáti šesti letech, v roce 2014, si na
mě rodina vymyslela, jestli bych si nešel skočit ze 4 000 metrů. Bylo
mi 77 let. Skákal jsem v tandemu s instruktorem. Můžu doporučit.
Po vojně jsem se vrátil do Harrachova a nastoupil jako elektrikář do
tehdejšího Brokátu na Opavské ulici. Tam jsem pracoval čtyřicet let
až do odchodu do důchodu. V roce 1959 jsem koupil dům číslo 4, kde
bydlím dodnes. V Harrachově jsem se také seznámil se svou budou-
cí manželkou. Pochází od Kroměříže a jezdila sem na prázdniny za
tetou. V roce 1962 jsme se vzali. Máme dvě dcery, Hanku a Janu, obě
žijí v Rýmařově.

Od roku 1964 do roku 1990 jsem byl poslancem Harrachova v radě
městského národního výboru. Nejdřív jsem tu funkci nechtěl, ale na-
konec jsem to vzal. Podařilo se mi prosadit výstavbu vodovodu pro
domy v Dolním Harrachově, kde nebyl zdroj pitné vody. Němci před-
tím několik staletí brali vodu z potoka a studní. Postavili jsme vodo-
vod z místního prameniště, který samospádem zásoboval sedm do-
mů. Voda z něj poprvé tekla na první letní den roku 1974.
Upozorňoval jsem i na stav cesty do Rýmařova, která byla ještě dlou-
ho jen kamenitá. Nakonec ji rozšířili a vyasfaltovali. Teď se udržuje
i v zimě.
Za osadní výbor jsem se také angažoval při rekonstrukci harrachov-
ských rybníků za účelem koupání. Tyto tři rybníky vybudoval velko-
statkář Josef Veit, který vytvořil i dokonalý závlahový systém past-
vin. Ten ale v 80. letech zničily meliorace.
Dva roky k nám zajížděla pojízdná prodejna, ale nevyplatila se.
Autobusový spoj přes Harrachov nejezdí, dokud nebylo tolik aut,
museli jsme chodit do Rýmařova do práce, do školy a na nákupy pěš-
ky. Dnes žije v Harrachově několik usedlíků, ale část domů je obyd-
lená jen v sezóně. Je to spíše rekreační osada, jediný, kdo
v Harrachově hospodaří, je můj synovec František a nějaké pozemky
vlastní Kročil z Malé Štáhle.
Kdysi to byla venkovská idyla, kde lišky dávaly dobrou noc. Všude
vzorný pořádek, meze a příkopy vykoseny, lesní i polní cesty udržo-
vány, studánky i potoky čisté, hojnost hmyzu, ptactva, ryb i zvěře.
Dnes, v době tržního hospodářství, je Harrachov hlučnou osadou.
Rýmařovští chataři v létě pronajímají svoje chaty „lufťákům“.
Údolím duní motory sekaček, šňůry aut projíždějí osadou směrem na
Dolní Moravici. Není pomalu kde zaparkovat. A bude hůř. Neustále
rostou nové chaty a zabírají další zemědělskou půdu.
Moji rodiče přišli do pohraničí hledat lepší životní podmínky, proto-
že zde mohli mít vlastní dům. Přežili jsme místní studené zimy, na
rozdíl od jiných jsme tu zůstali. Rodiče rádi vzpomínali na Valašsko
a na své mládí, ale usadili se tady, zvykli si na místní klima a byli ta-
dy šťastní. Harrachov se ovšem od té doby hodně změnil.

(Ze vzpomínek Antonína Podešvy zpracovala ZN.)

Antonín Podešva po tandemovém seskoku v roce 2014

Při tandemovém seskoku v roce 2014 Fota: archiv A. Podešvy

Manželka, obě dcery a vnoučata
Antonín Podešva v době, kdy zastu-
poval Harrachov v městské radě
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Organizace a spolky

Mistři biče, vrhači nožů i pistolníci na soutěži Indiana 2016
Ve dnech 11. – 13. srpna se v kempu Indiana v R˘mafiovû-Janovicích usku-
teãnil 19. roãník Velké ceny Indiana. Slavnostní zahájení probûhlo za úãasti
v‰ech rozhodãích, pofiadatelÛ a soutûÏících, kter˘ch se do westernového 
areálu sjely dvû desítky. 
Divoký západ a jeho drsná romantika uchvacují lidi už po desetiletí.
Nikde jinde na světě, s výjimkou USA, přitom není tolik jeho obdivova-
telů jako v České republice. Jednou z akcí, na kterou se milovníci wes-
ternových klání sjíždějí z celé republiky i ze zahraničí, je Velká cena
Indiany. Její 19. ročník, z toho třetí v nově vybudovaném westernovém
areálu, letos uspořádal Western Arts Club v kempu Indiana v Janovicích.
Do roku 2013 se soutěž konala na skautské chatě Na Stráni pod názvem
Velká cena Indiany Jonese. Soutěží se ve westernových disciplínách –
v ovládání dlouhého biče, lasování, žonglování s revolverem a hodu no-
žem a tomahavkem. Muži a ženy soutěží společně, děti do dvanácti let
ve dvou kategoriích a junioři od 13 do 17 let měří síly ve stejných dis-
ciplínách jako dospělí, ovšem v juniorské ceně F. A. Elstnera.
Ve čtvrtek 11. srpna se ve westernovém areálu uskutečnil odpolední
workshop, tréninky a večer druhá repríza muzikálu Limonádový Joe

Bič – trefovačky
1. Marcel Regmund 58
2. Josef Velecký 46
3. Ladislav Šín 45

Bič – Zorro – svíčky
1. Petr Procházka 5
2. Marcel Regmund 4
3. Petr Zubíček 3

Bič – rychlostřelba
1. Ladislav Šín 28
2. Marcel Regmund 27
3. Josef Velecký 25

Technika 1 bič
1. Renata Velecká 8
2. Josef Velecký 7
3. Marcel Regmund 6

Technika 2 biče
1. Marcel Regmund 7
2. Ladislav Šín 6
3. Roman Snášel 5

Show
1. Dan Krejčíř 10
2. Petr Procházka 8
3. R. Velecká, J. Velecký, 

D. Dvořák 6

Hod nožem
1. Stanislav Havel 315
2. Milan Novák 277
3. Josef Smékal 270

Hod tomahawkem
1. Standa Havel 343
2. Milan Novák 325
3. Dušan Dvořák 316

Výsledky

Cena F. A. Elstnera
Děti do 6 let Děti 7–12 let
1. Marek Regmund 10 1. Jakub Muzikant 27
2. Wiliam Šín 9 2. Petr Zubíček 26
3. Svatopluk Regmund 7 3. Přemysl Muzikant 25
4. Ondřej Zubíček 7 4. Vít Adámek 15
5. Antonín Krejčíř 5

Velká cena Indiana 2016

Bičaři musí mít při trefování cílů vskutku přesnou mušku

Vrhači nožů, v popředí favorit soutěže Josef Pepe Smékal z Havířova

Jedna z nejtěžších disciplín – Zorro, kdy soutěžící musí bičem zhas-
nout hořící svíce

Bývalý Rýmařovák Marcel Regmund ve volné show zazářil s biči, ale
na medaili to nestačilo Foto: A. Šimko

K nejlepším ve volné show patřil lasař Dan Krejčíř, ten si zaslouže-
ně odnesl zlatou medaili Foto: R. Panáček
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v přírodním divadle La Skála, poté následovala country zábava s hud-
bou Kentaur z Břidličné. Páteční program se nesl v podobném duchu –
probíhal opět workshop, navíc byla zahájena prezence soutěžících, ná-
sledoval program pro děti i dospělé (jízda na koních, dětská dostihová
dráha a atrakce) a od 19 hodin pak country bál westernové školy. 
V sobotu byla v 11 hodin zahájena soutěž o Velkou cenu Indiany, ve
které se mistři dlouhých bičů, vrhači nožů a tomahawků utkali o me-
dailové pozice. „Velká cena Indiany je samozřejmě soutěž, ale je to
také příležitost k předávání zkušeností, poznávání nových tváří a set-
kávání těch, kteří se na svět dívají stejnýma očima,“ svěřil se organi-
zátor a zakladatel velké ceny, mistr světa v ovládání dlouhého biče
2004 z Las Vegas Ladislav Gin Šín z Rýmařova, který westernový 
areál v Janovicích provozuje.
Soutěž skončila úderem 17. hodiny a nedlouho poté následovalo
slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen v přírodním divadle La
Skála a vystoupení vítěze westernové show. Velkolepou podívanou
bylo představení skupiny In Flamenus, která předvedla své ohňové
mistrovství, a závěr třídenního westernového maratonu završil count-
ry bál se skupinou Beg Bie Country. 
Organizátoři soutěže děkují za sponzorství partnerům: Nábytek
Polách, RM servis, PC servis, Tabák – Textil Renáta Foltýnová,
Autodíly Antonín Juráň, Bob sport, Smart Cook, Lékárna Avion, 
IC Rýmařov, butik Maja, Ráj zvířat Rostislav Valíček, Zverimex
Zdenko Galík, Zahradnictví Zbyněk Balhar, Textil a oděvy Ing.
Alžběta Vepřeková, Barvy laky Jolana Štyksová, Spojovací materiál
Libor Horáček a Hodinářství Petr Štolfa. 
Návštěvníci westernového areálu a přírodního divadla La Skála se
mohou do konce letošní sezóny ještě těšit v sobotu 24. září od 15 ho-
din na Westernovou Open Show v ovládání biče, trikovém lasování
a ovládání revolveru s večerním country bálem a na divadelní před-
stavení Charleyova teta Těšínského divadla, které se uskuteční v pá-
tek 26. srpna v 19 hodin. Vloni Těšínské divadlo přijelo do La Skály
s úspěšným muzikálem Báthoryčka. JiKo

Velkolepou podívanou bylo představení skupiny In Flamenus
Foto: R. Panáček

Oznámení o konání veřejné
schůze KSČM

V úterý 13. září 2016 v 16:00 
se bude v malém sále Střediska volného času
Rýmařov konat veřejná schůze před volbami 

do krajských zastupitelstev (7.–8. října) 
za účasti zástupkyně Moravskoslezského kraje

Jitky Hanusové, poslance Miroslava Opálky
a Ladislava Sekaniny, kandidáta do senátu. 

