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číslo 03 / 2021 cena 15 Kčvyšlo 26. 3. 2021

ročník XXIII.

Mesto ocenilo úspešné 
reprezentanty za rok 2020

Ockování proti covid-19
je dostupné i v Rýmarove

 
 

Zápisy do prvních tríd  
probehnou bez úcasti detí

Uklidme Rýmarov! Iniciativa láká 
spojit procházku s uzitkem  

Základní umelecká škola porádá 
velikonocní výstavu v ulicích
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Ocenění reprezentanti roku 2020
Jako každý rok i letos zastupitelé ocenili nejlepší reprezentanty města 
Rýmařova za úspěchy v soutěžích a na sportovních akcích. Bohužel ten-
tokrát nemohlo slavnostní vyhlášení ve Středisku volného času proběh-
nout tak, jak bylo zvykem v předchozích letech.
Jeden z Programů podpory zájmových aktivit oceňuje úspěchy na 
soutěžích jednotlivců, týmů nebo klubů, a to minimálně na úrovni 

mistrovství České republiky, Evropy nebo světa. V loňském roce 
takového umístění dosáhly Adéla Lašáková, Anna Cimbotová  
a skupina Annidia v orientálním tanci. 
Skupina Annidia, působící v rámci tanečního studia TS Neila SVČ 
Rýmařov, byla v roce 2020 úspěšná ve videosoutěži s mezinárodní 
účastí v rámci prestižní republikové přehlídky orientálních tanečnic 

Annidia Teen+ (foto: Kamila Cimbotová)

Anna Cimbotová (foto: Martin Hurdálek)Annidia Juni (foto: Kamila Cimbotová)

Adéla Lašáková (foto: Marian Jurkulák)
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Hvězda Orientu. Skupina Annidia Teen+ ve složení Anna Cimbotová, 
Michaela Foltýnová, Nela Brunstvyková, Karolína Bednářová, 
Adéla Janáčová, Tereza Jandelová, Hana Schreiberová, Simona 
Tušková a Tereza Koritarová obsadila ve videosoutěži první místo. 
Skupina Annidia Juni, ve které tančí Adéla Jurkuláková, Michaela 
Ludvarová, Lucie Snášelová, Natálie Tichá, Naďa Schreiberová, 
Karina Schreiberová a Sára Schenková, se na stejné soutěži umístila 
jako druhá. Je třeba doplnit, že ve skupinových tancích probíhají 
videosoutěže už několik let, takže tanečnice svá videa natáčely 
v předchozích měsících a vyhodnocení proběhlo právě na soutěži 
Hvězda Orientu 2020, kde děvčata opět předvedla své taneční umění. 
Se sólovým tancem vystoupila na soutěži Adéla Lašáková a v silně 
nabité kategorii desetiletých tanečnic získala třetí místo. Trenérkou, 
vedoucí a choreografkou děvčat je Anna Cimbotová, která pod 
uměleckým jménem Anniya v orientálním tanci také soutěží. 

V přehlídce Hvězda Orientu 2020 zvítězila v kategorii Profi, v níž 
musí účastnice předvést své umění v klasickém orientálním tanci  
a v tarabu, ve kterém hlavní roli hraje prožitek, emoce a jejich 
vyjádření pomocí tance. V kategorii Fusion dospělých tanečnic 
obsadila Anna Cimbotová druhé místo.
Nominovaných na ocenění v Programu podpory tělovýchovy a sportu 
bylo více i paleta sportovních aktivit byla pestřejší. Podmínkou 
ocenění bylo opět umístění jednotlivce či družstva na mistrovství 
České republiky, Evropy nebo světa. 
Výraznou osobností rýmařovského sportu je Václav Sedláček – 
ten se loni umístil na celkovém prvním místě v seriálu dálkových 
závodů na kolečkových lyžích v ČR Efisan Skiroll Classics 2020. 
Úspěšný byl i v běžeckém lyžování v mezinárodním seriálu Visma 
Ski Classics – Vasův běh (31. místo), v Jizerské 50 (28. místo)  
a v Keiser Maximilian Lauf (34. místo). Velká SkiTour 2020, což je 

Václav Sedláček (foto: archiv Silvini Madshus Team)

Tereza Človečková (foto: archiv SK Studio Sport a Zdraví)
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seriál dálkových běhů na lyžích v ČR, mu přinesla první místo.
Úspěšnou reprezentantkou Rýmařova v závodním aerobiku je Tereza 
Človečková, která startuje za SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov, 
z. s. Ve sportovním aerobiku v I. výkonnostní třídě získala druhé 
a čtvrté místo, vyhrála mezinárodní finále Aerobic Tour a v lize 
Soutěžní Aerobic Master Class se umístila na celkovém pátém místě.
Ocenění města získal také jedenáctiletý Lukáš Obručník, který 
závodí v kartingu (motokárách), a to za první místo na mistrovství 
Slovenska v kategorii Mini 60. 
Pravidelně úspěšní jsou svěřenci Ski klubu RD Rýmařov. Vzhledem 
k pandemické situaci se v loňském roce konaly závody pouze 
v koloběhu, který je za normálních okolností pro děti doplňkovou 
disciplínou. Tvrdou zimní přípravu ale děti přece jen zúročily a na 
Mistrovství ČR v koloběhu v Konstantinových lázních uspělo hned 
třináct našich sportovců. V dlouhém závodu získali první místo 
Anna Fryblíková (přípravka), Petra Zahradníková a Filip Krečmer 
(žáci), František Sázel (kadet) a Tomáš Sedlář (junior). V žácích se 
na druhém a třetím místě umístili Šimon Kroutil a Jan Vinohradník, 
bronzová v kadetech byla Amálie Vinohradníková. Stříbro mezi 
juniory vybojoval Ondřej Baslar. Bramborové medaile brali  
v kategorii žáků Jakub Vystrčil a v kadetech Jakub Kobak. V kritériu 
byla v kategorii přípravek Anna Fryblíková druhá, mezi žáky vyhrál 
Filip Krečmer před Janem Vinohradníkem a Šimonem Kroutilem, 
první mezi žákyněmi byla Petra Zahradníková. V kategorii kadetů 
zvítězil František Sázel, mezi děvčaty byla Amálie Vinohradníková 
třetí. Nepopulární čtvrté místo zůstalo pro Jakuba Vystrčila (žáci)  
a Jakuba Kobaka (kadeti). Junior Tomáš Sedlář obsadil v kritériu 
druhé místo. Dalšími reprezentanty, kteří hájili barvy rýmařovského 
klubu, byli Jakub Barusel a Marek Sázel. Nakonec z malých lázní 
na druhém konci republiky dovezli naši mladí sportovci 8 zlatých,  

5 stříbrných, 4 bronzové medaile a pohár za celkové první místo mezi 
týmy.
Všem sportovcům i tanečnicím děkujeme za skvělou reprezentaci 
města Rýmařova a přejeme jim pevné zdraví, silnou vůli při další 
přípravě a mnoho úspěchů. Tento rok, zdá se, také nebude příliš 
přát soutěžím a závodům, přesto věříme, že budeme moci opět 
za rok ocenit další reprezentanty města, třeba i v jiných sportech  
a aktivitách. Jistě v našem městě vyrůstají i skvělí atleti, fotbalisté, 
kuželkáři, šachisté nebo hráči na hudební nástroje. Jen je potřeba, 
aby je jejich trenéři a učitelé na ocenění nominovali.

Lenka Vavřičková
místostarostka

Lukáš Obručník (foto: Sportinphoto)

 Tým závodníků Ski klubu RD Rýmařov (foto: archiv klubu)

Lukáš Obručník (foto: Sportinphoto)
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Aktuálně z města

Město získalo dotaci na výměnu zdrojů 
veřejného osvětlení

Na podzim roku 2020 podalo město Rýmařov žádost o dotaci na výměnu zdrojů ve-
řejného osvětlení ze Státního fondu životního prostředí, výzvy 5.3. Rekonstrukce či 
úprava veřejného osvětlení na území národních parků a CHKO. Cílem výzvy je zlepšení 
životního prostředí a kvality života v obcích, které leží na území chráněných krajinných 
oblastí s primárním cílem snížit světelné znečištění a dosáhnout úspor energie.
V únoru letošního roku byla dotace městu přiznána. Výběr dodavatele i celá 
realizace zahrnující kompletní výměnu svítidel a rozvaděčů proběhnou v letošním 
roce. Jde o výměnu 173 svítidel se sodíkovým zdrojem za LED svítidla s vyšší 
svítivostí a menší spotřebou. Z důvodu nedostatečné míry osvětlení v některých 
místech bude v rámci této dotace ještě 38 svítidel doplněno. Vyměněna a doplněna 
budou svítidla na ulicích 8. května, Okružní, Bartákově, v areálu nemocnice  
a v místní části Harrachov. Úspora energie po realizaci dosáhne 31,71 MWh/rok. 
Rozpočtované náklady na realizaci činí 2 592 907,34 korun a přiznaná dotace je 
ve výši 50 % uznatelných nákladů, tzn. 1 296 453,67 korun. Svou spoluúčast má 
město zahrnutu v rozpočtu na tento rok.

Luděk Šimko
starosta

S pandemií koronaviru se potýkáme už rok
Před rokem, 12. března 2020, byl v souvislosti s pandemií covid-19 poprvé vyhlášen 
nouzový stav, byly uzavřeny školy a školská zařízení, muzea, galerie, knihovny, většina 
obchodů a provozoven služeb. Jarní nouzový stav skončil 17. května 2020, další byl 
vyhlášen 5. října 2020 a trvá de facto dodnes.
Za uplynulý rok s pandemií jsme museli akceptovat desítky usnesení vlády o přijetí 
krizových opatření, nařízení ministerstev a krajské hygienické stanice. Naučili 
jsme se nosit nejdříve doma šité roušky, dnes už i respirátory.
Žáci a studenti všech typů škol postupně přešli na distanční výuku. V současné 
době je v ustanoveních školského zákona, že pokud z důvodu krizového nebo 
mimořádného opatření není možná osobní přítomnost účastníků vzdělávání ve 
školách, je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem – „škola na 
dálku“ se tak stala běžnou součástí našich životů.

Nosit ochranu nosu a úst ve městě je povinné
Od 1. března vešla v platnost nová na-
řízení a jedním z nich je nosit alespoň 
chirurgickou roušku venku všude v za-
stavěném území obce bez ohledu na to, 
jak daleko jste od ostatních osob. Již 
neplatí pravidlo, že pokud jste venku 
od někoho vzdáleni více než dva metry, 
nemusíte mít na ústech a nose nic. 
Dodržování této povinnosti stejně 
jako dalších nařízení proti šíření 
covid-19 mohou kontrolovat policisté 
i strážníci. Pravomoci policie může dále vykonávat celní správa a příslušníci 
Armády České republiky. Méně závažná porušení mimořádného opatření mohou 
být řešena domluvou, lze ale udělit i pokutu do výše 10 000 korun. Pokutu mohou 
složky uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení.
Mimo obec stačí mít roušku jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti. 
Dále je nutné mít respirátor nebo podobně účinnou ochranu dýchacích cest 
v prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve veřejné 
dopravě a v motorových vozidlech, pokud společně necestují členové jedné 
domácnosti. Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovištích. Výjimku mají 
jen lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova. Ochranné prostředky 
musí zaměstnancům podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví 
zajistit zaměstnavatel.

JS
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Město nabízí pozemek v Harrachově

Město Rýmařov vyhlásilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3294 a části 
pozemku parc. č. 3271/1, o celkové výměře cca 500 m2, vše v k. ú. Rý-
mařov, za účelem výstavby rodinného domu nebo rekreačního objektu. 
Prodej proběhne formou nabídkové obálkové metody.
Minimální nabídková cena je dle znaleckého posudku číslo 
6474/13/2021 ze dne 22. 2. 2021 stanovena na 203,28 Kč/m2 (v část-
ce je již započteno DPH ve výši 21 %). Tato cena je minimální nabíd-
kovou cenou, ze které budou zájemci vycházet při podávání nabídek. 
Zájemci vloží svou nabídku do obálky s adresou, na niž bude možné 
zaslat oznámení o případném opožděném podání. Nabídky musí být 
doručeny nejpozději do 12. 4. 2021, do 16:00, tedy do zahájení zase-
dání hospodářské komise, na které se budou nabídky otevírat. Zájem-
ci mohou být u otevírání obálek přítomni, pokud to umožní v té době 
platná epidemiologická opatření.
Jediným hodnoticím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude 
nejvyšší nabídnutá cena za odkoupení předmětu prodeje. Podmín-
kou prodeje bude výstavba rodinného domu pro individuální bydlení 

nebo rekreačního objektu. Město si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení v kterékoliv jeho fázi, a to bez udání důvodu.
Bližší informace k prodeji lze získat na úřední desce nebo na finanč-
ním odboru MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, u Ing. Lucie Svobo-
dové, tel. 554 254 152, e-mail: svobodova.lucie@rymarov.cz.

JS
Zdroj: MěÚ Rýmařov

Jarní svoz velkoobjemového odpadu 
neproběhne

Z důvodu přetrvávajícího nouzového stavu neproběhne stejně jako 
v loňském roce svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v jar-
ním termínu. Pokud situace dovolí, bude svoz uskutečněn na podzim. 
Objemný a nebezpečný odpad mohou občané ukládat v odpadovém 
centru na ulici 8. května a recyklačním dvoře na ulici Palackého.

Jak se vyvíjel počet osob pozitivně testovaných na covid-19 na Rýmařovsku?

V současné době již probíhá očkování zdravotníků, osob starších 70 
let a pedagogických pracovníků (včetně pečujících v dětských sku-
pinách) prostřednictvím praktických lékařů. Očkovací místo bylo 
zřízeno také v rýmařovské nemocnici.

Nezbývá než doufat, že se v České republice podaří pandemii co nej-
dříve zvládnout a všichni se vrátíme k běžnému životu.

Zdroj: webové stránky města

Odpadové centrum Recyklační dvůr
Pondělí 8:00–16:30 Pondělí 13:00–17:00
Úterý 8:00–16:30 Úterý 13:00–17:00
Středa 8:00–16:30 Středa 13:00–17:00
Čtvrtek 8:00–16:30 Čtvrtek 13:00–17:00
Pátek 8:00–16:30 Pátek 13:00–17:00
Sobota 8:00–13:00 Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno Neděle Zavřeno

Zdroj: Městské služby Rýmařov
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení pracovního místa podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
STAROSTA MĚSTA RÝMAŘOVA VYHLAŠUJE VÝbĚROVé ŘíZENí

na obsazení dvou pozic strážníka/strážnice Městské policie Rýmařov

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

doby získání osvědčení o splnění stano-
vených odborných předpokladů;

 8. platová třída – v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a na-
řízením vlády č. 341/2017 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, vše ve znění 
pozdějších předpisů + zvláštní příplatek 
+ možnost přiznání osobního příplatku

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstna-
neckých výhod

Popis pracovní činnosti:
Strážník městské policie plní úkoly dle ustanovení § 2 zákona 

o obecní policii, zejména:
	přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
	dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení 

obce,
	podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem 

na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích,

	podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného 
pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených 
tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

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

prostranstvích v obci,
	odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
	poskytuje Ministerstvu vnitra ČR na požádání údaje o obecní 

policii za účelem zpracování statistických údajů.

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

takové osvědčení uchazeč vlastní.

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

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

Výčet dokladů, které zájemce k písemné přihlášce přiloží: 
	životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto 
výběrového řízení,

	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu ust. § 4a odst.  

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

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

	čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vy-
hlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o za-
městnání strážníka čekatele a strážníka obecní policie,

	ověřená kopie platného osvědčení MVČR pro výkon povolání 
strážníka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní,

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

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

Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou v obálce označené „Výběrové řízení Strážník Městské 
policie Rýmařov – Neotvírat“, doručené nejpozději v den lhůty 
stanovené pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky:  31. 3. 2021
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového 
řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně 
až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které mu 
účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je zveřejněn a dostupný 
ke stažení na úřední desce města: https://ude.tcssl.cz/rymarov. Po 
ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji 
a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. 
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Luděk Šimko, starosta 
města Rýmařova, tel.: 554 254 130, popř. Ing. Lenka Vavřičková, 
místostarostka města Rýmařova, tel: 554 254 131.

