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Začne výstavba nového domu 
s pečovatelskou službou

Ve Flemmichově zahradě se slavil 
Den města

 
 

Do prvních tříd základní školy 
nastoupilo 80 nových žáků

Vyzkoušejte si čtenářství na rok 
zdarma v rámci Týdne knihoven  

Atletika Rýmařov přivezla  
domů tři zlaté medaile

ročník XXIII.
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První školní den pro žáky 1. tříd základní školy Vedení města a školy vítají prvňáčky

Oslava 120. výročí založení a 30. výročí obnovy městského muzea Otevření nové výstavy v muzeu

Na Dnech města se představily kroužky SVČ Rýmařov… …a vystoupily oblíbené kapely

Účastníci Rýmařovské padesátky na trati Příjezd historických vozů před budovu Hedvy Český brokát
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Aktuálně z města

Začne výstavba nového domu s pečovatel-
skou službou na Lidické ulici

Zastupitelé města na zasedání 25. dubna 2019 rozhodli o výstavbě nového domu 
s pečovatelskou službou na Lidické ulici. Projektovou dokumentaci ještě téhož 
roku zpracovala na základě výběrového řízení společnost Stavby Byrtus, s. r. o., 
za částku 480 tisíc korun.
Podmínkou zastupitelů pro výstavbu 
nového domu s pečovatelskou služ-
bou bylo přiznání dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR z podprogramu 
Podporované byty. Získat dotaci se městu v roce 2020 bohužel nepodařilo. Te-
prve v roce 2021 bylo se svou žádostí úspěšné, a díky tomu bude letos stavba 
zahájena. Nyní probíhá administrace výběrového řízení a příprava smlouvy 
o dílo. Do výběrového řízení podaly nabídku tři společnosti, z nichž nejvyšší 
bodové hodnocení při nejnižší nabídkové ceně necelých 35 mil. korun bez 
DPH měla společnost MARHOLD, a. s., z Pardubic.
Nová budova s 19 pečovatelskými byty je navržena jako třípodlažní zděný 
objekt obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Byty ve druhém a tře-
tím podlaží budou mít balkóny. Budova bude stát na pozemcích ve vlastnictví 
města, kde byl původně umístěn objekt sloužící nemocnici (s prostory lékařů 
a rehabilitace). V sousedství stojí budova s malometrážními byty využívaná 
také jako dům z pečovatelskou službou. Vybudováním dalšího domu s pe-
čovatelskou službou se zvýší možnosti jeho uživatelů setkávat se se svými 
vrstevníky a navazovat nová přátelství. Doslova přes ulici je areál Podhorské 
nemocnice, a. s., s parkem a za ním sportovně-kulturní areál Flemmichovy 
zahrady, kde jsou umístěny cvičební prvky hojně využívané i občany v dů-
chodovém věku, pořádají se zde kulturní akce apod. V navrženém domě s pe-
čovatelskou službou budou i tři byty pro osoby s tělesným postižením a celý 
objekt bude bezbariérový. Vznikne zde i nové parkoviště napojené na Horno-
městskou ulici. 
Město Rýmařov v současnosti disponuje 61 byty určenými k poskytování so-
ciálního bydlení pro seniory. Jde o byty v objektech chráněného bydlení na 
Lidické ulici 14 (30 bytových jednotek), Revoluční 30B (5 bytových jedno-
tek) a třídě Hrdinů 20 a 22 (26 bytových jednotek). Objekt na třídě Hrdinů 
ovšem není bezbariérový kvůli absenci výtahu, jehož umístění by bylo tech-
nicky náročné. 
Stavební práce na novém domě s pečovatelskou službou by měly být zahájeny 
v říjnu a dokončeny v srpnu 2022.

Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje 

MěÚ Rýmařov
Foto: redakce
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Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, v pátek  
8. října 2021 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00. 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznáme-
ním starosty nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021. Je-
li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede starosta, které 
části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků. V oznámení jsou 
uvedeny adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad a krajský 
úřad zveřejní na webových stránkách přehled telefonních spojení do 
každé volební místnosti ve svém správním obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hla-
sovacích lístků označené nápisem VZOR, dále prohlášení kandidátů 
o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doru-
čena do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků vo-
leb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží), dále 
i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích 
lístcích s uvedením správného údaje. Ve volební místnosti musí být 
pro každý volební okrsek rovněž k dispozici zákon č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být 
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR je:

v okrsku
č. 1

místnost osadního výboru, Opavská 45, Janovice, 
pro voliče bydlící v místní části:
Janovice 

v okrsku
č. 2

zasedací místnost Městských služeb, Palackého 
11, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:
Javorová, Jesenická, Julia Fučíka, Karla Schinzela, 
Květná, Na Mokřinách, Národní mimo 2, 4, 5, 9, 13 
a 15, Opavská 2, 8, 10 a 100, Palackého a Podolská

v okrsku
č. 3

velký sál Základní umělecké školy, Divadelní 383, 
Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Bartákova, Čapkova, Divadelní, Havlíčkova, 
Jelínkova, Julia Sedláka, Sadová a Sokolovská

v okrsku
č. 4

místnost v budově Základní školy, Školní náměstí, 
Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:
Horní, Jungmannova, náměstí Míru, Národní 2, 4, 5, 
9, 13 a 15, Příkopy a Školní náměstí

v okrsku
č. 5

Základní škola, 1. máje 32, Rýmařov, pro voliče 
bydlící v ulicích:
Hornoměstská, Lidická a Větrná

v okrsku
č. 6

bývalá budova Městské knihovny Rýmařov, 
Sokolovská 25, Rýmařov, pro voliče bydlící 
v ulicích: 
náměstí Svobody, Nerudova, Pivovarská, Radniční 
a 1. máje

v okrsku
č. 7

sál restaurace U Khachika, Jamartice, pro voliče 
bydlící v místní části:
Jamartice

v okrsku
č. 8

velký sál Střediska volného času, Okružní 10, 
Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:
Komenského, Luční, Na Stráni, Nová, Okružní, 
Polní, Revoluční 1–14, Slunečná, Strálecká a Tomáše 
Matějky

v okrsku
č. 9

místnost osadního výboru, Koliba, Ondřejov, pro 
voliče bydlící v místní části:
Ondřejov

v okrsku
č. 10

velký sál Střediska volného času, Okružní 10, 
Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:
Dukelská, Husova, Lipová, třída Hrdinů 1–14, Úvoz 
a Žižkova 1–14

v okrsku
č. 11

místnost Dětské skupiny Sovička, Revoluční 30, 
Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:
Bezručova, Máchova, Mlýnská, Opavská mimo 2, 8, 
10 a 100, Revoluční 15–30A, Rudé armády, U Kaple, 
U Lomu, U Potoka, U Rybníka, Vrchlického,  
8. května a v místní části Harrachov

v okrsku
č. 12

kancelář Diakonie ČCE, třída Hrdinů č. 48, 
Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:
Marxova, Nádražní, Na Vyhlídce, Pod Svahem, třída 
Hrdinů 15–60, Žižkova 17–41, Zahradní a v místní 
části Stránské

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voli-
či, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, 
aby měl volič u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, 
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej při-
loží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz oprav-
ňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb 
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo kon-
zulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů ob-
drží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opat-
řenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, 
magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který 
hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro 
volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, 
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politic-
kých hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny 
stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, poli-
tické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech voleb-
ních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. 
Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit 
úplnou číselnou řadu, a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat 
všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koa-
lic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zů-
stává pořadové číslo na hlasovacím lístku původně určené pro tohoto 
kandidáta neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí 
je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené 
informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského 
úřadu.

Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nej-
později 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poško-
zení nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlaso-
vací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební 
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že 
se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického 
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve 
prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. 
Zároveň může na hlasovacím lístku vybrané politické strany, po-
litického hnutí či koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš  
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kte-
rému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počí-
tají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnu-

ta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud 
volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, 
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, poli-
tického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopi-
se, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které ne-
jsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího 
lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné 
údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasova-
cích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, kte-
rý nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemů-
že číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V průběhu voleb je nutné dodržovat aktuální protiepidemická 
opatření. Aktuální mimořádná a ochranná opatření najdete na 
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz. 

Zdeněk Kudlák
vedoucí odboru vnitřních věcí

MěÚ Rýmařov
Foto: redakce

Parlamentní volby vážně i nevážně
Volební lístky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky najdeme ve schránce nejpozději 3 dny před dnem konání vo-
leb, tedy 5. října 2021. Už dnes si však můžeme prostudovat kandidát-
ní listiny, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.volby.cz, 
jež provozuje Český statistický úřad.
V Moravskoslezském kraji podalo kandidátní listiny celkem 19 poli-
tických stran, seskupení a koalic, nekandidují zde subjekty Volte Pravý 
Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. 
byrokr., SPRAV. just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET (kan-
diduje pouze v hlavním městě Praze), Levice (pouze Praha, Olomouc-
ký a Jihomoravský kraj) a Moravské zemské hnutí (pouze Vysočina, 
Olomoucký a Jihomoravský kraj).
Nejvíce kandidujících má trvalé bydliště v Ostravě (118), v Opavě 
(48), v Novém Jičíně (32) nebo v Krnově (23). Najdeme zde ale také 
deset kandidátů z Prahy, čtyři z Lovosic nebo tři z Břeclavi. Rýmařov-
sko má na kandidátních listinách hned čtyři uchazeče o poslanecký 
mandát – Za Českou stranu sociálně demokratickou kandiduje ma-
nažerka místní akční skupiny Ing. Nikola Pohanělová z Dolní Mo-
ravice, z Rýmařova pak řidič Zdeněk Sedláček za Svobodu a přímou 
demokracii, operátor expedice Martin Vrabka za subjekt Trikolora 
Svobodní Soukromníci a šička Lenka Janů za Komunistickou stranu 
Čech a Moravy. 
Věkové složení kandidátních listin je různorodé. Nejmladší kandidátní 
listinu má subjekt Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze 
provolit… Jdeme jinou cestou – najdete ji na webu www.urza.cz – tu 
však tvoří pouze jediná kandidující anarchokapitalistka z Kladna ve 

věku 29 let. Ze standardních kandidátních listin jsou nejmladší PIRÁTI 
a STAROSTOVÉ (průměrný věk kandidujících 42,31 roku), Otevřeme 
Česko normálnímu životu (43,22 roku) a Komunistická strana Čech 
a Moravy (44,58 roku), nejstarší pak ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 
(55,67 roku), Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) 
(58,67 roku) a vcelku logicky SENIOŘI 21 (67,88 roku). Nejmladším 
uchazečem o poslanecký mandát je v našem kraji dvaadvacetiletý stu-
dent Albert Kukol z Nového Jičína, kandidující za Komunistickou stra-
nu Čech a Moravy, nejstarším pak devadesátiletý architekt a fotograf 
Gustav Aulehla z Krnova na kandidátní listině Moravanů.
Pestré je také profesní složení kandidujících. Kromě 18 stávajících po-
slanců se uchází o poslanecké křeslo široké spektrum politiků, podni-
katelů, osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců a povolání, 
která nejsou obvyklá – kromě již zmíněné anarchokapitalistky kandi-
duje například máma domškoláků, muž v domácnosti, propagátorka 
barefoot a šátkování nebo majitel zámku. Pro dobré řízení země by se 
možná hodili lodník nebo pilot, možná ale spíš artista nebo žonglér – ti 
všichni také kandidují.
A podle čeho si budete vybírat svého budoucího poslance? Má být 
Dlouhý, Holý, Starý, Tichý, Veselý nebo Volný? Měl by to být Ministr, 
Starostka nebo Závodník? Čech, Moravec, Němeček nebo Polák? Hodí 
se do parlamentu více Obíralová, Opletal, Zamazalová, Zatloukal, Za-
orálek, Lakomý, nebo Srovnal? Zmůže více Nezbeda, nebo Strýček? 
Má být ve sněmovně Síla, nebo Babinec? V každém případě tam snad 
nebude chybět Svoboda.

ona



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2021

6

Proběhl Den města Rýmařova v „covidové verzi“
Den města a některé další akce, které byly plánovány na začátek léta, 
se bohužel kvůli protiepidemickým opatřením nemohly uskutečnit. 
Zastupitelé však na svém červnovém zasedání rozhodli, že Středisko 
volného času uspořádá pro veřejnost kulturní akci ve Flemmichově za-
hradě alespoň v menším rozsahu. V sobotu 4. září tak proběhl Den města  
v „covidové verzi“. 

Pro nejmenší byly připraveny dílničky a soutěže, které organizovala 
Mateřská škola Rýmařov v rámci česko-polského projektu „Žijeme 
sportem“ spolufinancovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Praděd. Pedagogičtí pracovníci Střediska volného času připravili pro 
starší děti lukostřelbu, lanové aktivity, ukázku z kroužku vaření a dal-
ší. Nechyběly ani oblíbené skákací hrady. Návštěvníci, kteří mají rádi 
pohyb, se mohli zúčastnit orientačního běhu nebo stopovací hry.
Na pódiu vystoupil folkový Dunibuch z Dlouhé Loučky, bruntálský 
Swing kvartet a rýmařovští All Stars Tribute, večer završila diskoté-
ka s DJ Stanleym. Po celý den bylo k dispozici bohaté občerstvení, 
které připravovalo rýmařovské středisko Diakonie ČCE a místní re-
staurace.
Nezbývá než doufat, že příště bude možné opět připravit rozsáhlý 
koncertní program, který by zahrnoval velká jména současné hudby, 
tak jak jsou Rýmařovští zvyklí z minulých let. 

JS
Foto: redakce

Zdroj: webové stránky města

MĚSTO RÝMAŘOV
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovního místa podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  

samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

TAJEMNICE MěsTsKÉHO ÚŘADU rýMAŘOv 
vYHLAŠUJE výběrOvÉ ŘízENí

na pozici vedoucí/vedoucího odboru vnitřních věcí

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup:  dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 11. platová třída – v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a naří-
zením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, vše ve znění pozděj-
ších předpisů

Nabízíme: zajímavou a různorodou práci, osobní 
příplatek a příplatek za vedení, možnost 
získání bytu, pružnou pracovní dobu, čer-
pání dalších zaměstnaneckých výhod.

Popis pracovní činnosti:
Vedoucí odboru vnitřních věcí zejména:
	zpracovává rozpočet vnitřní správy,
	plní funkci zapisovatele komise vnitřních věcí,
	zodpovídá za včasnou a kvalitní přípravu materiálů pro radu 

a zastupitelstvo města,
	zodpovídá za čerpání příslušných kapitol rozpočtu města,
	vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady krizového štábu,
	zodpovídá za údržbu a správu majetku v odvětví vnitřní správy,
	napomáhá při zajištění vedení evidence majetku města Rýma-

řova,
	koordinuje a usměrňuje odbor vnitřních věcí,
	zajišťuje dohled nad činností Jednotky sboru dobrovolných ha-

sičů Rýmařov,



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2021

7

	plní úkoly na úseku voleb,
	vede matriční agendu,
	vystavuje matriční doklady a na žádost občanů vydává jejich 

opisy,
	zajišťuje Czech POINT.

Zákonné požadavky na uchazeče: 
(dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých předpisů, v platném znění): 
	fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
	státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým 

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
	způsobilost k právním úkonům,
	trestní bezúhonnost,
	ovládání jednacího jazyka,
	splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákon č. 451/1991 

Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon ně-
kterých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění 
pozdějších předpisů (tj. negativní lustrační osvědčení a čestné 
prohlášení); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují 
osoby narozené po 1. 12. 1971.

Jiné požadavky na uchazeče:
Požadované vzdělání:
	vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním 

programu.
Požadované znalosti a dovednosti: 
	výborná znalost právních předpisů souvisejících s výkonem sa-

mostatné a přenesené působnosti města v oblasti vztahující se 
k vykonávané práci,

	velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC.
Výhodou:
	praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti,
	zkušenost s vedením kolektivu a organizační schopnosti,
	řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidičská praxe.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
	označení výběrového řízení,
	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 poby-

tu, jde-li o cizího státního občana,
	kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
	datum a podpis uchazeče.

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

znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto vý-
běrového řízení,

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

	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	osvědčení Ministerstva vnitra ČR (tzv. lustrační osvědčení) 

podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kte-
rým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozděj-
ších předpisů, popř. jeho ověřená kopie (nebo čestné prohlá-
šení o jeho vyžádání); nevztahuje se na uchazeče narozené po 
1. 12. 1971,

	čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 písm. 
d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.; nevztahuje se na uchazeče 
narozené po 1. 12. 1971,

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

	příp. kopie osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání či kurzů.

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 vedoucí odboru vnitř-
ních věcí – Neotvírat“, doručené nejpozději v den stanovené lhůty 
pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky:  15. 10. 2021

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: www.rymarov.cz. 
Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji 
a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.

Bližší informace v případě dotazů podá Mgr. Monika Krykorková, 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel.: 554 254 132.

Mgr. Monika Krykorková, v. r.
tajemnice Městského úřadu Rýmařov

Kruhový objezd v Rýmařově?!
V nedávném období se značně diskutovanou otázkou mezi zastupi-
teli města stala připravovaná oprava místní komunikace Julia Sedlá-
ka, zejména pak navrhované řešení veřejného prostoru v části před 
nově rekonstruovanou budovou SVČ – knihovny.
O co se v této diskuzi konkrétně jednalo?
Jedno ze tří původně navrhovaných řešení zpracovatelů projekto-
vé dokumentace včetně doporučení dalších dvou externích archi-
tektů předpokládá umístit v prostoru před budovou modernizované 
knihovny okružní křižovatku (kruhový objezd), a to v rámci cel-
kového objemu plánované investice opravy komunikace ve výši cca 
10 mil. Kč. Potřebnost opravy ulice Julia Sedláka, stejně jako mno-

ha jiných ve městě, je zde jistě na místě. 
S tím nelze jinak než souhlasit.
Co mi ale vadí?
Důvod první:
Jeden z argumentů projektové kanceláře pro vybudování kruhového 
objezdu před rekonstruovanou knihovnou v Rýmařově, mimo jiné 
také s odkazem na zvýšení míry bezpečnosti a snížení nehodovosti, 
se mi z pohledu rýmařovského občana jeví jako nadsazený a odtrže-
ný od reality stávající dopravní situace ve městě. Jedná se o projekt 
vybudování kruhového objezdu v místě, kde za celou historii exi-
stence města nedošlo snad ani k jediné dopravní nehodě na rozdíl 

Názory rýmařovských zastupitelů
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od nehodami neblaze proslulé křižovatky na ulici tř. Hrdinů pod 
náměstím. Osobně jsem byl v minulosti na tř. Hrdinů svědkem již 
mnoha dopravních nehod, naštěstí se vždy jednalo pouze o „ple-
chařinu“ bez fatálních následků na zdraví, nebo dokonce na životě.
Odhlédneme-li od zmíněného argumentu (zvýšení bezpečnosti 
a snížení nehodovosti) a současně s tím připustíme určitou přida-
nou „urbanistickou hodnotu“ řešení kruhového objezdu, zůstává zde 
k zamyšlení ještě otázka jiná, kterou je – kdo byl ten nebo ta, který/á 
alternativu „kruháče“ z dalších možných zvolil?
Máte-li nyní jako odpověď na mysli třeba orgány komisí, jako po-
radní orgány rady města, či dokonce radu města samotnou, nebo 
dokonce zastupitelstvo města, tak se, bohužel, hluboce mýlíte.
Stručně řečeno, bylo to o nás, bez nás. Tedy bez drtivé většiny za-
stupitelů zastoupených v komisích (kromě dvou), většiny radních 
(kromě dvou) a rovněž tak bez vás – občanů našeho města.
Důvod druhý (hlavní):
Rozhodnutí o konečné volbě alternativy kruhového objezdu učinilo 

v konečné fázi pouze úzké vedení města na pozici starosty a mís-
tostarostky. Bez širší a časné diskuze na toto téma a bez většinové 
shody zastupitelů města o schválení takového řešení v příslušných 
komisích ještě v době, kdy to bylo možné.
Za naprosto zbytečnou ztrátu času považuji potom úsilí vedení měs-
ta na svolaném setkání zastupitelů v dubnu tohoto roku s námi po-
krytecky diskutovat o vhodnosti volby té či oné alternativy řešení 
uspořádání veřejného prostoru před novou knihovnou za situace, 
kdy nám stále se dotazujícím zastupitelům v průběhu jednání jedné 
z následně konaných komisí stávající starosta po evidentní neshodě 
na jednotném názoru s místostarostkou města sděluje, že po zapla-
cení projektantům a schválení projektové dokumentace u správních 
orgánů už jiná možnost vlastně neexistuje. Prostě s tím už ani jako 
zastupitel nepohnete.
A přesně k tomu došlo.