Srdečně zve ZO KSČM Rýmařov

placená inzerce

Z okolních obcí a měst

Tradiční pouť v Rudě s výstavou fotografa Karla Matochy
Kolotoãe, houpaãky, tureck˘ med, perníková srdce, vyjíÏìky na koních, dvû m‰e
svaté v kostele Panny Marie SnûÏné a závûreãná kfiíÏová cesta, tak by se dala
shrnout tradiãní pouÈ v Rudû u R˘mafiova, která se koná pravidelnû v srpnu.
Ruda u Rýmařova patří k významným poutním místům v našem kraji.
Před desítkami let se sem sjížděli poutníci z poměrně vzdálených míst.
Podle pamětníků na pouť do Rudy přicházely i více jak tři tisícovky vě-
řících.
Do roku 1758 stála v Rudě pouze zvonička se zvonem z roku 1583
a hřbitov. Na místě současného kostela byla původně zahrada. V době
největšího rozmachu obce nechal královský rychtář Uničova Jiří
Gröschelsberger postavit barokní kostel Panny Marie Sněžné
(1756–1758) a v roce 1760 i zdejší skvost – pozdně barokní křížovou
cestu od kostela na Křížový vrch. Pískovcová křížová cesta od sochaře
Jana Kammereita byla v roce 1963 prohlášena státní kulturní památkou. Přivézt perníkové srdce z pouti, to byla kdysi samozřejmost

-15-2016  24.8.2016 14:31  Stránka 22



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2016

23

Významnou kapitolou bylo zdejší působení kněze P. Jana Blokši
(1861–1923), ten během svého pobytu v Rudě začal psát kroniku far-

nosti a pořádat velké misie s náboženskými poutěmi, které lákaly do
Rudy věřící až z Hané.
Letošní pouť v Rudě se konala tradičně první srpnovou neděli (7. 8.).
První mši sloužil od 9:00 P. Mgr. Petr Eliáš, farní vikář z farnosti
Ostrava-Stará Bělá. Hlavním celebrantem poutní mše svaté v 11 hodin
byl biskupský vikář pro pastoraci Mons. Adam Rucki. Mše, které se
zúčastnilo velké množství věřících, byla sloužena za farníky, poutníky,
ale hlavně za hornoměstského kněze Bohumila Měchuru.
Po mši se poutníci vypravili podél kamenných zastavení až ke kalvá-
rii na Křížovém vrchu. Jednotlivá zastavení ve tvaru srdce obsahují
detailně propracované výjevy z poslední cesty Ježíše Krista. Finální
zastavení, sousoší v nadživotní velikosti, stojí na vrcholu kopce 
(589 m n. m.), odkud je daleký kruhový výhled na rovinu Hané.
V kostele byla za přispění fotografa Jindřicha Štreita a ve spolupráci
s římskokatolickou farností a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm instalována expozice fotografií Karla Matochy s cír-
kevní tematikou. Autor výstavy, bývalý žák a dobrý přítel Jindřicha
Štreita, se zabývá dokumentem a krajinou. V poslední době experi-
mentuje s dvouokými zrcadlovkami při fotografování vícenásobných
expozic. JiKo

V interiéru kostela byla umístěna expozice fotografií Karla Matochy
s církevní tematikou

Po mši se poutníci vypravili podél kamenných zastavení ke kalvárii
na Křížovém vrchu

Druhou mši sv. celebroval biskupský vikář pro pastoraci Mons. Adam
Rucki

Kapličkový vrch v Malé Morávce má nové zázemí pro návštěvníky
Dfievûn˘ pfiístfie‰ek se stoly a lavicemi vybudovaly Lesy âR za 600 tisíc korun
pod Kapliãkov˘m vrchem v Malé Morávce. V sobotu 20. srpna jej lesníci pfiedali
vefiejnosti. 
K novému dřevěnému odpočívadlu pod Kapličkovým vrchem v Malé
Morávce byly umístěny stoly s lavicemi a upraven přístupový chodník.
Vše financovaly Lesy ČR z vlastního dotačního Programu 2020.
Slavnostní předávání spolupořádaly také Spolek myslivců a přátel příro-
dy z Jeseníků, Karlov pod Pradědem a obec Malá Morávka. V průběhu
slavnostního otevření zahráli myslivečtí trubači Rabštejn. Účel vybudo-
vaného zázemí přiblížil místostarosta Malé Morávky Stanislav Hýbner,
o historii Kapličkového vrchu a muzea pohovořil historik Igor Hornišer. 

„Všichni, kdo máme rádi přírodu a bydlíme tady, chceme, aby zde by-
lo příjemně lidem, aby se myslivost vrátila tam, kam patří. Je to místo,
kde bychom chtěli vytvořit každoroční formu myslivecké tradice. Areál
by měl především sloužit turistům, ale kdykoliv si zde může jakákoliv or-
ganizace uspořádat odpočinkové odpoledne s opékáním na ohništi.
V budoucnu bychom chtěli vybudovat pódium, aby se dalo hrát divadlo
nebo koncert,“ sdělil k novému turistickému zázemí Stanislav Hýbner.
Areál je součástí Muzea Kapličkový vrch a byl financován z dotačního
Programu 2020 Lesů ČR, který je určen k budování podobných staveb,
případně účelových zařízení pro veřejnost. „Program podporuje mimo-
produkční funkci lesa a zároveň snižuje dluh k veřejnosti. Lidem dává-

me pomyslný kousek
přírody a lesa zpět,“
doplnil informace Pavel
Cita, zástupce Lesní
správy Janovice. 
Místo získalo na atrak-
tivnosti a ocení je ná-
vštěvníci i místní. Stavbu
předali lesníci veřejnosti
v rámci borůvkových ho-
dů pořádaných obcí
Malá Morávka o minu-
lém víkendu. Akci hu-
debně doprovodila fol-
ková kapela Kelt Grass
Band. 

JiKo
Fota: Ing. Zdeňka Jakubcová
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Soukromé muzeum Kapličkový vrch
srdečně zve všechny pravidelné i náhodné návštěvníky

do Schindlerovy stodoly v Malé Morávce,
kde je aktuálně instalována výstava

PLŽI A MLŽI JESENICKA
ze sbírky Jiřího Nováka

Součástí expozice je více než 50 originálů 
sběratelových ilustrací. 

Výstava je prodloužena do 3. 9. 2016. 
Otvíráme po předchozí domluvě, 

v sobotu od 10 do 13 hodin.
Tel.: 602 732 056

Krytý bazén v Břidličné je uzavřen,
rekonstrukce pokračuje

Od 15. června 2016 probíhá rozsáhlá oprava krytého bazénu
v Břidličné. Ta spočívá v kompletním předláždění bazénového tělesa
a ochozů bazénu včetně hydroizolací. Stávající vana a ochozy byly
netěsné a zatékalo do konstrukcí a do strojovny. Dále budou vymě-
něny radiátory a prosklení vstupu i prostoru zázemí pro plavčíka.
Saun se rekonstrukce nedotkne. Další neméně důležitou opravou bu-
de výměna jednoho pole konstrukce střechy krytého bazénu. 
Investici v hodnotě asi 3,8 mil. korun uhradí město Břidličná z vlast-
ních zdrojů. Krytý bazén prošel rekonstrukcí už v roce 2004, tehdy se
ovšem prováděla údržba vnějšího pláště (zateplení) a výměna tech-
nologie úpravy vody. Předpokládaný termín dokončení je 31. října
2016. Jan Opatrný, MOS Břidličná

Detaily
Letošní poznávací soutěž se soustředí na historické nebo zajímavé detai-
ly našeho města a místních částí (Janovic, Jamartic, Harrachova,
Stránského a Ondřejova) s přesahem do Staré Vsi, Ferdinandova,
Stříbrných Hor a Skal.
V každém z vydání Rýmařovského horizontu 08–21 a 23/2016 uveřejní-
me jednu fotografii spolu se soutěžním kuponem. Úkolem soutěžících je
určit místo, objekt, ulici nebo číslo popisné domu, na kterém se fotogra-
fovaný detail nachází. Čím přesněji bude fotografie popsána, tím lépe.
Čtenáři, kteří odhalí nejvíce objektů (nemusí uhádnout všechny), budou
zařazeni do slosování o zajímavé ceny a předplatné Rýmařovského ho-
rizontu na rok 2017.
Soutěžní kupony vystřihněte a zašlete na adresu redakce: Rýmařovský
horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete vhodit do schrán-
ky u vchodu do Střediska volného času na Okružní 10, případně zaslat
na redakční e-mail rymhor@seznam.cz. Přijímají se i kopie kuponů.

Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v Rýmařovském hori-
zontu 23/2016. Kupony můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najed-
nou do 5. ledna 2017. Jména výherců budou uveřejněna v prvním vydá-
ní Rýmařovského horizontu 13. ledna 2017. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH! Soutěž připravili JiKo a Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 8
Jméno a příjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefonní kontakt

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃
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Z historie

Německé spolky na Rýmařovsku:
Moravsko-slezský sudetský horský spolek 

a jeho pobočné spolky Rýmařov a Ryžoviště (2. část)
Jako desátý v pořadí v rámci Moravsko-slezského sudetského hor-
ského spolku byl již v roce 1883 občany města, k nimž se připojili
i představitelé místního duchovenstva a profesorského sboru Zemské
nižší reálné školy (německy Landes Unterrealschule), založen po-
bočný spolek Rýmařov (Zweigverein Römerstadt). Jeho prvním
předsedou se stal profesor Michael Simböck. Toho následovali to-
várník Ferdinand Flemmich, obvodní lékař v Janovicích dr. Franz
Reitter a profesor Hans Jančik (posléze ředitel reálné školy v Opavě).
Jako zapisovatelé působili zejména lesní adjunkt Reicho, továrník
z Rýmařova Wilhelm Ludwig, advokát dr. Schüller, ředitel obecné
školy v penzi Edmund Dixel, továrník z Rýmařova Ottokar Montag,
také profesor Jančik. Jako pokladníci účetní spořitelny Johann Beck,
továrník Alois Berg a nejdéle velkoobchodník z Rýmařova Karl
Ruprecht (ten též spolku zdarma opatřoval barvy k vyznačování
cest). Dalšími zakládajícími členy byli soukromník Josef Wanke, kar-
lovský továrník Johann Olbrich a vdova po profesoru z Těšína Marie
Jonas. K pobočce příslušeli rovněž soukromník Karl Heerde, učitel
v penzi Franz Neusser, stolař Gustav Englisch, všichni z Rýmařova,
nebo Robert Hofmann, soukromník z Janovic. Zasloužilými členy se
stali především obzvláštní podporovatel pobočky lesní rada
v Janovicích Wilhelm Dittrich a vrchní státní železniční rada v penzi
Gustav Rösner z Rýmařova, který se po mnoho let a později přes po-
kročilý věk zúčastňoval všech horských výletů. Vůbec první členské
příspěvky činily 1 zlatý a 50 krejcarů. V roce 1931 měla pobočka už
170 příslušníků.
Rýmařovská pobočka se rovněž snažila naplňovat zmíněné obecné
stanovy spolku, tedy zpřístupnit přírodní krásy zdejšího lesnatého 
okolí a zvýšit cestovní ruch. Za tímto účelem se konaly výlety na
žebřinových vozech, které rýmařovské členy často zavedly do oblas-
tí, kde působily sousední pobočné spolky. Tamní členové pak byli na
oplátku zváni k návštěvám Rýmařovska. Jiné výlety vedly do
Roudna (německy Rautenberg), na Cvilín u Krnova (Burgberg bei
Jägerndorf), do Karlovy Studánky (Karlsbrunn), do Vernířovic
(Wermsdorf), do vysoko ležící Františkovy myslivny (Franzens
Jagdhaus), Alfrédovy chaty (Alfrédky, Alfredshütte) či na Skřítek
(Berggeist). 
Neúnavnou činností spolku se podařilo pohnout s janovickou vrch-
ností, aby ve svém velkém lesním majetku umožnila turistům užívá-
ní některých cest. Tak bylo v roce 1899 povoleno vybudování a vy-
značení přístupové stezky směrem k Rešovským vodopádům. O ně-

kolik let později spolek dostal svolení vyznačit cestu ke zřícenině
hradu Rabštejna a v roce 1909 cestu karlovskou. V roce 1912 násle-
dovalo značení stezky Annin pramen (Annaquelle) – Valšovský Důl
(Wälschgrund) – hrad Sovinec (Eulenburg). V roce 1920 potom do-
šlo zásluhou ochotného lesního rady Dittricha k uvolnění a vyznače-
ní dalších cest.
Rýmařovská pobočka byla rovněž členem spolku cestovního ruchu
(Fremdenverkehrs Verband) a podporovala podle svých možností vý-
stavbu tzv. ochranných bud či chat (německy Schutzhütten). V sou-
vislosti s tím byla v roce 1912 v Rýmařově též zřízena ubytovna pro
mládež, jež se v meziválečném období pyšnila velmi dobrou ná-
vštěvností. Mimo to se v těchto letech pobočka setkávala s činností
rýmařovského odboru Klubu československých turistů, ve kterém se
sdružovali především turisté neněmečtí.
Členové Moravsko-slezského sudetského horského spolku
z Ryžoviště původně náleželi k pobočnému spolku Rýmařov. Před 
1. světovou válkou se stal jejich hlavním představitelem učitel
Johann Schmid, jehož přičiněním došlo ke zvýšení počtu tamních
příslušníků pobočky. Vlastní ryžovišťská pobočka (Zweigverein
Braunseifen) potom byla při založení, které proběhlo se souhlasem 
ústředí 24. května 1928, v rámci celého spolku zapsána pod číslem
35 a hned v prvním roce čítala 50, v roce 1931 již 90 příslušníků.
Tato pobočka podnikala mnoho výletů pěšky do nejbližšího okolí ne-
bo autobusem do vzdálenějších lokalit, vždy s hojnou účastí. Mezi 
uvedené lokality patřily např. Špiklice (dnes Nová Seninka, němec-
ky Spieglitz, od tohoto názvu obce byl odvozen zastaralý německý
název pro Kralický Sněžník, tedy Spieglitzer Schneeberg), hrad

Turistická značka horského spol-
ku s nápisem Wälschgrund (Val-
šovský důl), uložena v depozitáři
muzea

Turistická značka horského spol-
ku s nápisem Rabenstein (Rab-
štejn), uložena v depozitáři mu-
zea

Ukázka ze slavnostního spisu k 50. výročí Moravsko-slezského sudet-
ského horského spolku s údaji o jeho ryžovišťské pobočce

Ukázka ze slavnostního spisu k 50. výročí Moravsko-slezského sudet-
ského horského spolku s údaji o jeho rýmařovské pobočce
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Bouzov (Schloss Busau), Mladečské jeskyně (Lautscher Höhle),
Praděd (Altvater), Ramzová (Ramsau, tam probíhaly hřebenové vý-
stupy spojené s návštěvami všech ochranných bud či chat), poutní
místo Panny Marie Pomocné poblíž Zlatých Hor (Maria Hilf), sa-
motné Zlaté Hory (Zuckmantel), Rejvíz (Reihwiesen), Sovinec,
Šelenburg u Krnova (Schellenburg), Kudlichova rozhledna
(Kudlichwarte) v Úvalně (Lobenstein), Slunečná (Sonnenberg),
Annin pramen (Annaquelle), Rešovské vodopády (Reschnerwasser-
fall). K tomu pak pobočka v rámci prostor obecní kanceláře na vý-
věsce poskytla jízdní řády autobusů a měla rovněž k dispozici speci-
ální mapy úzké domoviny a jízdní řády železnic.
Následně byly vyznačeny stezky z Ryžoviště na hrad Sovinec a do
Dlouhé Loučky (Langendorf), dále Ryžoviště – Stránské (Zechitz) –
Rešov (Reschen) – vodopády a z Ryžoviště až na Slunečnou
u Moravského Berouna (Bärn). Přitom byly použity speciální bakelito-
vé značky ve tvaru kosočtverce (stejné používala i rýmařovská poboč-
ka), což bylo jedno z prvních uplatnění umělé hmoty. Se sousedními po-
bočnými spolky se konaly porady nebo jednání kvůli budování sítě cest.
O veškerém dění v rámci pobočky informovaly pravidelné zprávy
zveřejňované ve všech místních novinách. Mezi členy a hosty po-
bočky byly distribuovány mnohé propagační letáky či brožury.
Předsednictvo ryžovišťské pobočky mělo v roce 1931 toto složení:
předsedou byl učitel Johann Schmid, zástupcem předsedy učitel
Alois Jauernig, zapisovatelem vedoucí dílny Franz Wittnik, zástup-
cem zapisovatele městský tajemník Erwin Niemetz, pokladníkem ho-
lič Rudolf Moser, zástupcem pokladníka hostinský Alois Niemetz,
náčelníkem pro výlety obchodník Franz Kolb, náčelníkem pro cesty
pekař Franz Meiser. K poradcům patřili zemědělec Alois Berger, 
účetní Stefan Langer, zemědělec Konstantin Jilg, majitel kamenolo-
mu téhož jména a příjmení a tesař Rudolf Tiel, všichni z Ryžoviště.