Ing. Luděk Šimko, v. r.
starosta města Rýmařova
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MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

TAJEMNICE MĚSTSkéHO úŘAdU RÝMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
VÝbĚROVé ŘíZENí

na pozici referenta/referentky finančního odboru majetkoprávní agenda

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. června 2021, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platová zařazení: 10. platová třída – v souladu se záko-

nem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, 
a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě, vše ve znění 
pozdějších předpisů + osobní příplatek

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstna-
neckých výhod

Požadavky:  splnění povinností dle § 6 odst. 4 a před-
pokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných 
celků a změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

Požadované vzdělání: 
	minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jiné požadavky:
	základní orientace v zákoně č. 89/2012, občanském zákoníku, 

a zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů,

	řidičský průkaz skupiny B,
	velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
	velmi dobré komunikační schopnosti, profesionální vystupování 

a odolnost vůči stresu, odpovědnost, samostatnost a preciznost, 
důslednost při dodržování právních předpisů, schopnost 
koncepční a organizační práce.

Výhodou:
	orientace v mapách, výkresech, dobrý orientační smysl,
	zkušenosti a praxe při správě majetku (především znalost 

majetkoprávních dispozic),
	znalost principů a fungování veřejné správy.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
	komplexní vedení agendy správy nemovitého majetku města 

(pronájmů, výpůjček, prodejů, výkupů, směn, věcných 
břemen, předkupních práv apod.) včetně přijímání žádostí 
občanů a jiných subjektů, zpracování podkladů pro jednání 
samosprávných a poradních orgánů města, zajištění požadavků 
na zveřejnění, zpracování a ukládání příslušných smluv 
a podávání návrhů na zápis změn v katastru nemovitostí,

	vedení podrobné evidence předpisů a úhrad při nakládání 
s majetkem včetně vystavování a zasílání daňových dokladů 
a upomínání dlužníků,

	provádění místních šetření za účelem kontroly stávajícího stavu 
a využití majetku, kontrola bezesmluvního užívání majetku 
města a řešení jeho narovnání,

	vedení písemné i počítačové evidence majetku ve vlastnictví 
města a jeho užívacích vztahů,

	zpracování návrhů na zápisy nemovitostí města do katastru 
nemovitostí (novostaveb, nezapsaných existujících objektů, 
změn vlastnictví, změn v obsahu zápisů), odstraňování 

nesouladu údajů v katastru nemovitostí,
	převody nemovitostí od ostatních subjektů veřejné správy 

a dalších subjektů (např. SPÚ ČR, Lesů ČR, Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových apod.) včetně 
přípravy podkladů pro samosprávné orgány.

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. 
musí obsahovat tyto náležitosti:
	jméno, příjmení a titul uchazeče,
	datum a místo narození uchazeče,
	státní příslušnost uchazeče,
	místo trvalého pobytu uchazeče,
	číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

pobytu, jde-li o cizího státního občana,
	datum a podpis uchazeče.

k přihlášce přiložte:
	životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto 
výběrového řízení,

	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením,

	ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely 

tohoto výběrového řízení.

V přihlášce dále uveďte:
	kontaktní údaje – telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

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

Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou v obálce označené „Výběrové řízení Referent/referentka 
finančního odboru – Neotvírat“, doručené nejpozději v den lhůty 
stanovené pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky:  19. 4. 2021
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového 
řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům 
oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč 
nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Souhlas 
se zpracováním osobních údajů je zveřejněn a dostupný ke stažení 
na úřední desce města: https://ude.tcssl.cz/rymarov. Po ukončení 
výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT 
zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. 
Pro bližší informace k náplni práce kontaktujte vedoucího 
finančního odboru Městského úřadu Rýmařov Ing. Martina Ondru, 
tel. 554 254 150. Ostatní dotazy k výběrovému řízení podá Mgr. 
Monika Krykorková, tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel. 
554 254 132.

Mgr. Monika Krykorková, v. r.
tajemnice Městského úřadu Rýmařov
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„Rovnocenná pravidla skutečně pro všechny…?“
K předloženému návrhu JUDr. Jana Cutá-
ka bylo na zasedání Zastupitelstva města 
Rýmařova č. 16 dne 11.02.2021 přijato 
USNESENÍ pod č. 814/16/21 ve znění:
„Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru provést mimořád-
nou hloubkovou kontrolu podkladů pro poskytnutí dotací z veřejných 
prostředků na podporu sportovního klubu SK Jiskra Rýmařov, z. s., 
na rok 2021 a hloubkovou kontrolu vyúčtování vynaložené veřejné 
podpory v roce 2020.“

Po uskutečnění kontroly a výsledků vyúčtování podpory SK Jiskra 
Rýmařov, z. s., předložíme zastupitelům města vizi vlastních návrhů 
změn některých ustanovení stávajících „Pravidel Programů pod-
pory tělovýchovy a sportu v Rýmařově“ s cílem dosažení trans-
parentnějšího a spravedlivějšího přerozdělování veřejných finančních 
prostředků z rozpočtu města v této oblasti počínaje rokem 2022.

JUDr. Jan Cuták, Mgr. Jaroslava Jurčová
zastupitelé za hnutí ANO 2011

Zdroj dat: město Rýmařov (programy I. a II.)

Názory rýmařovských zastupitelů

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ATLETIKA Rýma ov, z.s. 0 0 0 0 0 250 000 250 000

KK Jiskra Rýma ov, z.s. - kuželky 33 000 91 750 91 250 133 000 160 000 99 000 133 000

SKI klub RD Rýma ov, z.s. - lyžování 258 300 258 300 258 300 258 300 350 000 350 000 350 000

SK Jiskra Rýma ov, z.s. - kopaná 0 1 759 000 1 750 000 1 745 300 2 246 720 2 523 000 2 658 260

SK Studio Sport a Zdraví, z.s. 121 800 186 000 192 165 192 160 220 000 220 000 200 000

SK BADEC RYO, z.s. - badminton 0 0 0 73 100 88 500 88 500 88 500

eský rybá ský svaz z.s., Rýma ov 10 000 44 400 0 49 500 60 000 50 000 50 000
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Reakce na předchozí článek
Předloženými čísly, grafy a tabulkami pan zastupitel dokládá údajně 
nespravedlivý přístup k rozdělování dotací na podporu sportu. Výše 
příspěvku pro SK Jiskra Rýmařov, z. s., je zajisté nesrovnatelně 
vyšší, než dostávají jiné kluby. Proč tomu tak je? Tento klub 
nehradí jen samotnou činnost tak jako většina ostatních místních 
klubů, ale stará se i o majetek města. Ten představují tři budovy, 
dvě travnatá hřiště, jedno hřiště s umělým povrchem a tenisové 
hřiště. K této údržbě je zapotřebí i odpovídající množství lidí, kteří 
se o tyto prostory starají a kteří něco stojí. Kdyby se o majetek 
nestaral klub, muselo by všechny tyto náklady tak jako tak platit ze 
svého rozpočtu město. A kdo občas na fotbalové hřiště zavítá, musí 

uznat, že se o svěřené prostory starají velmi dobře a majetek města 
zvelebují, a to v některých případech i bez finančních prostředků 
města. Z podpory města, která jde na fotbal, „spolknou“ náklady 
na péči o majetek města cca 53 %. Po odečtení nákladů na péči 
o majetek města by dostal klub částku max. 1 463 tis. korun, což 
je necelých 9 tis. korun na člena. Tato částka odpovídá tomu, že 
všechna fotbalová družstva (8 mládežnických a 1 dospělých) mají 
oproti jiným klubům pravidelnou závodní činnost (týdenní zápasy 
po celém Moravskoslezském kraji) a s tím spojené zvýšené celkové 
náklady na činnost.

Luděk Šimko, Lenka Vavřičková

Užitečná informace

kraj ještě více omezil autobusové spoje
V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob 
v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících došlo 
k omezení rozsahu autobusové a vlakové dopravy v našem kraji. 
S ohledem na pokračující omezení pohybu osob a s tím související 
pokles poptávky po veřejné dopravě omezil Moravskoslezský kraj 
ještě více dopravní obslužnost a od soboty 13. března až do odvolání 
zastavil provoz vybraných víkendových a nočních spojů na linkách 
příměstské autobusové dopravy. Od čtvrtka 4. března přestal jezdit 
autobus z Karlovy Studánky na Ovčárnu (linka 853885). Omezeny 
jsou také vybrané spoje, které s touto turistickou linkou provozně 
souvisí. Týká se to linek 853861 Bruntál – Vrbno pod Pradědem 
– Karlova Studánka a 853862 Bruntál – Malá Morávka, Karlov – 
Karlova Studánka. Nadále platí i omezení provozu v pracovních 
dnech, a to v rozsahu prázdninového režimu.
K dalšímu omezení autobusové dopravy došlo především mezi 
okresními městy, např. mezi Havířovem a Ostravou, Orlovou 
a Ostravou, Frýdkem-Místkem a Ostravou, Frýdkem-Místkem 
a Havířovem, Českým Těšínem a Třincem. Dále došlo i k omezení 
spojů mezi městy a obcemi, kde je nabídka spojení vyšší, nebo je 
omezené spojení do rekreačních oblastí.
Aktuální informace pro cestující jsou na www.kodis.cz nebo ve 
vyhledávačích spojení, případně je možné spojení ověřit v Dopravním 
infocentru ODIS, a to na telefonním čísle 597 608 508. 

Zdroj: webové stránky města, foto: archiv redakce

ČEZ už nebude vylepovat letáky oznamující odstávky elektřiny
Společnost ČEZ, a. s., konstatovala, že stále více zákazníků volá 
po moderních způsobech oznamování a využívání digitálních 
technologií. U stávajícího systému výlepu letáků někdy společnost 
narážela na plošné zákazy výlepu, občané si stěžovali na nečitelnost 
či nevhodné umístění letáků.

Jak se tedy můžete o odstávce elektřiny dozvědět?
•	 zaregistrujete se a dostanete upozornění e-mailem nebo 

SMS;
•	 na internetových stránkách ČEZ Distribuce, a. s., www.

cezdistribuce.cz/odstavky;
•	 na webových stránkách a na Facebooku města Rýmařova 

či v Mobilním rozhlasu.

Jak se registrovat, abyste dostávali upozornění e-mailem nebo SMS?
Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své kontaktní 
údaje nebo údaje již nemusí být aktuální. Proto je lepší si aktuální 

e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat, 
abyste měli jistotu, že informace obdržíte včas. K registraci 
potřebujete datum narození (nebo IČO) a EAN kód, který najdete 
na vyúčtování za elektřinu. Pak navštívíte registrační stránku, kam 
údaje zadáte: www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.
 
Výhody registrace:

•	 o plánované odstávce se dozvíte včas, i když se na dané 
adrese pravidelně nezdržujete,

•	 budete neprodleně informováni i o případném zrušení 
odstávky,

•	 získáte informace o předpokládané době obnovení dodávek 
při poruše,

•	 ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů, 
a za pár let tak společně ušetříme celý les.

Zdroj: webové stránky města
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daňové přiznání lze podat elektronicky  
nebo vhodit do sběrného boxu Fú bruntál

Zákonná lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
rok 2020 připadá na 1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec 
lhůty na 3. května 2021. Letos však byly vyhlášeny generální pardony 
ministryně financí, kterými rozhodla, že je možné podat přiznání poz-
ději a tím pádem bez sankcí. Na podání žádosti tak máte nově čas do  
3. května 2021 v případě podání papírového formuláře, elektronicky pak 
do 1. června 2021.
Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí 
lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021, tohoto termínu 
se generální pardon netýká. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzic-
kých osob také splatná.
Kompletní informace o tom, kdo musí přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na www.
financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu.

V současné době je možno přiznání vyplnit a elektronicky podat 
také pomocí portálu Moje daně i bez elektronického podpisu nebo 
jiného ověření identity odesílatele za podmínky, že bude finančnímu 
úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tisko-
pis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. K telefonic-
kým dotazům ohledně tohoto portálu je zřízena speciální infolinka 
225 092 392.
Všechny tiskopisy (včetně interaktivních) jsou k dispozici na www.
financnisprava.cz. Tiskopisy jsou v papírové podobě k dispozici také 
na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územ-
ních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.
Vzhledem k epidemiologické situaci letos nemohou zaměstnanci 
územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v průběhu března vyjíždět za občany do obcí a na minimum je ome-
zena také možnost osobních konzultací k vyplnění přiznání, které lze 
v budovách územních pracovišť realizovat jen v případech předběž-
ného telefonického sjednání termínu osobního jednání se zaměstnan-
cem konkrétního pracoviště. Bruntálské pracoviště můžete kontak-
tovat prostřednictvím e-mailu podatelna3205@fs.mfcr.cz, číslo na 
telefonní linku pro zodpovídání dotazů k dani z příjmů fyzických 
osob je 554 792 111.
V době platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s šíře-
ním onemocnění covid-19 zřídil Finanční úřad pro Moravskoslezský 
kraj na svých územních pracovištích také sběrné boxy, které jsou ur-
čeny pro podání daňových tvrzení a dalších podání finančnímu úřa-
du bez osobního kontaktu s úředníky. Sběrné boxy finančního úřadu 
jsou umístěny na všech aktuálně otevřených územních pracovištích, 
tj. i v Bruntále (Ruská 1870/3). Finanční úřad vyzývá občany, aby 
použitím sběrného boxu k podání daňových přiznání bez osobního 
kontaktu s úředníkem a bez front chránili své zdraví.

Zdroj: webové stránky města, foto: redakce

Školství

Vzpomínka na osobnost rýmařovského gymnázia
S velkým zármutkem jsme v učitelském sboru přijali zprávu o odchodu 
paní magistry Vlasty Žižkové, bývalé ředitelky a dlouholeté pedagožky 
gymnázia v Rýmařově. Je nám nesmírně líto, že již není mezi námi – 
těm, kdo ji měli možnost osobně poznat, bude velmi chybět. Jako sou-
časná ředitelka školy považuji za svou povinnost a zároveň i čest připo-
menout tuto mimořádnou osobnost, jíž Rýmařov a její žáci vděčí opravdu 
za hodně.
Paní Vlasta Žižková pro mne byla vždy velkým vzorem ředitelky, 
která pro svou školu žila a ze všech sila bojovala za její existenci  
a prosperitu. Vždy dbala na vysokou úroveň teoretické výuky, kladla 
důraz na rozvoj osobnosti studentů a vštěpovala jim, aby byli tvůrčí 
a odpovědní lidé. Její zásluhou má dnes v Rýmařově gymnázium své 
pevné místo. Na školu nezapomínala ani po odchodu na odpočinek, 
navštěvovala ji u příležitosti Dne učitelů, při vernisážích Jindřicha 
Štreita nebo při posezeních na konci školního roku a vždy nám měla 
co říct. Vážila jsem si jí jako velké a moudré osobnosti, člověka, 
který dokázal inspirovat a pomáhat. Kolegové mi ve vzpomínkách 
na paní ředitelku sdělili, že Vlastě Žižkové vděčili za mnohé ve své 
pedagogické praxi, v předávání zkušeností a vážili si jí za lidský pří-
stup k vedení gymnázia.
Paní Vlasta Žižková se narodila 15. 1. 1940 v Zásmukách, okres 
Kolín. Vystudovala Filosofickou fakultu UP v Olomouci, speciali-
zaci čeština – výtvarná výchova pro učitelství 10.–12. ročníku. Jako 
promovaný pedagog zahájila svou pedagogickou praxi na gymnáziu 

v Jeseníku. Od 1. 9. 1975 nastoupila jako středoškolská profesorka 
na Gymnázium Rýmařov. A právě v těchto letech – jako studentka 
čtyřletého gymnázia – jsem se poprvé setkala s touto hodnou a milou 
profesorkou českého jazyka.
V letech 1988–1990 byla Vlasta Žižková zástupkyní ředitele gymná-
zia Zdeňka Boudy. V roce 1990, v komplikované době transformace 
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celé společnosti, byla jmenována do funkce ředitelky školy a za své-
ho zástupce si vybrala Mgr. Jiřího Slavičínského. Její 7leté působení 
v této funkci znamenalo pro školu velký přínos a posun k moderní 
vzdělávací instituci.
V roce 1992 zajistila dokončení přístavby specializovaných učeben 
pro výuku přírodovědných předmětů – laboratoří a učeben chemie, 
biologie a fyziky. V roce 1995 nechala vybudovat v hlavní budově 
gymnázia jednu z prvních multimediálních učeben v okrese a rok 
nato první počítačovou učebnu. Vlasta Žižková dokázala vytvořit  
a vést plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který s pomocí moderní-
ho zázemí odborně vyzvedl gymnázium na vyšší úroveň.
Dalším významným krokem paní ředitelky bylo založení víceletého 
gymnázia v roce 1992. Nejprve to bylo sedmileté gymnázium, poz-
ději změněné na osmiletý obor, který škola úspěšně nabízí dodnes. 
Abiturienti a mnozí účastníci mají určitě ve své paměti velkolepé 
oslavy 50. výročí založení českého gymnázia v Rýmařově v roce 
1996, které paní ředitelka zorganizovala. Spolu s kolegy z pedago-
gického sboru vydala i Almanach obsahující mj. seznam všech absol-
ventů školy a fotografie učitelů pořízené Jindřichem Štreitem.
Po celé období svého ředitelování až do roku 1997 vždy připomínala 

význam existence gymnázia pro občany města; své učitelské působe-
ní na škole ukončila v roce 2001.
Vzpomínáme na ni s úctou a vděčností. Čest její památce.