JUDr. Jan Cuták
nestraník a zastupitel za hnutí ANO 2011

Reakce na předchozí článek
K rozhodnutí o realizaci okružní křižovatky před knihovnou a SVČ 
jsme dospěli po důkladné diskusi s odborníky v dopravě, ale také 
se specialistou na veřejná prostranství, urbanistou a městským ar-
chitektem. Právě oni nás upozornili na možný potenciál toho místa. 
Prostranství má svou velikostí parametry náměstí, a právě kruhový 
objezd je jeho nejlepším řešením. Nepředstavujme si ale klasický 
„kruháč“. Celý prostor bude řešen ve stejné výškové úrovni (komu-
nikace, chodníky, parkoviště, trávníky), středový ostrov křižovatky 
bude vyvýšen jen o 2 cm, což umožní i průjezd autobusů, vozidel IZS 
atd. Povrch bude ze žulové kostky, prostranství bude doplněno vzrost-
lými stromy a mobiliářem. Zda se záměr vytvořit náměstí zdařil, lze 
posoudit z přiložených vizualizací.

Argument zvýšení bezpečnosti byl v našem rozhodování podpůrný, 
nikoliv zásadní. Nikoho nepřekvapí, že se v minulosti na místě žádné 
dopravní nehody nestaly. Velký provoz zde dosud nebyl – knihovna 
a SVČ začaly na této adrese fungovat těsně před covidem, takže dříve 
se zde pohybovali či tudy projížděli jen obyvatelé této části města. Lze 
očekávat, že až tyto dvě organizace najedou na běžný provoz, bude 
pohyb osob i vozidel v místě nesrovnatelně vyšší. Pak může vzrůst 
i nehodovost. Dlužno podotknout, že již nyní dochází v místě k po-
rušování dopravních předpisů, neboť před objektem knihovny a SVČ 
zakazuje dopravní značka stání vozidel, což se ale běžně porušuje.
Rozhodnutí pro okružní křižovatku podpořilo i to, že realizaci klasic-
ké T křižovatky architekti podmiňovali úpravou provozu v celé ob-

Současný stav

Návrh úprav - vizualizace
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Co dál s komunálním odpadem v Rýmařově
Komunální odpad ve městech a obcích, Rýmařov nevyjímaje, je věč-
né téma. Organizací, která provádí svoz a likvidaci odpadů pro naše 
město, je společnost za tímto účelem zřízená, a to Městské služby 
Rýmařov, s. r. o. V Rýmařově a jeho místních částech je pro svoz 
směsného komunálního odpadu (dále jen směsný odpad) pro občany 
instalováno 1 793 nádob o objemu 110–240 litrů a dalších 140 nádob 
o objemu 1 100 litrů (kontejnerů). Frekvence svozu je jednou týdně.

Občané v Rýmařově ročně vyprodukují celkem 3 110–3 394 tun ko-
munálního odpadu. Tato čísla vycházejí z ročního hlášení za období 
2018–2020 a dle dosavadních výsledků produkce odpadu bohužel na-
růstá. Na jednoho obyvatele města je produkováno cca 400 kg odpadu, 
z toho cca 200 kg tvoří směsný odpad a 70 kg objemný odpad. Zbýva-
jící část tvoří tříděný odpad uvedený v tabulce č. 1. V Moravskoslez-
ském kraji je průměrná produkce směsného odpadu na jednoho oby-

vatele 185 kg (za rok 2019) a na 
celorepublikové úrovni u obcí 
o velikosti 5 001 až 15 000 oby-
vatel 197 kg na jednoho obyva-
tele (za rok 2019). Město Rýma-
řov mělo v posuzovaných letech 
ve srovnání s těmito hodnotami 
nadprůměrnou produkci směs-
ného odpadu.

Budou se muset zvýšit poplat-
ky občanů?
Náklady na odpadové hospo-
dářství města Rýmařova každý 
rok stoupají (viz tab. 3) a s nově 
schválenou legislativou budou 
rychlým tempem dále narůstat, 
hlavně z důvodu zvyšování ceny 
za ukládání odpadu na skládku 
(viz tab. 2).
Podle současných celkových ná-
kladů přepočtených na jednoho 
občana města by měl roční po-
platek za likvidaci a svoz odpa-
du činit 1 150 korun, aby kryl 
veškeré náklady na odpadové 
hospodářství. Pokud náklady 
přepočteme na všechny poplat-
níky (platící chataře, studenty 
s poloviční výší poplatku a dal-
ší), pak je to 1 122 korun na po-
platníka za rok.
Město stanovilo pro sledovaný 
rok 2020 poplatek ve výši 700 
korun na jednoho poplatníka. 
Rozdíl mezi poplatkem a sku-
tečnými náklady je 422 korun na 
poplatníka. Město dotuje systém 
nakládání s odpady ve všech sle-
dovaných letech. 
Cílem města není zvyšovat 
poplatky občanů, ale nastavit 
systém odpadového hospodář-

lasti mezi ulicemi Sokolovskou, Bartákovou a Sadovou. Doporučovali 
v ulicích J. Sedláka a Jelínkově pouze jednosměrný provoz (pak by se 
do oblasti vjíždělo pouze z ulic Sokolovské a Julia Sedláka od sídla 
obvodního oddělení Policie ČR a vyjíždělo pouze do Bartákovy) nebo 
kombinaci obousměrného a jednosměrného provozu. V obou přípa-
dech by byla komunikace kolem SVČ jednosměrná a ve druhé variantě 
by byla zprůjezdněna Jelínkova ulice v části kolem mateřské školy. 
Tyto varianty jsou však z hlediska pohybu vozidel v lokalitě, návaznos-
ti na další části města a umístění školských zařízení zcela nevhodné. 
A že neproběhla nad navrženým řešením diskuse se všemi zastupiteli? 
To je pravda. Ale neproběhla ani při přípravě projektu domu s pečo-

vatelskou službou, nad projektem rekonstrukce ulic Bednářské, Hu-
sovy či Lipové, chodníku v Edrovicích, skateparku a dalších. Žádný 
zákon či vnitřní předpis města nám to neukládá. Zájem jednotlivých 
zastupitelů o výsledný návrh realizace akce je individuální a je dán 
konkrétním zaměřením toho kterého zastupitele. Pokud by se JUDr. 
Cuták stejně intenzivně zajímal i o přípravu všech projektů, pak by-
chom mu jeho rozhořčení nad postupem vedení města uvěřili. Takto 
to považujeme za další zbytečný útok a snahu zviditelnit se.

Lenka Vavřičková
Luděk Šimko

Foto: archiv MěÚ Rýmařov

Tabulka č. 1

Druh odpadu Rýmařov 
(2018)

Rýmařov 
(2019)

Rýmařov 
(2020)

MSK 
(2019)

Města 
s obdobným 

počtem 
obyvatel

Produkce 
Rýmařov

Směsný odpad (t/rok) 1 713,06 1 664,98 1 740,25    
Směsný odpad (kg/občan) 206,05 201,89 212,72 184,9 198,6  
Objemný odpad (t/rok) 413,35 544,92 590,20    
Objemný odpad (kg/občan) 49,72 66,07 72,14    
Papír (t/rok) 120,58 100,43 133,02    
Papír (kg/občan) 14,50 12,18 16,26 22,6 24,5 podprůměrná
Plast (t/rok) 97,82 108,04 84,99    
Plast (kg/občan) 11,77 13,10 10,39 15,5 16,0 podprůměrná
Sklo (t/rok) 64,94 100,38 96,39    
Sklo (kg/občan) 7,81 12,17 11,78 12,9 14,4 podprůměrná
Kov (t/rok) 64,94 100,38 96,39    
Kov (kg/občan) 7,81 12,17 11,78 12,9 14,4 podprůměrná

Tabulka č. 2

 Poplatkové období v roce v Kč

Dílčí základ poplatku za 
ukládání na skládku 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Využitelné odpady 
(smíšený SKO) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

Zbytkové odpady 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800
Nebezpečné odpady 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Vybrané technologické odpady 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Sanační odpady 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tabulka č. 3

Finanční bilance odpadového hospodářství města Rýmařova v Kč

Sledovaný rok 2018 2019 2020
Náklady na OH (Kč): 8 010 030 8 627 413 9 407 243
Tržby (občané + chataři) 5 247 458 5 578 949 5 273 203
Rozdíl (hrazeno z rozpočtu města) 2 762 572 3 048 464 4 134 040



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2021

10

ství tak, aby rozdíly mezi příjmy a výdaji byly co nejnižší nebo 
aspoň nestoupaly. Toho dosáhneme jen změnou systému a přístu-
pem každého z nás.

Česká republika se Evropské unii zavázala splnit nové cíle recyklace 
komunálního odpadu do roku 2025, kdy bude muset být recyklováno 
nejméně 55 % hmotnosti komunálního odpadu. Tento cíl se do roku 
2030 zvýší na 60 % a do roku 2035 na 65 %, proto bude potřeba 
celý odpadový systém města změnit tak, abychom těchto cílů dosáhli. 
Město Rýmařov v roce 2020 dosáhlo v recyklaci na cca 28 %.
Z výše uvedeného vyplývá, že Rýmařov zaostává v třídění odpadů jak 
za obyvateli Moravskoslezského kraje, tak za celorepublikovým prů-
měrem. Poměrně velká část odpadu, který bychom mohli vytřídit, zů-
stává v nádobách směsného odpadu. Město proto hledá důvody, proč 
tomu tak je. Prostřednictvím společnosti EKO-KOM, a. s., nechalo 
zpracovat analýzu rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Z analýzy 

vyplývá, že má Rýmařov dostatek stanovišť na tříděný odpad, a to jak 
vzhledem k velikosti zastavěné plochy města, tak vzhledem k počtu 
obyvatel, a optimálně rozmístěné nádoby na stanovištích.
I na základě těchto znalostí se město společně s obcemi na Rýma-
řovsku rozhodlo prostřednictvím Sdružení obcí Rýmařovska (dále 
jen SOR) podat žádost o dotaci na Studii optimalizace systému na-
kládání s odpady v jednotlivých obcích mikroregionu Rýmařovska. 
SOR bylo úspěšné a získalo dotaci od Moravskoslezského kraje ve 
výši 190 000 korun. Celkové náklady na zpracování 15 studií byly 
410 tisíc korun. Vlastní podíl uhradilo ze svého rozpočtu Sdružení 
obcí Rýmařovska. Účelem jednotlivých studií bylo posoudit součas-
nou situaci a stanovit další kroky v odpadovém hospodářství. Studie 
týkající se našeho města je zaměřena na všechny odpady vznikající ve 
městě, zvláště pak na odpad směsný, který bude v blízké budoucnosti 
podléhat změně nakládání v závislosti na nové odpadové legislativě 
ČR, a na odpad tříděný, jehož vytřídění pomáhá snižovat množství 
odpadu směsného.
Ze studie optimalizace vyšly náměty, které by měly vést ke zvyšování 
recyklace odpadů v Rýmařově, a tím pádem ke snižování nákladů na 
celé odpadové hospodářství. Jakým směrem a jakými opatřeními se 
město vydá, bude na rozhodnutí zastupitelů. Už teď ale lze s určitostí 
říct, že pokud se chceme chovat ohleduplně k přírodě a vlastně 
sami k sobě, budeme muset všichni změnit své myšlení a přístup 
k této problematice.
V dalších vydáních Rýmařovského horizontu a na webových stránkách 
města budete včas informováni o připravovaných a realizovaných 
změnách. Celá studie optimalizace je již teď dostupná na stránkách 
města Rýmařova https://www.rymarov.cz/projekty-a-dotace-mesta.

Luděk Šimko
Foto: redakce

Rýmařov třídí jedlé oleje a tuky
Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti 
lze recyklovat, a můžou tak člověku znovu posloužit. Stačí je slít do oby-
čejné PET láhve, dobře uzavřít a odnést do některé z jedenácti 240litro-
vých nádob k tomu určených v Rýmařově. Povinnost umožnit občanům 
třídit jedlý olej a tuk mají obce od 1. 1. 2020. Předchází se tak ucpání 
odpadního potrubí a hlavně se tříděním oleje lidé podílejí na tom, aby 
byla planeta obyvatelná i pro naše děti a vnoučata.
Za období od začátku ledna do konce srpna letošního roku 
bylo v Rýmařově svezeno v rámci obecního sytému nakládání 
s komunálními odpady celkem 813 kg odpadních jedlých olejů 
a tuků. Potenciál a kapacita je však daleko vyšší, až 7 832 kg. 
Černé popelnice s oranžovým víkem jsou ve sběrných hnízdech 
rozmístěných po Rýmařově teprve krátce, a to od prosince 2019. 
Přestože bylo zatím využito pouze 10 % celkové kapacity svozu, je 
znát, že recyklace Rýmařovanům není lhostejná. Společnost TRAFIN 
OIL, a. s., která pro město Rýmařov zajišťuje svoz odpadních olejů 
a tuků, informovala, jak si vedou ve sběru jednotlivá sběrná místa za 
období od 1. 1. do 26. 8. 2021. 

U Zámku .....101 kg
Větrná  ...........99 kg
J. Fučíka ........88 kg
Příkopy ..........86 kg

Pivovarská .....79 kg
Dukelská  ......79 kg
Jungmannova 65 kg
Jesenická  ......59 kg

Opavská  ........56 kg
8. května ........51 kg
Palackého ......50 kg

Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které používáte 
doma při přípravě jídla. Třídit můžete všechny druhy potravinářských 
olejů (slunečnicový, olivový, řepkový, sójový, palmový, kokosový 
a další) i tuky (máslo, margarín nebo sádlo), to znamená veškeré oleje 
a tuky z konzerv, z nakládané zeleniny, masa, ryb, salátů, fondue, 

sýrů či hub nebo marinády na grilování a samozřejmě ze smažení 
i fritování.
Použité oleje a tuky stačí doma slít do PET láhve, kterou jste zvyklí 
třídit. Olej nechte před přelitím vždy úplně vychladnout. Ideální 
je láhev naplnit celou. Plnou a dobře uzavřenou láhev odneste do 
nejbližší označené popelnice na třídění oleje. Vytříděný olej do 
popelnice v žádném případě nepřelévejte, naplněné PET láhve 
vhazujte vždy pečlivě uzavřené. Skleněné láhve do této popelnice 
nepatří. 
Co se děje s olejem dál? Vytříděný olej se nejprve přecedí a poté čistí 
ve třech fázích, aby se z něj odstranily veškeré nečistoty a zbytková 
voda. Vyčištěný odpadní olej se znovu stává hodnotnou surovinou pro 
výrobu druhé generace biopaliv do letadel a automobilů. Použité PET 
láhve se rovněž recyklují.

JS
Zdroj: www.tridimolej.cz

Foto: redakce

Užitečná informace
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Termíny mobilního svozu objemného odpadu
I. etapa: 9. října 2021 od 8:00
Místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské.

II. etapa: 16. října 2021 od 8:00
Rýmařov, ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova, Národní, Radnič-
ní, Jungmannova, Máchova, Mlýnská, Komenského, Husova, náměstí 
Míru, Školní náměstí, Příkopy, Rudé armády, Opavská, Harrachov, Be-
zručova, U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz, třída Hrdinů, 
Tomáše Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem, 
Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které náleží 
do spádové oblasti výše vyjmenovaných ulic.

III. etapa: 23. října 2021 od 8:00
Rýmařov, náměstí Svobody, ulice Čapkova, Divadelní, Bartákova, 
Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 
1. máje, Sadová, Julia Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská, 
Julia Fučíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská, Lidická, 
Větrná a ostatní ulice, které náleží do spádové oblasti výše vyjme-
novaných ulic.

Objemným odpadem se pro tyto účely rozumí takový komunální od-
pad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytko-

vý komunální odpad. Jde především o vysloužilý nábytek a jeho části, 
staré koberce, linolea, televize, pračky, kamna, bojlery apod.

Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, je předají 
osobně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o., pouze 
v recyklačním dvoře a odpadovém centru. Stavební suť lze předat 
pouze v odpadovém centru na ulici 8. května.
Tříděný odpad – plasty, papír, sklo, drobné kovy, jedlý olej a tuk – 
lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo v recyklačním dvoře a odpa-
dovém centru, směsný komunální odpad do popelnic nebo kontejnerů 
k tomu určených.

Recyklační dvůr na Palackého ulici:  po–pá:  13:00–17:00 hod.
Odpadové centrum na ulici 8. května: po–pá:  8:00–16:30 hod.
 so: 8:00–13:00 hod.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů, je za nepovolené ukládání odpadů před recyklačním dvorem, 
odpadovým centrem i na jiných místech možno dle ustanovení § 47 
odst. 1 písm. h) uložit pokutu do výše 50 000 korun.

Městské služby Rýmařov, s. r. o.

Průzkum zájmu občanů o kotlíkové dotace
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vypsal průzkum za účelem zjiš-
tění zájmu potenciálních žadatelů o kotlíkovou dotaci v další výzvě. Už 
čtvrtý průzkum bude sloužit jako podklad pro žádost kraje o finanční 
prostředky Evropské unie na kotlíkové dotace pro občany v našem kraji.
Pokud máte zájem o kotlíkovou dotaci, prosíme vás o vyplnění on-
line formuláře, který najdete zde: https://1url.cz/@kotliky4. Tento 
formulář můžete vyplnit do 31. prosince 2021. Čím více odpovědí 
krajský úřad shromáždí, tím více prostředků bude na výměny kotlů 
v Moravskoslezském kraji z Evropské unie poskytnuto. Vyplnění for-
muláře zabere maximálně pět minut a nezavazuje vás k následnému 
podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022.
Program, do kterého se budete moci přihlásit, bude spuštěn pravdě-
podobně ve 2. čtvrtletí roku 2022 a bude určen pro vlastníky a spo-
luvlastníky:
– rodinných domů,
– bytů v bytových domech,
– rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci bydlí.
Stejné jako v předchozích výzvách zůstávají obecné podmínky kotlí-
kových dotací. Dotace jsou tedy určeny pro žadatele, kteří provozují 

(používají) kotel na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé emisní třídy. 
Kotel musí být funkční (dokládá se tzv. revizní zprávou). 
Nový zdroj tepla si budete moci vybrat z těchto možností:

1. Tepelné čerpadlo – dotace EU max. 130 000 korun;
2. Plynový kondenzační kotel – dotace EU max. 100 000 korun;
3. Kotel na biomasu – dotace EU max. 130 000 korun.

Současně s průzkumem Moravskoslezského kraje se město Rýmařov 
snaží zjistit podmínky pro poskytování půjček občanům na výměnu 
kotlů, jako tomu bylo ve třetí výzvě. O dalším postupu vás budeme 
informovat na stránkách města, popř. v Rýmařovském horizontu. De-
tailnější informace k podmínkám 4. výzvy jsou dostupné na webo-
vých stránkách: 
www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-pokracuji-do-za-
ri-2022,
www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace,
www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsi-
mi-prijmy/.