Mgr. Petr Müller, Městské muzeum Rýmařov, fota: archiv muzea
(Lit.: V. Koranda: Historie turistiky na Jesenicku, Příloha Jese-
nického týdeníku Speciál březen 1999 a Speciál duben 1999, nstr.; V.
Koranda: Historie turistiky na Jesenicku po roce 1918, Příloha

Jesenického týdeníku Speciál září 1999, Speciál listopad 1999
a Speciál prosinec 1999, nstr.; J. Filip: Moravskoslezský sudetský
horský spolek po druhé světové válce, Severní Morava 1991, sv. 61,
s. 73–75; týž: Sto let turistiky v Jeseníkách, Severní Morava 1981, sv.
42, s. 37–48; K. Growka: Vzácný turistický odznak, Kulturní zpravo-
daj Jeseník prosinec 1986, s. 15–16; B. Tinzová: Oslavy 125. výročí
založení turistického spolku MSSGV, Jesenický týdeník 16. května
2006, ročník 16, č. 20, s. 2; 1881–1931. Altvater. Festschriftzur 
50-Jahrfeier des Sudetengebirgsvereines, Frývaldov 1931;
Freiwaldau – Gräfenberg. Die Kurstadt im Altvatergebirge und die
Dörfer im oberen Bieletal. Ein Heimatbuch, Kircheim u. Teck 1987;
Unser Braunseifen, Giessen b. d.; A. Matuška: Uplynulo 125 let od
začátku organizované turistiky v Jeseníkách, RH 23/2006, s. 18–20;
http://www.mssgv.de/altvater.htm; J. Karel: Změny životního stylu ve
století páry, in prep. Za cenné rady a materiály poskytnuté k článku
děkuji panu Mgr. Jiřímu Karlovi.)

Slavnostní vůz horského spolku s učitelem Schmidem v Ryžovišti
(1930)

Adresováno Mgr. Jiřímu Karlovi
Vážený pane magistře,
velmi mne potěšilo, když jsem se dozvěděl a posléze i dočetl, že jste obdržel cenu České archeologické společnosti. Blahopřeji!
Za vše, co jste pro výzkum severní Moravy a Jeseníků vykonal, Vám děkuji.
S pozdravem Váš Stanislav Staněk, Zlaté Hory

Užitečná informace
Pozor na podomní prodejce, kteří se vydávají za zástupce dTestu

Nûktefií podomní prodejci tvrdí, Ïe nabízejí smlouvu
z hromadné zmûny dodavatelÛ energií organizované
dTestem. Ta v‰ak nikdy nebyla nabízena v rámci po-
domního prodeje. Rozhodnete-li se podomní prodej-
ce energií pfies svÛj práh pustit, nic nepodepisujte
bez pfiedchozího uváÏení. Pokud tak pfiece jen uãiní-
te, existuje stále moÏnost smlouvu zru‰it.
Na spotřebitelskou poradnu dTestu se v po-
slední době obracejí spotřebitelé s tím, že je
navštěvují podomní prodejci s nabídkou
smlouvy z dTestem pořádané hromadné změ-
ny dodavatelů energií. „Přihlášení do naší
hromadné změny dodavatelů energií není
v současné době již možné. Navíc nabídka vy-
soutěžená v naší kampani nebyla nikdy nabí-
zena prostřednictvím podomního prodeje,“
vysvětluje situaci Lukáš Zelený, vedoucí práv-
ního oddělení dTestu.
O rizicích podomního prodeje dTest dlouho-
době informuje, a to obecně i ve vztahu k do-
dávkám energií. Také upozorňoval na problé-
my s některými aukcemi energií, které se v mi-

nulosti v České republice konaly. Jednalo se
o aukce, do nichž se spotřebitel dopředu zá-
vazně přihlásil, aniž by znal podmínky aukce,
včetně podmínek smlouvy o dodávce energií.
Podomní prodej je v mnoha obcích zakázán.
Obchodníci však zákaz obcházejí tím, že si ná-
vštěvu telefonicky dohodnou. U spotřebitele
doma pak už postupují dle typického scénáře
podomního prodeje. „Pokud se rozhodnete
s podomními prodejci jednat, nepodepisujte
s nimi smlouvu, ale ani žádné jiné dokumenty,
o kterých vám například tvrdí, že se jedná
o potvrzení převzetí jejich materiálů, o souhlas
se zasláním nezávazné nabídky nebo o doklad,
že u vás vykonali návštěvu, který potřebují pro
svého zaměstnavatele. Mohlo by se totiž ve
skutečnosti jednat například o závaznou při-
hlášku, smlouvu či žádost o změnu dodavatele.
Vše si tedy po jejich odchodu v klidu prostu-
dujte,“ upozorňuje Zelený.
Pokud smlouvu podepíšete, stále máte mož-
nost se z ní snadno vyvázat. V případě uzavře-

ní smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory
je totiž dodavatel energií povinen ještě před
započetím dodávek poskytnout spotřebiteli in-
formace o smlouvě, včetně formuláře pro od-
stoupení od smlouvy. „Od okamžiku, kdy ob-
držíte od dodavatele formulář pro odstoupení,
máte 14 dní na to, abyste od smlouvy bez sank-
ce odstoupili. Pokud vám dodavatel formulář
pro odstoupení neposkytne, máte právo od-
stoupit ve lhůtě jednoho roku a 14 dnů od uza-
vření smlouvy. Vedle toho máte i právo smlou-
vu vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek
energií s 15 denní výpovědní dobou běžící od
prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla vaše výpověď doručena doda-
vateli,“ uzavírá Zelený. 

Vojtěch Dřevíkovský, dTest
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Akce hradu Sovince
Sokolnické lovy
27. a 28. srpna

Sokolnické ukázky lovu atrapy kořisti
Výcvik a přílety dravých ptáků

Lesnické soutěže pro nejmenší při předvádění košíkářského řemesla

Láry Fáry do pohádky 
17. a 18. září

Loučení s prázdninami 
aneb víkend plný pohádek

Putování pohádkovým hradem z pohádky do pohádky

Soumrak loupežníků
1. a 2. října

Festival práva útrpného
Natahování na skřipec či jiné kratochvíle při katovských příbězích

či šermířských pověstech o císaři Karlu IV.
Opojná vůně bylinek, čajů a svařeného vína 

při návštěvě hradních sklepů
Petr Šenkyřík, herold historické posádky hradu Sovince

Jak postupovat při skončení nájmu bytu
Ukonãit nájem bytu lze nûkolika zpÛsoby. Nejãastûji
se setkáváme s dohodou mezi pronajímatelem a ná-
jemcem o skonãení nájmu, ale zákon také obûma
stranám umoÏÀuje podat v˘povûì z nájmu. V‰echny
zpÛsoby ukonãení nájmu se v‰ak fiídí urãit˘mi pra-
vidly.
Pronajímatel a nájemce mohou uzavřít dohodu
o skončení nájmu bytu bez ohledu na to, zda
byl nájem uzavřen na dobu určitou nebo neur-
čitou. Vzhledem k tomu, že smlouva o nájmu
bytu má být uzavřena písemně, dohoda
o skončení nájmu by měla mít rovněž píse-
mnou formu. Pokud za účastníky podepisují
dohodu jejich zástupci, je zapotřebí si ověřit,
zda jednají na základě plné moci. „V případě,
že je pronajatý byt ve vlastnictví právnické 
osoby, doporučujeme nahlédnout do veřejného
rejstříku a ověřit si, zda je zástupce společnos-
ti oprávněn k podpisu dohody o skončení ná-
jmu,“ radí Lukáš Zelený, vedoucí právní po-
radny dTestu.
V případě společného nájmu bytu manžely ne-
může dohodu o nájmu uzavírat pouze jeden
z manželů bez souhlasu druhého. Podobně se
řeší společný nájem bytu více nájemci. Ani
tehdy nemůže jeden ze společných nájemců 
uzavřít dohodu za ostatní nájemce, pokud k to-
mu nemá jejich souhlas. 
Vedle dohody o skončení nájmu, na které se
obě strany musí dohodnout, je možné podat

jednostrannou výpověď z nájmu bytu. Ta musí
mít vždy písemnou formu a musí být doruče-
na druhé smluvní straně. „Je třeba zdůraznit,
že se za písemně podanou výpověď nepovažu-
je odeslání běžného e-mailu,“ připomíná
Zelený a dodává další povinné náležitosti: „Ve
výpovědi musí být vždy uvedeno, kdo ji dává
a komu je určena. Dále musí obsahovat ozna-
čení pronajatého bytu a jednoznačný projev
vůle nájem bytu ukončit. Pokud je na straně
pronajímatele nebo nájemce více účastníků,
měla by výpověď směřovat vždy všem z nich.“
Nájemce je oprávněn vypovědět smlouvu
o nájmu bytu uzavřenou na dobu neurčitou
kdykoliv bez udání důvodu. Smlouvu uzavře-
nou na dobu určitou lze vypovědět jen v přípa-
dě, že se podstatně změnily okolnosti, z nichž
strany při vzniku nájemní smlouvy vycházely.
Délka výpovědní doby je ze zákona tři měsíce.
Výjimečně, stanoví-li tak zákon, může být vý-
pověď dána i bez výpovědní doby. 
Pronajímatel může nájem vypovědět pouze za
podmínek, které výslovně uvádí zákon. Jedná
se například o neplacení nájemného a nákladů
na služby po dobu delší tří měsíců, nenapravi-
telné poškozování bytu nebo domu nájemcem,
spáchání úmyslného trestného činu vůči pro-
najímateli, členu jeho domácnosti nebo jiné 
osobě, která v domě bydlí, případně proti cizí-
mu majetku, který se v domě nachází. Zákon