Mgr. Zdena Kovaříková, ředitelka školy
Foto: archiv gymnázia

Paní profesorce s láskou
Role středoškolského učitele je v životě žáků rolí poměrně 
důležitou – střetáváte se s nimi v citlivém období dospívání, kdy 
pro ně představujete autoritu, proti níž mají potřebu se při hledání 
sebe sama vymezovat. Stáváte se ale také tím, kdo je uvádí do 
hlubšího poznání svého oboru a můžete je pro něj získat nebo 
naopak (i při nejlepší snaze) odradit. Pro mě bylo setkání s paní 
Vlastou Žižkovou jako profesorkou češtiny jedno z těch iniciačních 
na mé vlastní učitelské pouti.
Byla to vždy distingovaná dáma s hlubokou znalostí oboru, otevřená 
diskusím nad texty, vlídná, tolerantní, ale když to bylo zapotřebí, 
dokázala jen pohledem ve třídě zjednat absolutní klid. Během 
čtyř let, kdy jsem byl jejím žákem, mě zvolna a nenásilně dovedla 
k hlubšímu zájmu o češtinu (navzdory tomu, že jsem ji „trápil“ 
svým nevzhledným písmem a zeleným inkoustem) a dodnes 
vzpomínám, jak mě při jednom zkoušení z literatury překvapila 
otázkou, kdo by podle mě byl ideální interpret jedné básně z cyklu 
Matka od Vladimíra Holana. Shodli jsme se tenkrát jednoznačně na 
Radovanu Lukavském… Maturitní zkouška pak navzdory všemu 
stresu s ní spojeným byla spíše příjemným rozhovorem o renesanční 
literatuře a umění (a také o systému českých číslovek) z rodu těch, 
na které ještě po letech rádi vzpomínáte.
Když jsem pět let poté, v červnu 1992, jako čerstvý absolvent 
vysoké školy bral nesměle za kliku dveří od ředitelny, abych se 
ucházel o místo učitele její milované češtiny, čekalo mě příjemné 
překvapení – byl jsem shledán hodným převzít výuku po takové 
osobnosti, jakou byl Vladislav Wiesner, který měl za dva roky 
odejít do důchodu. Během civilní vojenské služby jsem pak každý 

měsíc trávil jednu středu v jeho kabinetu, kde jsme zahaleni 
cigaretovým dýmem (ano, tehdy to ještě bylo možné) vášnivě 

diskutovali o češtině, literatuře a jejich výuce. Samozřejmě jsem se 
občas stavil i v ředitelně…
Roku 1994 se paní Žižková stala mou nadřízenou, ale hlavně 
váženou kolegyní. Spolu s Jaroslavou Slavičínskou o mě pečovaly 
až mateřsky, v nelehkých začátcích mě podpíraly, korigovaly mé 
občasné přešlapy a byly vždy připraveny podat pomocnou ruku. 
Dveře do ředitelny byly vždy v dobrém slova smyslu otevřené 
– nejen pro nás, učitele, ale také pro žáky. Na takového „šéfa“ 
nelze zapomenout. I po skončení její aktivní učitelské dráhy jsme 
se setkávali při příležitostech, o nichž již psala současná paní 
ředitelka, ale také na pomaturitních srazech mé třídy, které nikdy 
nevynechala. Vždy to byly inspirativní a milé chvíle.
A protože věřím, že smrt nemá poslední slovo, posílám teď paní 
Žižkové „vzhůru“ velké poděkování – za všechny a za všechno. Ať 
jí svítí věčné světlo.

Vladimír Stanzel
vděčný žák a kolega

Foto: archiv gymnázia
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Zápis do 1. ročníku
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápis dětí do 1. ročníku pro školní 
rok 2021/2022 na ZŠ Rýmařov, 
Jelínkova 1, proběhne vzhledem 
k epidemiologické situaci bez 
přítomnosti dětí a rodičů. Proto 
již od 1. do 20. 4. 2021 mohou 

rodiče podávat žádost o přijetí  
k základnímu vzdělávání (formulář 

najdete ke stažení na webových strán-
kách školy www.zsrymarov.cz pod odka-

zem „Zápis do 1. ročníku“ nebo je k vyzvednutí u vstupu do budovy 
školy na ulici 1. máje 32) následujícím způsobem:

•	 do datové schránky školy,
•	 na e-mail jiri.gajdos@zsrymarov.cz s elektronickým pod-

pisem zákonného zástupce,
•	 poštou,
•	 do schránky u vstupu do budovy školy na ul. Jelínkova 1.

Informace pro rodiče dětí, kterým byl v loňském školním roce 
udělen odklad školní docházky
Rodiče již nemusí předkládat žádné dokumenty k zápisu. U těchto 
dětí proběhl zápis v loňském školním roce a jsou již evidovány na 
naší ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1.

Odklad školní docházky
V termínu od 1. do 20. 4. 2021 je třeba k žádosti o přijetí k základní-
mu vzdělávání podat také žádost o odklad školní docházky (formulář 
najdete ke stažení na webových stránkách školy www.zsrymarov.cz 
pod odkazem „Zápis do 1. ročníku“ nebo je k vyzvednutí u vstupu do 
budovy školy na ul. 1. máje 32). V případě, že dítě není tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu 
školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad 
školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením přísluš-
ného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a současně 
doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na 
základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku 
povinné školní docházky o jeden školní rok.

kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání 
pro školní rok 2021/2022

1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání 
proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů.

2. Pro školní rok 2021/2022 budou zapsány do 1. ročníku 
děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věk šesti let.

3. K povinné školní docházce je přijímáno dítě s místem 
trvalého pobytu v Rýmařově.

4. K povinné školní docházce je přijímáno dítě ze spádových 
obvodů k ZŠ Rýmařov – Jiříkova, Těchanova, Kněžpole, 
Jamartic, Malé Štáhle, Janovic, Nového Pole, Harrachova, 
Ondřejova, Stránského.

5. K povinné školní docházce je přijímáno dítě, které k datu 
zápisu navštěvuje MŠ Rýmařov.

6. K povinné školní docházce je přijímáno dítě z jiných 
školských obvodů do naplnění kapacity školy.

Vedení školy ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

ZUŠ Rýmařov žije!

Milé děti, milí rodiče, doba je kvůli koronavirové krizi zvláštní a hlav-
ně chaotická. Nemůžeme ven, a pokud přeci jen vyjdeme, musí to být 
v omezeném počtu a s rouškami, za nimiž se stěží poznáváme.
Velmi těžce zkoušené jsou v našem městě i školy a především děti 
– v základních školách, na gymnáziu a výjimku netvoří ani škola 
naše, základní umělecká. Pokud ale umím posoudit, ani jedna z rý-
mařovských škol se rozhodně nemá za co stydět. Podle toho, co mám 
možnost sledovat, žádná škola neztratila ve výuce snad ani jeden den 
a poskytuje svým žákům a studentům to maximum, které je v dané 
chvíli možné (a mnohdy snad i víc). A vzhledem k tomu, že učitelé, 
jako lidé vnímaví a hlavně schopní vlastního rozvoje, se sami neustá-
le učí a rozvíjejí, je ono maximum každým dnem výš a výš.

Na jaře jsme v základní umělecké škole chvíli tápali a hledali me-
tody, jak naše žáky vzdělávat v situaci, na niž jsme nebyli nikdo 
připravení. Sami jsme se museli mnoho věcí naučit a věřte, že to 
nebylo lehké. Dnes, v podstatě po roce fungování naší školy v on-
line prostředí, s veškerou vážností prohlašuji, že naše škola nejenom 
funguje, ale funguje v podstatě ve stejné kvalitě, jako bychom se  
s dětmi setkávali ve škole. Netvrdím, že se netěšíme, až se školy zase 
otevřou a my se vrátíme do normálního režimu. Tvrdím ale, že když 
už nám doba nepřeje a školy jsou zavřené, jsme schopní děti posuno-
vat a rozvíjet v uměleckých oborech v podstatě stejně, jako by k nám 
do školy chodily. Není to lehké, ale jde to.
Je totiž třeba si uvědomit, co je cílem uměleckého vzdělávání. Děti 

   

dětí do 1. ročníku 

Základní školy, Rýmařov, Školní náměstí 1,

příspěvkové organizace

se uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole, 

pouze za účasti zákonného zástupce,
ve středu 21. 4. 2021 v době od 13 do 16 hodin

v budově Základní školy na Školním náměstí v Rýmařově.

Volejte, prosím, na telefonní čísla 554 212 377 nebo 739 
345 292 a dohodněte si čas návštěvy školy nebo 

individuální termín.

K zápisu laskavě vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a 
doporučení poradenského zařízení.
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k nám chodí, aby se naučily hrát na hudební nástroj, zpívat, malovat, 
tančit, recitovat či hrát divadlo. Já ale prohlašuji, že tyto dovednosti 
nejsou tolik důležité jako to, co je skryté v pozadí – děti se učí vytrva-
losti, píli, pravidelnosti, poctivosti, práci v týmu, dochvilnosti. V sou-
vislosti s uzavřením školy pak děti učíme i další kompetence, jako 
jsou schopnost práce s technikou, s aplikacemi, bezpečnost na inter-
netu, pohyb ve virtuálním prostředí, prezentace ve virtuální realitě… 
Je naprosto patrné, že se nám společně daří udržet vysokou kvalitu 
uměleckého vzdělávání pro děti v Rýmařově i v Břidličné. Musím 
upřímně poděkovat všem, kteří se o to zasloužili a stále zasluhují 
– svým kolegům učitelům, dětem, ale i rodičům a celé rýmařovské 
veřejnosti. Zvláštní poděkování patří i našemu zřizovateli, Morav-

skoslezskému kraji, a také vedení města Rýmařova, kteří nás v této 
nelehké době podporují, jak je to jen možné.
Kdo by se chtěl přesvědčit, jak skvěle probíhá život naší školy koro-
naviru navzdory, ať se podívá na webové stránky školy, případně ať 
sleduje naši facebookovou stránku.
Milí rodiče a milé děti, přestože v ZUŠ Rýmařov doufáme, že se 
s vámi brzo uvidíme tváří v tvář, musím uznat, že vidím, jak nám 
škola roste pod rukama a jak se covidu natruc naše děti rozvíjejí přes-
ně tak, jak všichni společně chceme. Moc za to všem děkuji!

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov
Foto: facebookové stránky ZUŠ

Velikonoce na ZUŠ  
aneb Co s tím, když Mohamed nemůže k hoře

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale také obdobím lidových tradic spo-
jených s vítáním jara. Oslavují probouzení přírody, její plodnost, na-
ději a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se liší od vesnice k vesnici, 
ale jejich úkolem vždy bylo zbavit se všeho starého, očistit se a při-
pravit se na znovuzrození přírody.
Jedním ze základních úkolů ZUŠ je vést děti k pochopení tradic, 
k porozumění toho, co nám naši předkové zanechali, a k maximální-
mu obeznámení se vším, na čem vyrostla naše kultura a společnost.
Velikonoce tedy nelze vynechat. Naši žáci v tyto dny pracují na úko-
lech, díky kterým by měli lépe pochopit význam Velikonoc i fakt, že 
se během těchto svátků míchají křesťanské i pohanské zvyky, a měli 
by je dokázat rozlišit. Stále fungujeme v režimu distančního vzdělá-
vání, bereme to však jako výzvu, hledáme nové metody práce a věří-
me, že se nám to daří.

Pro pomoc jsme sáhli do výtvarného umění a vytáhli nesčetněkrát 
zpracovanou křížovou cestu, která nám pomůže přiblížit příběh smrti 
a znovuzrození Ježíše Krista, a do literatury zase pro hravou Veli-
konoční pohádku o kohoutech, bouřce a duze od Ivana M. Jirouse.
A proč podnadpis obsahuje zmínku o Mohamedovi? Inu proto, že 
jsem chtěla, abyste dočetli až sem a já vás mohla pozvat na naši vý-
stavu. A protože dodržujeme vše, co musíme, nemůžeme vás pozvat 
k sobě, ale musíme vyrazit k vám – jako hora k Mohamedovi. A ještě 
se u toho nepotkat.
Řešení jsme našli. Naše výstava se těsně před Velikonocemi obje-
ví na nevyužívaných plakátovacích plochách po celém Rýmařově. 
A my věříme, že vám udělá radost stejně jako nám.

Martina Kohoutková
výtvarný obor ZUŠ Rýmařov
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Očkování proti covid-19 začalo i v Rýmařově

V ordinacích praktických lékařů a v očkovacím centru Nemocnice AGEL 
Podhorská se 1. března začalo s očkováním proti nemoci covid-19. Nyní 
je rozšířeno i na občany nad 70 let a pedagogické pracovníky.

Ordinace praktických lékařů v Rýmařově se tímto dnem připojily 
k očkovacím centrům, a zájemci starší sedmdesáti let se tak nově 
mohu hlásit o vakcínu u svého lékaře. 
„Očkování je zatím jediná nadějná a smysluplná cesta z pandemie 

covid-19. Pokud bude naočkováno dostatečné množství lidí, podaří 
se pandemii zastavit, v opačném případě bude virus dále mutovat  
a situace bude pravděpodobně horší. Zájem pacientů je velký i z řad 
mladších než 70 let,“ uvedl MUDr. Ondřej Strnadel. 
U praktického lékaře není nutné podstupovat procesy spojené 
s registrací přes rezervační systém, stačí zavolat do ordinace  
a projevit zájem. K vakcinaci v očkovacím centru je nutné se 
hlásit výhradně prostřednictvím centrálního rezervačního systému 
Ministerstva zdravotnictví ČR na adrese https://registrace.mzcr.
cz/. Pokud potřebujete pomoc s registrací, volejte na linku 773 78 
44 66. Očkovací centrum v rýmařovské nemocnici je umístěno 
v přízemí budovy C, v prostorách navazujících na interní ambulanci. 
K samotnému očkování je třeba donést občanský průkaz a být bez 
akutních zdravotních potíží, což ověří i pohovor s lékařem před 
samotným očkováním.
K 19. březnu bylo u praktických lékařů v Rýmařově vyočkováno 614 
prvních dávek vakcín proti covid-19. Nemocnice AGEL Podhorská 
eviduje společně za Rýmařov i Bruntál celkem 2 446 podaných 
očkovacích dávek.
Lékaři i zaměstnanci městského úřadu se snaží dosáhnout toho, aby 
další dodávky vakcín směřovaly přímo do Rýmařova, aby občané 
nemuseli jezdit do hlavního očkovacího centra v Ostravě.