Žijeme sportem – spolupráce mezi mateřskými školami
Mateřská škola Rýmařov se v rámci zářijového Dne města Rýmařova 
ve spolupráci se Střediskem volného času zapojila do projektu Žije-
me sportem. Projektu se také zúčastnila partnerská mateřská škola, 
rodiče a děti z polského města Ozimku. Projekt byl spolufinancován 
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Programu Inter-
reg V-A Česká republika – Polsko.
Děti, rodiče a pedagogičtí pracovníci z Ozimku přijeli v pátek ve ve-
černích hodinách do Rýmařova. Rodiče s dětmi se ubytovali v Do-
mově mládeže na Divadelní ulici. Po ubytování, večeři a krátkém 
odpočinku si prohlédli Středisko volného času. Nejvíce je zaujala 
horolezecká stěna, kde si vyzkoušeli své síly nejen děti, ale i rodiče.

Školství

Petr Kudela
referent odboru regionálního rozvoje

MěÚ Rýmařov
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Základní škola otevřela šest nových učeben
V budově základní školy na ulicích Jelínkově a 1. máje mohou od tohoto 
školního roku žáci využívat nově rekonstruované a vybavené učebny, 
které si v předposledním srpnovém týdnu prohlédli i představitelé měs-
ta. Do projektu se investovalo téměř 12 mil. korun, přičemž 10,8 mil. 
tvořila dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, město Rýmařov se podílelo spolufi-
nancováním v rozsahu 1,2 mil. korun.
Projekt byl zaměřen na modernizaci učeben pro potřeby odborné vý-
uky prostřednictvím stavebních úprav a pořízení vybavení. Během 
pěti měsíců bylo provedeno v rámci rekonstrukce nespočet staveb-
ních prací, především opravy podlah a stropů, nové elektrické roz-
vody, osvětlení, bourací práce, nové sociální a hygienické zařízení.
V budově školy na Jelínkově ulici byly z projektu rekonstruová-
ny čtyři učebny a několik kabinetů. V polytechnické učebně, která 
bude využívána k výuce výtvarné výchovy i jiných předmětů, jsou 
instalovány skleněné prosvícené stoly, plotr, 3D tiskárna, vizuali-

Prvňáčci nastupovali do školy s úsměvem
Starosta Luděk Šimko, místostarostka Lenka Vavřičková, ředitel zá-
kladní školy Jan Jablončík a zástupce ředitele pro 1. stupeň Jiří Gajdoš 
společně zahájili školní rok ve třídách nově nastupujících prvňáčků 
v budově na Národní ulici. 

V první školní den dorazila většina dětí do školy s úsměvem a s po-
četným doprovodem rodinných příslušníků. Pro školní rok 2021/2022 
bylo na ZŠ Rýmařov zapsáno 80 prvňáčků, odklad školní docházky 
dostalo 21 žáků. Prvňáci byli rozděleni do čtyř tříd a kromě třídních 
učitelek budou ve dvou třídách působit také asistentky pedagoga. 
Slova se na úvod ujal Jiří Gajdoš, který dětem popřál, aby ve škole 
byly spokojené a šťastné, rodičům pak pevné nervy, toleranci a vstříc-
nost k dětem. Ředitel Jan Jablončík popřál dětem i paním učitelkám, 

aby jim to ve třídách dobře fungovalo, aby byli veselý tým a všechno 
šlo s úsměvem a radostí. Také připomněl slova Komenského, že škola 
by měla být především hra, a vyjádřil přání, aby děti v tomto škol-
ním roce mohly hlavně do školy chodit a netrávily vyučování doma 
u počítače.
Starosta Luděk Šimko s místostarostkou Lenkou Vavřičkovou donesli 
dětem drobné dárky a popřáli jim, aby škola byla taková, jakou si ji 
vysnily – objevná, zábavná a dobrodružná. Ubezpečili je, že si díky 
ní najdou nové kamarády, poznají nové věci i místa. Také vyslovili 
přání, aby po celý školní rok mohla probíhat prezenční výuka. 

Foto a text: JS

V sobotu se hosté seznámili s trochou historie našeho města. Navští-
vili expozici muzea v Hedvě Český brokát na Opavské ulici a pro-
hlédli si kapli V Lipkách. Odpoledne si z vyhlídkové věže v Nové Vsi 

prohlédli naši hornatou krajinu. Zúčastnili se rovněž Dne města ve 
Flemmichově zahradě. Do programu nejen pro polské děti a rodiče, 
ale pro celou veřejnost se zapojili učitelé i provozní zaměstnanci rý-
mařovské mateřské školy, za což jim patří upřímné poděkování. Děti, 
a nejen ony, si mohly vyzkoušet šikovnost při řezání dřeva, nakládaly 
dřevo do vozíčků a závodily v jízdě zručnosti. Vyráběly si z drátků 
a korálků ptáčky, motýly i jiná zvířátka dle své fantazie. Ze dřeva si 
mohly vyrobit lodičku a přímo v bazénu vyzkoušet, zdali poplave. 
A protože byl projekt zaměřen na sport, nechyběly koloběžky, mini-
golf, pétanque či kroket. 
V neděli dopoledne se v Pradědově muzeu v Bludově u Šumperka 
setkaly polské i české děti. Dopolední program plný her byl zakončen 
společným obědem v Domově mládeže, fotografováním a rozlouče-
ním s příslibem další spolupráce.

Foto a text: Božena Jarošová
ředitelka Mateřské školy Rýmařov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2021

13

zér, interaktivní tabule, multifunkční katedra a nový nábytek. Další 
učebnou, která prošla obnovou, je místnost pro výuku biologie. Zde 
je každý stůl pro žáky vybaven dvěma mikroskopy a elektrickými 
rozvody. V učebně je rovněž nová interaktivní tabule. Zásadní re-
konstrukcí a inovací prošla učebna chemie a fyziky, která je kon-
cipována a vybavena dle nejnovějších trendů ve výuce těchto před-
mětů. V neposlední řadě prošla rekonstrukcí i učebna dílen včetně 
nového nábytku a nářadí. Vzhledem k tomu, že v budově na ulici 
1. máje není dostatečně vyřešena bezbariérovost, byl v rámci pro-
jektu pořízen také pásový schodolez. Dále na této budově proběhla 
modernizace dvou učeben cizích jazyků s instalací velkých dotyko-
vých obrazovek.
Mezi pomůcky, které byly k výuce nově pořízeny, patří například 

dvě mobilní učebny s 63 iPady, které lze použít k práci s různými 
multimediální formáty a výukovým softwarem. Polovina těchto pří-
strojů bude využívána na 1. stupni a druhá polovina na 2. stupni. 
Dalšími pomůckami, na které se mohou žáci těšit, jsou například vý-
uková kostra člověka, elektronické měřicí sady do fyziky, biologie 
a chemie, čidla pro měření teplot, vlhkosti atd. Všechno si mohou 
žáci vyzkoušet a díky novodobým technologiím nasdílet pomocí vi-
zualizéru a promítat na interaktivních tabulích. 
„Naší snahou bylo žákům i pedagogickým pracovníkům zajistit kva-
litní podmínky pro vzdělávání dle nejnovějších požadavků a trendů,“ 
shrnul ředitel školy Jan Jablončík důvod pro modernizaci učeben.

JS
Foto: redakce

Odborná učebna Technické dílny

Vybavení školní dílny

Učebna fyziky v budově školy na ulici Jelínkova

Učebna jazyků v budově školy na ulici 1. máje

Republikové finále OVOV 2021 v Brně
I přes dlouhodobou výluku školních soutěží dokázal tým Sazka Olym-
pijského víceboje (SOV) za přísných hygienických podmínek prosadit 
pořádání 12. ročníku celorepublikového finále Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů, projektu, který původně založili olympijští šampio-
ni v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. 
Dvoudenní soutěž zahrnuje deset disciplín, které prověří sílu, rych-
lost, obratnost a vytrvalost všech závodících, a navíc jim nabídne ne-
zapomenutelný doprovodný program, kterého se účastní armáda a po-
licie a mnoho slavných sportovních osobností. Veškeré dění a výkony 
závodníků doprovází nezaměnitelná komentátorská legenda Štěpán 
Škorpil a naše patronka Šárka Kašpárková, k vidění jsou seskoky 
parašutistů, výcvik psovodů, sportovní exhibice našich reprezentantů 
a spoustu atrakcí i zajímavostí nabízí mini olympijská vesnička, z níž 
si každý odnese něco na památku. 
ZŠ Rýmařov od založení projektu ani jednou na republikovém finále 
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Imatrikulace žáků třídy primy
K životu každého člověka patří zcela jistě nezapomenutelné zážitky. Zdi 
obřadní síně janovického zámku byly svědky jednoho z nich. 

Ve čtvrtek 16. září se v jejích prostorách sešli žáci třídy primy Gym-
názia a Střední odborné školy, Rýmařov spolu se svými rodiči a pří-
buznými, aby si společně užili sváteční chvíle. Vedení školy a vyuču-
jící pro děti připravili slavnostní zahájení školního roku, které mělo 
podobu imatrikulace. Do síně vstoupili žáci se svými učiteli za zvuku 
fanfár. Zástupce paní ředitelky Mgr. Petr Kroutil ve svém projevu ho-
vořil o historii školy, jejích významných absolventech a její důleži-
tosti pro rozvoj vzdělanosti v našem městě. 
Během obřadu primánci obdrželi imatrikulační list, růži a dárek od 
firmy Turistické známky, s. r. o. O kulturní program se postaral absol-
vent školy Jonáš Janoušek, jenž přítomným zahrál na kytaru. Celou 
akci provázela slovem třídní učitelka Mgr. Karla Havlíková, která dě-
tem v závěru popřála hodně štěstí, zdraví a nezapomenutelných zážit-
ků na jejich gymnaziální cestě za vzděláním.

Mgr. Karla Havlíková
třídní učitelka

Foto: Adam Rybka

Gymnaziální přípravka pro žáky 5. tříd 
Gymnázium a Střední odborná škola v Rýmařově bude i v příštím škol-
ním roce 2022/2023 otvírat třídu primu oboru 79-41-K/81 Gymnázium 
– tedy 1. ročník osmiletého gymnázia, které je určeno nadaným žákům 
po ukončení 5. tříd základních škol. Abychom navázali kontakt s našimi 
budoucími žáky, připravila naše škola již sedmý ročník projektu, který 
jsme nazvali „Gymnaziální přípravka“.

1. Komu je určen?
Nadaným žákům, kteří v tomto školním roce chodí do 5. třídy základ-
ní školy a plánují od 1. září 2022 nastoupit na naše gymnázium do  
1. ročníku osmiletého studia.

2. Co je cílem „Gymnaziální přípravky“?
Navázat kontakt s budoucími studenty, ukázat jim, jak probíhá výuka 
na gymnáziu, a usnadnit jim tak přechod na novou školu. Nabídnout 
rodičům našich potenciálních studentů možnost zjistit, že studovat na 
gymnáziu neznamená učit se od rána do večera a „přijít o dětství“, jak 
je často mylně prezentováno na veřejnosti. Naši žáci bez problémů 
stíhají navštěvovat základní uměleckou školu, chodit do zájmových 
kroužků a věnovat se sportu.

3. Jak bude „Gymnaziální přípravka“ organizována?
Projekt bude rozdělen do dvou částí. První, která začne ve středu  
6. října 2021 ve 14:30, bude probíhat v blocích odpovídajících dvěma vy-
učovacím hodinám vždy jednou za tři týdny až do poloviny února 2022. 
Druhá část projektu je zaměřena na cílenou přípravu k přijímacím 
zkouškám, bude probíhat od března 2022 každý týden a bude trvat 
60 minut.

4. Co z toho budete mít?
Děti budou smysluplným způsobem trávit odpoledne.
Něco se zajímavou formou naučí a připraví se pro další studium.
Budete moci sami posoudit, jak výuka na gymnáziu probíhá. 

5. Co pro to máte udělat?
Přiveďte své dítě do naší školy ve středu 6. října 2021 ve 14:30 
a v 16:00 si je zase vyzvedněte, nebo ještě lépe, přijďte s ním a ptejte 
se nás na vše, co vás zajímá o studiu na naší škole.
Další informace žádejte na telefonním čísle 554 721 150 nebo na mai-
lu info@gymsosrym.cz.

Mgr. Petr Kroutil

nechyběla. Letos soupeřilo celkem 76 škol z celé naší země. V os-
mičlenném družstvu naší školy nastoupili Jakub Kastner, Tobias Jano, 
Tomáš Mazánek a Marek Sázel, Silvie Jablončíková, Kateřina Zimá-
ková, Tereza Jahodová a Nela Moisesová. Patřilo jim 35. místo, tedy 
lepší polovina, nicméně každý závodník, který zvládne všech deset 
disciplín a zakončí celou soutěž, si může říkat vítěz. Běh na 60 m, 
skok daleký, hod míčkem a medicinbalem, trojskok, dvouminutové 
skákání přes švihadlo, shyby, leh/sedy, kliky, driblink, plavání nebo 
běh na 1 000 m dají tělu pořádně zabrat. Tobias Jano v individuál-
ní kategorii sahal po bronzu, Katka Zimáková jako jediná z děvčat 
překonala pětimetrovou hranici ve skoku dalekém, Kuba Kastner byl 

mezi mladšími chlapci nejlepší v driblinku, ale i ostatní naši závodní-
ci ze sebe vydávali maximum. 
V tradiční zahřívací zumbě patřila Rýmařovu jako vždy první řada 
a zejména chlapci si získali pozornost instruktorek. Všichni si 
ohromně užívali možnost závodit na nádherném atletickém stadionu 
VUT, prostředí a zábavu, která jim vynahradila prázdninovou trénin-
kovou námahu. Snad se již vše brzy vrátí k normálu, vůli prosadit 
sportování dětí nebude mít jen SOV a nezůstane pouze u této soutěže. 
Všem závodníkům děkujeme a přejeme vše nej.

Foto a text: Karel Toman 
ZŠ Rýmařov

Začátek školního roku na Gymnáziu a Střední odborné škole Rýmařov
Koronavirová pandemie a s ní spjatá omezení na dlouhou dobu do-
slova paralyzovaly některé oblasti školského života v ČR, což se 
nevyhnulo ani naší škole. S nástupem letošního školního roku jsme 
se proto rozhodli dohnat alespoň část „dluhů“ v oblasti těch aktivit 
školského vzdělávacího programu, které nebylo možné kvůli panu-
jícím restrikcím realizovat. Dobrá škola totiž nedbá jen na výchovu 
a vzdělávání, ale snaží se o to, aby svým žákům poskytovala i tzv. 

wellbeing, kam mimo jiné patří nadšení pro to, co člověka naplňu-
je a co má možnost dělat každý den, potřeba navazovat a žít kvalitní 
vztahy, úroveň duševního a fyzického zdraví a celkové fyzické kon-
dice a sounáležitosti se sociálním prostředím, ve kterém se pohybuje. 
S tímto cílem probíhaly všechny akce, o nichž chceme čtenáře Rýma-
řovského horizontu v následujícím textu informovat.
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Projekt OKAP II

I přes prázdniny měli pedagogové naší školy plné ruce práce, naplno 
se totiž rozjel projekt Moravskoslezského kraje nesoucí název Odborné, 
kariérové a polytechnické vzdělávání, zkráceně OKAP II. Jeho realizace 
začala v červenci letošního roku a potrvá do listopadu 2023.
V rámci OKAP bude škola naplňovat klíčové úkoly, které se skládají 
z jedinečných aktivit a šablon. Mnoho jich známe již z předchozích 
projektů, kterých jsme byli součástí – tandemová výuka, doučová-
ní, stáže žáků, ale i pedagogů, a to nejen na školeních, ale zejména 
u zaměstnavatelů a místních firem. Zmíněné aktivity jsou rozděleny 
do jednotlivých oblastí, jejich detailnější popis najdete na webových 

stránkách www.gymsosrym.cz/projekty/OKAPII.
V průběhu prázdnin již škola díky získaným projektovým financím re-
konstruovala dvě místnosti, které budou sloužit k naplnění měkkých 
aktivit. Čítárnu využijí žáci nejen jako jazykovou učebnu, ale i jako 
místo pro působení nově založeného publicistického klubu a čtenář-
ského kroužku. Místnost kariérového poradce se stala reprezentativ-
ním centrem školy. Jsou zde představeny všechny obory školy a její 
prostory se využijí k pořádání besed či kulatých stolů zaměřených na 
témata budoucí kariéry našich žáků.

Foto a text: Mgr. Martina Ujfaluši

ČítárnaMístnost kariérového poradce

Poznávací zájezd do Prahy
Dne 7. září se studenti maturitních ročníků vydali na každoroční po-
znávací zájezd do Prahy. Celá akce začala v úterý v brzkých ranních 
hodinách, kdy se studenti setkali se svým pedagogickým doprovodem 
na rýmařovském nádraží a odtud se vydali směr hlavní město. 
Cesta plynula rychle. Po příjezdu do Prahy následoval přesun na uby-
tování a poté se studenti vydali vstříc programu prvního dne. Jeho 

součástí byla procházka po Staroměstském náměstí, zastávka u orloje 
na jižní straně Staroměstské radnice, návštěva pravoslavného chrámu 
sv. Cyrila a Metoděje s kryptou, která slouží jako Národní památník 
hrdinů heydrichiády, a pomyslnou třešničkou na dortu bylo zhlédnutí 
představení Kytice v Národním divadle. 
Následující den byla naplánována dopolední prohlídka Pražského 
hradu s průvodcem. Studenti navštívili Chrám sv. Víta, baziliku sv. 
Jiří a prošli se Zlatou uličkou. Odpoledne se vrátili do Národního di-
vadla, aby si s průvodcem prohlédli i prostory, do kterých se oby-

čejný divák nedostane. Posledním překvapením dne byla prohlídka 
Klementina a výstup na nedalekou astronomickou věž s krásným vý-
hledem na Prahu.
Ve čtvrtek bylo na řadě Židovské muzeum. Studenti se nejprve za-
poslouchali do přednášky o židovské literatuře a následně se vydali 
navštívit židovský hřbitov a synagogy: Maiselovu, Pinkasovu, Sta-
ronovou, a dokonce i nově rekonstruovanou Španělskou. Později se 
procházkou vydali na Vyšehrad a zamířili i na tamní hřbitov. Den za-
končili představením Pygmalion v Divadle na Vinohradech.
Pátek znamenal konec zájezdu. Avšak ještě předtím, než se studenti 
se zavazadly přesunuli na nádraží, stihli navštívit Valdštejnskou za-
hradu, procházkou pokračovali k Malé Straně, přes Kampu, kolem 
Lennonovy zdi a výlet zakončili u chrámu sv. Mikuláše. 

Text: Karolína Mičíková, Monika Ludvarová, Adéla Šubová
Foto: Helena Továrková,

studentky 4. B
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Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro gymnazisty
Ačkoliv se konec letošních prázdnin zdál vančurovsky poněkud 
nešťastným, začátek září vytáhl teploty a sluneční jas do takových 
výšin, že by z toho i princezna Elsa ztratila schopnost měnit všechno 
na rampouchy. I zajásali žáci tercie a kvarty rýmařovského gymná-
zia, provedli zrychlený přesun do Čech a jali se se svými učiteli 
zkoumat povodí řek Lužnice a Vltavy. Většina na lodích na vodě, 
někteří neplánovaně (a opakovaně) učinili průzkum z lodě i pod 
vodní hladinou se zjištěním, že Aquamani z nich nebudou. Zato mají 
jasno, v čem je „háček“ a že „Jenda Benda nemožný je zadák, nemá 
vlohy a je lajdák“. 