zná i důvod, pokud pronajímatel potřebuje byt
pro vlastní bytovou potřebu nebo pro bytovou
potřebu své rodiny.
Pronajímatel musí ve výpovědi vždy uvést
konkrétní zákonný důvod. Nepostačí, pokud je
důvod uveden obecně, musí být vždy přesně
skutkově vymezen. Výpověď ze strany prona-
jímatele musí obsahovat i poučení nájemci
o možnosti podat námitky a žalobu o přezkou-
mání oprávněnosti výpovědi soudem ve dvou-
měsíční lhůtě od doručení výpovědi.
Při podání výpovědi z nájmu bytu je rovněž
nutné zajistit její řádné doručení druhé smluv-
ní straně. „Pokud výpověď posíláte poštou, je
vhodné zvolit doporučenou poštovní zásilku
určenou do vlastních rukou adresáta a opatřit
ji dodejkou, na jejímž základě se dozvíte, kdy
byla výpověď doručena. To je podstatné zejmé-
na pro určení počátku běhu výpovědní doby,“
radí Zelený a dodává: „Ze zákona se má za to,
že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí
pracovní den po odeslání. Výpověď se považu-
je za doručenou, i pokud adresát výslovně od-
mítne zásilku s výpovědí převzít.“

Vanda Jarošová, dTest
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Zajímavosti z přírody

Vrby v naší krajině
Vrby jsou keře nebo stromy zpravi-
dla s opadavými, zřídka skoro
vstřícnými listy. Rod (Salix) obsa-
huje asi 300 druhů a velký počet
kříženců rozšířených hlavně
v chladnějším a mírném pásu se-
verní polokoule, jen některé na již-
ní polokouli. Název Salix je odvo-
zen z keltského sal = blízký a lis =
voda, čili druh žijící blízko vody.
Ne všechny vrby však přímou pří-
tomnost vody vyžadují.
Vrby představují co do druhů nej-
početnější skupinu dřevin. Jejich
taxonomie je složitá, protože se
mezi sebou snadno kříží a určová-
ní je tak velmi náročné, vyžaduje
specializaci podobně jako u jest-
řábníků. Vrby jsou dvoudomé, tzn.
jeden exemplář má pouze květy
samčí a druhý pouze samičí.
Jehnědy jsou většinou vzpřímené
a rozkvétají před listy, zřídka s ni-
mi nebo po nich. Květy nemají okvětí. Předpokládá se však, že kdysi
měly a dnešní jednoduché květy vrb jsou výsledkem dlouhého vývoje
a druhotné redukce kdysi normálně vyvinutých květů. Otisky vrb byly
nalezeny v horninách nejméně 100 milionů let starých. U dřevin asi ne-
najdeme jiný rod, u nějž bychom pozorovali tak značné rozdíly ve ve-
likosti či vzrůstu mezi jednotlivými druhy. Ale o tom více v následují-
cím přehledu.
Bezpochyby nejznámější vrbou u nás je vrba jíva (Salix caprea), kte-
rá brzy na jaře (někdy už v zimě) vytváří známé kočičky. Kvete však
v březnu až dubnu. Vídáme ji v podobě keře i stromu, který může do-
růst do výše 15 m a snad i víc (takové jedince najdete např. v Přírodní
rezervaci U Slatinného potoka). Jíva se vyskytuje téměř všude. Na
rozdíl od většiny vrb nedoprovází vodoteče, nýbrž je dřevinou tzv.
průkopní a udrží se i na místech vysloveně suchých (např. na břidlič-
ném podloží). Roste hojně od nížin vysoko do hor. V polohách nad
1 000 m převládá její keřovitá forma s listy protáhlými a na rubu té-
měř lysými. Někteří botanici ji vyčleňují jako samostatný druh, nazý-
vaný vrba slezská (Salix silesiaca). Můžete ji vidět u Ovčárny, hojná
je ve Velké kotlině.

Když už jsme zavítali do hor, chvíli v nich zůstaneme. Najdeme zde to-
tiž několik méně běžných druhů vrb. První z nich je vrba hrotolistá
(Salix hastata), nazývaná též šípovitá. Je to eurosibiřský druh a v ČR
roste pouze v Jeseníkách, jen na několika lokalitách v pradědské části,
např. ve Velké kotlině. Tamtéž se nachází vrba ušatá (Salix aurita), kte-
rá je celkově rozšířena od západní Evropy po Ural. Vyskytuje se však
i v nižších polohách. Na Rýmařovsku ji najdeme např. u Podolského
potoka na úseku Škaredá jedle – Hubert nebo v Janovickém lese u 3. za-
stavení Naučné stezky Janovice – Rabštejn a na trase nad i pod ním.
Vysloveně horským druhem, resp. arkto-alpínským, je vrba bylinná
(Salix herbacea), která je považována za nejmenší dřevinu Evropy.
Vzrůstem totiž nepřesahuje 10 cm. Je to poléhavý nebo plazivý keříček
a v Jeseníkách roste pouze na třech místech (Tabulové skály, Petrovy
kameny, Velká kotlina). Dostal se k nám ústupem před pevninským le-
dovcem, tedy v době ledové před mnoha tisíci lety. Ledovec totiž nepo-
stupoval tak rychle, aby zatlačované rostliny nestačily dokončit svůj
rozmnožovací cyklus. Po jeho ústupu některé zůstaly, protože nad hor-
ní hranicí lesa (subalpínské pásmo) panují podobné podmínky jako na
severu. Takové druhy se nazývají glaciálními relikty.

Vrba pětimužná – Přírodní rezervace Pstruží
potok Detail kvetoucí vrby pětimužné

Vrba hlošinová – Rýmařov
Vrba bílá smuteční – u silnice č. 11 směrem na
Bruntál
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Stejnou cestou se sem dostala i vrba laponská (Salix lapponum), která
v ČR roste jen ve Vysokých Sudetech, tj. v Krkonoších a Hrubém
Jeseníku, u nás pouze na Pradědu pod Tabulovými skalami. Je to keř
o výšce max. 1–1,5 m, z dálky identifikovatelný podle sivého zabarve-
ní. Jeho původní domovina je až v tundře a lesotundře na severu Evropy
a Asie.
Pojedete-li z Malé Štáhle do Dolní Moravice, snad si všimnete velkých
hustých keřů bochníkovitého tvaru. Takto se vyznačuje vrba popelavá
(Salix cinerea), dorůstající do výšky přibližně 5 m. Není vzácná a na-
jdeme ji samozřejmě i jinde, např. v PR U Slatinného potoka, v PR
Pstruží potok, jižně od Janovického lesa a od Kamenné hory, nad horní
částí Staré Vsi atd. Roste hlavně v údolních bažinách, na močálovitých
půdách a podél potoků od nížin do hor. Vyskytuje se po celé Evropě, na
východ až do Sibiře, na sever k polární lesní hranici.
Na podobných místech vyjma nížin najdeme středně vysoký keř až
strom s méně obvyklým názvem vrba pětimužná (Salix pentandra). Je
odvozen od samčích květů, které mají po pěti tyčinkách. Nezřídka jich
však bývá více. Jako strom může dorůst do 15 m. Pěkný solitér tohoto
druhu najdete v PR Pstruží potok, dále se nachází v PR Růžová,
v Horním Harrachově, nad horní částí Staré Vsi, v Přírodní památce
Morgenland a jinde. Této vrby si nejspíš všimnete na podzim a v zimě,
neboť na ní zůstávají chomáče bílého pápěří po dozrálých plodech.
Jinak ji můžete poznat podle pozdního kvetení (ještě začátkem června)
a také podle vysokého lesku vejčitě kopinatých listů, které v slunci vy-
padají jako navoskované. Existuje i vrba trojmužná, keř nebo stromek
3–6 m vysoký, který najdeme spíše v nižších polohách u vodotečí.
Rovněž na zamokřených půdách, resp. téměř výhradně na slatinách
a rašeliništích, roste vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). Někteří
autoři ji uvádějí jako samostatný druh, jiní jako poddruh vrby plazivé
(Salix repens). Jde o nízký keř s plazivým kmínkem, jehož tenké přímé
větve jsou i přes 1 m dlouhé. V Jeseníkách se vyskytuje např. v Národní
přírodní rezervaci Rejvíz, v PR Růžová a PP Mokřiny u Krahulčí.
Následkem meliorací ubylo vhodných stanovišť, proto byla tato vrba za-
řazena do kategorie ohrožených druhů.
Již zmíněná vrba bylinná, která je nejmenší, nachází svůj opak ve vr-
bě bílé (Salix alba). Ta dorůstá do velikosti mohutného stromu o výš-
ce až 30 m a kmen může dosáhnout průměru až přes 1 m. Je součástí
lemových společenstev, tedy březových porostů potoků a řek s opti-
mem výskytu v lužních lesích. Ve středních polohách pravděpodobně
nepřesáhne 900 m. U nás se s ní setkáme stejně často jako s jívou,
i mimo potoky.
Zahradní formou vrby bílé je vrba smuteční (Salix alba Tristis), která je
ve střední Evropě všeobecně pěstována. Vyznačuje se dlouhými převis-
lými větvemi. V Rýmařově ji najdeme u Podolského potoka (východně
od chráněného bydlení, dříve mateřské školy), dva exempláře na
Opavské ulici u čp. 39 ve směru na Bruntál, další za autobusovým nád-
ražím u zadní části SVČ a mezi prodejnou Hruška a školou na ulici 
1. máje. Roste také u mostu v Edrovicích, vysazena byla na upraveném
prostranství před zámkem v Janovicích mezi Podolským potokem a ná-
honem.