Foto a text: JS

Zdravotnictví

Středisko volného času

Středisko volného času Rýmařov připravilo pro děti a rodiče hru v te-
rénu Prasátko Peppa si hraje na schovávanou, jejíž etapy se budou 
odehrávat v Rýmařově a jeho bezprostředním okolí. Prasátko Peppa 
se každou středu schová na jiném místě a úkolem soutěžících bude 
hledat stopy a vyluštit heslo k trezoru s odměnami. Návod naleznete 
vždy nejpozději ve středu ráno na webových stránkách SVČ a je plat-
ný do úterý následujícího týdne. Pracovní list a podrobnosti ke hře si 
můžete stáhnout a vytisknout doma z webových stránek SVČ nebo 

osobně vyzvednout v SVČ na Okružní ulici 10, na bočních dveřích 
SVČ (od horolezecké stěny). Na stejném místě je umístěna i poštovní 
schránka s odměnami, heslo k ní zjistíte během hry. Hry jsou inspi-
rované příběhy Prasátka Peppy. Jako motivaci můžete dětem před 
hrou pustit daný díl. Cena: 15 Kč za dítě (vhodíte po hře do schránky  
s odměnami). Návody na tuto hru naleznete vždy nejpozději ve stře-
du ráno na webových stránkách SVČ – www.svcrymarov.cz.

Pro trochu větší děti je připravena hra Bacily útočí aneb My se nedá-
me. Informace k danému kolu, které budou k dispozici rovněž týden, 

budou zveřejněny vždy v pátek.
„Naše tělo bojuje den co den se špínou, bacily, viry, zimou, teplem... 
A nevzdává se, ani my se nezalekneme a budeme bojovat. Kdo se 
chce stát tělesnou stráží a zároveň pomocníkem červených krvinek, 
nastražte uši. Naše město se proměnilo v síť tepen, žil a vlásečnic  
a srdcem tohoto města se stalo Středisko volného času, Okružní 
10. A nechybí tu bacily a viry, od kterých se budeme snažit město 
vyčistit. Jakmile se objeví nějaký vir, čekejte zprávu (každý pátek 
ráno sledujte stránky SVČ) a dozvíte se, kde byl vir či bacil objeven  
a jak se ho zbavit. Pokud vir porazíte, budete za každou hru odměněni 
třemi kyslíkovými bublinkami. Ty budete doma shromažďovat a v den  

D (nebojte, o tomto dni budete včas informováni) je donesete do srd-
ce města,“ představila hru Kateřina Fryblíková, která společně s Ja-
kubem Valou a Evou Kudlákovou obě hry připravuje. Co vás čeká  
a kam vás dovede další etapa se dovíte každý pátek na webových 
stránkách SVČ – www.svcrymarov.cz.

JS
Zdroj: webové stránky SVČ

Zabavte malé i velké děti hrou v terénu
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Policejní zápisník

Jak předcházet problémům s drogami u dětí

Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či nikoliv, drogy. 
Počet drogově závislých osob narůstá a snižuje se věk těch, kteří do 
kontaktu s drogou přicházejí poprvé. Nabízíme několik preventiv-
ních rad rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým 
změnám v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v přípa-
dě potřeby obrátit s žádostí o radu.
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami  
u dětí osvědčilo?
•	 O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo 

jiné návykové látky se mohou objevit např. ve škole či při vol-
nočasových aktivitách.

•	 Buďte sami dětem dobrým příkladem.
•	 Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
•	 Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
•	 Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
•	 Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu kamarádů a známých, 

naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
•	 Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správ-

né informace, především o rizicích, která jsou s užíváním drog 
spojena.

Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost, zvlášť po-
kud se opakují nebo objevují společně?
•	 Zhoršení školního prospěchu.
•	 Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
•	 Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
•	 Lhaní, snížená sebedůvěra.
•	 Únava, zvýšená potřeba spánku.
•	 Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
•	 Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hod-

notnější věci.

•	 Pozdní návraty domů, útěky z domova.
kde se můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České 
republice mnoho center: 
•	 kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, po-

skytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotní-
ho dohledu. www.drogy-info.cz

•	 Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nasta-
vují podmínky pro dlouhodobou spolupráci. Bruntál a Krnov: 
www.krystalhelp.cz.

•	 Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu zá-
vislosti a jejích zdravotních důsledků, využívají například sub-
stituční terapii (braní původní drogy je nahrazeno lékařsky pře-
depsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, 
avšak s výrazně menšími riziky).

•	 denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
•	 Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům 

závislých osob, pomáhají urovnávat vzájemné vztahy a dávají 
podporu v obtížné životní situaci. V lékárnách jsou také dostup-
né testy pro detekci drog v ceně okolo 150 korun (v závislosti 
na výrobci). Testy se provádí z moči. Toto testování je pouze 
orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní vyšetření,  
o kterém se můžete poradit s pediatrem. 

Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem 
k tomu, že dítě bude samo schopno vyhodnotit tuto problematiku 
jako natolik závažnou, že drogám ve vlastním životě nedá žádnou 
šanci.

nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektorka oddělení prevence

Krajské ředitelství Policie MSK

Poděkování vedení MŠ Rýmařov
Chceme touto cestou poděkovat vedení Mateřské školy Rýmařov. 
Jsme si vědomi toho, že být v roli vedoucího pracovníka je mnoh-
dy nelehké a nevděčné. K našemu upřímnému zklamání je v mnohé 
lidské povaze sklon ke kritizování upřednostňován před zaměřením 
se na to dobré. My bychom však chtěli svoji energii věnovat všemu 
pozitivnímu, co lze vyzdvihnout.
Jako pedagogičtí pracovníci mateřské školy v Zámeckém parku v Ja-
novicích chceme poděkovat paní ředitelce Boženě Jarošové a její 
zástupkyni Bc. Martině Sajbotové za všestrannou podporu a vstříc-
nost, umožňující nám dobře vykonávat povolání učitele či asistenta 
pedagoga MŠ.
V první řadě je to dostatek „volného prostoru“ k tomu, aby aktivní 
učitel realizoval nepřeberné množství tradičních či netradičních ná-

padů při výuce. Ze strany vedení jsme taktéž dostatečně podporováni 
při dalším vzdělávání se, možnosti zvyšovat si kvalifikaci. A co se 
týče podmínek materiálních, nelze si stěžovat. Ovšem to nejdůle-
žitější je na každém z nás učitelů – kolik energie, elánu a tvůrčích 
schopností je schopen do své práce vložit. Na tom pak závisí spoko-
jenost každého z nás a zejména spokojenost dětí, pro které jsme se 
rozhodli tu být.
Novému vedení po nelehkém období sloučení mateřských škol přeje-
me do budoucna dobré zdraví, dostatek sil a zlepšujícího se umu vést 
správně kormidlo někdy i v dosti rozbouřených vodách.

Bc. Petr Andrš
Miroslava Rapouchová
Stanislava Ludwigová

Soutěž
Vyhodnocení

V minulém čísle Rýmařovského horizontu jsme vyhlásili soutěž o no-
vou publikaci Rýmařov v proměnách času, kterou vydalo Městské 
muzeum Rýmařov. Zájem o tuto krásnou knihu projevilo celkem 67 
soutěžících. Ze všech došlých správných odpovědí jsme vylosovali 
čtyři šťastné výherce.

Správné odpovědi na soutěžní otázky:

1) Kolik okresů měl Olomoucký kraj po reformě z roku 1948, kdy 
byl jeho součástí i okres Rýmařov?

 12 okresů
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Anna Hajznerová – Janovice .....................................................80 let
Lenka Růžičková – Rýmařov .....................................................81 let
Mária Bučková – Rýmařov ........................................................81 let
Josef Nahodil – Rýmařov ...........................................................81 let
Věra Táborská – Rýmařov .........................................................81 let
Květoslava Sicová – Rýmařov ...................................................81 let
Jiří Gryč – Rýmařov ...................................................................81 let
Eva Marková – Rýmařov ...........................................................82 let
Oldřich Obručník – Rýmařov ....................................................82 let
Jiřina Košuličová – Rýmařov .....................................................82 let
Jiřinka Kroutilová – Rýmařov ...................................................83 let
Magdaléna Kyncová – Jamartice ...............................................83 let
Marie Tylová – Rýmařov ...........................................................83 let
Viktória Ondrová – Rýmařov .....................................................84 let
Anna Brenkusová – Janovice .....................................................84 let
Ludmila Urbanová – Edrovice ...................................................84 let
Alena Fajksová – Rýmařov ........................................................84 let
Milan Prášil – Rýmařov .............................................................84 let
Josefa Pochylá – Rýmařov .........................................................85 let
Zdenka Bučková – Rýmařov .....................................................85 let
Vojtěch Pospíšil – Rýmařov .......................................................86 let
Františka Bielská – Rýmařov .....................................................87 let

Helena Čížková – Rýmařov .......................................................88 let
Emilie Tylová – Rýmařov ..........................................................88 let
Bohumila Teislerová – Rýmařov ...............................................89 let
Margita Dorotková – Rýmařov ..................................................89 let
Marie Mílková – Rýmařov .........................................................92 let 
Kateřina Bakiová – Rýmařov .....................................................92 let
Naděžda Doleželová – Rýmařov ...............................................93 let
Pavel Bednár – Janovice ............................................................95 let

2) Ve kterém měsíci vyjde mimořádné vydání 
Rýmařovského horizontu při příležitosti oslav 
jubileí Městského muzea Rýmařov?

 V srpnu 2021

3) Kde v Rýmařově najdete borovici vejmutovku 
s obvodem kmene 420 cm?

 V zámeckém parku v Janovicích

Vylosovanými výherci jsou:
Anna Hošková, Stará Ves
Manželé Zámečníkovi, Rýmařov
Miloslava Gryčová, Rýmařov
Josef Randys, Rýmařov

Gratulujeme výhercům a všem ostatním děkujeme 
za účast.

Text a foto: JS

Společenská kronika

blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

blahopřání
k 80. narozeninám
dne 21. března 2021

oslavil významné životní jubileum
pan Vladimír Svoboda.

Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
a elánu do dalších let  

přeje celá rodina.

Rozloučili jsme se

Rostislav Bureš – Rýmařov ........................................................1948
František Kužela – Rýmařov ......................................................1930
Blahoslav Mach – Horní Město ..................................................1948
Naděžda Chroustová – Rýmařov ................................................1935
Zdeněk Košárek – Rýmařov .......................................................1956
Božena Hájková – Rýmařov .......................................................1934
Vlasta Žižková – Rýmařov .........................................................1940
Ivan Čajan – Rýmařov ................................................................1945
Miloslav Slovák – Stará Ves .......................................................1941
Jiří Gažar – Rýmařov ..................................................................1940
Eva Francová – Dolní Moravice .................................................1943
Irena Najdeková – Dolní Moravice .............................................1955

Igor Komůrka – Rýmařov ...........................................................1952
František Šiška – Skály ...............................................................1949
Anna Rožňáková – Rýmařov ......................................................1950
Vlastimil Cicko – Rýmařov ........................................................1953
Vlasta Bahulíková – Rýmařov ....................................................1936
Pavla Piterková – Rýmařov ........................................................1952
Miroslav Kováč – Rýmařov ........................................................1957
Rudolf Ziegler – Rýmařov ..........................................................1944
Petr Polách – Rýmařov ...............................................................1972
Vladimír Mikeska – Rýmařov ....................................................1942
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Muzeum se připravuje na sezónu dvěma renovacemi

V době „covidové“, kdy musí být všechna muzea a galerie v tuzemsku 
a většině zahraničních zemí pro veřejnost uzavřena, se rýmařovské mu-
zeum připravuje na otevření letní sezóny. Ta by měla být svým progra-
mem opět pestrá. Vedle výstavy k dvojitému výročí, avizované v před-
chozím čísle Rýmařovského horizontu, chystá také rozšíření externí 
expozice textilnictví v budově Hedvy Český brokát. Vše proběhne díky 
projektům, které jsou financovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Praděd a městem Rýmařovem.
Přesně před 120 lety založil rýmařovský starosta, podnikatel a vzdě-
lanec Wilhelm Ludwig v Rýmařově městské muzeum, které však za-
niklo před koncem druhé světové války. Obnovil je až v roce 1991 
rýmařovský pedagog a historik Jiří Karel. Na letošní rok tedy při-
padají dvě kulatá výročí – 120 let od založení a 30 let od obnovení. 
Městské muzeum Rýmařov proto na září a říjen chystá velkou výsta-

vu na náměstí a v prostorách galerií Octopus a Pranýř, která předsta-
ví zásadní historické mezníky rýmařovského muzea, osobnosti s ním 
spojené, průřez sbírkami a také zapůjčené předměty z původního 
rýmařovského Okresního vlastivědného muzea, o které po svém zru-
šení v roce 1958 přišlo. 
Těmto plánům předcházela v únoru a březnu rekonstrukce dvou 
sálů Galerie Octopus, jež při muzeu s Volným sdružením výtvarníků 
Octopus (dnešním Spolkem OCTOPUS) působí od roku 1992. Za 
tu dobu se zde podařilo uskutečnit přes tři sta převážně výtvarných 
výstav. Rekonstrukce vyřešila některé zcela zásadní problémy, jež 
nyní umožní pořádat výstavy v bezpečnějším a zejména důstojnějším 
prostředí.
V obou místnostech byly oškrabány staré a zničené omítky, sály mají 
novou podlahovou krytinu (koberce nevděčné na údržbu nahradil 

Kdo tě znal, ten si vzpomene.
Kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

dne 19. dubna 2021 by své životní jubileum 50 let oslavila
paní Andrea Hejná, rozená Růžičková,

která nás nečekaně opustila v prosinci roku 2002.

S láskou vzpomínají rodiče, syn Michal, sestra Jitka s rodinou,  
ostatní příbuzní a přátelé

V polovině března nás zastihla smutná zpráva, že po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 86 let zemřel

Ing. Jaroslav bezpalec, CSc.

Jaroslav Bezpalec žil v Rýmařově v letech 1967 až 2019. Více než 20 let byl přísedícím Krajského soudu 
Moravskoslezského kraje, do této práce byl zapálený i v důchodovém věku. V civilním povolání byl lesní 
inženýr, pracoval jako vedoucí odboru životního prostředí okresního úřadu a před odchodem do důchodu 
jako vedoucí odborný referent na Ministerstvu životního prostředí ČR. Jeho velkou láskou byla příroda  
a les. Do Rýmařovského horizontu řadu let přispíval tvorbou křížovek na různá témata. 