Ivana Hofírková
Foto: Andrea Továrková

Motivační workshopy
Po dlouhé odmlce mohli konečně studenti prvních ročníků osmileté-
ho a čtyřletého gymnázia vyrazit na dvoudenní motivační workshopy 
(dříve adaptační soustředění). Třída prima vyjela na chatu Severku do 
Staré Vsi, kvintě poskytla zázemí chata Kazmarka v Karlově pod Pra-
dědem. Obě akce proběhly druhý týden v září za letního slunečného 
počasí, a tak si mohli všichni žáci společně stráveného času plného 
zábavných aktivit jaksepatří užít. 
Kvintáni si pobyt v Karlově zpestřili výjezdem do Karlovy Studán-
ky a namáhavou pěší túrou z Karlovy Studánky na Rolandův kámen 
a Žárový vrch. Během túry se nepotili jen při těžkém výstupu do 
prudkých svahů, nýbrž i při zdolávání úkolů prozkoumávajících je-
jich čtenářskou gramotnost. Odměnou jim pak byl nádherný výhled 
z Žárového vrchu na Praděd a Dlouhé stráně. Slunný večer sloužil 
studentům k odpočinku, ke čtení, relaxaci a společné zábavě. Druhý 
den se potýkali s řešením dalších zábavných úkolů v týmových ak-
tivitách. Nejpovedenější kousek se vydařil týmu Paklíče při plnění 
jednoho z úkolů, kdy měli studenti ze svých mobilních telefonů sdělit 
svým blízkým, že je mají rádi. Některé rodiče, babičky či sourozence 
tato informace překvapila, jiné zaskočila, šokovala, ale všechny určitě 
potěšila. Po vyhodnocení výsledků, rozdělení odměn a po vydatném 
obědě se kvintáni vydali autobusem zpět do Rýmařova. Snad si s se-
bou odvezli i příjemné zážitky.
Primánci se do Staré Vsi dostali linkovým autobusem, ze zastávky 
se na chatu prošli pěšky. Hlavní náplní programu byly hry zaměře-
né na seznámení a vzájemnou spolupráci. U všech aktivit se děti dost 
nasmály. První den odpoledne se primánci podívali k Medvědí skále 
a věnovali se sportovním hrám. Večer formou hádanek poznávali své 
učitele. Druhý den dopoledne psali dopis do budoucnosti a tvořili spo-
lečnou kresbu. Příjemně strávený čas snad bude patřit k jejich milým 

vzpomínkám a bude je motivovat k vytvoření dobrých kamarádských 
vztahů. Celá akce byla plně hrazena z projektu OKAP II (Odborné, 
kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II).

Petr Kroutil
Foto: Kateřina Vašičková
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Startujeme do nového školního roku s dárky  
od MAS Rýmařovsko, o. p. s.

Nevíme, jaký bude letošní školní rok. Jediná jistota je, že se celý život 
budeme neustále přizpůsobovat změnám a novým podmínkám. Někteří 
to zvládají lépe, někteří hůře, ale pořád se to učíme a zlepšujeme se.
Začátek školního roku 2021/2022 nám zpříjemnila Místní akční sku-
pina neboli MAS Rýmařovsko, o. p. s. Všichni žáci prvního stupně 
naší školy i všech ostatních škol Rýmařovska dostali do začátku malý 
dárek – pastelky a úkolníček se sovičkou Zvídalkou, která je masko-
tem projektu „Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání 
na území Rýmařovska“ s registračním číslem CZ.02.3
.68/0.0/0.0/17_047/0008608.
Podle usměvavých tváří lze soudit, že se dětem dár-
ky líbily. Některé děti si pamatují akce, které pro ně 

MAS Rýmařovsko, o. p. s., spolupořádala v minulých letech – Den 
deskových her, Hravá věda, Anglické divadlo, scénické čtení a jiné. 
Ale poslední dva školní roky hromadným akcím vůbec nepřály, a tak 
se zvlášť nižší ročníky s MAS Rýmařovsko vlastně teprve seznamují.
Děkujeme MAS Rýmařovsko a těšíme se na další akce. Kdo se ne-
našel na fotografiích, může se podívat na webové stránky mas.ryma-
rovsko.cz, www.zsrymarov.cz nebo facebookové stránky naší školy.

Foto a text: Mgr. Marcela Tauferová
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

•	 Aktivitu	realizujeme	již	tři	roky	a	u	i	dětí	i	rodičů		
si	našla	své	místo

•	 Nejde	o	nahrazování	klinické	péče,	služba	probíhá	
formou	logopedické	péče	školního	typu.

•	 Přednostně	určeno	dětem	prvního	ročníku	základní	
školy	a	předškolním	dětem.

•	 Bezplatná	poradenská	činnost.

Jak	vše	probíhá:
•	 Při	vstupním	vyšetření	budou	nastaveny	pravidelné	
schůzky	na	docvičování	řečových	nedostatků

•	 Děti s těžšími vadami řeči budou doporučeni 
klinickému logopedovi

•	 Služba	bude	zajištěna	dvěma	lektory	s	
kvalifikovaným	vzděláním	za	účasti	zákonného	
zástupce.

„ŘEČOVÁ VÝCHOVA“

Mgr.	Marcela	Štěpaníková		777 699 805
čtvrtek	14:30	–	16:30	v	městské	knihovně	Břidličná,	
Školní	178,	Břidličná
Mgr.	Žaneta	Chovancová		728 661 839
Pondělí	14:30	–	16:30	v	budově	Základní	školy		
na	Školním	náměstí	1,	Rýmařov

Návštěvu předem  
telefonicky domluvite!

Místní akční skupina Rýmařovsko, o.p.s.

7:00 – 7:45 hod.
15:00 – 17:00 hod.  

Místa sběru: ZŠ – Jelínkova
 ZŠ – 1.máje

Kvalita sběrového papíru:

noviny, letáky, časopisy, knihy bez tuhé vazby, knihy  
s měkkou vazbou, použitý kancelářský papír, tiskopisy, 
použité sešity, staré písemky.

Sběr nesmí obsahovat:

fólie, jiné plasty, kovové součásti (např. kovové zaklada-
če v šanonech), role (tzv. dutinky).

Karton bereme pouze
26. 10. 2021  
po 16.00 hodině!!!!

Balíčky či krabice do 
hmotnosti 10 kg, doma 
zvážené.

25. - 26. 10. 2021
Sběr starého papíru
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Senioři navázali spolupráci s polskými přáteli
Středisko volného času se nezabývá pouze volnočasovými aktivitami 
pro děti, věnuje se také dospělým. V letošním školním roce se v dů-
sledku koronavirové pandemie a s tím souvisejících přesunů česko-pol-
ských projektů nahromadilo množství aktivit pro seniory – do konce 
letošního roku by se mělo uskutečnit pět vzájemných setkání.
V těchto dnech je skupina českých seniorů v Ozimku, kde absolvu-
jí třídenní setkání ve spolupráci s neziskovou organizací „Škola super 
babiček a super dědečků“. Obsahem projektu budou integrační a ani-
mační aktivity, práce se scénářem, výroba tradiční keramiky a výuka 
společenského tance. Na poslední den je naplánován výlet do přírody 
kolem Turavských jezer.
Říjnové setkání se uskuteční v Rýmařově a bude zaměřeno sportovně. 
V pátek dopoledne přijedou polští účastníci, ubytují se a budou se vě-
novat výuce lukostřelby, odpoledne je čeká výuka jízdy na koloběžkách 
pro dospělé a na elektrokolech. Den zakončí společenský večer s bow-
lingem nebo kuželkami. Doufáme, že sobotní počasí bude přát výletům, 
protože je naplánován společný výlet po okolí města – rádi bychom 
seniorům ukázali Rešovské vodopády a Křížovou cestu v Rudě. Odpo-
ledne proběhne ještě relaxační cvičení zaměřené speciálně na seniory.
Na začátku listopadu se všichni setkají opět v Rýmařově, tentokrát je 
naplánován workshop textilních řemesel (patchwork, quilting, macra-
mé) a procházka večerním městem. Druhý den pak účastníci nejprve 
navštíví bruntálský zámek, o který projevili polští přátelé zájem, odpo-
ledne všichni dokončí své textilní projekty.
Na konci listopadu by se pak Rýmařovští měli pro změnu vypravit do 
Ozimku, aktivity budou opět zaměřeny více na sport. Jeden den by měl 
být věnován projížďce na kolech a relaxačnímu cvičení, druhý den pak 
výuce správné chůze s holemi na nordic walking. 

Poslední letošní vzájemné setkání by mělo proběhnout na začátku pro-
since. První den bude věnován cvičení pilates a posilování, večer pak 
návštěvě bazénu s výukou vodního aerobiku. Druhý den je naplánován 
výlet do Karlovy Studánky s procházkou v zimní přírodě – necháme se 
překvapit, co nám předvánoční počasí dopřeje.
Díky těmto aktivitám v rámci česko-polských projektů jsme mohli 
pořídit i některé vybavení, které zůstane v majetku Střediska volného 
času Rýmařov. Jen pro projekty, které zde uvádíme, je to materiál a vy-
bavení za více než 300 tisíc korun, které budou moci být využívány 
v dalších navazujících projektech – stroje do posilovny SVČ, koloběž-
ky pro dospělé, overbally, luky, terčovnice a terče. Kreativní dílny pak 
získají nové šicí stroje, příslušenství, potřeby a materiál pro šití, drhání 
a paličkování.
Projekty „Dědictví našich předků“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_00
9/0002536, a „Žijeme sportem“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/
0002394, jsou spolufinancovány z OP Přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Praděd a městem Rýmařovem.
Pokud vás projekty zaujaly a rádi byste se jich zúčastnili v Rýmařo-
vě nebo v Ozimku, můžete nás osobně navštívit na adrese Okružní 
1059/10 nebo kontaktovat na telefonním čísle 737 177 033, příp. mai-
lu pavlova@svcrymarov.cz. Rádi vás zařadíme do databáze účastníků 
a poskytneme vám podrobné informace. 

Marcela Pavlová 
ředitelka Střediska volného času Rýmařov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PO
ÚT
ST

13.9.2021
14.9.2021
15.9.2021

L. Ptáčková
K. Jagošová SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

K. Fryblíková
M. Baruselová 1 000 Kč

K. Fryblíková
M. Baruselová 1 000 Kč

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

1x týdně 
250 Kč/pol.
2x týdně 

500 Kč/pol.

F. Bělík
V. Říhová

L. Pavlásek
M. Slovák

I. Němcová
L. Pleská SVČ J. Sedláka

SVČ J. Sedláka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1 000 Kč

1 000 Kč

70 Kč vstup 
800, 1000 Kč/

3 měs.

E. Kudláková
M. Míčková

F. Bělík 
V. Říhová
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Policejní zápisník

Zjevně podnapilý řidič odmítl vyšetření na alkohol
Dne 5. září před polednem došlo mezi Rýmařo-

vem a Jamarticemi k nehodě osobních automo-
bilů. 49letý řidič mercedesu ze Žďáru nad Sázavou 

při průjezdu zatáčkou přejel do protisměru a zde se bočně střetl se 
škodovkou, kterou řídila 51letá žena z Opavy. Při nárazu utrpěla spo-
lucestující řidičky z Opavy lehčí zranění s nutností lékařského vyšet-
ření a ošetření v krnovské nemocnici. Ani jeden z řidičů zraněn nebyl. 

Orientační dechová zkouška u řidičky měla negativní výsledek, dru-
hý řidič se ale odmítl podrobit dechové zkoušce, odběru krve a moči 
a také zkoušce na omamné a psychotropní látky v těle. Dle vyjádření 
policistů byl z řidiče cítit silný zápach alkoholu, při chůzi vrávoral, 
mluvil nesrozumitelně a jevil známky silné podnapilosti. Při nehodě 
vznikla škoda na majetku za 220 tisíc korun. Celou záležitost nadále 
vyšetřují bruntálští policisté.

Dvě stejné nehody v jeden den
Mezi Dlouhou Loučkou a Ondřejovem došlo 31. srpna ke dvěma ne-
hodám se stejnými okolnostmi. V jednu hodinu odpoledne 20letý muž 
z Bruntálska při průjezdu zatáčkou dostal na mokré silnici smyk, vy-
jel do protisměru a sjel do příkopu. Zde narazil do svahu, automobil 
se odrazil zpět na silnici a převrátil se na střechu. Řidič utrpěl lehčí 
zranění s nutností lékařského ošetření v olomoucké nemocnici. Škoda 
na majetku byla vyčíslena na 41 tisíc korun. V sedmnáct hodin došlo 
ve stejné lokalitě k nehodě 69letého řidiče z Jesenicka. Ten při jízdě 

prudkou zatáčkou dostal na mokrém asfaltu smyk, přejel do proti-
směru a v protisvahu převrátil vůz na střechu. Řidič byl lehce zraněn 
a převezen k ošetření do krnovské nemocnice. Hmotná škoda činí 
v jeho případě 40 tisíc korun.

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK

oddělení tisku

Záchranáři v akci

Nehody motocyklistů na Bruntálsku
Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly během středy 25. srpna 
u dvou nehod motocyklistů na Bruntálsku, které se odehrály v odstupu 
pouhých několika minut.
Po tři čtvrtě na pět přijali operátoři tísňové volání z Jamartic. Nahlá-
šen byl střet motocyklisty s dodávkou. Na místo vyjely nejbližší po-
zemní týmy rendez-vous a RZP, k zásahu vzlétl také ostravský vrtul-
ník letecké záchranné služby. 
Dvaačtyřicetiletý muž byl po kolizi v bezvědomí a přímém ohrožení 
života. Zasahující lékaři u něj zjistili mnohočetná poranění v oblasti 
hlavy, břicha, horních i dolních končetin. Pacienta bylo nutno intubo-

vat a převést na přístrojem řízené dýchání, uložit do vakuové matrace, 
zajistit krčním límcem a zahájit podávání léků. Po provedených opat-
řeních byl v kritickém stavu letecky transportován do Fakultní ne-
mocnice Olomouc a předán do péče týmu tamního urgentního příjmu. 
Jen o tři minuty později vyjížděla jiná posádka ZZS MSK k nehodě 
motocyklisty poblíž obce Vidly. Pětapadesátiletý muž si pádem ze 
stroje přivodil středně těžké poranění horní a dolní končetiny. K dal-
šímu ošetření byl transportován do krnovské nemocnice. 

PhDr. Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK
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Pěkný den každé ženy
Ráno jsem byla probuzena dlouhým polibkem a něžnými dotyky 
svého skvělého partnera, se kterým se známe už od mateřské škol-
ky a všechny kamarádky mi ho závidí. Moc mě miluje a ví, jak jsem 
úžasná. Po polibku mě nechal ještě si chvíli přispat a mezitím připra-
vil výbornou snídani do postele. Byla tam jídla tučná a nezdravá, taky 
čerstvé pečivo, já všeho mohla sníst, kolik jsem chtěla, protože moje 
tělo vůbec nepřibírá. Po snídani jsem se postavila na váhu, ani o deko 
víc, nevím, jak to dělám, dokonalost.
Potom mě překvapily naše bezvadné děti, vyrobily mi přáníčko s ná-
pisem: Nejlepší mamince na světě. Moje děti jsou mimochodem nad-
průměrné a geniální. Jedno už v šesti letech dělá asistenta na chirurgii, 
a až vyroste, bude lékařem. Druhé dítě se už v sedmi letech stalo vyni-
kajícím právníkem. Obě děti jsou samozřejmě talentované i v jiných 

oblastech a špičkově hrají na hudební nástroje.
Můj chápavý muž vypravil děti do školy a sám odešel do práce vydě-
lávat na naši růžovou budoucnost. Já se mezitím probírala svou dvou-
patrovou šatnou plnou moderních kousků od světových návrhářů. 
Pak jsem dobře oděná a naladěná vyrazila do zaměstnání. Opět jsem 
nejlepší a všichni mě obdivují. Kolegové mi posílají zářivé pohledy, 
můj muž SMS zprávy, ve kterých mě ubezpečuje o své lásce, a taky 
kurýra s růžemi. Jen tak.
Po návratu domů mě překvapil tím, že uvařil večeři, a děti mě potěšily 
koncertem vážné hudby. Potom koupel ve vaně plné květů. Usínáme 
po desáté hodině jako dva věční milenci a já se těším na další den 
jedinečné ženy. 
Harlekýnka? Zadržujete slzy dojetí? Vtom jsem se probudila…

Kočičí útulek v Bruntále děkuje rýmařovským občanům

Velké díky rýmařovským občanům, kteří chodí nakupo-
vat do prodejny zahrádkářských a chovatelských potřeb 
na náměstí a přispívají na kočičí útulek v Bruntále.
Domácí mazlíčci, kteří přijdou o majitele, putují často 
k příbuzným, ale mnozí nového pána nedostanou a pak 
se jejich jedinou šancí na přežití stává zvířecí útulek. 
Takový osud potkává nejen psy, ale i kočky. Útulek 
Kočky Bruntál, z. s., na Žlutém kopci 3 v Bruntále 
se v současnosti nestará jen o opuštěné kočky zvyklé 
na pobyt v interiéru, ale pomáhá i plachým kočičkám 
z ulice. Péče o takový počet zvířat je ovšem náročná: je 

třeba jim zajistit nejen střechu nad hlavou, teplo 
a plnohodnotnou stravu, ale i lékařské ošetření, 
nutné operace, odčervení nebo léčbu antibiotiky. 
Všechnu péči, kterou lidé kočkám věnují, doká-
žou kočky lidem zase vracet.
Bližší informace o připravovaných akcích, 
o útulku a jeho obyvatelích najdete na stránkách 
kockybruntal.blogspot.cz. Podpořit naše svěřen-
ce můžete kdykoliv anebo nás navštivte a vyber-
te si nového kočičího přítele.

Foto a text: Hana Čalová

Poděkování
Děkujeme zaměstnanci společnosti Byterm panu Honsárkovi za rych-
lé zajištění opravy havárie odpadů v provozovně kadeřnictví a pedi-

kúry na Sokolovské ulici v Rýmařově. Zároveň děkujeme firmě pana 
Vavrouška za rychle a profesionálně odvedenou práci.

Ladislava Sedláčková a Dana Lašáková

Z kapsáře tety Květy 

Si

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Vladimír Zobal – Rýmařov ........................................................ 80 let
Oldřiška Schallnerová – Rýmařov ............................................. 80 let
Miloslava Králíková – Rýmařov ................................................ 82 let
Jiřina Kneblíková – Rýmařov .................................................... 83 let
Milada Jarošová – Janovice ....................................................... 83 let
Zdenka Ondrová – Rýmařov ...................................................... 83 let
Karolína Nováčiková – Jamartice .............................................. 84 let
Josef Janó – Rýmařov ................................................................ 84 let
Marie Töllichová – Rýmařov ..................................................... 84 let
Miloslava Petřeková – Rýmařov ................................................ 85 let
Věra Tomešová-Podkujková – Rýmařov ................................... 86 let
Věra Stuchlíková – Rýmařov ..................................................... 88 let
Václav Dutkiewič – Rýmařov .................................................... 88 let
Pavel Valíček – Janovice ............................................................ 93 let
Zdeněk Čermák – Rýmařov ....................................................... 93 let
Ludmila Chaloupková – Rýmařov ............................................. 95 let

Dne 9. října 2021 oslaví 
Marie a Miroslav Mervovi

50. výročí svatby.

Výroční svatby vám nyní zlátne, společně jste se radovali 
i překonali úskalí, a protože zlaté srdce máte, zralosti lásky 

i společného života jste se dočkali.

Děkujeme za všechnu lásku a péči
a přejeme vám hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let.

Mirek, Eva a Pavel s rodinami
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov
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Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Rozloučili jsme se

Květoslava Kinclová – Tvrdkov ................................................. 1927
Miroslav Křápek – Edrovice ....................................................... 1941
Vlastimil Raušer – Rýmařov ....................................................... 1944
Jan Fojtík – Horní Město ............................................................ 1966
Jan Ziegler – Rýmařov ................................................................ 1946

Marie Grešková – Rýmařov ........................................................ 1947
Eva Vlčková – Rýmařov ............................................................. 1948
Miroslav Čada – Dolní Moravice ............................................... 1929
Vladimír Král – Malá Morávka .................................................. 1935

Dne 8. září 2021 by oslavil 100. narozeniny 
náš tatínek, dědeček a pradědeček,

pan František Šac.

S láskou vzpomínají
dcery Ivona a Naďa s rodinami

Dne 13. října 2021 
vzpomeneme 3. výročí dne, 

kdy nás navždy opustila
manželka, maminka a babička

Věra Zigmundová.

Vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinou

Nic víc ti nemůžeme dát,
jen svíčku a tiše vzpomínat.