S oblibou je pěstována také vrba Matsudova (Salix matsudana), kultivar
Tortuosa s pokroucenými větvemi. Mnozí ji mají na zahrádkách jako
nevelké keře nebo stromky. Může dorůst do výše 10 m. Pěkný exemplář
se nachází na zahradě velkého domu na Národní ulici před odbočením
na ulici Palackého.
Dále se v naší krajině setkáme s vrbou nachovou (Salix purpurea), jíž se
také říká červenice. Ne vždy jsou však její letorosty červené, jak napo-
vídá název. V Rýmařově ji najdeme u náhonu za budovou chráněného
bydlení v uličce U Potoka či na laguně mezi odpadovým centrem a sil-
nicí č. 11. Keř o výšce max. 5 m je eurasijským druhem a z nížin vy-
stupuje do výše asi 1 200 m.
Nejsme-li si s určením některých vrb jistí, pak nás vrba hlošinová (Salix
elaeagnos) a vrba košíkářská (Salix viminalis) nejspíš nezklamou. Obě
totiž mají listy úzce kopinaté, což je bezpečně prozrazuje. Vrba hloši-
nová dostala svůj název pro podobnost s listy hlošiny úzkolisté
(Elaeagnus angustifolia). Jsou 5–11 cm dlouhé a jen kolem 1 cm širo-
ké. Vrba košíkářská má listy ještě delší, až 20 cm (!) a široké 1–2 cm.
Vrbu hlošinovou můžete v Rýmařově nalézt pod Grizzly servisem, hned
pod silnicí č. 11 u potůčku, zároveň s vrbou Matsudovou, a poblíž ryb-
níka U Lomu. S vrbou košíkářskou se setkáte na zmíněné laguně,
v Edrovicích u prodejny Hruška, kde je jich celá řada, i jinde.
Tím bychom přehled ukončili, třebaže není vyčerpávající, což ani ne-
bylo cílem. Zmíněných sedmnáct druhů tvoří přibližně polovinu těch,
které se v ČR vyskytují. Zájemcům o přírodu jsem pouze chtěl přiblížit
většinu druhů v naší krajině a také ukázat, že naše okolí je, nejen co se
týče vrb, druhově pestřejší, než je všeobecně známo. Poznávání přírody
skýtá možnost objevit něco, co neznáme nebo co jsme prostě jen pře-
hlíželi. Miloš Zatloukal

Vrba popelavá – PR niva Moravice

Vrba nachová – ulička U PotokaVrba ušatá – Janovický les
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Sport
Triatlon absolvoval také pokořitel dvaadvaceti ironmanů

V sobotu 30. ãervence se za sluneãného poãasí konaly na edrovickém rybníku
dvaadvacáté závody DuKo triatlonu, jehoÏ vyhla‰ovatelem je sportovní klub
DuKo R˘mafiov. 
Na startu oblíbeného závodu, kterého se pravidelně zúčastňují závod-
níci z blízkého a vzdálenějšího okolí i borci ze sousedního Polska, sta-
nulo sto třicet devět závodníků, z toho čtrnáct štafet. Triatlonisté bojo-
vali ve třinácti kategoriích. 
Na závodníky čekala trojkombinace sestávající z plavání od 100 do
600 metrů, jízdy na kole od 1,5 do 36 kilometrů a běhu od 0,5 do 8 ki-
lometrů. Nejrychleji celý závod absolvoval Milan Merva v kategorii
mužů 30–39 let z pořádajícího sportovního klubu DuKo Rýmařov, kte-
rý celou trať absolvoval v čase 1:37:43.
Velké uznání zaslouží všechny děti, které se vydaly na trať podporová-
ny rodiči nebo prarodiči. Rýmařovští či z blízkého okolí se většinou 
umístili na předních pozicích. Za zmínku stojí například první místa
Františka Sázela (kat. 10–11 let), Terezy Krečmerové (kat. 12–13 let)
a Natálie Struhárové (kat. 14–15 let) ze Ski klubu RD Rýmařov, druhá
místa Filipa Krečmera (kat. do 8 let), Matěje Fryblíka (kat. 9 let),
Renáty Andrýskové (kat. 12–13 let) ze Ski klubu RD Rýmařov

a Karolíny Ryškové (kat. 14–15) z DuKo Rýmařov a třetí místa Petra
Andrýska (kat. 14–15 let) z Biatlonu Břidličná. Páté a šesté místo vy-
bojovali Ondřej Baslar a Jakub Fryblík (kat. 12–13 let) ze Ski klubu
RD Rýmařov. Mezi dospělými triatlonisty vybojoval bronz Marek
Ščerba (kat. 40–49 let) z DuKo Rýmařov.
Každoročně se edrovického triatlonu zúčastňuje nestor těchto závodů,
dnes již pětašedesátiletý Miroslav Vraštil, který absolvoval v jednom
roce (před 2 nebo 3 lety) dvaadvacet ironmanů. (Ironman, česky
Železný muž, je nejdelší a nejnáročnější forma triatlonu, sestávající
z 3,8 km plavání, 180 km jízdy na kole a 42 km běhu, a to často v ná-
ročných klimatických podmínkách.) Ve své kategorii 60 a více let ed-
rovický triatlon vyhrál s výsledným časem 2:03:13. 
Pořadatelé letos zaznamenali výraznou účast štafet – čtrnáct. Stříbrnou
pozici vybojovala rýmařovská DuKo štafeta s výsledným časem
1:49:00, pátá skončila štafeta rýmařovských Běžců z Rya a šestá byla
3G štafeta DuKo Rýmařov. 
Díky organizátorsky dobře zajištěnému závodu, kvalitnímu sponzor-
skému zázemí všech partnerských firem a městu Rýmařov měl XXII.
ročník DuKo triatlonu dobrou úroveň a divácky početnou obec. JiKo

Fota: redakce a M. Škoda
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Hráči TJ Břidličná byli opět vidět
O víkendu 29.–30. července se na kuželně v Břidličné konal celore-
publikový turnaj v kuželkách tělesně postižených sportovců, kterého
se zúčastnilo pětatřicet hráčů z celé republiky. V kategorii TPM si
tradičně nejlépe vedl Zdeněk Dočkálek, který se ziskem 472 bodů
zvítězil, druhý skončil Bohumil Kocurek (447 b.) a třetí Miroslav
Grebenár (417 b.), všichni tři z týmu TJ Břidličná. V kategorii LP1
skončil na zlaté medailové pozici Jiří Polášek z TJ Břidličná (409 b.),
který má turnaj od turnaje výraznější výkony. Druhý se umístil Petr
Kumstát z Blanska (380 b.) a třetí Josef Kašpar z Horního Benešova
(355 b.). V kategorii LP2 si nejlépe z našich vedl Ivo Mrhal (405 b.),
který skončil druhý za Janem Šmerdou z Blanska (425 b.), bronzo-
vou příčku uhájil Bohumil Bašný (387 b.) také z Blanska. V katego-
rii LP0 se z našich kuželkářů dařilo nejlépe Janu Dosedělovi z TJ
Břidličná, který ziskem 419 bodů uhájil druhé místo. První skončil
František Oliva z TJ Hlubina (427 b.) a třetí Jaromír Martiník
z Horního Benešova (417 b.).
Hráči děkují touto cestou manželům Dosedělovým za výbornou or-
ganizaci, sponzorům MěÚ Břidličná, Pro-Solo Břidličná,
Klempířství Pipa, RD Rýmařov, Elektro Břidličná Medek, Jan
Nepimach restaurace Na Růžku a hospodě U Tří kaštanů Velká
Štáhle za podporu turnaje.
V sobotu 6. srpna se handicapovaní kuželkáři rozjeli do Horního
Benešova, kde se konal další díl seriálu Českého poháru 2016 v ku-
želkách. Na dráze měřilo síly osmatřicet hráčů.
Roli favorita opět potvrdil Zdeněk Dočkálek, který se ziskem 
500 bodů v kategorii TPM zvítězil. Druhé a třetí místo vybojovali
Bohumil Kocurek (442 b.) a Miroslav Grebenár (416 b.). Jiří Polášek
z TJ Břidličná nezklamal ani v tomto turnaji a s výrazným bodovým

náskokem a ziskem 439 bodů stanul opět na zlaté příčce v kategorii
LP1. Druhý skončil Josef Kašpar z Horního Benešova (394 b.) a tře-
tí Petr Kumstát z Blanska (379 b.).
Umístění v kategorii LP2 nepřineslo výraznější změny proti před-
chozímu turnaji. Ivo Mrhal z TJ Břidličná obhájil stříbro se ziskem
416 b. za Janem Šmerdou (421 b.), třetí skončil Bohumil Bašný 
(384 b.), oba z Blanska.
V kategorii LP0, která se ovšem do Českého poháru nezapočítává,
skončil na prvním místě Jaromír Martiník z Horního Benešova 
(445 b.), druhý se umístil Jan Doseděl z TJ Břidličná (440 b.) a třetí
příčku obsadil Rudolf Kunc z Blanska (424 b.).
Příští turnaj se bude konat 3. září v Bohumíně. JiKo