Vzpomeňme s úctou a poděkováním za vykonanou práci.
redakce

Vzpomínka

Městské muzeum a Galerie Octopus

Malý sál Galerie Octopus před rekonstrukcí ...a po rekonstrukci
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vinyl), vyměněny byly staré radiátory a parapety a nainstalován byl 
nový galerijní osvětlovací systém v podobě lišt, do nichž lze nasadit 
tolik světel, kolik si předměty v prostoru a na stěnách vyžádají. 
Renovace malého sálu byla komplikovanější kvůli podlaze se špat-
nou statikou, jež se prohýbala a třásla při pohybu více návštěvníků 
(natož skupiny pětadvaceti žáků) a neumožňovala vystavovat těžší 
předměty v prostoru. Jednotlivé vrstvy podlahy musely být rozebrá-
ny, násypy z hlíny a cihel odstraněny a mezi dřevěné trámy vlože-
ny čtyři nosné železné nosníky. Dále byl zazděn nepoužívaný vstup 
a výklenek, čímž se výstavní plocha zvětšila a prostor vizuálně pro-
čistil.
Rekonstrukce, která výrazně napomohla zkvalitnit galerijní prostory 
muzea, proběhla v rámci projektu „Muzeum jubilejní. 120–60–30“, 
který rýmařovské muzeum realizuje s Muzeem Wsi Opolskiej  

w Opolu a jenž je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregi-
onu Praděd a městem Rýmařovem. Díky projektu se uskuteční zmí-
něná podzimní výstava na náměstí a v muzeu, bude vydán katalog 
a na polské straně proběhne konference na etnografické téma.
Druhý projekt, na nějž naše muzeum získalo spolu s Muzeem Ziemie 
Prudnickiej v Prudniku dotaci od Euroregionu Praděd, nese název 
„Společná nit“. Díky němu bude rozšířena externí expozice textilnic-
tví v budově textilky Hedva Český brokát, o niž v posledních dvou 
letech projevuje zájem čím dál více návštěvníků. Daří se tak díky 
zajímavému programu v podobě komentovaných prohlídek s kostý-
movanými průvodci, vstupu do provozu či řemeslných workshopů. 
Když zde v roce 2015 muzeum otevřelo expozici „Dějiny textilnictví 
na Rýmařovsku“ navazující na dřívější expozici s brokátovou míst-
ností a art deco prodejnou nákrčníků, nikdo z muzea a textilky netu-

Prostor přípravny textilií v Hedvě Český brokát před rekonstrukcí

Rozebraná podlaha malého sálu

Velký sál Galerie Octopus před rekonstrukcí

...po zahájení rekonstrukce

Vložení železných trámů mezi trámy původní

 ...a po rekonstrukci se světly připravenými k instalaci
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šil, nakolik se expozice ještě rozšíří. Za čtyři roky byla otevřena další 
část s tématem „Jak vzniká tkanina“, tentokrát umístěná v přípravně 
s typickými schedovými střechami. Právě na tento prostor navazuje 
nevyužívaná místnost bývalé přípravny textilií, v níž bude vybudo-
vána audiovizuální místnost se zázemím pro promítání krátkometráž-
ního dokumentu o textilnictví v Rýmařově, k pořádání přednášek, 
workshopů, sezónních výstav a dalších aktivit. Industriální prostor 
budou doplňovat již nefunkční stroje Hedvy. V letošní sezóně by zde 
měla také proběhnout dočasná výstava textilních vzorů a jihomorav-
ských krojů; krása a luxus zlatem a stříbrem protkávaných brokátů se 
tak bude snoubit se surovým průmyslovým prostorem, v němž byly 
vyrobeny. Snad se díky dotaci Moravskoslezského kraje podaří re-
konstruovat i sociální zázemí pro návštěvníky a bude možné pokra-
čovat v mimořádných komentovaných prohlídkách s herci.
Těšte se na letní sezónu a sledujte naše webové (www.muzeumryma-
rov.cz) a facebookové (@muzeumrymarov) stránky. 

Text a fota: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Stěna pro výstavní účely

Historické pozoruhodnosti Rýmařovska 

Válečný pomník v Tvrdkově

Dějiny píší vítězové. Tento citát je pravdivý, ale v zásadě ne vždy spra-
vedlivý. Příkladem budiž vnímání veteránů 1. světové války v Česko-
slovensku. Velebeni byli legionáři, kteří ale tvořili jen menší procento 
všech vojáků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již museli během 
let 1914–1918 narukovat do císařské armády. Vojáci, kteří bojovali 
pod vlajkou císařů Františka Josefa I. a Karla I., byli poněkud upoza-
děni. 
Nebylo to tak náhodou. Mladá republika kolem legionářů budovala 
kult a o vyzdvihování veteránů, kteří bojovali na straně starých po-
řádků, neměla příliš zájem. V Československu však tuto nesprave-
dlnost částečně napravovali sudetští Němci. Ti se z pochopitelných 
důvodů ze vzniku nového státu příliš neradovali. Měli pocit, že jsou 
odtrženi od svých bratrů z Rakouska a Německa. Během světové 
války přitom padly desetitisíce sudetských Němců, kteří pocházeli 
z českého a moravského pohraničí. Na své oběti Němci nezapo-
mněli a v poválečných letech jim stavěli pomníky. Ty vznikaly i na 
Rýmařovsku. 
Zajímavou minulost má ten, 
který dodnes stojí v Tvrdkově. 
Vznikl v roce 1922 a o jeho 
vztyčení se zasloužil míst-
ní mládežnický spolek, kte-
rý uspořádal sbírku na jeho 
vyhotovení. Na pomník ve 
tvaru mohyly z balvanů byl 
jako stavební materiál použit 
křemen. Autorem pomníku je 
bruntálský kameník Heiden- 
reich. Tvrdkovská školní kro-
nika bohužel neuvádí částku, 
za niž byl zhotoven. 
Slavnostní odhalení pomníku 
se odehrálo v sobotu 13. srpna 
1922. Ještě předtím odslou-
žil místní farář Doležel polní 
mši (Feldmesse) za všechny 
tvrdkovské a mirotínské oběti 
války. Do středu pomníku byla 
umístěna mramorová deska 
s 22 jmény padlých, zemřelých 

a pohřešovaných. Zjistíme tak, že dvanáct obyvatel Tvrdkova pad-
lo přímo na frontě, z toho devět na ruské a tři na italské. Dalších 
šest, z toho jeden z Mirotínku, zemřelo na následky válečných zra-
nění, přičemž úmrtí dvou z nich nastalo až po skončení války. Čty-
ři vojáci z Tvrdkova během války zmizeli a jejich rodiny neměly 
o osudu svých blízkých žádné informace. Kromě jmen mramorová 
deska obsahovala věnování „Za vlast padlým hrdinům“ a také bá-
seň na památku obětí: „Vy, kdo odpočíváte v cizí půdě, tak daleko 
od svých milých, vy přece jen zůstanete upomínkou, vepsáni do srd-
ce a kamene.“ Nad pomníkem se tyčila zřejmě pozlacená plastika 
orlice. 
Po druhé světové válce pomník doznal několika změn, naštěstí 
se však jeho původní stav dochoval v německy psané tvrdkovské 
školní kronice. Ve druhé polovině roku 1948 byla původní mramo-
rová deska zničena, také plastika orlice se krátce po druhé světové 
válce ztratila. V té době již byli sudetští Němci až na několik vý-

Původní stav tvrdkovského válečného pomníku (archiv MMR)
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jimek z obce vysídleni a pomník měl sloužit novému účelu. Měl 
připomínat první české osadníky, jejichž jména byla umístěna na 
novou, tentokrát skleněnou desku. Mohla na ní být uvedena jména 
Františka Černého, Augustina Horáka, Václava Hradila, Františka 
Stejskala nebo Josefa a Vladislava Skalníkových, jež tvrdkovská 
kronika uvádí mezi prvními českými obyvateli vsi. Kromě toho 
byla na pomník umístěna druhá deska, která připomínala 100. vý-
ročí zrušení roboty. Slavnostní odhalení nové podoby pomníku se 
uskutečnilo 7. listopadu 1948, v den výročí Velké říjnové socialis-
tické revoluce.
Někdy v průběhu 50. let byla skleněná deska rozbita neznámým 
vandalem. V neupraveném stavu zůstala mohyla až do roku 1963, 
kdy na ni byla instalována menší deska z bílého mramoru s pozla-
ceným nápisem „Z vděčnosti svým osvoboditelům“. O něco pozdě-
ji byla nahrazena žulovou deskou a nápis změněn na „Z vděčnosti 
našim osvoboditelům“. Od té doby pomník připomínal osvobození 
Československa na konci 2. světové války. 
V červenci 2013 se mohyla částečně vrátila svému původnímu ur-
čení a připomínala i oběti 1. světové války, protože nápis byl opět 
změněn, tentokrát na „PADLÝM V PRVNÍ A DRUHÉ SVĚTOVÉ 
VÁLCE“. Pomník je v současné době zapsán v centrální evidenci 
válečných hrobů pod číslem CZE-8120-29001. 

Mgr. Tomáš Lašák

(Zdroje: Schulchronik der Volksschule in Pürkau /1891–1943/; Kro-
nika obce Tvrdkov /1945–1993/; Hornišer, I. Památníky osvobození 
na Bruntálsku. Bruntál, 2015; Marek, M. Pomníky padlých z první 
světové války. In Rýmařovský horizont 19/2006, str. 12–14. Konzulta-
ce německých textů: Mgr. Dieter Schallner, Mgr. Otto Spitzer.)

Přepis původní mramorové desky

Citát: Kdybychom znali všechna fakta, odpouštěli bychom téměř všechno.      Graham Greene

(Nejen) literární výročí
1. 4. 1991  zemř. Martha Grahamová, americká tanečnice  

a choreografka (nar. 11. 5. 1894) – 30. výročí úmrtí 
2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození 

Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen 
Mezinárodním výborem pro dětskou knihu (IbbY) 
roku 1967 

2. 4. 1891  nar. Max Ernst, německý výtvarník a sochař  
(zemř. 1. 4. 1976) – 130. výročí narození 

3. 4. 1991 zemř. Graham Greene, anglický spisovatel  
(nar. 2. 10. 1904) – 30. výročí úmrtí 

4. 4. 1911  nar. Václav Čtvrtek, spisovatel  
(zemř. 6. 11. 1976) – 110. výročí narození 

5. 4. 1991  zemř. Jiří Mucha, spisovatel a překladatel  
(nar. 12. 3. 1915) – 30. výročí úmrtí 

6. 4. 1971  zemř. Igor Stravinskij, ruský skladatel  
(nar. 17. 6. 1882) – 50. výročí úmrtí 

7. 4.  Významný den ČR – den vzdělanosti – výročí 
vydání zakládací listiny Univerzity karlovy v roce 
1348 

9. 4. 1821  nar. Charles baudelaire, francouzský spisovatel 
(zemř. 31. 8. 1867) – 200. výročí narození

9. 4. 1891  nar. Vlasta burian, herec a zpěvák  
(zemř. 31. 1. 1962) – 130. výročí narození 

15. 4. 1901  zemř. Václav brožík, výtvarník (nar. 5. 3. 1851) – 
120. výročí úmrtí 

16. 4. 1921  nar. Peter Ustinov, anglický herec, režisér a spisovatel 
(zemř. 28. 3. 2004) – 100. výročí narození 

23. 4.  Světový den knihy a autorského práva – vyhlášen 
UNESCO v roce 1995 

22. 4.  den Země – slaví se od roku 1970
23. 4. 1891  nar. Sergej Sergejevič Prokofjev, ruský skladatel 

(zemř. 5. 3. 1953) – 130. výročí narození 
23. 4. 1931 nar. Radek Pilař, výtvarník a režisér animovaných 

filmů (zemř. 7. 2. 1993) – 90. výročí narození 
24. 4. 1731  zemř. daniel defoe, anglický spisovatel (nar. 1660) – 

290. výročí úmrtí 
26. 4.  Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl – výročí 

havárie v roce 1986 
26. 4. 1841  nar. Julius Zeyer, spisovatel (zemř. 29. 1. 1901) – 

180. výročí narození 
29. 4. 1951  zemř. Ludwig Josef Wittgenstein, anglický logik  

a filosof rakouského původu (nar. 26. 4. 1889) –  
70. výročí úmrtí 

30. 4. 2011 zemř. Ernesto Sábato, argentinský spisovatel  
(nar. 24. 6. 1911) – 10. výročí úmrtí
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Čtenářská výzva
Rýmařovská knihovna se opět zapojila do Čtenářské výzvy, kterou 
pořádá web Databazeknih.cz. Smyslem výzvy je objevovat knihy 
hrou. Stačí přečíst dvacet knižních titulů podle dvaceti pokynů. Ty 

najdete na webu Databazeknih.cz, na našem facebooku a webových 
stránkách knihovnarymarov.cz.

kniha, ve které se objevují nadpřirozené postavy 
Trilogie Anny bolavé

Tuším, že kategorie knih, v nichž se objevují nadpřirozené postavy, 
nebude patřit k obtížným. Magické bytosti jsou doma hned v několika 
žánrech – od starých mýtů, lidových pohádek a pověstí až po moderní 
fantasy a horor. Objevují se ovšem i tam, kde by je člověk nečekal. 
Příkladem je trojice pozoruhodných próz spisovatelky Anny Bolavé.
Už první román Do tmy (2015), prozaický debut autorky publikující 
pod příznačným pseudonymem, pro mě byl doslova zjevením. A ne-
jen pro mě, Bolavá za něj roku 2016 získala Magnesii Literu. V roce 
2017 vyšla v Odeonu druhá její próza Ke dnu a loni třetí, volnou tri-
logii uzavírající, s názvem Před povodní. Všechny tři knihy spojuje 
nejen skvostná grafika obálky podle návrhu Nikoly Klímové Janíč-
kové a úsečný titul v předložkovém pádě. Společné je i místo děje 
– v prvním románu ještě anonymní jihočeské městečko poblíž močálů 
a hluboké řeky, od druhého románu pojmenované Řečovice. Trilogii 
propojují i některé postavy putující z jedné knihy do druhé. Silným 
pojítkem je ovšem též pohlcující atmosféra všech tří próz a zásadní 
role postav hluboce spjatých s přírodními ději.
Anna Bartáková, hlavní hrdinka a vypravěčka prvního románu, je 
na první pohled podivínka, vášnivá sběračka bylin, vážně nemocná 
a osamělá žena, kterou sledujeme na její dobrovolné cestě „do tmy“, 
mimo svět lidí. Sama o sobě tvrdí, že je víla. Dokáže chodit po vodě, 
rozumí počasí, bylinám i stromům, zato nerozumí lidem a vymyká se 
pravidlům spořádaného života. Smrt blízkého člověka ji nezasáhne, 
upřímně však truchlí nad prastarou lípou zasaženou bleskem.
Ve druhém románu Bolavé, jenž se rozbíhá do několika příběhových 
linií a sleduje osudy „obyčejných“ obyvatel Řečovic, opět především 
ženských postav, se alespoň ve vedlejších rolích mihne hejkal a vědma/
čarodějnice, poprvé se rovněž zmíní přítomnost vodníka v tajemné řece. 
Stále jsou to (nejspíš) bytosti z masa a kostí, které se nadpřirozeným 
postavám jen podobají (ačkoliv ruku do ohně za to nedáte), vodník ve 
třetím románu Před povodní už je nepochybně bytostí z jiného světa. 
Bolavá v poslední knize vystupňovala průnik magického do reálného 
na nejvyšší míru a vytvořila „milostný horor“, jenž si nezadá s Erbe-
novým Vodníkem.
Bolavá není jedinou spisovatelkou, kterou uhranuly rodné jižní Če-
chy. V jejích románech ovšem krajina řek, rybníků a mokřadů ožívá 
zvlášť sugestivně. V románu Do tmy sálá letním parnem a jiskří bouř-
kami, v próze Ke dnu z ní čiší studená listopadová mlha a v poslední 
části trilogie bobtná předzvěstí květnové povodně. Voda tu není pou-
hým živlem, ale živou, citlivou entitou, která do sebe vstřebává vše 
– odpadky a jiné nečistoty i lidské vášně a myšlenky.

Kusy nemocné kůže klesají na dno řeky. Cestou se jich dotýkají tlamy 
zvědavých ryb, nasávají je a vypouštějí zpět, nebo je zbrkle polykají. 
Myslemi všech podvodních organismů se šíří příchuť Srostlíkových 
buněk, jež vysílají neviditelné signály do všech stran. Voda rentgenuje 

vnitřek všeho, co se jí dotkne. Její skupenství je jednou velkou myslí, 
prostupující všemi nesuchozemskými organismy.
(…)
Celé město se chodilo koupat k vysokému jezu. Lidé smáčeli rozpále-
ná těla a pouštěli po proudu svůj pot i smích. Lidský šramot se rozu-
tíkával po stojaté hladině jako hejno vodoměrek. A ryby poslouchaly. 
Věděly o všem. Kdo se čím trápí a kdo po kom touží. Řeka, ve které 
ubývalo vody, začala přetékat pocity sousedního světa nahoře. Kdo se 
vydržel nenamočit, mohl své záměry před vodním světem skrýt.