Odešla jsi, ale zůstala jsi v srdci těch,
kdo měli tě rádi.

Dne 6. října 2021 vzpomeneme
7. výročí úmrtí naší drahé sestry

Jiřinky Kysilkové, roz. Zigmundové.

Věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Sestra Věra s rodinou, bratr František s rodinou

Dne 6. října 2021 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí 

naší milované maminky, manželky  
a babičky,

paní Jiřinky Kysilkové.

S láskou a úctou vzpomínají
manžel Jan, dcera Jiřina, syn Petr,

zeť Jarek, vnuk Jarek

Třicet let od smrti arcibiskupa Františka Vaňáka
Do novodobých dějin Rýmařovska 
a hlavně do srdcí mnoha jeho obyva-
tel se jistě nesmazatelně vrylo působe-
ní ThDr. Františka Vaňáka, který zde 
prožil 38 let své výjimečné kněžské 
dráhy. V září letošního roku uplynula 
již tři desetiletí od ukončení jeho po-
zemské pouti, připomeňme si proto 
její závěrečnou část, jež následovala po 
odchodu z našeho města.
Dvanáctého prosince roku 1989 byl 
ThDr. František Vaňák Svatým otcem 
Janem Pavlem II. ustanoven arcibiskupem olomouckým, metropoli-
tou moravským, plným následovníkem, oficiálním třináctým nástup-
cem předcházejících arcibiskupů olomouckých. Slavnostní introniza-
ce proběhla 17. března roku 1990 v olomoucké katedrále sv. Václava. 
O měsíc později bylo panu arcibiskupovi na Velehradě slavnostně 
předáno pallium přímo z rukou papeže Jana Pavla II. Dva měsíce po 
papežově návštěvě byly oficiálně obnoveny diplomatické styky mezi 
Československem a Vatikánem. 
Před „panem doktorem“, jak se mu v  Rýmařově říkalo, stály nároč-
né úkoly. Po létech nesvobody bylo třeba obnovit náboženský život 
se vším, co k  němu patří, reorganizovat největší diecézi ve střední 
Evropě, vysvětit pomocné biskupy, jmenovat nové děkany, navrátit se 
k poutním tradicím a na poutní místa znovu vrátit řeholníky (to byla 
situace poněkud komplikovaná kvůli stáří řeholníků, neboť noviciáty 
byly během totality nemyslitelné). Hlavním úkolem také bylo znovuo-
tevření církevního gymnázia v Kroměříži a Cyrilometodějské boho-
slovecké fakulty v Olomouci.
Během své funkce musel Mons. Vaňák řešit široké spektrum problé-
mů, mnohé z nich vyžadovaly specifický přístup (veřejnost totiž měla 

pocit, že pan arcibiskup vše a ihned vyřeší). Šlo například o stížnosti 
na kněze či stížnosti kolem přesunů duchovních, řešily se minulé ko-
laborace, stav a navrácení církevních památek, nové koncepce výuky 
na katolických školách a univerzitách, politická situace ve světě, ale 
i finanční půjčky či drobné dary pro bezdomovce.
Jedním z ožehavých témat byla „podzemní církev“, tajná svěcení bis-
kupů, kněží, ženatých mužů, ba i žen. Pan arcibiskup prosazoval vý-
chovu mladých varhaníků, chtěl také pověřit řád voršilek výukou a vý-
chovou zbožných děvčat pro práci farních hospodyň a jeho přáním 
bylo zakládat penziony pro kněze ve výslužbě. 
Konaly se první kroky k obnově poutního místa Panny Marie Pomoc-
né u Zlatých Hor, které komunisté srovnali se zemí. Obnovovaly se 
katolické oddíly Junáka, aktuální bylo i obnovování církevních ne-
mocnic a návrat řeholních sester na tato pracoviště. Po létech zákazů 
bylo třeba vytvořit nové osnovy pro výuku náboženství a s tím i nové 
učebnice. Důležitým tématem se stalo studium laiků na katolických 
univerzitách. Po sametové revoluci všeobecně chyběly bible, breviáře, 
misály, knihy s náboženskou tematikou, teologicko-filosofické traktá-
ty.
Pan arcibiskup působil i na mezinárodním poli – vycestoval do USA 
a Kanady obnovit spolupráci s českými krajany, 17. května 1990 přiví-
tal v olomoucké katedrále Terezu z Kalkaty. 
Česká televize měla dokonce natočit dokument o jeho životě, avšak 
nemoc a předčasná smrt tyto plány překazila. Nakonec se osobnost 
ThDr. Františka Vaňáka objevila v dokumentu Jana Špáty o Jindřichu 
Štreitovi s názvem Mezi světlem a tmou.
Když na veřejnost prosákly informace o tom, že je pan arcibiskup 
nemocen, spekulovalo se o rakovině jater, žaludku či prostaty. První 
vážné známky choroby propukly už v říjnu 1989. Z lékařských zpráv 
však vyplývá, že šlo o rakovinu pravé ledviny, s pozdějším prorůstá-
ním nádorových buněk do okolních tkání.
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Po oslavách zlatého kněžství a kulatého životního jubilea na Velehra-
dě, které absolvoval ze svých posledních sil, byl pan arcibiskup odve-
zen do nemocnice Města Albrechtic, kde pracoval jeho osobní lékař. 
Když se malinko zotavil, odjel na týden do Olomouce. Nemoc se však 
zhoršovala, a tak bylo nutné vrátit se do nemocnice. V  posledních 
chvílích života odmítal tišící léky a z  jeho úst zazněla tato poslední 
slova: „Tak půjdeme…“
Zemřel 14. září o svátku Povýšení svatého kříže. Po rozloučení v olo-

moucké katedrále byl ThDr. František Vaňák pohřben do hrobu na sv. 
Hostýně jako desátý arcipastýř olomoucký, který leží mimo olomouc-
ký dóm. Konec života ThDr. Františka Vaňáka, ale nejen ten, byl do-
zajista poznamenán utrpením s  bolestí, avšak i vírou a nadějí. Také 
tím, jak statečně a bez reptání nesl svůj úděl, se stal inspirací nejen 
pro katolické věřící, ale i pro lidi, kteří chtějí svůj život prožít v pravdě 
a službě bližním. Ať mu svítí věčné světlo.

Foto a text: PhDr. Mgr. Miroslav Hanuš

Přehled kulturních akcí – září/říjen 2021

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

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

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

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

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

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

25.–26. 9. hrad Sovinec
Hradní hodování

26. 9. 9:00 hod. Rýmařov
Pouť – kostel sv. arch. Michaela

26. 9. 19:00 hod. Městské divadlo Rýmařov
Udělej mi dítě, prosím!

28. 9. hrad Sovinec
Jak se lidem žilo

28. 9. 10:00 hod. Skály, kostel sv. Václava
Pouť

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

Hedva Český brokát
Mimořádné komentované prohlídky

4.–8. 10. Měst. knihovna Rýmařov
Týden knihoven

8. 10. 17:00 hod. Měst. knihovna Rýmařov
Vernisáž: Martin Zemanský – Kobyla

8. 10. – 31. 12. Městská knihovna Rýmařov
Výstava: Martin Zemanský – Kobyla

14. 10.
Měst. muzeum Rýmařov
Komentovaná prohlídka výstavy
Muzeum jubilejní 120–30

18. 10. Městské divadlo Rýmařov
Jiří Kolbaba – Bhútán

21. 10.
Měst. muzeum Rýmařov
Komentovaná prohlídka výstavy
Muzeum jubilejní 120–30

22. 10. Jazzclub SVČ
Koncert: KIN + E Converso

30. 10. 19:00 hod. zámek Janovice
Strašidelný zámek, netradiční prohlídka

Městské muzeum a Galerie Octopus

Kurt Gebauer se svými studenty vystavuje v Opavě
Přední český výtvarník, environmentalista, jedna z osobností sametové 
revoluce, aktivista a pedagog Kurt Gebauer se v Rýmařově poprvé před-
stavil výstavou v Galerii Octopus rýmařovského muzea v srpnu 2019. V té 
době vznikla spolupráce autora s Lucií a Daliborem Kamenskými, kteří 
pro něj ve své firmě Eurointermetall začali vyrábět sochy kovových Trub-
kounů. Jedna z nich od letošního května vítá návštěvníky před budovou 
muzea a další dvě zamířily na výstavu do Opavy.
Vernisáž opavské výstavy s názvem Okupace Kurtem byla příznačně 

zahájena v sobotu 21. srpna na výročí invaze vojsk Varšavské smlou-
vy do Československa před třiapadesáti lety. V prostorách prázdné-
ho opavského obchodního centra Slezanka ze 70. let 20. století na 
Horním náměstí se prezentuje autor se svými ranými malbami, kres-
bo-malbami s tématem bazénů, drobnějšími plastikami a souborem 
Trubkounů z kartonu. Vystavují s ním však také absolventi ateliéru 
veškerého sochařství, který Gebauer vedl na pražské UMPRUM 
v letech 1992–2012. Za tu dobu zde vychoval na 150 umělců. Mezi 

Kurt Gebauer u kartonových Trubkounů U kovového Trubkouna vyrobeného v Rýmařově
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Se studenty

vystavujícími je i sochař Adam Rybka, rýmařovský rodák a poslední 
Gebauerův student. 
Opavská výstava navazuje na výstavu pražskou, nazvanou Kurtovi, 
jež byla k vidění na uměleckoprůmyslové škole v létě od 9. června 
do 7. srpna. Obě výstavy – v Čechách a ve Slezsku (autor pochází 
z Hradce nad Moravicí) – pro svého milovaného profesora zorganizo-
vali sami absolventi, kteří mu tak chtěli poděkovat za léta prožitá na 
škole a rovněž poblahopřát k jeho osmdesátinám. 
V prostoru před Slezankou stojí, resp. leží dvě sochy Trubkounů, jež 
byly vyrobeny v rýmařovské firmě Eurointermetall manželů Kamen-
ských. Rýmařov tak opět zanechal stopu. Opavská výstava bude k vi-
dění do konce září. 

Foto a text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Rýmařovské muzeum oslavilo dvojité jubileum

Přesně před 120 lety bylo v Rýmařově založeno první městské muzeum, 
které čekal netušeně trnitý osud. Nejdříve třiačtyřicetiletou činnost pře-
rušila druhá světová válka. Muzeum bylo zrušeno, jeho sbírky zničeny 
a rozkradeny. V 50. letech založené Okresní vlastivědné muzeum fun-
govalo pouhé tři roky. Nařízením krajského národního výboru zaniklo 
a muselo všechny sbírky a zařízení předat bruntálskému muzeu. Rýma-
řov tak přišel o muzeum dvakrát. Napotřetí byla muzejní instituce ve 
městě založena před 30 lety z iniciativy historika a pedagoga Mgr. Jiřího 
Karla a řady dobrovolníků. Dvojité výročí – 120–30 – je zajisté pádným 
důvodem k oslavě a bilanci. 

Městské muzeum Rýmařov spolu s polským Muzeem Wsi Opolskiej 
w Opolu od začátku roku pracovaly na přípravách velkého projek-
tu „Muzeum jubilejní. 120–60–30“, na který získaly finanční dota-
ci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a od měst Rýmařova 
a Opole. Díky dotaci prošly dva sály Galerie Octopus renovací spo-
čívající ve výměně podlahové krytiny, topných těles, omítek, zazdění 
nepoužívaného vchodu a vybavení moderním osvětlovacím systé-
mem. Prostory galerie, v nichž Spolek OCTOPUS s muzeem každým 
rokem uskuteční osm dočasných výstav, tak získaly důstojnější a pro-
fesionálnější podobu.
Vyvrcholení projektu pak představovala výstava o historii a struktuře 
obou institucí, jakož i společné příhraniční spolupráci, která trvá již 
téměř deset let. Rýmařovské náměstí tak oživila krátkodobá výstava 
pod širým nebem ve formě informačních desek instalovaných na spe-
ciálních stojanech, jež k tomuto účelu budou využívány pravidelně. 
Výstava k jubileu pokračuje přímo v budově muzea. V Galerii Pranýř 
se návštěvník dozví o německém muzeu, které v letech 1901–1944 
sídlilo v přízemí radnice. Prostor je věnován rovněž jeho zaklada-

teli, starostovi a podnikateli Wilhelmu Ludwigovi. K vidění je série 
prvorepublikových architektonických plánů bohužel nerealizované 
novostavby muzea, které zapůjčil Státní okresní archiv Bruntál se 
sídlem v Krnově a podle nichž Vít Rychlý vytiskl 3D model. Z éry 
Okresního vlastivědného muzea (1955–1958) jsou vystaveny dobové 
dokumenty a fotografie, zejména však několik dočasně zapůjčených 
předmětů původního rýmařovského OVM, dnes patřících do sbírek 
Muzea v Bruntále.
Výstava pokračuje v malém sále Galerie Octopus tématem obnovy 

Panelová výstava na rýmařovském náměstí

Ředitel opolského muzea Jarosław Gałęzą blahopřeje ředitelce rýma-
řovského muzea Růženě Zapletalové

Křest katalogu, zleva v zadní řadě historici Petr Balcárek a Tomáš 
Lašák, průvodci Daniel Greger a Vladislav Hýbl, vpředu Růžena Za-
pletalová a Michal Vyhlídal
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muzea v roce 1991 a osobnosti Mgr. Jiřího Karla. Prostoru vévodí 
busta obnovitele, vytvořená v letech 2019–2021 a zapůjčená rýma-
řovským sochařem Adamem Rybkou; do laminátu ji odlil Tomáš 
Plánička. Vystaveny jsou dobové dokumenty, písemnosti a fotografie 
týkající se tehdejší Společnosti pro obnovu městského muzea v Rý-
mařově. Prostor je věnován také Klubu amatérských výtvarníků, jenž 
se po vzniku muzea a založení galerie transformoval ve Sdružení 
výtvarníků Octopus. Někteří členové současného Spolku OCTOPUS 
(např. M. Dolák, M. Gašperák, R. Karel, K. Pánková, R. Panáček,  
Š. Lupečková) jsou na výstavě zastoupeni výtvarnými pracemi.
Velký sál Galerie Octopus představuje průřez muzejními sbírka-
mi čítajícími v současnosti na 23 000 inventárních čísel. Proto byly 
přednostně vystaveny předměty získané od dárců či zakoupené za 
laskavé finanční podpory města Rýmařova za posledních deset let. 
Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost si prohlédnout předměty, 
které z důvodu omezených prostorových možností většinu času trá-
ví uloženy v depozitáři: např. pískovcovou hlavu Stalina, sraženou 
z pomníku Karlem Raškou v roce 1957; sváteční prapor z 18. století 

s malbou archanděla Michaela; tovaryšský list s vedutou Rýmařova 
z roku 1819; gobelín Jiřího Fuseka z roku 1959, vyrobený v gobelínce 
ve Valašském Meziříčí, jenž visíval na radnici či v městské knihovně; 
plány rýmařovských architektů a stavitelů Franze Plachta a Rudolfa 
Schuberta; dobové sklo a porcelán a mnoho dalšího.
Otevření výstavy v pátek 3. září předcházela slavnost, jež se odehrála 
na rýmařovském náměstí a které se ve slunném podvečeru účastnilo 
na dvě stě návštěvníků. U mikrofonu se postupně vystřídali ředitelka 
muzea Růžena Zapletalová, autor návrhu rekonstrukce muzejní budo-
vy architekt Jan Tesař, první porevoluční starosta Rýmařova Miroslav 
Slováček, současný starosta Luděk Šimko a místostarostka Lenka 
Vavřičková, ředitel Muzea Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęzą, 
dále kurátor výstav Michal Vyhlídal a etnograf Bogdan Jasiński. Celý 
program moderovala Barbora Niedobová, která přednesla rovněž 
slova obnovitele muzea Jiřího Karla, jenž se ze zdravotních důvodů 
programu nemohl zúčastnit. Součástí oslavy bylo představení nové-
ho katalogu k výstavě. O vynikající hudební vystoupení se postaralo 
LAM trio z Beskyd s repertoárem z období první republiky. 
Výstavu můžete navštívit do 31. října, a máte-li zájem o propojení 
s mluveným slovem, zajděte na komentované prohlídky muzea ve 
čtvrtek 14. a 21. října v 17 hodin. 

Poděkování:
Městské muzeum Rýmařov děkuje Euroregionu Praděd, městu Rýma-
řovu, Muzeu Wsi Opolskiej w Opolu, Městským službám Rýmařov, 
firmě STAS Borise Pavláska, firmě Eurointermetall Lucie a Dalibora 
Kamenských, tiskárně K-tisk Pavla Kupky, hotelu Slunce, Sklenář-
ství Zdeňky Zbořilové, Radku Bulovi, Barbaře Szot, Janu Jeništovi, 
Zdence Přikrylové Nesetové, Janě Strnadelové, Adamu Rybkovi, 
Elišce Volaříkové, Barboře Niedobové, Petru Laštůvkovi a všem, kdo 
se podíleli na přípravě oslavy muzejního jubilea. 

Text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Adam RybkaNávštěvníci si prohlížejí bustu Jiřího Karla

Oprava střechy muzea
Od 6. září probíhá na budově městského muzea oprava střechy. Bě-
hem září a října by měly firma STAS a Klempířství Harabiš vzešlé 
z výběrového řízení odstranit staré pokrytí plechem, pod kterým se 
nachází dřevěné šindele. Budou rovněž vyměněny shnilé a hmy-
zem napadené konstrukční prvky krovu. Střechu pokryje nová kry-
tina ze střešních šablon. Oprava nesouvisí s plánovanou celkovou 
rekonstrukcí budovy, vyžádal si ji havarijní stav. Pokud dojde ke 

kompletní rekonstrukci podle návrhu architekta Jana Tesaře, střešní 
krytina bude rozebrána a znovu použita. Opravu finančně zajistilo 
město Rýmařov a dohled nad ní vykonává Byterm Rýmařov. Z dů-
vodu rekonstrukce bude 2. patro s expozicí textilnictví a hornictví 
dočasně uzavřeno. 

Foto a text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov
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Návštěva z bavorského Memmingenu
V úterý 7. září rýmařovské muzeum hostilo návštěvu z bavorského 
města Memmingenu, jemuž se přezdívá „Město svobodných práv“. 
Ute Perlitz, ředitelka městského muzea v Memmingenu, Ursula Win-
kler, projektová vedoucí nové koncepce výstavy vlastivědného mu-
zea Bruntálska, Gerhard Pohl, pověřený ředitel vlastivědného muzea 
Bruntálska a tlumočnice Jana Vymazalová do našeho kraje přijeli, 
aby se z pověření nadace Stiftung Museum Freudenthal/Altvater 
(Nadace Muzeum Bruntálu / Hrubého Jeseníku) domluvili na spolu-
práci související s vytvořením nové koncepce vlastivědného muzea 
Heimatmuseum Freudenthal/Altvater. To bylo při městském muzeu 
v Memmingenu založeno už v roce 1956, tedy deset let poté, co město 
přijalo přibližně 8 000 sudetských Němců odsunutých převážně z kr-

novského a bruntálského okresu.
Cílem výpravy byla prohlídka městských muzeí v Bruntále, Krno-
vě, Opavě a Rýmařově a také návštěva Jindřicha Štreita v Sovinci. 
V Rýmařově muzejní kolegové zhlédli stálou expozici a novou vý-
stavu o historii rýmařovského muzea, dále projevili zájem o architek-
tonické dědictví spjaté s rodinami Flemmichů a Schielů, prohlédli si 
Otevřenou bránu Herberta Dlouhyho a externí expozici textilnictví 
v budově Hedvy Český brokát. Obě instituce se dohodly na vzájemné 
výměně historického materiálu a spoluúčasti na tvorbě nové expozice 
v Memmingenu.