Rýmařovský Ivan Holub uletěl všem soupeřům
Orientaãní bûÏci z celé Evropy i z Asie se v druhém srpnovém t˘dnu se‰li na v˘-
znamn˘ch pûtidenních mezinárodních závodech v âeské Kanadû poblíÏ
Jindfiichova Hradce. Pfies 1700 závodníkÛ z âeské republiky, Slovenska, Polska,
Nûmecka, Maìarska, Rakouska, Bulharska, Slovinska, Finska, Norska, Francie,
Velké Británie, ·v˘carska, Itálie, Japonska, Ruska, Litvy a Loty‰ska bojovalo
v kategoriích od 10 do 85 let. 
Dvanáctičlenná výprava orientačních běžců z Bruntálska startovala pod
hlavičkou SKOB Bruntál. A díky svému nejmladšímu členovi byla vel-
mi úspěšná. Teprve osmiletý Ivan Holub v kategorii chlapců do 10 let
prokázal nejen běžecké schopnosti, ale především výbornou orientaci.
Mezi třemi desítkami soupeřů patřil v každé etapě k nejlepším a v cel-
kovém hodnocení všech pěti etap s převahou zvítězil. Navázal tak na
loňský úspěch svého staršího bratra Mikuláše, který v obdobné soutěži
zvítězil před rokem ve Vidnavě. 
Kategorie H10L, kterou Ivan vyhrál, běží běžci sami podle mapy, ve

které mají vyznačeny kontroly
i trasu, ta je v lese stanovena fá-
borky, ale velmi klikatě a je
mnohem delší, takže zkušení zá-
vodníci si ji mohou podle mapy
zkracovat a to Ivan zvládl vý-
borně. Mikuláš běžel kategorii
H12 (hoši do 12 let), ta už je ob-
tížnější. 
Orientační běh patří k nejkrás-
nějším sportům pro všechny vě-
kové kategorie. Na zmíněných
závodech byly obsazeny i kate-
gorie žen nad 75 let a mužů nad
80 let. Nejsou výjimkou účast-
níci s holemi či berlemi.
Pohyb v přírodě umocňuje 
atraktivní zábava při dohledává-
ní kontrolních lampionů podle
přesné mapy a buzoly. Velmi
často jsou úspěšnější sice poma-
lejší, ale přesnější účastníci před

rychlými, ale zbrklými běžci. Časové rozdíly mezi nejrychlejšími a po-
sledními bývají obrovské, ale nikdo z účastníků nevnímá delší čas jako
neúspěch – důležité je najít všechny kontroly. V cíli si pak mají všichni
o čem povídat. Ivan Soviš

Výsledky Českého poháru po pěti turnajích
TPM 
1. Zdeněk Dočkálek TJ Břidličná 62 b.
2. Bohumil Kocurek TJ Břidličná 53 b.
3. Miroslav Grebenár TJ Břidličná 39 b.

LP1 
1. Jiří Polášek TJ Břidličná 57 b.
2. Petr Kumstát Blansko 54 b.
3. Josef Kašpar Horní Benešov 44 b.

LP2 
1. Šmerda Jan Blansko 57 bodů
2. Mrhal Ivo TJ Břidličná 53 bodů
3. Bašný Bohumil Blansko 34 bodů

Mikuláš Holub u kontrolního lam-
pionu

Sourozenci Holubovi – zleva Pavlína, Mikuláš, Ivan a Eva u kamene
s oficiálním názvem Ďáblova prdel – absolvovali všech pět etap (dív-
ky jen v kategorii HDR s doprovodem rodičů). 

Rýmařovský běžec Ivan Holub na nejvyšším stupínku
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Nejkrásnější hvězdy hoří nad mořem ve Splitu
Letošní dovolená rýmařovské kalanetiky byla 16. ročníkem pobytu se
sportem, poznáním i zábavou, tentokrát na ostrově Čiovo, ležícím asi
30 km severně nad Splitem.
Abychom nezaháleli, připravila nám cestovní kancelář Valaška první
program hned cestou v neděli ráno. Prohlédli jsme si známé chorvatské
město Šibenik, město krále Krešimíra, podívali se ke katedrále sv.
Jakuba i na jednu ze tří pevností nad městem. Věřím, že na krásy tohoto
města nikdy nezapomene Terezka, která ten den slavila 10. narozeniny
a pod starobylými hradbami na ni číhali tři klauni s blahopřáním.
V dobré náladě jsme dorazili před polednem do cíle a ubytovali se
v penzionech Ruža a Adriatic, kde se o nás pak po celou dobu výbor-

ně starali. Příští den nás autobus odvezl do Skradinu a lodí jsme pluli
k vodákům u řeky Krka. Krásné místo na procházky i koupání přímo
pod vodopády a se skvělým zázemím.
Dalším výletem za historií byla prohlídka starobylého Trogiru, kde
jsme si prohlédli katedrálu sv. Vavřince, malebné uličky i rušné tržiš-
tě plné vůní a chutí. Líbilo se nám také na horském sedle Klis ležícím
vysoko nad mořem, kde se tyčí mohutná pevnost. Dříve střežívala pří-
stup k moři a chránila tak před útoky z moře jeden z největších chor-
vatských přístavů – Split. Ve Splitu nás především zaujalo spletité
podzemí Diokleciánova paláce a palmová promenáda.
Pro zpestření programu se ve třech dnech pořádaly kurzy malování

akrylovými barvami. Každý si z něj odvezl svůj vlastní pohled na pláž
i moře přímo z plenéru. Malovali jsme na terase penzionu a v podve-
čer v přístavu. Do třetice bylo úkolem zachytit nejhezčí zážitek z le-
tošní dovolené. Pod zkušeným vedením vznikla zajímavá dílka a i ten
největší pesimista poznal, že mu to prostě jde. Dokonce se konala ver-
nisáž přímo u moře, která se těšila zvědavému zájmu kolemjdoucích.
Zajímavý byl večer strávený povídáním o Indii, když jedna z děvčat
vyprávěla o svých zážitcích a postřezích z putování za sebepoznáním.
Opakem poetického večera byl pak bouřlivý podvečer při sledování
fotbalového zápasu Česko – Chorvatsko během mistrovství Evropy.
Chorvati se hodně divili, jak umí české ženy fandit.
Pár odvážných se vydalo na plavbu raftem po řece Cetinji. Zkušeného
instruktora neodradila ani blížící se bouřka, která se naštěstí stočila
k horám, a nás provázel jen teplý déšť. Abychom do cíle připluli řád-
ně promáčení, zalily náš raft divoké peřeje. To už z nás ale byli zku-
šení rafťáci a nikoho to nevylekalo.
Dobrá kondice se zúročila při divoké country noci. Mimo tance došlo
i na krátké scénky a pěvecká vystoupení. Přidalo se i několik anglic-
kých hostů restaurace, kterým se velmi líbilo naše stylové oblečení.
V bohatém programu se však našel čas i na cvičení, i když jen ráno.
A tak nám cvičením na pláži vždy začal nádherný den. Děkuji všem
za krásně strávených jedenáct dnů. 

Irena Ondrašíková, cvičitelka kalanetiky

Vydejte se s námi na 41. ročník Rýmařovské padesátky
Druhou zářijovou sobotu (10. 9.) se můžete vydat společně se členy Klubu českých turistů, skalními příznivci turistiky a cykloturistiky na pě-
ší trasy a cyklotrasy, které jsou určeny nejen pro trénované, ale také pro méně zdatné turisty či rodiny s dětmi. Z pěších tras je na výběr pět od
nejdelší padesátikilometrové až po nejkratší pětikilometrovou trať a vychází se individuálně. Na nejdelší 50kilometrový výšlap by měli turisté
vyjít nejpozději v 7:00. Cyklotrasy jsou tři, přičemž nejdelší měří 65 km, střední 33 km a nejkratší 8 km. Cyklisté vyjíždějí hromadně v 9:00.
Popis pěších tras:

50 km: SVČ Rýmařov – modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov
– Ondřejovský potok – u včelína vlevo po červené zn. k rozcestníku
Strálecká myslivna u silnice č. 449 – po žluté zn. na Rešovské vodo-
pády – po červené zn. Tvrdkov – Dobřečov – Bedřichov – Rabštejn
– k rozcestí Hvězda – odtud zelená zn. na Skřítek – modrá zn. do
Klepáčova ke Ztracence – po červené zn. zpět na Skřítek a dál po čer-

vené zn. ke Škaredé jedli – po žluté zn. k pile ve Staré Vsi – po čer-
vené zn. do westernové školy v Janovicích.