(BOLAVÁ, Anna. Před povodní. 1. vyd. Praha: Odeon, 2020, s. 72, 
107–108.)

Na třetí román Anny Bolavé jsem čekala se zvědavostí a po jeho pře-
čtení jsem se s chutí vrátila k oběma předchozím. Čas se v nich do-
hromady posunul o jediný rok, pro mnohé postavy osudový. V pozadí 
lidských příběhů tu zaznívá i environmentální apel, jako hlas mocné  
i zranitelné přírody, která neútočí, neubližuje, jen se brání.

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Andrzej Sapkowski: Zaklínač
Darcy Coates: Duch domu Ashburnů
Ransom Riggs: Sirotčinec slečny Peregrinové 
pro podivné děti
Petra Stehlíková: Naslouchač

další tipy na knihy, ve kterých se objevují nadpřirozené bytosti:
Katherine Arden: Medvěd a Slavík
Neal Shusterman: Smrtka
Terry Prachett – Neil Gaiman: Dobrá znamení
J. K. Rowling: Ikabog
Michael Ende: Příběh, který nikdy neskončí

Stephen Chbosky: Imaginární přítel
Miloš Urban: Hastrman
Leigh Bardugo: Trnitá řeč
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Skautský svátek den sesterství je za námi
Každý rok 22. února slaví celý skaut-
ský svět Den sesterství neboli také 
Den zamyšlení (World Thinking Day). 
Říká se mu tak proto, že během něj 
skautky a skauti myslí na svoje ses-
try a bratry ve světě a oslavují naše 
mezinárodní hnutí. 
Den zamyšlení slavíme již od roku 1926, kdy ho ustanovila světová 
skautská konference. A proč vybrala toto datum? Právě 22. února se 
totiž narodil zakladatel skautského hnutí lord Robert Baden-Powell 
(*1857) i jeho manželka, zakladatelka dívčího skautingu lady Olave 
Baden-Powellová (*1889).

V našem středisku jsme zvyklí trávit tento čas společně, zejména 
v kruhu dívčího oddílu. Ale co podniknout nyní, v časech vládních 
opatření, kdy je prezenční forma volnočasových aktivit zapovězena? 
To byla hodně netradiční výzva. Každý rok se svátek navíc nese v du-
chu konkrétního tématu, jež hýbe nejen skautským světem. Loňskými 
tématy byly pro představu „Rozmanitost, začlenění a spravedlnost“, 
letošním námětem bylo „Společně za mír“. 
Abychom pospolu nebyly jen v myšlenkách či v on-line prostoru, do-
držely nastavená nařízení a současně mohly nějak fyzicky uctít památ-
ku obou zakladatelů skautingu, rozhodly jsme se v pondělí 22. února 
umístit v areálu skautské chaty na Stráni jeden ze symbolů dívčího 
skautingu – tzv. trojlístek. Zapalování svíček okolo něj je tradice, kte-

Soutěž pro březen – měsíc čtenářů: Literatura na ulici
Během pandemie se kulturní život Česka zčásti přesunul do on-line 
prostoru navštěvovaného ze soukromí našich domovů. Výhodou lite-
ratury je, že je pro pohodlí domova uzpůsobená, číst si knížky doma 
jsme byli zvyklí i před pandemií. Během března – měsíce čtenářů 
ale můžeme zažít literaturu i jinak – třeba na ulici. Setkávání zatím 
není možné, proto jsme připravili hru, do které se může zapojit každý 
čtenář sám a která zároveň propojí všechny tři zmíněné prostory: on-
line, soukromý i veřejný, tedy onu ulici.
Několik ulic Rýmařova nese jména českých spisovatelů. Poznáte 
tyto literární velikány podle nápovědy – úryvků z jejich slavných 
děl? V týdnu od 15. do 21. března jsme každý den na Facebooku a In-
stagramu knihovny odhalili jednu nápovědu. Úkolem soutěžících je 

identifikovat autora citovaného úryvku a pořídit fotku z ulice v Rý-
mařově, která je po něm pojmenována, tedy vypátrat sedm autorů 
a sedm ulic. Soutěž právě vrcholí, ale zapojit se do ní je do středy 31. 
března stále možné.
Všechny nápovědy najdete na www.facebook.com/knihovnaryma-
rov a na www.instagram.com/mekrymarov. Snímky se správně 
přiřazenou nápovědou posílejte na e-maily knihovna.akce@seznam.cz 
nebo akvizice@knihovnarymarov.cz. Hraje se o tři obrazové publika-
ce muzea Rýmařov v proměnách času.

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

knížky si můžete objednat přímo v katalogu

Pro výpůjčky knih z rýmařovské knihovny můžete kromě telefonického 
a e-mailového kontaktu využít i funkce objednávání přímo v katalogu, 
který najdete na webu www.knihovnarymarov.cz. 
Registrovaný čtenář se může snadno přihlásit do svého účtu a pak 
už jen v klidu vybírat, rezervovat si aktuálně půjčené knihy a nově 
i objednávat tituly, které jsou volné. Pokud se přihlašuje poprvé, je 
potřeba se registrovat pomocí funkce Nastavit přihlášení, zadat celé 
číslo čtenářského průkazu a příjmení. V dalším kroku si již čtenář 
nastaví přihlašovací jméno a heslo podle vlastních potřeb. Návod 

na přihlášení do katalogu je dostupný též na hlavní stránce webu 
knihovny.
Čtenářský účet kromě rezervací a objednávání knížek nabízí také 
celou historii výpůjček, přehled o případných upomínkách a mož-
nost prodloužit si výpůjčky z domova. Objednané knihy lze stále 
vyzvedávat u hlavního vchodu do knihovny ve všední dny od 8:00 
do 15:00.

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Z okolních měst a obcí

Zeměpisná olympiáda 2021
Ve středu 17. února se uskutečnilo okresní 

kolo Zeměpisné olympiády. A tak jako 
letošní školní rok všechny olympiády 
i tato proběhla on-line. Soutěžící 
absolvovali tři samostatné celky, 
tedy test zeměpisných znalostí, práci 

s atlasem a praktickou část – práci 
s turistickou mapou a zeměpisné výpočty. 

Celkem olympiáda trvala necelé tři hodiny. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích: A pro žáky 6. tříd a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií, B pro žáky 7. tříd a C pro žáky 8. a 9. tříd.
Do okresního kola se zapojili i žáci Základní školy Břidličná. 

Konkrétně v kategorii A to byl Martin Volek, Jan Loukota a Tomáš 
Praslička, v kategorii B děvčata Michaela Urbanová, Markéta 
Zhánělová a Klára Hricová a v nejstarší kategorii nás zastupoval 
Martin Zaoral, Adam Zůbek a Jakub Hošek. Všem soutěžícím patří 
poděkování za aktivitu při hodinách společných příprav, ale i za 
samostatnou práci nad rámec běžné výuky. Nikdo z nich se neztratil. 
Do krajského kola postoupil ze 3. místa Tomáš Praslička v kategorii 
A a velký úspěch v kategorii B zaznamenala Markéta Zhánělová, 
která získala dokonce 1. místo. Gratulujeme a přejeme hodně elánu  
a úspěchů v dalším kole Zeměpisné olympiády. 

Mgr. Květa Děrdová
Základní škola Břidličná

Organizace a spolky
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rá jako jediná připadala aktuálně v úvahu. Každý, kdo přišel mezi 16. 
a 18. hodinou k chatě, zapálil svoji svíčku od centrální svíce a násled-
ně ji zapíchl do sněhu, kde trojlístek ležel. Účastnice vybavené rouš-
kou přicházely individuálně (případně ve dvojicích) a měly možnost 
u trojlístku krátce setrvat, vidět svíčky ostatních a zamyslet se nad 
čímkoli. Oheň je odpradávna symbolem oslav, mimoto značí teplo 
a světlo, v širším kontextu vítězství dobra nad zlem, čímž nás přiroze-
ně spojil i s ústředním tématem Dne zamyšlení roku 2021. 
Přeji tímto dodatečně všem sestrám z našeho střediska a také každé-
mu z vás, aby pomyslný plamen v srdci nikdy neuhasl. Neztrácejme 
životní sílu, optimismus, odhodlání a naději ani v dobách nesnad-
ných. Buďme hodní na sebe vzájemně a také sami k sobě.

Mgr. Lenka Čajanová – Tkanička, vůdkyně střediska
Junák – český skaut, středisko Rýmařov, z. s.

Ukliďme svět! Ukliďme Rýmařov!
dobrovolnická akce Ukliďme svět, kterou 
v Česku koordinuje Český svaz ochránců 
přírody (ČSOP), se letos i přes problémy 
s pandemii na začátku jara uskuteční. 
S každoroční podporou Slávka Ondry se 
můžete účastnit této celorepublikové akce 
i v Rýmařově. 

Vzhledem k vládním opatřením bude ale probí-
hat jinou formou. Pytle si lze vyzvednout z tzv. 
pytlomatů a sběr odpadků bude probíhat pouze 
individuálně nebo v kruhu členů jedné domác-
nosti. Pytlomaty budou v sobotu 27. března od 
12 do 13 hodin dostupné na třech místech – 
u vstupní brány Flemmichovy zahrady, u Po-
dolského rybníka na příjezdové cestě a u ja-
martického hřbitova. Plné pytle pak vraťte na 
místo u některého z pytlomatů. O následný svoz se postarají Městské 
služby Rýmařov.
Pokud nestihnete tento termín a vyzvednutí pytle z pytlomatu, lze 
k úklidu využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit 
s sebou pytel, v němž posbíraný nepořádek z přírody odnesete. 
I drobný úklid přírodě pomůže a i takovým se můžete pochlubit na 
webu či na facebookové stránce kampaně Ukliďme svět! 
A aby vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, 
připravuje ČSOP na každý měsíc tematickou soutěž, v níž se spojí 
sbírání odpadků s pozorováním přírody. Výherci každé soutěže se 
mohou těšit na zajímavé odměny. 
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na 

území celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the 
World. Jejím cílem je uklidit černé skládky a pohozené odpadky. 
Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců 
přírody a každoročně se do ní zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 
2017–2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko, od roku 
2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět 
není jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují vztah 
k přírodě ve svém okolí.

JS
Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Foto: archiv ČSOP

Tříkrálová sbírka pro Charitu sv. Martina letos proběhla bez koledníků
Známe obsah všech pokladniček umístěných na úřadech, v kostelích, 
v obchodech a na dalších veřejných místech! Dárci byli opět štěd-
ří, a my díky tomu můžeme lépe pomáhat seniorům a dlouhodobě 
nemocným. do 60 pokladniček vhodili dárci v bruntálském a rý-
mařovském regionu mince a bankovky v celkové výši 176 932 
korun. K výnosu z pokladniček je potřeba přičíst průběžný výsle-
dek on-line koledy, který k 22. březnu 2021 činil 9 690 korun.
Až do konce dubna 2021 je možné zúčastnit se koledy on-line, při-
spět na tříkrálový účet a podpořit tak dobrou věc. Číslo účtu Tříkrá-
lové sbírky: 66008822/0800, VS pro Charitu sv. Martina: 77708020. 
Výsledky výnosu v jednotlivých obcích najdete na webových strán-
kách https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/. 
Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat – lidem s po-
stižením, nemocným, seniorům. Děkujeme všem, kdo se do sbírky 

zapojili, tedy dobrovolníkům, koordinátorům a vůbec každému, 
kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil svým nasazením či finančním 
darem. Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně 
pomohli s rozpečeťováním pokladniček. Zvláště děkujeme part-
nerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci bě-
hem 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku v bankovkách 
a mincích, aby mohla být uložena na sbírkový účet. 
Jak budou dary do kasiček následně využity? Charita sv. Martina, 
která sbírku organizovala, použije 65 % z celkové sumy 176 932 
korun, tedy 115 006 korun, na rozšíření provozu pečovatelské služ-
by. Výnos sbírky použijeme také na nákup a opravy zdravotnických 
pomůcek v naší půjčovně. Dalších 15 % využije ostravsko-opav-
ská diecézní charita na své projekty (poradenské infocentrum, níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách 
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Válečný veterán Pavel bednár oslavil 95 let

Ve čtvrtek 4. března se válečný veterán a člen jednoty Československé 
obce legionářské Bruntál Pavel Bednár dožil 95 let. Panující 
epidemiologická nařízení neumožnila uskutečnit plánovanou oslavu, 

kterou jednota pro svého člena přichystala. Za Pavlem Bednárem 
přijeli zástupci výboru bruntálské jednoty a předali mu kytici květin 
a dárkový koš. Popřáli mu hodně zdraví, životního optimismu 
a spokojenosti do dalších let.
Pavel Bednár se narodil 4. března 1926 v obci Nová Lehota (okres 
Nové Mesto nad Váhom), kde v době Slovenského národního 
povstání operovala partyzánská brigáda Sněžinskij, která čítala na 
1400 bojovníků. Bez podpory místních obyvatel by takové množství 
partyzánů v lesích nepřežilo. Potraviny jim dodávala i rodina 
Bednárů a tehdy osmnáctiletý Pavel působil jako partyzánská spojka. 
Předával zprávy, dodával jednotlivým skupinám zdravotnický 
materiál a také pomáhal prchajícím Židům. Ke konci války jeho 
rodina ukrývala ve svém domě dvě židovské dívky a českého 
partyzána Bedřicha Königa, který se po roce 1945 stal národním 
správcem obchodu ve Staré Vsi u Rýmařova. Přátelství přetrvalo 
i po válce. Pavel Bednár se u bývalého partyzána vyučil obchodním 
příručím a po absolvování základní vojenské služby se sem vrátil. 
Oženil se a usadil se v Janovicích u Rýmařova, kde žije dodnes.
Pavel Bednár je posledním žijícím druhoválečným veteránem na 
Rýmařovsku a Bruntálsku.

Foto a text: Antonín Zgažar, předseda jednoty ČsOL Bruntál

apod.), 10 % pomůže potřebným v za-
hraničí (na Ukrajině a v Moldavsku), 
5 % jde na celostátní projekty Charity 
ČR a 5 % je zákonná režie sbírky.
Děkujeme všem dárcům, koordiná-
torům, podporovatelům, partnerům 
sbírky a samozřejmě koledníkům, jste 
králové!

Mgr. Kateřina Babišová
Charita sv. Martina Malá Morávka

Euroregion Praděd pokračuje v rozdělování dotací,  
připravuje se na nové programové období

Ve Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd je stále dostatek finančních 
prostředků, které je možné čerpat na česko-polskou spolupráci v oblas-
ti kulturní, sportovní, společenské, ale i na menší projekty investičního 
charakteru. Informovala o tom ředitelka euroregionu Alena Šmigurová. 
Připravuje se také nové programové období.
Euroregion Praděd před dvaceti lety přijal úlohu správce Fondu 
mikroprojektů. Díky této činnosti bylo na české straně euroregionu 
realizováno již více než 600 projektů s celkovou dotací přes 170 
milionů korun. Pro současné programové období na léta 2014 až 
2020 bylo do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd vyčleněno 
přes 9,6 milionů euro, z toho pro českou stranu necelých 3,8 milionů 
euro, pro polskou stranu přes 5,8 milionů euro.
„Ačkoliv se blíží konec tohoto programového období, ve Fondu 
mikroprojektů na české straně Euroregionu Praděd je stále dostatek 
finančních prostředků, které je možné čerpat na česko-polskou 
spolupráci v oblasti kulturní, sportovní, společenské, ale i na menší 

projekty investičního charakteru,“ řekla ředitelka Euroregionu 
Praděd Alena Šmigurová.
Na rok 2021 jsou naplánovány tři výzvy projektových žádostí. Ten 
první byl ukončen ke dni 17. února, druhý byl stanoven na 26. května, 
třetí proběhne v září. Žadatelé však musí mít na paměti, že realizace 
všech projektů musí být ukončena nejpozději do 31. prosince 2022.
„Současný nepříznivý vývoj koronavirové epidemie česko-polské 
spolupráci příliš nepřeje. Řada projektů prodlužuje svoji realizaci 
a posouvá aktivity. Je zde reálné riziko, že pokud se situace 
v dohledné době výrazně nezlepší, dojde k nedočerpání celého 
fondu. Abychom této situaci předešli, doporučuji našim žadatelům 
plánovat své aktivity tak, aby je bylo možné uskutečnit také on-line 
formou, a realizace projektu tak nebyla narušena,“ dodala ředitelka 
Šmigurová.