Foto a text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Zleva Ursula Winkler, Gerhard Pohl, Ute Perlitz, Jana Vymazalová 
a Růžena Zapletalová

Prohlídka expozice textilnictví

Otevření audiovizuálního sálu v Hedvě Český brokát

Po vytvoření komorní expozice tkalcovství Martinou Kohoutkovou v roce 
2013, otevření nové části na téma Dějiny textilnictví na Rýmařovsku 
v roce 2015 a další expozice Jak vzniká tkanina o čtyři roky později se 
externí expozice textilnictví Městského muzea Rýmařov v budově textil-
ky Hedva Český brokát rozrostla o nový prostor.
Od začátku letošního roku rýmařovské muzeum realizovalo projekt 
„Společná nit. Tkalcovský příběh Rýmařova a Prudniku“, financo-
vaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařo-
vem, s příhraničním partnerem Muzeem Ziemi Prudnickiej, se kterým 
už v roce 2019 otevřelo novou expoziční část v industriálním prostoru 
bývalé přípravny v textilce Hedva Český brokát. Někdy v té době se 
muzejníci s pracovnicí Hedvy Martinou Kohoutkovou shodli, že by 

završením externí expozice mohlo být vybudování audiovizuálního 
sálu, jenž by v budoucnu sloužil jak k výstavním účelům, tak k před-
náškám, workshopům, ale zejména k promítání krátkometrážního fil-
mu připomínajícího dlouhou textilní tradici na Rýmařovsku. Takový 
film si v rámci předešlého projektu nechalo vytvořit prudnické mu-
zeum pro svou pobočku Centrum tkalcovských tradic a rýmařovské 
muzeum se jím nechalo inspirovat. 
V první třetině letošního roku byl vyklizen sál bývalé šlichtárny, byla 
provedena oprava omítek, výmalba, oprava skleněných tabulek v ok-
nech, stropu a podlah, kovové konstrukce byly nově natřeny a byla 
vytvořena plocha pro promítání. Upravena byla také světelná instala-
ce. Sál byl vybaven závěsným systémem pro výstavy a audiovizuální Slavnostní otevření audiovizuálního sálu

Promítání nového filmu
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Chystá se výstava Marie Kodovské ve Zlíně

Galerie Marie Kodovské, sídlící v domě 
této výtvarnice a básnířky na Mlýnské 
ulici a vedená Ing. Františkem Orságem, 
ve spolupráci s kurátorem Městského 
muzea Rýmařov Mgr. Michalem Vyhlí-
dalem připravují na říjen a listopad vý-
stavu umělkyně v Galerii Václava Chada 
ve Zlíně. Pro čtyři rozsáhlé sály galerie 
umístěné na zlínském zámku byl vybrán 

soubor čítající necelou stovku děl od velkoformátových emailových 
maleb na sololitech přes tempery, akvarely, kresby a koláže po pod-
malby na skle. Zahájení výstavy s názvem Marie Kodovská. Chtěla 
by toulat se v pohádkovém kraji se uskuteční ve čtvrtek 7. října v 17 
hodin a potrvá do 28. listopadu s tím, že v sobotu 27. listopadu by 
měla proběhnout komentovaná prohlídka s průvodním slovem Mi-
chala Vyhlídala. 

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Přírůstek do sbírek 
Anonymní fejeton – 2. část 

Jak se žilo za doby kapitalistů v době první republiky

Městské muzeum Rýmařov získalo v  červnu z  Horního Města sešit 
formátu A5 s černými deskami, na jehož 34 stranách je šedomodrým 
inkoustem a drobným písmem s často namáčeným perem popsán pří-
běh pracovníka v kultuře. Název krátkého anonymního útvaru – který 
autor uvádí jako fejeton – sice odkazuje k meziválečnému „kapitalis-
tickému“ období, nicméně reálie a děj jsou pravděpodobně zasazeny 
do období padesátých let 20. století, jak může dokládat i poznámka 
v  sešitě „Jiráskův Hronov 11. 8. 56 do 15. 8. 56“. Pro lepší pochope-
ní dobových reálií byly za číselnými odkazy vloženy krátké komentá-
ře historika Mgr. Jiřího Karla. Text je zachycením nejen nadčasových 
osobních animozit mezi lidmi a vykreslením povahových vlastností 
některých protagonistů, ale i zobrazením tehdejší přísně hierarchické 
společnosti s jejím důrazem na kontrolu a poslušnost na úkor osobního 
přínosu hlavního hrdiny – „stařečka“. Ten kvůli nepochopení tehdej-
šího charakteru kulturní činnosti, která se od něj vyžadovala, musel 
odejít z práce, již miloval a měl v ní úspěch. Text sice není dokončen 
a nemá vysokou literárně uměleckou hodnotu, o to důležitější je však 

regionální, ryze osobní reflexe, subjektivní výpověď o stavu kultury 
a společnosti v minulosti. 

Šiřitelé kultury mívali také v týdnu své schůzky, kterých se zúčastňoval 
stařeček. Scházeli se tam čtyři jeho nadřízení, aby si rozvrhli úkoly 
na celý týden, dále muzejník a ředitel hudební školy. Stařeček nemohl 
se vynadivit, jak šiřitelé kultury dovedou hovořit mezi sebou. Ředitel 
hudební školy třikráte chtěl opustit tuto schůzku pro osobní napadání 
inspektorem knihovnictví. Slova, která při tom padala, nebyla právě 
z těch nejvybranějších.1 Jestliže měl pokoj ředitel hudby, odnesl to vždy 
muzejník, kterému se říkalo „kastelán“,2 ač tento měl vysokoškolské 
vzdělání, byl největším chudákem, který se stal terčem a musel pocítit 
rány, které mu dával tento inspektor knihovnictví jako jeho nadřízený. 
Všechno prý dělá obráceně, nerespektuje jeho nařízení atd. atd. Žád-
né námitky „kastelána“ nebyly přijaty. A tak to šlo každý týden, když 
se hádali s podřízenými, také sami mezi sebou, a hlavně s inspekto-
rem knihovnictví. Při takovém jednom vystoupení inspektora se svými 

technikou pro promítání. Do prostoru byly navezeny vyřazené, nepo-
užívané tkalcovské stroje.
Slavnostní otevření nového sálu se uskutečnilo v sobotu 11. září. Ná-
vštěvníci z tuzemska i z Polska postupně vyslechli slova ředitelky 
rýmařovského muzea Růženy Zapletalové, historika a autora scénáře 
filmu Tomáše Lašáka, starosty Rýmařova Luďka Šimko, místosta-
rostky Lenky Vavřičkové, zástupce Prudniku Marcina Husaka, jedna-
tele firmy Hedva Český brokát Víta Komárka a Martiny Kohoutkové, 
dále kurátora výstavy Zbygniewa Cwynara a zástupce ředitele prud-
nického muzea Janusze Stolarczyka; odpolední akci moderovala Bar-
bora Niedobová. Poté návštěvníci zhlédli desetiminutový dokument 
Flemmichové a Schielové v češtině a v polštině (k dispozici je taktéž 

verze v angličtině a němčině). Následoval program s prohlídkami 
expozic, Vladimíra Křenková z Nedělní školy řemesel ve Stránském 
předla na kolovrátku, zájemci si prohlédli novou výstavu malovaných 
vzorů pro výrobu ubrusů ze sbírek prudnického muzea a kolem třetí 
hodiny na akci navázal příjezd veteránů v rámci jízdy Trofeo Niké. 
Návštěvníci mohou nový film zhlédnout během standardní prohlídky 
v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin nebo při 
poslední mimořádné prohlídce s divadelníky a s exkurzí do provozu 
tkalcovny ve středu 29. září v 10:00 a ve 14:30. Neváhejte, září už 
končí a s ním i letní sezóna! 

Foto a text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Příjezd veteránůTkaní na stavu

Marie Kodovská, 1980, 
foto: Jindřich Štreit
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podřízenými byl přítomen i nový adept, který žádal o přijetí do služeb. 
Když však spatřil a poznal metodu osvětáře ke svému podřízenému, 
bez jakékoliv omluvy odešel, nechtěje slyšet již o kultuře a o nastoupe-
ní podobného místa. Spolupracovníci stařečka po trapných výstupech 
ze služeb vystupovali a raději se rozhodli pro práci tělesnou, takže 
z nejnižších obvodních pracovníků zůstal jen stařeček. Tento měl pro-
zatím ode všech pokoj, neboť jako čtyřicetiletý praktik v divadle s jeho 
souborem po odehrání šesti divadelních kusů se dostal na první místo 
v okrese, maje založeny v sedmi obcích divadelní kroužky, s kterými 
měl dosti práce. Klidu však nebylo, inspektor na stařečka, ač sám al-
koholik, činil narážky, že jen v hospodě je stařečka možné najít. Stařeč-
ka to mrzelo, neboť do hospody šel jen tehdy, když tam měl svolanou 
nějakou schůzi nebo divadelní zkoušku, ve dne jen někdy, když čekal 
na někoho z vesnice, aby mohl dát vzkaz nebo vylepit plakát po někom 
do té nebo oné vesnice, někdy zase s plakátem, který v hostinci vyvěsil, 
i v poledne, když pošta byla zavřena a on musel někam telefonovat.3 
A tak narážky inspektora knihoven stařečka bolely. Přesto však neztrá-
cel chuť k práci, neboť si říkal: „Lid to potřebuje, co ty děláš, a někdo 
tu práci musí dělat.“
Klid však neměl, neboť druhý jeho nadřízený ze čtyř, okresní inspektor 
knihoven, si řekl, že „stařeček musí převzíti knihovnu v místě svého 
působiště“. Odůvodňoval to tím, že se musí při této stránce zacvičit, 
tj. v práci s knihou, aby mohl ve svých obvodech radit a pomáhat kni-
hovníkům. Stařeček uznával toto nařízení a knihovnu převzal. Půjčo-
valo se dvakrát v týdnu, ale jelikož do knihovny chodilo dvacet čtenářů 
a v letním období jen k deseti, obnovil stařeček půjčování jen na jeden 
den v týdnu se souhlasem obecních starších, kteří s návrhem souhla-
sili, neboť v letních pracích je nutné jet v pole a čtenáři sami od sebe 
proto nechodili do knihovny, jen těch několik školních dětí.
Inspektor se to dozvěděl a bylo zle. Stařeček se ospravedlňoval rozhod-
nutím obce, ale vše marné. Inspektor stále jen měl své: „Proč jste ne-
uposlechl svého nadřízeného, proč jste mně nehlásil změnu? A s obec-
ními funkcionáři si to vyřídím sám, sám za nimi dojedu.“ A tak dojel. 
Stařeček dostal nařízení, že musí půjčovat dvakrát týdně. Inspektor pro 
kulturu zase stál při stařečkovi, že je to zbytečné a že on jest také proti 
tomu. Inspektor knihoven si tedy zavolal nejvyššího nadřízeného, škol-
ského referenta, na pomoc, kterému vysvětloval situaci a že prý sta-
řeček ovlivnil obecní funkcionáře a že stařeček porušil kázeň neupo-
slechnutím svého nadřízeného atd. atd. Slovo dalo slovo a stařeček jen 
udiveně poslouchal, až konečně vybuchl a řekl inspektoru knihoven: 
„Budu se řídit usnesením obecní rady, které knihovna náleží, vy jen, 
pane inspektore, máte dávati pomoc radou.“ To inspektora dohřálo, to 
byla uražena jeho ješitnost do největší míry. Napřed zbledl, pak zrudl 
a konečně vypukl: „To vaše vyjadřování se o mně, že jednám křupácky, 
si od vás vyprošuji a nařizuji vám, že se bude půjčovat dvakrát týdně.“ 
Stařeček s mírným úsměvem a klidným hlasem odpověděl: „Nemám 
nadřízené, mám jen své spolupracovníky. A co se týče názvu ‚křupa-
na‘, není mým vynálezem, ale je to přezdívka, kterou jste již dostal za 
éry, když jste byl ředitelem školy, od svých kolegů, a přišel jsem k tomu 
tak, že jeden z nich se mě ptal, jak se chováte, jestli jste ještě tako-
vým a jednáte-li ještě jako rakouský křupan. Odpověděl jsem, že mně 
tak někdy připadáte podle jednání, kterých jsem byl svědkem s vašimi 
podřízenými, jako s ředitelem hudební školy, s ‚kastelánem‘ a ostatní-
mi, a konečně, se mnou.“ Stařeček mluvil klidně... Referent z okresu se 
zvednul ze židle a řekl: „Tak již se nějak domluvte,“ a odešel do své 
kanceláře. Po chvíli klidu inspektor, klidně přemáhaje v sobě mařenou 
ješitnost, se ptá, kdy bude rada zasedat a že tam přijede, aby stařeček 
na něho čekal, tedy v úterý v 17.00 hodin. Tím bylo jednání skončeno. 
Co bylo po odchodu, se stařeček dozvěděl tak, že nadřízený inspektor 
kultury vytknul inspektorovo jednání a že sám se již nemohl udržet, ale 
nemohl svůj názor vyjádřit před podřízeným stařečkem. A tak přišel 
den, úterý, kdy měla rada zasedání. Stařeček čekal v knihovně, zamy-
šlen, jak celá věc dopadne. Čekal od 17.00 hodin do 18.30, a nikdo 
nešel. Zavřel tedy knihovnu a šel k večeři, neboť na 19.00 hodin měl 
se dostavit do hostince na mysliveckou schůzi a rovněž jako režisér na 

divadelní zkoušku a potom ve 20.00 hodin na zasedání rady.
S večeří spěchal, aby v 19.00 hodin byl na schůzi myslivců, kde měli 
dojeti myslivečtí funkcionáři z okresu. Stařeček se dostavil přesně 
v 19.00 hodin, členů bylo tam jen několik, a tak se omluvil, že se vrátí 
za chvíli a šel na obec, kde v jedné místnosti měl divadelní zkoušku, 
aby jen řekl, aby zkoušku „dnes dělali sami“, a určil svého zástupce. 
V té době však zrovna přijel knihovnický inspektor do bytu stařečka 
a ptal se jeho manželky, kde stařeček je, a ta mu řekla, že je na zkouš-
ce. Inspektor sedl na motorku a jel tam, kde mu bylo řečeno, že tam 
„stařeček asi není, že bude v hostinci“, kde má schůzi. Inspektor jel 
tedy do hostince a tam se dozvěděl, že právě stařeček odešel. Jelikož se 
se stařečkem minul, jel zpět na obec, kde již byl stařeček, a začal hned 
zhurta: „Jen v hospodě vás může člověk najít.“ Stařeček překvapen 
hledí, nechápe a [inspektor] říká: „Byl jsem v patře u ochotníků, jak 
mně bylo řečeno, a tam jste také nebyl, až v hospodě mně bylo sděleno, 
že jste tam byl a že jste někde odešel.“
Stařeček neodpověděl, ani žádných námitek neudělal, neboť schů-
ze v hospodě byla ve zvláštní místnosti, takže s hospodou neměl nic 
společného. Rada se sešla, začalo jednání. Inspektor hned začal tím, 
proč přijel, aby věc o půjčovném uvedl do pořádku, a že se domnívá, 
že stařeček radu ovlivnil, a tak se jistě dohodnou. Začal pěknými slovy 
a lichotkami, radě přednášel význam četby a že oni jako funkcionáři, 
o nichž ví, že své funkce konají dobře, uznají tuto nutnost a že nemohou 
být proti tomu, aby se půjčovalo dvakrát týdně. Předseda rady mu na 
to odpověděl, že pro čtyři až deset čtenářů stačí jeden den a zvláště 
v době letní, kdy lid má dosti práce, se tolik nečte a potom, že je v to-
várně knihovna4 a pro děti ve škole, a také že ti největší čtenáři si knihy 
dokonce kupují. Tato odpověď dohřála inspektora, že začal předpisy 
a nařízení citovat atd. atd. Ani tento způsob pro radu neplatil. Stařeček 
si dovolil upozornit inspektora na to, že nepřišel proto, aby přednášel, 
ale proto, aby co on (stařeček) jako radu ovlivnil, aby ji tedy od-ovliv-
nil. Rada na to, že nikdo ji neovlivnil a že trvá na tom, přes letní dobu 
aby se půjčovalo jen jeden den.
Inspektor po tomto rozhodnutí ve zlosti obrátil se k stařečkovi a na-
řídil: „V aktivu si o tom pohovořme soukromě a půjčovat se bude.“5 
A k radě řekl: „O vás podám hlášení okresní radě, která vám to naří-
dí.“ Na to dostal odpověď, že obec svolá lid a ten rozhodne o věci a od 
nikoho si nařizovat nedají. A tak ve 23.10 hodin se schůze ukončila. 
Stařeček měl tedy nové trápení a nikdy nevěděl, komu se má zavděčit, 
když má pět představených, aby měl pokoj; byl rozhodnut, že půjčovat 
bude třeba šest dní v týdnu.
Na aktivu se nedělo nic, neboť pan inspektor nebyl přítomen; až te-
prve příštího týdne se na aktivu ptal stařečka, zdali půjčuje dvakrát. 
Stařeček, že ne, že se řídí usnesením rady. Tím znovu dopálil tak pana 
inspektora, že tento vylítl a ostře prohlásil: „To je neuposlechnutí 
nadřízeného orgánu“ a stařečka že nechá předvolat před okresní radu 
atd. atd., až konečně stařeček z místa odešel; co si však o tom myslel, 
nikomu neřekl. Ale v jeho staré hlavě začalo nějak probíhat tolik myš-
lenek a tolik si kladl otázek, až se mu ze všeho točila hlava. A říkal si: 
„Ke vší mojí práci ve dne a v noci dostávám takovou odplatu? Zatímco 
oni, když přijedou na vesnici, jeden dostane facek, druhý jest zde do-
provázen kamením, tak tak že mohl své auto nastartovat a hostinská jej 
honem pustila ven jiným vchodem.6 Tak vypadají tito „kulturtrejgri“7 
u lidu na vesnici, a tito mně, starého veterána v kultuře, honí.“ Přitom 
si odplivl a řekl něco polohlasně o sprosťácích. 
Za týden na to byl svědkem výstupu, který vznikl mezi jeho dvěma 
nadřízenými, jak se častovali nadávkami. Stařeček nebyl schopen slo-
va a jen očima bloudil z jednoho na druhého. Konečně to skončilo tak, 
že jeden práskl tužkou, zamknul stolky a že mu to není zapotřebí, že 
půjde k lékaři a skončí svoji práci. Druhý následoval prvního, zamkl 
stolky s poznámkou, že dá ihned výpověď, a obraceje se na stařečka, 
aby šel vyřídit inspektorovi pro kulturu, co se stalo, odešel domů. Sta-
řeček šel věc vyřídit, a když objevil dveře, byl tam již ten první inspek-
tor a podával zprávu.
Stařeček vyřídil také vzkaz a poroučel se. Jeho úsudek byl jeden, že 
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s podobnými lidmi se nedá pracovat, že takoví lidé nepatří k řízení 
kultury. Večer stařeček měl zkoušku u divadla. Jelikož termín k sehrání 
kusu byl souboru určen, dělaly se zkoušky denně po celých čtrnáct dnů. 
Bylo to na stařečka mnoho, ani ne ta práce, ale nemohl se zbavit, aby 
stále nemyslel na to jednání svých nadřízených. V jeho hlavě to šumě-
lo, mezi očima se dělala kola a i jednou by byl padl, kdyby se nebyl 
opřel o zeď. Šel na druhý den k lékaři.
Ošetřovatelka na příkaz lékaře měla změřit stařečkovi krevní tlak. Po 
změření hlásila 265, čemuž stařeček nerozuměl. Lékař vstal ze své 
židle a nevěře ošetřovatelce, měřil tlak znovu a zjistil totéž. Sedl, psal 
recept a přitom říká: „Nervy a klid.“ Stařeček nechtěl věřit a namítal, 
že musí do divadla atd. atd. Lékař na to: „Už jsem řekl, klid a dost.“ 
Stařeček se sklopenou hlavou odcházel domů a v duchu si říká: „Že se 
zase o mě pokoušela mrtvička?“ Avšak v pondělí, tj. za čtyři dny, má jít 
na školení knihovníků a tak by to školení potřeboval, neboť nikdy v ži-
votě neměl knihovnu na starosti. Alespoň na ty čtyři dny knihovnického 
školení, ty druhé, estrádní a kronikářské, již tedy vynechá.
Rozhodl se tedy, že pojede. Po celé čtyři dny se přemáhal, aby neusnul, 
jak jeho nervy byly vysílené, neb čím to bylo, nevěděl. Po ukončení 
knihovnického kurzu se omluvil, že na ostatní nezůstane, a jel domů. 
Lékař se však o tom dozvěděl a velmi stařečkovi vynadal. Stařeček ani 
nemukal, neboť lékař měl pravdu, ale „hlavně že mám knihovnický 
kurz za sebou, i kdybych měl při tom zajít“, tak si stařeček ve své mysli 
skoro naivně namlouval.
Lékař se však dozvěděl o tom a stařeček dostal svůj díl od něho. Sta-
řeček jen sklopil hlavu a mlčel, neboť lékař měl pravdu. Stařeček byl 
předvolán před revizní lékařskou komisi v okresním městě. Komise, 
při níž byl i primář nemocnice, napsal na lékařský lístek „šedesát dní 
klidu“. Po asi třech týdnech byl stařeček znovu povolán, avšak nebyl 
doma, byl odjetý u svého synovce za opravou svého chrupu. Za týden 
na to byl znovu povolán, ale toto předvolání neobdržel, z jakých dů-
vodů, to nevěděl.8 A poté byl upozorněn dopisem z okresu, že se má 
dostavit do úřadu.
Stařeček se dostavil ihned po výzvě. Na úřadě mu však bylo řečeno, že 
zdravotní komise mu sděluje, že se po několikerém pozvání nedostavil 
k prohlídce a že je uznán zdravým. A teď dostával stařeček svůj díl pro-
to, bylo mu vytýkáno, že se v největší práci „hodil marod“. Stařeček 
se omlouval a ukazoval svůj nemocniční průkaz, ale nic nepomohlo, 
když tedy má prý takovou těžkou nemoc, proč vůbec se hlásil do ta-
kové služby, která mu škodí, a že ho musejí propustit. Stařeček byl tím 
ohromen, neboť nevěděl, zda to myslí vážně, nebo jen straší. Bylo to 
však pravdou. Žádal tedy o dovolenou, a že o rozvázání pracovního 
poměru napíše sám. Odešel s hlavou sklopenou a v jeho hlavě vířily 
divné myšlenky a hlavně ty, jak ke svému stáří dostal výslužku, jakou 
ani za Franz Josefa nedostal.9 A teď, když v životě skutečně onemocněl 
a tato práce ho tak těšila, že i ve své nemoci si nemohl odpustit vyko-
nat některé důležité práce, jako dvakrát v týdnu být po třech hodinách 
v knihovně a zařizovat mimo jiné půjčování i knihovnu podle instrukcí, 
které v kurze nabyl. Divná to tedy odměna a jeho nemoc, zhroucení 