35 km: SVČ Rýmařov – modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov
– Ondřejovský potok – u včelína vlevo po červené zn. k rozcestníku
Strálecká myslivna u silnice č. 449 – po žluté zn. na Rešovské vodo-
pády – po červené zn. do Tvrdkova a Dobřečova – od kostela nezna-
čená cesta přes Ferdinandov na Kamennou horu – po cca 200 m vle-
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vo po žluté zn. na Výhledy – po zelené zn. ke Škaredé jedli – po žlu-
té zn. k pile ve Staré Vsi – po červené zn. do westernové školy
v Janovicích.

25 km: SVČ Rýmařov – modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov
– Ondřejovský potok – u včelína vlevo po červené zn. k rozcestníku
Strálecká myslivna u silnice č. 449 – po žluté zn. na Rešovské vodo-
pády – po červené zn. do Tvrdkova a Dobřečova – od kostela nezna-
čená cesta na Ferdinandov a Kamennou horu – po cca 200 m vpravo
po žluté zn. přes Janovický les do westernové školy v Janovicích. 

15 km: SVČ Rýmařov – modrá zn. Vychodilova stezka – Ondřejov

– Ondřejovský potok – u včelína stále po modré zn. Stráleckým údo-
lím až na silnici ke Skalám – odbočit vlevo, po cca 1 km na horizont,
pak vpravo po staré cestě do Nového Pole a odtud kolem janovické-
ho zámku do areálu westernové školy v Janovicích.

5 km: Od SVČ Rýmařov po Okružní ul. směrem ke Skalám, za měs-
tem odbočit vpravo na polní cestu, po cca 130 m vpravo k edrovic-
kému rybníku, na silnici vlevo po červené zn. k zámku v Janovicích
– u zámku vpravo na silnici č. 11 a dál do westernové školy
v Janovicích. 

Popis tras pro cyklisty:

65 km:
Z Okružní ulice v Rýmařově po silnici č. 370 do Skal, Horního Města
a Tvrdkova – po silnici ve směru na Dolní Libinu – za Tvrdkovem vle-
vo do Mirotínku, projet jej rovně (závěr polní cesta) – zpět na silnici č.
370 a serpentinami do Dolní Libiny (směr Šumperk) – před Dolní
Libinou najet na cyklostezku 6032 vlevo – v Libině odbočit vlevo do
Nové Hradečné, zde opustit cyklostezku vpravo, projet Hradečnou
k nádraží a pokračovat po cyklostezce 6031 do Lipinky – vpravo na cyk-
lostezku 6050 směr Bradlo (30 km) – po vlastním značení na modrou tu-
ristickou značku (zde doporučujeme zamknout kola a pokračovat pěšky
vlevo do kopce na Bradlo – asi 800 m) – zpět ke kolům a stejnou cestou
do Lipinky, Nové Hradečné a Dolní Libiny (možnost občerstvení v res-
tauraci) – po cyklostezce 6032 do Oskavy a Bedřichova (52 km) –
v Bedřichově u hájenky vpravo z cyklostezky na silnici směr Rýmařov
a přes Stříbrné Hory a Nové Pole do westernové školy v Janovicích.

33 km:
Z Okružní ulice v Rýmařově po silnici č. 370 do Skal, Horního Města
a Tvrdkova – po silnici ve směru na Dolní Libinu – za Tvrdkovem
vlevo do Mirotínku, projet jej rovně (závěr polní cesta) – zpět na sil-
nici č. 370 a serpentinami na křižovatkách vpravo až na cyklostezku
6032 – vpravo na Oskavu do Bedřichova, u hájenky odbočit vpravo
z cyklostezky na silnici směr Rýmařov a přes Stříbrné Hory a Nové
Pole do westernové školy v Janovicích.

Kolem dětských hřišť (8 km):
Z Okružní ulice v Rýmařově po silnici č. 370 na Skály – hned za
Rýmařovem odbočit vpravo a podél ohradníků s koňmi směrem na
edrovický rybník – za rybníkem vlevo přes Edrovice do Janovic
k zámku – zámeckým parkem k dětskému hřišti a zpět po Opavské 
ulici (možno jet po chodníku) do areálu westernové školy
v Janovicích.
Trasy vedou do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, turisté by proto
měli respektovat pravidla chování v přírodě. Dobrou pohodu na ces-
tě přeje KČT Rýmařov
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DOMOVNÍ P¤ÍPOJKY

• kanalizaãní    • vodovodní    • elektro

ODVODNùNÍ OBJEKTÒ

ELEKTROMONTÁÎNÍ PRÁCE

Kontakt: 
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, R˘mafiov

pokornypavel2@seznam.cz, mobil: 608 830 881
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám byt 4+1 na Jesenické ulici v Břidličné. Po rekonstrukci, no-

vá kuchyň, termofasáda, dva sklepy, balkon, internet, omítky. Cena
299 900 korun. Možnost koupě i s garáží 50 m od bytu. Při společ-
né koupi nebo rychlém jednání sleva. Tel.: 731 072 975.

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 9. 9. 2016
Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek

1. 9. 2016  do 12 hodin
Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

16/2016
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Fanouškům běžeckého lyžování se první srpnovou sobotu naskytla
jedinečná a možná i neopakovatelná příležitost na vlastní oči vidět
nejlepší české lyžaře 21. století. Na startovní i výsledkové listině 
3. ročníku Výjezdu na kolečkových lyžích na Praděd pořádaného Ski
klubem RD Rýmařov totiž figurovala jména Lukáše Bauera
a Stanislava Řezáče. Ten první je stříbrným a bronzovým medailistou
z olympijských her a mistrovství světa, druhý zas historicky prvním
vítězem světové série Ski Classics a držitelem řady umístění na stup-
ních vítězů v legendárních dálkových bězích.
Pro pořadatele je veliká čest, že se právě tito Páni Lyžaři sešli na
startu a předvedli své umění na kolečkových lyžích v náročném de-
vítikilometrovém stoupání z Hvězdy na vrchol nejvyšší hory
Moravy. Závodu se zúčastnila téměř kompletní sestava nejlepších
tuzemských běžců a běžkyň, včetně obhájce dvou předchozích pr-
venství Adama Fellnera, členů reprezentačního výběru B, mistra
Evropy v dálkových bězích Jiřího Ročárka, účastnic olympijských
her v Soči a mistrovství světa Kláry Moravcové a Sandry Schützové
nebo odchovanců rýmařovského Ski klubu Václava Sedláčka
a Michala Kautze. Závod dokončilo rekordních 85 mužů a žen 
a 11 dorostenců a dorostenek z České republiky, Slovenska, Polska
a dokonce i z exotické Keni.
Lukáš Bauer po opatrném začátku akceptoval tempo Rýmařováka
a ředitele závodu Václava Sedláčka, který bez rozpaků převzal roli
atletického vodiče, a vyzval tak své soupeře k vylepšení rekordních
časů. A vyplatilo se. Lukáš vyletěl k věži na Pradědu za 36 minut a 18
vteřin a stanovil nový traťový rekord, který nejspíš jen tak někdo ne-
překoná. Pozadu nezůstal ani Adam Fellner z Jeseníku, který v letoš-
ní sezóně posílil Team Pioneer Investments – Craft, laufařskou sesta-
vu vedenou právě olympijským medailistou Bauerem. Ten vzal
Adama pod svá křídla a dal mu šanci posunout se na světovou úro-
veň. Fellner s časem 37:01 o 38 vteřin udolal Standu Řezáče, lídra
dlouhodobého seriálu Silvini Skiroll Classics. Za 4. Danielem Mákou

dokončili závod ve shodném čase organizátoři a velcí přátelé Michal
Kautz a Václav Sedláček. Rýmařovské barvy v kategorii mužů hájili
také 15. Štěpán Sedláček, 22. Tomáš Gromus a 41. Daniel Gromus.
Na kratší dorostenecké trati mezi Ovčárnou a vrcholem Pradědu byl
s více než minutovým náskokem nejrychlejší Marek Sedláček, v ka-
tegorii dorostenek dojela na stříbrné pozici Tereza Krejčí, 4. místo
obsadila Natálie Struhárová.
Spokojený vítěz Lukáš Bauer ze stupňů vítězů poděkoval pořadate-
lům. Ti by však organizaci jen těžko zvládli bez dobrovolné pomoci
oddílu rýmařovských skautů a sponzorské podpory města Rýmařova
a společností Holba, XCSPORT.cz, Zdravá výživa Bruntál, Kovošrot
– Moravia CZ, Partners a RDmont. Všem patří upřímné poděkování.

Štěpán Sedláček, Ski klub RD Rýmařov
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Lyžařské legendy ozdobily Výjezd na Praděd

Šestice nejrychlejších lyžařů: zleva Adam Fellner, Lukáš Bauer,
Stanislav Řezáč, Daniel Máka, Michal Kautz a Václav Sedláček 

Fota: Silvini Skiroll Classics
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