Radek Vráblík, Zpravodajství STA Bruntálsko
(redakčně zkráceno)
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Covid – kultura III

Vážení občané Rýmařova, určitě jste zaznamenali, že Vláda ČR 
schválila pomoc nejen podnikatelům, které ovlivnila protiepidemic-
ká opatření, ale také další miliardu korun na pomoc lidem pracujícím 
v oblasti kultury. V současnosti ministerstvo kultury ve spolupráci 
s ministerstvem průmyslu a obchodu připravilo další dvě výzvy. Jed-
na je pokračováním programu Covid – Kultura (podpora umělců, 
herců, kouzelníků, tanečníků, hudebníků, ale také zvukařů, osvětlo-
vačů apod.), navíc rozšířená o výtvarníky a spisovatele. Druhá výzva 
je určena pracovníkům v audiovizuálním umění.
V programu Covid – Kultura II, který byl ke konci prosince 2020 
uzavřen, bylo podáno celkem 5 934 žádostí za 819 milionů korun. 
Z toho 5 002 žádostí za 300 milionů korun podaly osoby samostatně 
výdělečně činné. Úspěšnost žadatelů byla kolem 90 %.
Vím, že v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál, v samotné vaší 
obci působí mnoho umělců, kterým současná situace příliš nepře-
je. Zároveň jsem si vědom, že mnozí z vás si nejsou jisti, zda se do 
programu mohou zapojit, jak vyplnit žádost apod. Pokud byste měli 
zájem se dozvědět bližší informace či něco konzultovat, obraťte se 
na mě – jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB Jiří Vzientek | Fa-
cebook. Já a mí kolegové jsme připraveni vám pomoci.

S úctou Jiří Vzientek
náměstek ministra kultury

Hledáme osobnost Moravskoslezského kraje
Hejtman Ivo Vondrák vyhlásil už 12. kolo soutěže o Cenu hejtmana kra-
je za společenskou odpovědnost. Čtvrtým rokem pak bude udělen titul 
Osobnost Moravskoslezského kraje. O cenu hejtmana se mohou firmy, 
obce a živnostníci hlásit až do konce května, ke stejnému datu přijímá 
krajský úřad nominace veřejnosti na osobnosti kraje. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků je předběžně plánováno na září 2021.
„Téma společenské odpovědnosti získalo v posledním roce mnohem 
větší váhu. Náročné období pandemie vyžaduje od nás všech velkou 
dávku respektu, ochoty a zájmu o své okolí a o aktuální dění. Koro-
navirus nám hodně vzal, ale také posílil právě společenskou odpo-
vědnost a upozornil na potřebu sounáležitosti a soudržnosti. Lidé se 
semkli, navzájem se podporovali, mnohé firmy nezištně pomáhaly 
v boji s koronavirem. Proto možná intenzivněji než kdy dřív cítím 
potřebu společensky odpovědným firmám, ale i obcím nebo živnost-
níkům poděkovat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje 
Ivo Vondrák s tím, že podmínky soutěže se neliší od minu-
lého roku.
Stejně jako vloni budou uděleny ceny ve čtyřech kategoriích 
podle velikosti subjektů. Cenu hejtmana kraje za společen-
skou odpovědnost získají podnikatelské subjekty, obce či 
organizace veřejného sektoru. V minulém roce přibyla kate-
gorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky. Do soutěže se 
všechny tyto subjekty hlásí samy, a to do 31. května 2021.
Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pořádá 
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Radou kvality České 
republiky. Při hodnocení se posuzuje řada sociálních, en-
vironmentálních i ekonomických ukazatelů. Komise se při 
hodnocení přihlášených subjektů zaměřuje na jejich vztah 
k okolí, sociálním potřebám, životnímu prostředí, podporu 
sociálně ohrožených skupin nebo třeba handicapovaných. 
Nominace a úspěch v soutěži mohou jejím účastníkům po-
moci zviditelnit se v konkurenci a motivovat ostatní.
„Anketa Osobnost Moravskoslezského kraje má upozornit 
na výjimečné osobnosti z našeho regionu. Nehledáme cele-

brity nebo šampiony, ale osobnosti, které jsou třeba méně známé, ale 
významně se zasadily o rozvoj našeho regionu. Prvním oceněným byl 
před třemi lety politický vězeň Zdeněk Eliáš, předloni Jiří Michá-
lek, který stál u proměny Dolních Vítkovic. Vloni mi bylo velikou ctí 
ocenění předat Evě Šeinerové – umělecké vedoucí sborového studia 
Permoník, kterým prošly stovky dětí,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.
Přihlášky do soutěže mohou subjekty Krajskému úřadu Moravsko-
slezského kraje posílat e-mailem na adresu lada.zemanova@msk.cz 
nebo datovou schránkou kraje do 31. května. Do ankety Osobnost 
Moravskoslezského kraje mohou lidé zasílat nominace pomocí elek-
tronického formuláře: www.msk.cz/kraj/hejtman/osobnost.html. 

Foto a text: Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvčí

odbor kancelář hejtmana kraje

Moravskoslezský kraj informuje
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Vzácná a unikátní keramika a jiné nálezy z archeologických lokalit Rýmařovska 
5. keramika určená k pití

K často velmi zdobnému dílu keramických výrobků patřilo ve spo-
lečnosti měšťanů a samozřejmě šlechty a dvorů vladařů stolní nádobí 
k pití. Zatímco chuďas vystačil s dlaní a rolník s drobnější nádobkou 
z nejrůznějších materiálů, hlíny či dřeva, příp. koflíky skládanými 
z tenkých dřevěných destiček (dýh) a výjimečně z cínu, bohatší rodi-
ny vyznávaly poháry z jemné hlíny či skla, a čím vyšší měly postave-
ní, tím byly jejich nádoby zdobnější. Na vrcholu pyramidy moci pl-
nily svůj civilní i církevní úkol kalichy někdy stříbrné, jindy zlacené, 
ba zlaté, zvlášť cenné s perlami, polodrahokamy, občas i drahokamy.
V předkolonizačním období (do r. 1250) se běžně užívaly k pití vel-

mi prosté nevelké hrnky, malé 
tlustostěnné šedé či hnědavé ná-
dobky vejčitého, soudkovitého 
či téměř kulovitého tvaru (obr. 
1a/1–3, 6). Nejzajímavější mezi 
nimi pochází z 1. fáze předměst-
ské osady na Bezručově ulici. 
Drobnou nádobku se dvěma 
žlábky lepil hrnčíř nejprimitiv-
nější cestou v ruce bez použití 
hrnčířského kruhu (obr. 1a, 1b, 
1c). Jako ostatní je zhotovena 
z písčitohlinité hmoty s hrubším 
křemenným či keramickým os-
třivem (střípky nádob). Nádobku 
asi hrnčíř omylem ostřil s dalšími 
šupinkami chloritické břidlice, 
což prozrazuje zdejší provenien-
ci. Šlo o zoufalý pokus přistěho-
valého hrnčíře o použití naprosto 
nevhodné hlíny z pozdější cihel-
ny (Okal) nebo potoka k výrobě 
keramiky. Problém způsobila 
záměna jinde užívané tuhy, jež 
brání průlinčitosti nádob s úspě-
chem na Mohelnicku, za zdánlivě 
podobnou místní břidlici. Pokud 
totiž hrnčinu vystavili zvýšené 
teplotě nebo žáru, došlo k její-
mu puchnutí a zborcení. Větší 
nádoby se rozpadaly na šupiny 
síly a váhy papíru. Proto musel 
Rýmařov čekat na svého hrnčíře 
až do 16. století. Ten hlínu asi do-
vážel, nebo našel vhodné ložisko. 
Hrnce se tak staly na dvě staletí 
výhradně importem. Od počátku 
13. století převažují u užívané ke-
ramiky znaky hrnčíren z Mohel-
nicka (podobně v Olomouci). 
Později přiváželi své křehké zbo-
ží na zdejší trhy na košatinách či 
žebřiňácích vystlaných slámou 
i mistři z Opavska, Javornicka 
a nejspíše i Bruntálska (typ není 
zpracován). Zvláště pro polskou 
archeologii má náš rozmanitý 
soubor keramiky ze 13.–15. stol. 

velký podíl na poznání značné-
ho moravského dílu mezi nálezy 
tamní keramiky.
Pohárky určené k pití tekutin se 
v předměstské osadě sporadicky 
objevují až na konci kolonizač-
ní fáze (po 1250), ba mezi arte-
fakty se poprvé nachází výrobek 
oxidačně pálený do bělavé barvy 
(obr. 1a/4). Na výdutích se vy-
skytují plochy vodorovných rýh, 
žlábků nebo počínajících výval-
ků (obr. 1a/3, 4).
Ke konci 13. a po celou první 
polovinu 14. století, dobu ob-
divuhodné invence hrnčířů, se 
situace měnila. Nastoupily jasně 
vydělené a dokonale funkční ná-
doby určené výhradně k pití. Na 
všech zkoumaných nalezištích 
v Rýmařově a hradě Strálku se 
nachází nemalé množství frag-
mentů i podstatných částí typic-
kých bílých pohárů dvou velikos-
tí s jednoduchým kalichovitým 
okrajem, jež se opět jednoznačně 
hlásí k proslulému loštickému 
hrnčířství. Střední část výdutí 
vždy pokrývá plocha vodorov-
ných žlábků nebo vývalků, což 
má nejspíš praktický účel, brání 
vyklouznutí z mastné jedlíkovy 
ruky (obr. 2a/1, 2, 3). Za pozo-
ruhodnou pokládáme možnost 
vytvářet z poměrně uniformní 
keramiky celé servisy (obr. 2b), 
první v měšťanském prostředí. 
Pro srovnání uvádíme obdobný 
tovar z Loštic: větší malovaný 
pohár s hrnkem (obr. 2c) a menší 
standardní pohár (obr. 5). Obje-
vují se i výjimečné výrobky, jako 
je větší pohár s uchem a dovnitř 
lomeným okrajem, snad předek 
tupláku (obr. 2a, 5). Je červeně 
malovaný a výpalem dostal sli-
nutý zlatavý povrch (paralely 
neznáme). Další nespornou rari-
tou a zřejmě značně drahou zá-
ležitostí je krásný pohárek z bílé 
kaolinitické hmoty (obr. 2a/4), 
z něhož se dochovala jen horní 
část kupy zdobená jasně červe-
nou linkou a vývalky. 
Ve 14. a 15. století zdobily stoly 
krásné poháry i skromnější hr-
níčky dál. Velmi krásnou ukáz-
kou je dobový pohár (obr. 3a/1, 

Z historie

1a: Hrnky z 13. století

1b: Hrnek lepený v ruce bez 
užití hrnčířského kruhu, marný 
pokus o místní výrobu keramiky

1c: Hrnek lepený v ruce

2a: Vyspělé poháry z 1. polovi-
ny 14. stol., mohelnické poháry 
1, 2, 3 (Hrádek); 4 červeně 
malovaný z kaolin. jílu (Strá-
lek); 5 červeně malovaný pohár 
s uchem (Hrádek)

2b: Komplet k pití (Hrádek, 
1. půle 14. stol.), džbán a dva 
mohelnické poháry obou velikostí

2c: Mohelnický červeně malo-
vaný pohár a hrnek (Loštice, 
světlá keramika)
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3b), vyrobený a zničený nejvýše roku 1405, kdy Hrádek dobyla zem-
ská hotovost na loupežícím Pročkovi z Vildberka. Podobný včetně 
výzdoby zatím neznáme. Pohár s dutou nožkou je vyroben z jemné-

ho materiálu, ale bohužel druhot-
ně deformován při požáru, který 
místy dosahoval teploty až 1 200 
°C, a přepálením získal slitý po-
vrch červenohnědé barvy. Bo-
hatě jej zdobí na kupě a spodině 
nožky nehtování (vrypy nehtem 
hrnčíře), v okraji vývalky a nož-
ku obkroužily dva svazky hori-
zontálních rýh. Není vyloučena 
původní světlá barva a materiál 
s příměsí kaolinitických jílů. 
Z dalšího světle okrového pohá-
ru s dutou nožkou, který pochází 
z kulturní vrstvy Hrádku datova-
né do druhé poloviny 15. století, 
se zachovala jen větší část bohatě 
zdobené kupy (obr. 3a/2). Ani zde 
neznáme paralelu. Do katego-
rie nádob na pití patří též hrnek 
s páskovým uchem z oxidačně 
pálené světle okrové hmoty (obr. 
3a/3). Drobný válcovitý kalíšek 
pochází z hradu Strálku. Je vy-
soký pouhých 8,5 cm, do červe-
na vypálený a uvnitř opatřený 
kvalitní hnědou až hnědozelenou 
olovnatou glazurou (obr. 6). 
V 15. století se rozšířily v jižní 
části Moravy typické brněnské 
poháry (obr. 4). Značné množ-
ství se jich našlo a bohužel 
i rozkradlo při odporné jihlav-
ské asanaci, trestuhodném niče-
ní zadních traktů historických 

měšťanských domů a nahrazení 
vzácného Greclu, ostrůvku staro-
bylých domů zasazených zhruba 
ve středu severní linie jednoho 
z největších evropských náměstí, 
příšernou plechovou škatulí soci-
alistického „obchoďáku“.

Mgr. Jiří Karel

(Karel, J. Rýmařovské pití piva. 
RN 10. Rýmařov, 1995; Goš, V. – 
Karel, J. Pijáci panství rabštejn-
ského. SBM. Bruntál, 2003; Tíž. 
Hra a zábava ve střdv. Rýmařo-
vě. Pravěk 15/25. Brno, 2007; 
Petráň, J. et al. Dějiny hmotné 
kultury 1, 2. Praha, 1985; Goš, 
Vladimír – Karel, Jiří – Novák, 
Jaromír. Zaniklé středověké síd-
liště v Rýmařově. ČSlM, roč. 
XXIII, č. 2, Opava, 1974; Tíž. Po-
čátky osídlení Rýmařova. Památ-
ky archeologické, LXXVI. Praha, 
1985 ad.)

3a: Exkluzivní pohár (1) s 
dutou nožkou bohatě zdobený 
nehtováním z poč. 15. století 
(palác Hrádku); zlomek bohatě 
zdobeného poháru z 2. půle 15. 
stol. (Hrádek), hrnek z poč. 15. 
stol. (Hrádek, palác)

3b: Pohár zdobený nehtováním 
(vrypy nehty), druhotně přepá-
len (palác Hrádku)

4: Ukázka krajových pohárů, 
tzv. brněnský pohár z 15. stol. 
(Brno, sbírka MMR)

5:Bílý pohár menší velikosti 
(Loštice, 14. stol.)