nervové, nestalo se z práce, ale od jednání, od hrubého chování nadří-
zených ke svým zaměstnancům, k řediteli hudby, k jeho předchůdcům, 
za které stařeček nastoupil, a pak k muzejníku a konečně, hádali se 
sami mezi sebou jako „hokynáři“,10 to vše jeho citlivé povaze nepro-
spělo. Stařeček tuto noc nezamhouřil oka a druhý den chodil jako bez 
ducha. Svoji žádost o dovolenou napsal, avšak byla zamítnuta s pou-
kazem, ať podá výpověď s okamžitou platností. Tak tedy stařeček do-
pracoval, a když se i konečně dozvěděl, že se páni umluvili, kdyby žá-
dal zákonitou kvartální výpověď, že ji nepřijmou a že bude propuštěn 
ihned pro nekonání svých povinností.
Stařeček teprve teď poznal, jak těžká by byla práce za těchto poměrů 
mezi nimi, a řekl si, že se bude hájit.

1 Vulgární oslovování nebo jeho časté užívání bylo velmi běžným fe-
noménem a neomezovalo se profesně, společensky, či dokonce vzdě-
lanostně. V  dialogu reflektovalo absenci racionálních argumentů 
a použitím vulgarismů docílilo zvýšeného důrazu na předmět hovoru. 
Přemíra vulgarismů však ztrácela výpovědní hodnotu dialogu, který 
se poté stával bezobsažným. 
2 Muzejník – „kastelán“, zřejmě měl sídlo na zámku v Janovicích. Rý-
mařovské muzeum mělo kustoda do roku 1957, kdy byl zbaven funkce 
a zastoupen archivářem z janovického státního archivu. 
3 Mobilní telefony neexistovaly. Telefonování bylo možné z  jen ně-
kolika oficiálních míst, např. z  poštovního úřadu. Pokud byla pošta 
zavřena, mohl občan telefonovat z tzv. „veřejného telefonního místa“ 
(domu, kde byl umístěn soukromý, ale veřejnosti sloužící telefon), 
nebo z MNV, Jednoty, hospody, fary apod. Připojený telefon měli kro-
mě naprostého minima soukromých stanic běžných občanů jen vyso-
ce postavení funkcionáři. 
4 Pravděpodobně podniku závodu 503 n. p. Tkalcovny hedvábí Pra-
ha (viz Kronika Horního Města, in SOkA Bruntál, pob. Krnov, Fond 
MNV Horní Město, inv. č. 31, fol. 26v).
5„Aktivem“ je myšlena schůze kulturních pracovníků.
6 Zde je patrná nedostatečná komunikace mezi občany vesnice 
a nadřízenými z města, kteří neznali dobře místní situaci a společen-
ské potřeby obyvatel. 
7 Lidově a hanlivě „kulturtrejgři“ (správně něm. Kulturträger), odvo-
zeno od nositelů „vyšší árijské kultury“ v období německého fašismu. 
8 Kontrola pošty před doručením adresátu byla standardním stavem, 
podobně jako např. odposlech telefonů. Hojné a šířené byly tzv. ko-
respondenční lístky, užívané zvláště v  oficiální a úřední komunikaci 
s občany, umožňující rychle se seznámit s obsahem dopisu.
9 Rakouský císař (1848–1916), zde myšleno zřejmě za předcházejícího, 
meziválečného období.
10 „Hokynář“, soukromý obchodník s drobným zbožím, zde použito ve 
smyslu smlouvání a dohadování se.

Petr Balcárek, Ph.D.
Poznámka redakce: První část fejetonu vyšla v čísle 8/2021  

dne 27. 8. 2021.
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Senioři se učili ovládat mobil a tablet
Pro střední generaci je chytrý telefon či tablet běžnou součástí života, 
děti jako by se s mobilem v ruce už narodily. Pro seniory je ovládá-
ní moderních technologií obtížnější, přitom mnozí chtějí udržet krok 
s dobou a zůstat ve spojení se svými nejbližšími. Na vysvětlování, 
jak mobil či tablet správně používat, ale mladší členové rodiny často 
nemají dost trpělivosti. A naopak senioři se mnohdy nechtějí nechat 
„poučovat“ od vlastních potomků. 
Tuto zkušenost má i lektorka Hana Tomková ze spolku Moudrá sovič-
ka, který pořádá semináře digitální gramotnosti pro nejstarší generaci: 
„Když zkouším něco vysvětlit svojí babičce, nefunguje to. Ale na se-
mináři je to jiné, senioři si ochotně nechají poradit a všechno ukázat. 
Poptávka po našich seminářích výrazně roste,“ dodává.

Její slova potvrzuje zájem o dopolední seminář digitální gramotnosti 
pro seniory, který se v úterý 14. září konal v rýmařovské knihovně. 
Proběhl v rámci projektu Digitální odysea Nadace Vodafone, díky 
jejíž podpoře byl seminář pro seniory zcela zdarma. Kapacita byla 
rychle vyčerpána a musely vzniknout dvě skupiny, aby se mohli při-
hlásit všichni zájemci, další senioři využili možnosti odpoledních in-
dividuálních konzultací. Dvojice mladých lektorů z Moudré sovičky 
jim během dne postupně představila hlavní funkce chytrých telefonů 
a tabletů i pravidla bezpečného telefonování a užívání internetu, vy-
hledávání v mapách nebo autobusových spojích apod. Témata přizpů-

Citát:   Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý.  
Bernard Bolzano

(Nejen) literární výročí

1. 10.  Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1998 (OSN) 
1. 10. 1951 zemř. Karel Teige, teoretik umění, grafik a překladatel 

(nar. 13. 12. 1900) – 70. výročí úmrtí 
3. 10. 1901  nar. František Halas, spisovatel a překladatel (zemř. 

27. 10. 1949) – 120. výročí narození 
4. 10. Světový den zvířat – vyhlásilo shromáždění ekologů 

ve Florencii v den svátku sv. Františka z Assisi, 
patrona zvířat 

5. 10. 1781  nar. Bernard Bolzano, rakouský filosof a matematik 
(zemř. 18. 12. 1848) – 240. výročí narození 

7. 10. 1961 zemř. František Tichý, malíř a ilustrátor  
(nar. 24. 3. 1896) – 60. výročí úmrtí 

9. 10. 1931  zemř. Antal Stašek, vl. jm. Antonín Zeman, spisovatel 
(nar. 22. 7. 1843) – 90. výročí úmrtí 

12. 10. 1991 zemř. Arkadij Strugackij, ruský spisovatel 
a překladatel (nar. 28. 8. 1925) – 30. výročí úmrtí 

13. 10. 1941 zemř. František Bílek, sochař, grafik a ilustrátor  
(nar. 6. 11. 1872) – 80. výročí úmrtí 

14. 10. 1861 nar. Alois Mrštík, spisovatel (zemř. 24. 2. 1925)  
– 160. výročí narození 

19. 10. 1941 nar. Zeno Kaprál, spisovatel (zemř. 26. 10. 2020)  
– 80. výročí narození 

20. 10.  Den stromů – OSN od roku 1951, v ČR obnovena 
tradice v roce 2000 

22. 10. 1811  nar. Ferenc Liszt, maďarský skladatel, klavírista 
a dirigent (zemř. 31. 7. 1886) – 210. výročí narození 

24. 10. 1601 zemř. Tycho Brahe, dánský astronom a básník  
(nar. 14. 12. 1546) – 420. výročí úmrtí 

25. 10. 1881 nar. Pablo Picasso, španělský malíř, grafik a sochař 
(zemř. 8. 4. 1973) – 140. výročí narození 

26. 10. 1861 nar. Joža Uprka, malíř a grafik (zemř. 12. 1. 1940)  
– 160. výročí narození 

28. 10.  Státní svátek ČR – Den vzniku samostatné 
Československé republiky v roce 1918 

28. 10. 2011  zemř. Jiří Gruša, spisovatel, překladatel a diplomat 
(nar. 10. 11. 1938) – 10. výročí úmrtí 

29. 10. 1911 zemř. Joseph Pulitzer, americký novinář a vydavatel, 
zakladatel nadace na podporu amerického umění, 
literatury a žurnalistiky (nar. 10. 4. 1847) – 110. výročí 
úmrtí 

30. 10. 1871 nar. Paul Valéry, francouzský spisovatel  
(zemř. 20. 7. 1945) – 150. výročí narození 

30. 10. 2011  zemř. Jiří Winter Neprakta, kreslíř a humorista  
(nar. 12. 7. 1924) – 10. výročí úmrtí 

31. 10. 1821 nar. Karel Havlíček Borovský, spisovatel a novinář 
(zemř. 29. 7. 1856) – 200. výročí narození 

31. 10. 2011  zemř. Bořivoj Navrátil, herec (nar. 26. 9. 1933)  
– 10. výročí úmrtí
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Týden knihoven: Vyzkoušejte si čtenářství na rok zdarma
Každoročně na začátku října probíhá v České republice Týden knihoven, 
který nabízí vedle kulturních a vzdělávacích pořadů i některé speciál-
ní akce pro čtenáře. Mohou třeba bez sankce vrátit opožděné výpůjčky 
anebo se, pokud nejsou dosud registrovaní, zdarma přihlásit na rok do 
knihovny.
Oba benefity pravidelně nabízí i rýmařovská knihovna. Ačkoliv ne-
jsou pokuty za opožděné vracení výpůjček nijak vysoké (od 10 do 
60 korun), čtenáři možnosti zbavit se beztrestně svých hříchů rádi 
využívají. Letos bychom ale chtěli především zdůraznit příležitost 
vyzkoušet si členství v knihovně na rok zdarma. Ani registrační po-
platky nejsou horentní: pro děti do 15 let, studenty a důchodce činí 
pouhých 50 korun na rok, pro dospělé čtenáře 120 korun, což se 
rovná 10 korunám měsíčně za možnost vypůjčit si knihy, časopisy, 
audioknihy, stolní hry nebo edukační hračky v hodnotě stovek i tisí-
covek korun. To ocení zvláště náruživí čtenáři, kteří netouží všechny 
přečtené knihy vlastnit a hromadit doma. Studentům se zase může 
hodit četba k maturitě. Rodičům malých dětí pak přijde vhod mož-
nost vyzkoušet si kvalitní edukační hračky nebo interaktivní knížky, 
jejichž pořízení není levnou záležitostí a ze kterých navíc děti za ně-
kolik měsíců vyrostou.

Knihovna slouží ke studiu i zábavě, přitom je cenově dostupná všem. 
Navzdory tomu se v praxi běžně setkáváme s tím, že jeden registro-
vaný čtenář půjčuje knihy a další dokumenty doslova pro celou rodi-
nu a mnohdy i okruh přátel. Počet skutečných uživatelů knihovny je 
tak násobně vyšší než dokládají oficiální čísla. Neregistrovaní čtenáři 
se navíc okrádají o další výhody členství, třeba přístup k veřejnému 
internetu zdarma, zatímco registrovaný čtenář půjčující pro více lidí 
nese zodpovědnost za dokumenty, které má doma někdo jiný, a ručí 
za ně samozřejmě i v případě ztráty či poškození.
Přitom stačí maličkost – přijít v týdnu od 4. do 8. října do rýmařov-
ské knihovny a přihlásit se na rok zdarma. Je to příležitost zjistit, že 
knihovna nabízí mnohem víc než půjčování knih, že je i příjemným 
místem k odpočinku a komorním kulturním centrem. Během Týdne 
knihoven pozveme děti ze základní školy na besedu se spisovatelkou 
Ester Starou, začíná zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku 
a v pátek v 17 hodin zahájíme vernisáží úplně první výstavu v nové 
galerii Čítárna. Prostor knihovny na tři měsíce oživí díla mladého vý-
tvarníka Martina Zemanského. Čtenáře i nečtenáře srdečně zveme!

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

sobovali dotazům účastníků. „Chytré telefony a počítače pro seniory 
znamenají především komunikační prostředek. To se ukázalo hlavně 
během pandemie, kdy byli často izolovaní. Takže je zajímá, jak volat, 
posílat zprávy, přijímat a přeposílat fotky, prostě komunikovat,“ shr-
nuje Hana Tomková.

Ohlasy na seminář byly oboustranně pozitivní, lektoři tedy nevylučují, 
že se podobné školení v rýmařovské knihovně uskuteční znovu a nabíd-
ne příležitost naučit se ovládat moderní technologie dalším zájemcům. 

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

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, jejíž název se skládá z 21 písmen 
Nina Špitálníková: Svědectví o životě v KLDR

Letošní novinka jedné z nejčtenějších čes-
kých spisovatelek Aleny Mornštajnové 
Listopád zpracovává alternativní historii 
po listopadu 1989. Co kdyby sametová 
revoluce dopadla jinak? Co kdyby byla 
tvrdě potlačena a totalitní režim trval dál, 
ještě tužší a krutější než předtím? Autorka 
novou knihu adresovala těm, kdo s nostal-
gií vzpomínají na život před listopadem 
ʼ89 jako na dobu jistot, plné zaměstnanos-
ti a pořádku, a zapomínají na represe, šeď, 
nesvobodu a všeobecný úpadek, jež ji cha-
rakterizovaly především. Není to zrovna 
příjemné čtení, ačkoliv román je napsán 
skvěle, jak jsme u Mornštajnové zvyklí. 
Z příběhu na čtenáře padá tíseň, utěšit se 
může leda tím, že jde o fikci. Autorka po-
dotýká, že příběh je sice smyšlený, „přesto 
se všechno, co je zde napsáno, kdysi kdesi 
dělo a někde na světě stále děje“.
O tom svědčí jiný pozoruhodný titul, který vybírám jako svůj tip do 
Čtenářské výzvy jakožto knihu, jejíž název se skládá z 21 písmen. 
Svědectví o životě v KLDR Niny Špitálníkové má ovšem smysl číst, 
i když výzvu neplníte. Rozhovory v knize obsažené jsou fascinující 
a velmi poučné, chvílemi se na rozdíl od Listopádu musíte ujišťovat, 
že tohle vlastně fikce není.

SO ČCHOL: Když jsme měli hlad, byla nám 
zima, někdo z rodiny byl nemocný nebo když 
se mi nechtělo do školy, tak jsem byla vždycky 
smutná a taková unavená životem. Ale nej-
smutnější jsem byla, když se ztratil můj kama-
rád ze sousedství. Trávila jsem s ním hodně 
času, chodili jsme spolu do školky, do školy, 
společně jsme cvičili, hráli jsme si. Jednoho 
rána jsme spolu měli jít jako vždycky do školy 
– jenomže nepřišel. Čekala jsem na něj tak 
dlouho, že jsem přišla pozdě do školy a měla 
jsem průšvih. Později jsem se ptala mámy, 
kde je, a ona mi nedokázala odpovědět. Po-
řád jsem na ni tlačila, ať to jde zjistit, říkala 
jsem, že ho musíme jít hledat, že přece není 
možné, aby se odstěhoval a nepřišel se ani 
rozloučit. Vůbec jsem to nechápala. A byla 
jsem tak urputná, že jsme ho s mámou dokon-
ce šly párkrát hledat – abych dala pokoj. (…) 
Máma se evidentně trápila, ale neměla srdce 

říct mi, co se stalo. Několik týdnů jsem plakala a byla jsem hodně 
smutná. I teď mě zmizení mého kamaráda mrzí. Takové ryzí přátelství 
je v Severní Koreji docela vzácnost. Byl jako můj sourozenec.
NINA: A co se s ním stalo?
SO ČCHOL: Nevěděla jsem to poměrně dlouho. Až když jsem byla 
starší, tak jsem se dozvěděla, že byl s rodinou popraven. Jeho rodina 
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prý ve velkém dovážela zahraniční filmy a mobilní telefony a obcho-
dovala s nimi. Přišlo se na to. Měli smůlu, že strana zrovna hodlala 
potlačit kontakt se zahraničím, takže potřebovala nějaké obětní be-
ránky, aby se lidé začali bát.
NINA: Slyšela jsem, že účast na popravách je v Severní Koreji po-
vinná.
SO ČCHOL: Je. Je povinná i pro děti. Já jsem měla „štěstí“, že moje 
máma řekla na ústředí, že jsem nemocná, a asi byla věrohodná, pro-
tože jsem díky tomu dostala výjimku a mohla jsem zůstat doma. O po-
pravě jsem tak vůbec nevěděla. Do dneška jsem za to mámě vděčná. 
Kdybych viděla, jak zastřelili mého nejlepšího kamaráda, asi bych to 
nezvládla. (…)
NINA: Mohu se zeptat, kolik vám bylo?
SO ČCHOL: Byla jsem v první třídě, takže mi bylo tak sedm let.

(ŠPITÁLNÍKOVÁ, Nina. Svědectví o životě v KLDR. 1. vyd. Praha: 
NLN, 2020, s. 171–173.)