6: Drobný kalíšek s vnitřní gla-
zurou (Strálek, 1300–1350)

Pověst o Lämmersteinu
od Johanna blaschkeho, Mohelnice

V nejbližším okolí našeho domova se často vypráví o proslu-
lém Lämmersteinu1 u Stříbrných Hor. Poněkud neobvyklé jméno 
„Lämmer“-Stein (Ovčí nebo Beránčí skála) se vysvětluje různě. Nej-
častěji asi tak, jak jsme slýchali od starých lidí, když jsme byli mladí. 
Pokoušeli se vysvětlit název skály takto: 
Po bitvě na Bílé hoře u Prahy byla moc protestantismu zlomena 
a v následujících letech přinutilo přísné panovníkovo nařízení pro-
testantské obyvatele naší vlasti, aby buď přijali náboženství svého 
vládce a stali se katolíky, nebo se společně vystěhovali do dosud pro-
testantských krajin. Mnoho, velmi mnoho obyvatel tehdy slavného 
horního města Hankštejna2 opustilo vlast. S pastorem v čele putovali 
přes Stříbrné Hory do ciziny, aby mezi souvěrci hledali nový domov. 
Tam, kde stojí Lämmerstein, se ještě zastavili, ohlédli se se slzami 

v očích na svou drahou domovinu, na Horní Město a jeho domky na-
kupené kolem vysokého kostela, na Skály v údolí s půvabným koste-
líkem, a rozloučili se navždy. Pak se k nim obrátil pastor a přednesl 
tváří v tvář domovu uprostřed volné a krásné Boží přírody poslední 
kázání o vlasti. Vystoupal na omšelou šedou skálu v poli jako na ka-
zatelnu a utěšoval věrné věřící, přičemž je neustále nazýval „svými 
ovečkami“. Podle toho skála dostala své jméno a od té doby se jí 
lidově říká „Lämmerstein“.
S Lämmersteinem je spojena další, neméně poetická pověst. Při stu-
diu dějin hradu Mírova jsem ji našel zaznamenánu v rukopisné pozů-
stalosti mírovského učitele Adolfa Günthera.
Kdysi dávno žil na Mírově chudý sedlák. Časy byly špatné, dluhy na 
sedlákově usedlosti rostly čím dál víc a za pár dnů měl být z domu 
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Vyprávění o stromech 
16. douglaska – Pseudotsuga

Douglaska tisolistá (P. menziesii), ač pochází ze Severní Ameriky, je 
u nás poměrně dobře známá, jednak jako druh v minulosti uplatněný 
v lesnictví, jednak jako hojně pěstovaná parková dřevina. Patří do 
čeledi borovicovitých a do Evropy byla zavedena r. 1827. V lesnic-
tví se setkala s poměrným úspěchem ve srovnání s jinými exotic-
kými dřevinami (borovicí vejmutovkou, b. Banksovou, b. černou). 
Její předností je velmi rychlý růst spojený s velkou tvorbou dřevní 
hmoty. Padesátiletá douglaska má vzhled mýtného 100letého smrku  
a také její dřevní hmota je zhruba dvojnásobná. Dřevo je pevné, pružné  
a navíc poměrně trvanlivé.
Douglaska u nás dorůstá do obdobných výšek jako mnohé domácí 
dřeviny, tj. 20–30 m, ve své domovině je to však mohutný strom 
vysoký 60–100 m s kmenem i 4 m v průměru! Byly naměřeny i stro-
my o výšce 117 m s průměrem kmene 470 cm! To činí douglasku 
druhým největším stromem světa po sekvojovci.
Douglaska tisolitá je častá i v Rýmařově a okolí, a to nejen v parcích 
a zahradách, ale též porůznu mezi zástavbou nebo u silnic, v nižších 
polohách, asi tak do 800 m, je místy součástí lesních porostů, např. 
východně od Oskavy nebo jižně od Přírodní rezervace Rabštejn. Jak 

ji poznáte? Na první pohled připomíná smrk, pročež u většiny lidí 
není rozpoznána. Těm, co se zajímají o to, co kde roste, první pohled 
ovšem nestačí. Proto několik informací: Kůra na mladých douglas-
kách je hladká a s pryskyřičnatými puchýřky, na starých tmavohnědá 
a hluboce rozbrázděná. Větve jsou postaveny v nepravidelných přes-
lenech (u smrku v pravidelných), jehlice jsou tmavozelené, podobají 
se jehlicím jedle a při rozemnutí příjemně voní. Nejlepším rozpozná-
vacím znakem jsou však její šišky, které mají podlouhle vejčitý tvar 
o délce 5–10 cm a podpůrné trojcípé šupiny, které přečnívají šupiny 
krycí neboli semenné. A právě tyto „praporky“ douglasku bezpečně 
určují.
Kde douglasky v Rýmařově najdete? Především je třeba vyzvednout 
stromořadí dvanácti velkých douglasek u třídy Hrdinů za budovou 
SVČ, z nichž ta nejblíže Lipové ulici je nejmohutnější a zaslouží 
být označena za památný strom, třebaže mnoho nepamatuje. Celé 
stromořadí bylo totiž vysázeno v 60. letech 20. století. Je to však 
impozantní strom vysoký 25, snad i 30 m s obvodem kmene téměř 
3 m a nelze opomenout ani jeho estetickou působivost. Bylo by tedy 
dobré sledovat jeho zdravotní stav. 

a hospodářství vyhnán. Smutný a zatrpklý vyšel na pole jako obvyk-
le. Tam na něj padla sklíčenost a hněv na osud. Rozzlobený dupl no-
hou na zem, rouhal se Bohu a jeho prozřetelnosti, jež chudým nepo-
může, a v zoufalství zvolal: „Klidně bych se na místě upsal ďáblovi, 
kdyby se moje truhla naplnila zlatem.“
Jakmile ta slova vyřkl, stál vedle něj mužský děsivého vzezření. Byl 
to ďábel, kterého sedlák v nouzi přivolal. „Tvoje přání bude splně-
no,“ řekl. „Zlato a stříbro v okamžení naplní tvé truhly, pokud mi 
přislíbíš to, co teď u sebe nosí tvoje selka.“ Jestli jen to, pomyslel si 
sedlák, co by mohla mít tak cenného? A s ďáblem si plácli. Obchod 
byl uzavřen. Když se sedlák vrátil domů, našel truhly, bedny i zásuv-
ky plné zlata. Dny nouze byly tytam a ze sedláka se stal svobodný 
a bohatý člověk.
Za několik měsíců mu selka porodila krásného chlapečka. Štěstí se 
nyní zdálo být úplné. Ale vtom vedle něj zase stojí ten strašný chlap, 
ďábel, a povídá: „Dítě je moje. Jak víš, slíbil jsi mi ho. A ďábel neza-
pomíná.“ Teď ubohému sedlákovi došlo, co měl ďábel tehdy na poli 
na mysli. Ale nevzdal se naděje, že rohatému překazí plány a připraví 
ho o kořist. „Pane čert,“ řekl, „dal jste nám moc krátkou lhůtu. Po-
čkejte, než bude chlapci čtyřiadvacet let. Pak si ho můžete vzít, na 
mou duši.“ A když ďábel viděl zarmoucenou, uslzenou tvář sedláka, 
spokojil se s tím, dal mu požadovaný odklad a zmizel.
Mezitím roky plynuly. Sedlákův chlapec rostl a prospíval na těle i na 
duši. Sedlák se však trápil a přemýšlel, jak by jej vysvobodil z ďáb-
lových spárů. Nakonec vymyslel řešení: chtěl svého hocha, který 
propadl ďáblu, zasvětit Pánu a udělat z něj kněze. Než uplynul čas, 
který mu čert poskytl, vrátil se mladý sedlákův syn domů do rodné 
vesnice jako kněz Boží.
V té době byl na Mírově klášter.3 Nově vysvěcený kněz zde chtěl sla-
vit svou první svatou mši. Ale když nastal slavnostní den, znovu se 
objevil ďábel, neboť uplynulo čtyřiadvacet let. Mladý kněz právě dlel 
v hluboké modlitbě o samotě v klášterní cele a připravoval se na první 
obětování při mši, když do cely s rámusem vstoupil satan a řekl: „Ná-
sleduj mě! Čas, který jsem ti dal, vypršel. Teď jsi můj!“ „Váš nárok, 
pane čerte,“ – odpověděl mu mladý kněz – „teď sotva obstojí, protože 
jsem přerostl moc svého otce a zasvětil jsem se službě Nejvyššímu. 
Ale měl byste vědět, že i dnes ctím otcovo slovo. Dohodneme se tedy 

takto: Budu sloužit svou první mši. Vy mezitím půjdete pro nejvýše 
položený kámen z Petrových kamenů4 a snažte se to mít co nejdřív 
hotovo. Pokud ale skončím jako první já, pak, pane čerte, prostě ne-
chte ten kámen tam, kde budete, a vraťte se do pekla. Protože já vás 
nehodlám následovat.“
Ďábel na tento návrh přistoupil. Myslel si, že s tím bude hotov raz 
dva. Letěl vzduchem přímo až k Petrovým kamenům a říkal si: „Té-
hle bláznivé hry budeš opravdu litovat. Teď jsi už určitě můj!“ A když 
se dostal k Petrovým kamenům, vmžiku vyrval hořejší skálu, naložil 
si ji na ramena a uháněl zpět jako vítr. Když byl ďábel v polovině 
cesty, uslyšel z Mírova zvonit při proměňování. Mše skončila. Ďábel 
sázku prohrál a o knězovu duši přišel. Zlostně odhodil kámen, který 
se hned rozpadl na dva kusy. 
A tak ještě dnes leží u Stříbrných Hor. Každý, kdo ho spatří, se diví 
a ptá se, odkud ten obrovský kámen pochází. Ale proto, že byl díky 
tomu kameni čert pěkně „schlíplý“5, neboli podvedený, se skále do-
dnes říká „Lämmerstein“. 
Slyšel jsem podobný čertovský příběh o Ztracených kamenech nad 
Skřítkem, vyprávěl mi ho můj zesnulý otec. Když se stavěl kostelík 
ve Vernířovicích a už se blížil dokončení, rozhodl se ďábel dílo zma-
řit. Rychle vytrhal mohutné kameny z horského hřebene a letěl s nimi 
vzduchem nový kostelík zničit. Zrovna když s velkým břemenem pře-
létal poslední kopec, zaznělo z údolí zvonění Zdrávas. Pozdě! Ďáb-
lova moc byla zlomena a kostelík zachráněn. Čert obrovské kameny 
upustil a vrátil se do pekla. Od té doby se jim říká „Ztracené kameny“.

(Zdroj: Römerstädter Ländchen 3/1923, s. 23–24, 4/1923, s. 31–32, 
archiv Městského muzea Rýmařov, přeložil Otto Spitzer, redakce 
Zdenka Přikrylová Nesetová.)

1 Skalní útvar na Kamenné hoře, známý také jako Kamenná sfinga 
nebo Čertův kámen. Pozn. red.
2 Dnešní Horní Město a Skály. Pozn. red.
3 V Mírově, pokud vím, nikdy klášter nebyl. Pozn. autora.
4 V originále Hohen Ruck s poznámkou autora, že jde asi o Petrovy 
kameny. Pozn. red.
5 V originále „belämmert“. Pozn. red.

Zajímavosti z přírody



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT3/2021

32

Vydavatel: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 100, http://www.rymarov.cz.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Uzávěrka dne: 17. 3. 2021 Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných pří-
spěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Redakce: Jana 
Strnadelová. Redakční rada: Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Zdenka Přikrylová, Mgr. Vladimír Stanzel, Marcela 
Pavlová, Ladislav Žilka. Adresa redakce: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 164, mobil: 
732 102 489, e-mail: rymarovsky.horizont@rymarov.cz. Vyšlo dne: 26. 3. 2021. Příští číslo 04/2021 vyjde  
30. 4. 2021. Příspěvky zasílejte do středy 21. 4. 2021. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO TISK, s. r. o., 
Lichnov 172, Lichnov 793 15, tel./fax: 554 230 027, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem 
kultury ČR pod značkou MK ČR E 11017, ISSN 1214-4517. Cena: 15 kč.

Také na jiných místech se nacházejí velké douglasky: mezi Rýmsta-
vem, Flemmichovou zahradou a tělocvičnou gymnázia je jich deset, 
nad jezírkem ve Flemmichově zahradě jsou tři, po jedné v areálu ne-
mocnice, na ulici 8. května naproti myčce, pod silnicí č. 11 naproti 
westernové škole v Janovicích. Na dalších místech jsou už douglasky 
mladší a menší – několik jich roste v parku u silnice č. 11 naproti Hed-
vě, dvě v horní části Větrné ulice, dvě u ZŠ na Jelínkově ulici, tři na 
Komenského ulici, jedna na ulici Rudé armády asi 30 m nad Růžkem  
i jinde. Zvídaví zájemci si snad další douglasky dohledají sami. K tomu 
ještě jedna nápověda: Skoro všechny douglasky jsou obsypány šiška-
mi, mnohdy i ve spodních patrech větví.

U Penny marketu na opačné straně silnice č. 11, u posledního domu 
ve směru na Janovice, roste malá douglaska, které si sotvakdo všim-
ne. Je to však douglaska sivá (P. glauca), odrůda d. tisolisté, ač tomu 
kůra nebo zbarvení jehlic nemusí vždy odpovídat. Dobře se však pozná 
podle podprůměrných šupin (praporků), které k šišce nepřiléhají, jako 
je tomu u d. tisolisté, nýbrž od ní odstávají nebo jsou i nazpět zahnuté. 
Takovouto douglasku, ale ve větším vydání, najdete na Větrné ulici  
u vchodu č. 22.
Nejvyšší douglaska v ČR měří 64 m (přesáhla tedy výšku Petřínské 
rozhledny), roste v lese u Vlastiboře na Jablonecku a je zároveň i nej-
vyšším stromem v ČR, byť nepůvodním.

Miloš Zatloukal 
Foto: JS

(Literatura: Mráček, Zdeněk. Les. Praha: Orbis, 1959; Pokorný, 
Jaromír – Fér, František. Listnáče lesů a parků. Praha: SZN, 1964; 

Krüssmann, Gerd. Evropské dřeviny. Praha: SZN, 1978; Pagan, 
Josef – Randuška, Dušan. Atlas drevín I., II.  

Bratislava: Obzor, 1987, 1988.)

To jsem si nemyslela
Loni v měsíci jara jsem slavila narozeniny a vůbec by mě nenapad-
lo, co se stane s našimi životy během roku. Zprávy z Číny se už 
objevovaly, ale dotyční fantastové byli posláni nejspíše na záchytku 
nebo k Chocholouškovi. A najednou je to fakt. Všude zalígrované 
hospody, školy, divadla, kina, kostely, kadeřnictví, hotely. Je zakázá-
no zahrát si za barákem fotbal s více než jedním kamarádem, potřást 
si rukou, obejmout se, cestovat a spousta dalšího.
Scénář dneška je plný strachu, bolesti, zloby, zoufalství, ale i oběta-
vosti a pochopení, konce kariér, trápení, ale i vstřícnosti.
Ten, kdo by to dříve vyprávěl a tvrdil, dostal by „flákanec“ za uši od 
poslaneckého divočáka Volného. Epidemiolog Prymula děsil všech-
ny, že omezení budou trvat rok a více, budou roušky, omezení na 
hranicích, a my jsme mu nevěřili, schytal to zleva, zprava.
Brutálně se změnily naše životy, vztahy, zvyky, potřeby. Sny. Změnil 

se i náš slovník. Slova, která jsme neznali a neužívali, teď slyšíme 
denně. Koronavirus, trasovat, lockdown, ústenka, promořenost, re-
spirátor, pendler, mutace, vakcinace, britská mutace, smrtnost, jedno-
roušec (ten, který roušku nevyměňuje), opatření jsou „houby blatná“ 
(podle ministra Blatného), je haranténa (rodiče zůstali s dětmi doma). 
Čeština má přebohatý šat, reaguje na situaci, změny významů, např. 
červený svetr, ruka ruku myje, PES – nejlepší přítel člověka, ruku na 
to, pojď na jedno, jak bylo ve škole?, vyzvedneš děti?, rukulíbám, 
všude dobře doma nejlíp, buď pozitivní. 
Teď záleží na tom, zda se z nových slov stanou stálice, nebo v za-
pomnění uhasnou, to podle délky koronavirového průšvihu. Všichni 
chceme věřit, že čeština tuhle pandemickou smršť novotvarů přežije 
a se ztrátami přežijeme i my. Už aby to bylo!

Si

Z kapsáře tety květy 

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

Řádková inzerce
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