Profesorka, dělník – šmelinář, převaděč, vysokoškolačka, feminis-
tka, řidič a důchodkyně, sedm Severokorejců různého věku a spo-
lečenského postavení, kteří z nejrůznějších důvodů uprchli do Jižní 
Koreje, vypráví o svých životech v nejuzavřenějším totalitním reži-
mu na světě. Koreanistka Nina Špitálníková v KLDR strávila řadu 
měsíců jako studentka. O svém pobytu napsala knihu Mezi dvěma 

Kimy (2017). Na osobní svědectví navázala souborem rozhovorů 
s uprchlými Severokorejci, jímž se pokusila zprostředkovat pohled 
do duší obyčejných lidí a zároveň v mozaice jejich příběhů nastí-
nit každodenní život v totalitní zemi. Autorčin chápající, nesoudící 
přístup vypravěčům umožnil svěřit se i se zážitky a zkušenostmi, 
na které nejsou zrovna pyšní. Už jen fakt, že uprchli, totiž smrtelně 
ohrozil jejich rodiny; všichni za sebou nechali rodiče, partnery, děti, 
o jejichž osudu se už nemají šanci nic dozvědět.
Rozhovory se Severokorejci jsou cennou sondou do diktatury, kte-
rou udržuje v chodu tvrdý útlak, trvalá ideologická indoktrinace, 
absurdní pravidla a extrémní nesvoboda, mrzačící lidského ducha. 
Odhalují, jak se žije v zemi, kde hrozí trest smrti za sledování zahra-
ničních filmů nebo zpěv jihokorejských písní, kde se smíte nechat 
ostříhat pouze podle povoleného střihu, nesmíte vstoupit do man-
želství s člověkem z jiné kasty a vlastně se vůbec nemáte zamilovat. 
V zemi, kde si vzájemně nedůvěřují ani nejbližší členové rodiny, 
kde vám mohou „orgány“ kdykoliv prohledat byt a zatknout vás za 
sebemenší prohřešek, třeba za to, že jste si podobizny velkých Kimů 
pověsili hned vedle fotografie vaší matky. V zemi, kde beze stopy 
mizí lidé, a jejich blízcí je raději nehledají. V zemi, která by měla 
být varováním pro všechny nostalgiky, jimž se stýská po „vládě pev-
né ruky“.

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Stieg Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy
Kateřina Šardická: Zmizení Sáry Lindertové
Simon Mawer: Dívka, která spadla z nebe
Elena Ferrante: Prolhaný život dospělých

Další tipy na knihy, jejichž název se skládá z 21 písmen:
Agatha Christie: Tragédie o třech jednáních
Don Zolidis: Sedm rozchodů Amy a Craiga
Thomas Hardy: Daleko od hlučícího davu
Eva Kantůrková: Přítelkyně z domu smutku

Pavel Sanajev: Pochovejte mě pod podlahu
Sara Baume: Jasno lepo podstín zhyna
Adam Kay: Už zase sloužím o Vánocích
Meg Waite Clayton: Poslední vlak do Londýna
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Podhorská jízda veteránů zavítala i do Rýmařova
Po roční přestávce se v Jeseníkách uskutečnila oblíbená jízda historic-
kých vozidel Trofeo Niké. Od čtvrtku 9. do neděle 12. září mohli účast-
níci obdivovat čtyřicítku veteránů, které se akce zúčastnily. V letošním 
21. ročníku zavítaly posádky také před rýmařovskou Hedvu Český brokát, 
aby podpořily otevření audiovizuálního sálu v externí expozici textilnictví 
Městského muzea Rýmařov. 
Slavnostní start proběhl v pátek ve Městě Albrechticích, odkud vozidla 
pokračovala do Slezských Rudoltic. Návštěvníci pak mohli vyrazit na 
vyjížďku po osoblažské úzkorozchodné dráze a vrátit se do století páry. 
Sobotní etapa začala na zámku Bruntál a pokračovala na Slezskou Har-
tu, kde mohli účastníci poznávat krásy tohoto vodního díla z paluby 
elektrolodě Harta nebo pirátské lodě Santa Maria. Odpoledne pak ve-
terány projížděly přes Moravskoslezský Kočov a Břidličnou do Rýma-
řova. Sobotní jízdu zakončila historická vozidla před budovou textilky 

Hedva Český brokát, kde právě rýmařovské muzeum slavnostně oteví-
ralo nový audiovizuální sál. 
„Jsem velmi rád, že tak významná akce zavítala také do našeho měs-
ta. Velké množství návštěvníků svědčí o její oblibě a doufám, že se na 
krásná historická vozidla můžeme v Rýmařově těšit i příští rok,“ řekl 
starosta Luděk Šimko.
Návštěvníci s obdivem pozorovali nejen naleštěné vozy, ale i dobově 
ustrojené majitele. Na chvíli se díky nim zastavili a naplnili motto pro-
jektu Trofeo Niké Zpomal a rozhlédni se. Historická auta, některá více 
než stoletá, absolvovala v rámci této jízdy po vlastní ose okolo 250 
kilometrů. Kromě veteránistů ze všech koutů naší republiky se akce 
zúčastnily i posádky a nádherné automobily ze Slovenska, Polska, Ně-
mecka, Holandska a Francie. Trofeo Niké má také charitativní povahu. 
Umělecká díla poskytnutá do dražby vynesla částku 70 000 korun, kte-
rá byla rozdělena mezi Terezu Hoňkovou na rehabilitace, příspěvkovou 
organizaci Sagapo Bruntál a neziskovou organizaci Onko-Amazonky.
       
   Jana Krajčová

Foto: redakce

Organizace a spolky



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2021

36

JES ART představil místní i hostující umělce
V sobotu 11. září proběhl třetí ročník jesenického uměleckého festivalu 
JES ART v Kempu Indiana v Janovicích u Rýmařova. Areál se na jeden 
den proměnil v jedinečnou přírodní galerii. Návštěvníci mohli vidět na 
dvacet různých výstav místních i hostujících umělců. 

Letos festival proběhl za finanční podpory města Rýmařova a me-
diálním partnerem bylo Radio Haná. Oběma patří velké poděkování. 
Slunečný den přispěl k velké návštěvnosti, což ocenili zejména uměl-
ci. Mezi pravidelné vystavovatele patří rýmařovský řezbář Ondřej Po-
hanka, jeho partnerka Zuzana Krywdová s originální módní značkou 
Lowoose, bruntálská Mydlárna Galys, krnovský spisovatel Jaroslav 
Konvička nebo tvůrkyně domácích dobrot z Jiříkovské pecky Bára 
Škrbelová Krátká. Kresby filmových postav a známých osobností pre-
zentoval Jakub Čech a fotografie přírodních scenérií českotřebovský 
Jan Novotný. Originální šperky představila keramička Petra Niklová. 
I letos na návštěvníky čekal doprovodný program v podobě vystou-
pení bruntálské taneční skupiny Dambra pod vedením Zdeňky Ryso-
vé, umělecký workshop Ireny Ondrašíkové, v němž si děti i dospělí 
mohli vyzkoušet netradiční techniku malby. Návštěvníci si také mohli 
zahrát na vodnářský zvon, který odlil svitavský umělecký slévač Mar-
tin Horký. 
Největší zastoupení mělo výtvarné umění, a to v podobě výrazných 
prstomaleb zakladatelky festivalu Ludmily Ondrašíkové, energických 
obrazů krnovské Terezy Posoldové, něžných akvarelů Magdy Bezdě-
číkové, podobizen domácích mazlíčků Kristýny Fialové či netradič-
ních obrázků tvořených sprejem od Terezy Valáškové. Poprvé se fes-

tivalu účastnila Zuzka Pytlíčková-Nesétová se svou značkou dětského 
oblečení Kivi wear nebo rýmařovský výtvarník Pavel Šlechta, který 
vystavil nejen obrazy, ale i sochařskou tvorbu inspirovanou antikou. 
Hudební podkres celého dne vytvářel Petr Fiala alias DJ Jelen a na 
závěr festivalu zahrála kapela Grif. 
Příští ročník Jesenického uměleckého festivalu JES ART se bude ko-
nat 4. června 2022, zájemci o vystavování se mohou už teď přihlašo-
vat na info@lionart.cz.

Ludmila Ondrašíková
Foto: redakce

Na Bugrfestu se sešlo 460 metalových hlav
Početně nejúspěšnější ročník Bugrfestu proběhl v sobotu 11. září ve 
Staré Vsi, kde se sešlo včetně kapel a pořadatelského týmu cca 460 
metalových hlav. To, že počasí bude luxusní, se vědělo dopředu, a o to 
víc jsme se těšili. První návštěvníci přicházeli již od 12 hodin, i když se 
areál před Kulturním domem otevíral až ve 13 hodin.
Než začala hrát první kapela, byl areál už slušně zaplněn. O úvod 
festivalu se v 15 hodin postaralo rýmařovské duo Mothra. Mladým 
borcům to hrálo tak hutně a výborně, že se nechtělo věřit, že jsou na 
pódiu dva muzikanti. Jejich death metal bavil. Druzí se představili 
Nihilistic Attempt z Uničova. Tato smečka šíří surový thrash black 
metal. Zahráli také na výbornou. Další v pořadí byli Dying Passion ze 
Šumperka, prezentující se prog-rock/metalem až post-rockem, v čele 
s vynikající zpěvačkou Zuzanou, která vyniká výrazným altem. 
Kapela Pačess je původní projekt Zdeňka „Pačessa“ Vlčka, složený 
ze známých muzikantů z okolí Brna. Za mikrofonem nestál nikdo 
jiný než mistr Chymus. Jak se hraje death metal v Orlové, nám přijeli 
ukázat Bloody Obsession. Pod podiem už to vřelo a fans byli k neu-
držení. A to už se chystal headliner večera, úderná skvadra Malignant 

Tumour z Ostravy. Ve světě uznávaná banda předvedla luxusně vy-
hraný set a crust‘n‘roll, který byl slyšet snad až do Břidličné. 

Bloodphemy z Holandska



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2021

37

Malignant Tumour z Ostravy

Poslední dva zahraniční hosté to měli zhruba stejně daleko, ale 1 100 
km budí respekt a obdiv. Členové kapely Bloodphemy z holandského 
Amersfoortu byli nadšeni krásou Jeseníků. Slyšet starou holandskou 
školu death metalu byla pastva pro uši každého metalisty. A goregrind 
v podání Belgičanů Brutal Sphincter prostě nesměl chybět. Tradičně 
zakončil úspěšný 9. ročník Bugrfestu. 
Organizátoři, bratři Pavlíkovi s rodinou, děkují všem, kdo se jakým-
koliv způsobem podíleli na pořádání tohoto ročníku. Na jubilejní 10. 
ročník nebudeme dlouho čekat a doufáme, že se uvidíme v klasickém 
květnovém termínu. Protože to myslíme s festivalem vážně, můžete 
se těšit na dvoudenní metalový svátek ve dnech 6.–7. května 2022. 
Ještě jednou děkujeme. Podrobnější poděkování najdete na stránkách 
www.bugrfest.com.

 Marek Pavlík
Foto: Jaromír Bezruč

Rozhovor s novou kastelánkou Markétou Janákovou
Kastelánkou janovického zámku jste od 1. července 2021, což je 
krátká doba. Přesto se zeptám, zda už vás něco při práci na zámku 
překvapilo nebo potěšilo?
Ano, je to opravdu hodně krátká doba na to, abych si mohla trouf-
nout něco hodnotit. Denně mne zámek překvapuje svojí rozlehlostí, 
majestátností, když k němu ráno přicházím, je hezké jej sledovat, jak 
se proměňuje s přicházejícím podzimem. Uklidňuje mne poslouchat 
zurčení potoka i noční pohled na hvězdné nebe, které je z nádvoří za 
vhodných podmínek možné pozorovat. Asi to zní pateticky, ale i to je 
součástí a dobíjí mne to. 
Jaká byla vaše cesta k této profesi? Jak a proč jste se vlastně stala 
kastelánkou?
Cesta k této profesi byla pěkná i poučná. Ještě jako studentka na gym-
náziu jsem měla možnost vyzkoušet si práci průvodkyně na zámku 
v Bruntále. Bavila mne práce s textem i s lidmi. Opravdu skvělá zku-
šenost. Tehdy jsem ovšem šla za svým cílem, již na základní škole 
jsem se rozhodla studovat humanitní obor, a to archeologii. Po studiu 
jsem na deset let odešla za zkušenostmi z Moravskoslezského kraje 
do historických Čech (např. Mělníka, Prahy, Plzně, Klatov a Chebu). 
Ale stejně jsem vnitřně cítila, že se vrátím zpět ke svým kořenům do 
Slezska. No a díky možnosti získat místo kastelánky se mi to splnilo. 
V roce 2019 jsem se zúčastnila výběrového řízení na tento post, vy-
brána jsem však nebyla a myslím si, že to bylo dobře, ještě jsem po-

třebovala čas a trochu dozrát. Bývalá kastelánka Mgr. Jitka Slaná se 
rozhodla z Janovic odejít, a tím se otevřela má cesta do Rýmařova. 
Jsem za to opravdu velice vděčná a šťastná.
Jaký je vás vztah k Rýmařovu a samotnému zámku? 
Pocházím z nedalekého Krnova, tudíž se i tady cítím být doma. Krás-
ná příroda, klidné prostředí, potkávám samé hodné lidi. V minulých 
letech jsem žila ve větších městech, ale i na vesnici o 100 obyvatelích. 
Každé má své kouzlo. Nedělá mi problém adaptovat se na nové pro-
středí, je to výzva. Všude je co objevovat, záleží jen na pozorovateli. 
Co je náplní práce kastelánky? 
Práce kastelánky je široká a pestrá paleta možností a povinností spo-
jená s chodem zámku. Práce mne baví, jsem z ní nadšená a každý 
den se těším na nové „dobrodružství“. Role, které zastávám, se den-
ně mění dle potřeb objektu. Kancelářská práce, řízení a komunikace 
s lidmi, plánování rozpočtu a akcí, prezentace, průvodce, úklid etc. 
Jaká je vize oprav zámku a proměna jednotlivých místností? Je 
záměrem Národního památkového ústavu vrátit zámek do podoby, 
v jaké jej využívali původní majitelé? 
Ano, toto je jedna z variant, jak uchopit prezentaci zámku. Ale čas 
ukáže, je potřeba ještě mnohé zajistit předtím, než se začnou místnosti 
instalovat a proměňovat, ale to neznamená, že nad tím nepřemýšlíme 
a neplánujeme. Díky rozlehlosti zámku je tedy mnoho variant, jak 
uchopit jeho prezentaci široké veřejnosti, třeba i skrze zajímavé, zá-
bavné, ale i poučné krátkodobé výstavy.
Městské muzeum Rýmařov ve spolupráci se Základní uměleckou 
školou a Střediskem volného času již před lety přilákalo atraktivním 

Zámek Janovice

Medailonek Markéty Janákové

Narodila se v roce 1984 v Krnově a vy-
studovala zde gymnázium. 
Magisterský titul získala na Filosoficko
-přírodovědecké fakultě Slezské univer-
zity v Opavě, v oboru Archeologie. 
Pracovala jako archeoložka v Muzeu 
Cheb, p. o. Karlovarského kraje, od jara 
2017 do jara 2021, předtím se věnovala 
oboru na volné noze. Od 1. července 2021 je kastelánkou zámku Ja-
novice u Rýmařova, jehož vlastníkem je Národní památkový ústav.
Mezi její největší záliby patří každý den se něco nového naučit, 
potkávat se s rodinou a přáteli, mít chvilku na zajímavou knihu 
nebo prostě jen tak „být“. 
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Republikové kolo soutěže mladých chovatelů 
Letošní celostátní kolo 53. ročníku vědomostní soutěže mladých 
chovatelů se uskutečnilo ve dnech 11.–15. srpna v prostorách Střední 
zemědělské a zahradnické školy Olomouc.
Soutěž se skládá z testu znalostí ve vybrané odbornosti, určování tři-
ceti druhů zvířat, jež se soutěžící snaží pojmenovat i latinsky, a třetí 
část soutěže je věnována obhajobě písemné práce, kterou soutěžící 
zaslali již v červnu a byla jedním z kritérií postupu do republikového 
kola. Soutěž doprovázel bohatý program, návštěva Pevnosti poznání 
či Zoo Olomouc, odborné přednášky apod.
Své znalosti si porovnávali nejlepší mladí chovatelé z jednotlivých 
okresů. Zastoupeno bylo dvanáct odborností, např. králíci, drůbež, 
ovce a kozy, exotické ptactvo nebo akvarijní ryby. Letos se do soutě-
že zapojilo asi 100 soutěžících ze 14 okresů. Mezi nimi nechyběli ani 
zástupci chovatelského kroužku z Břidličné, 
kteří reprezentovali ZŠ Břidličná, ale i ZO 
ČSCH Břidličná, jíž jsou členem. 
Naši zástupci soutěžili v šesti odbornos-
tech. V II. kategorii tématu hlodavci ob-
sadila Kateřina Bartozelová 4. místo.  
V I. ka tegorii soutěžily Viktorie Miková 
a Ema Bajgrová a obě soutěž ovládly, Vik-
torka skončila na 1. místě a Ema na 2. mís-
tě. Do boje v odbornosti drůbež se poprvé 
pustila Natálie Pinďáková, potěšila hlavně 
skvělým výsledkem v testu a celkově vybo-
jovala 3. místo. V odbornosti exotické ptac-
tvo nás zastupovala Petra Volková, porotu 
zaujala a na 4. místě skončila jen o necelé 
čtyři body. Želízka v ohni jsme nově měli 
i v odbornosti kočky. Zde získal krásné  
2. místo Tomáš Kůdela, který měl zároveň 
nejlepší test. Na 4. místě ve stejné odbornosti 
skončila Libuše Machová. Zastoupení jsme 
měli i v odbornosti akvaristika. Zde se na  

2. místě umístil Martin Volek a o 0,08 bodu za ním skončil Jan Lou-
kota. Poslední odborností, v níž naši borci soutěžili, byla teraristika. 
I zde se jim dařilo, Isabell Olejárová skončila na 1. místě a na 2. místě 
s rozdílem 0,33 bodu Miroslav Loukota. Nutno dodat, že oba zvládli 
test na plný počet bodů. Se ztrátou pouhého bodu v testu za nimi skon-
čil na 3. místě Jakub Hošek.
Všem soutěžícím patří velká pochvala nejen za nádherné výkony 
na soutěži, ale především za vzornou přípravu během školního roku 
i o prázdninách. Přejeme hodně dalších úspěchů v přírodovědných 
soutěžích a radosti z chovatelských úspěchů. Poděkování si zaslouží 
nejen sponzoři této akce, ale především pořadatelé! 

Foto a text: Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku

programem na zámek v Janovicích spoustu návštěvníků. Plánujete 
na tyto akce navázat, aby zámek stále „žil“?
Snahou správy zámku je usilovat o to, aby návštěvníci, ale i občané 
Rýmařova a okolí cítili, že jsou zde vítáni. Pečovat o zámek, aby zde 
bylo cítit, že v jeho zdech i okolí opět proudí život. Ráda bych navá-
zala na předešlé a budu vděčná za spolupráci s dalšími institucemi. 

Zámek není jediná unikátní památka v okolí, proto je důležitá komu-
nikace s ostatními, aby se pozornost spravedlivě rozdělovala a byla 
tato místa hojně navštěvována. 
Co se bude dít na zámku v Janovicích v zimě, kdy bude pro návštěv-
níky zavřeno?
V zimě, mimo sezónu, nás čeká jistě mnoho zajímavé práce, vzhledem 
k tomu, že to bude opět pro mne něco nového, nejsem teď schopna 
vyjmenovat vše. Čeká nás příprava a plánování akcí na další sezónu, 
opravy, úpravy a také kontrola interiérů objektu. Ráda bych prostory 
zámku návštěvníkům otevřela i mimo sezónu, například koncertem 
v době adventu. 
Už jste za ty tři měsíce poznala, čím je zámek Janovice tak výjimečný 
a proč je třeba usilovat o jeho obnovu?
Tři měsíce, pro někoho dlouhá doba, pro jiného krátká. Jsem sice na 
začátku své cesty a práce spojené se zámkem, ale jeho výjimečnost 
jsem vnímala hned od první návštěvy, byť jen jeho exteriéru. Zámek 
Janovice je „perlou“ Jeseníků, sice se na něm podepsal zub času, ale 
i tak k nám promlouvá svou bohatou historií, upomíná nás nejen na 
osobnosti, které zde žily, pracovaly, tvořily a spojily své životy a osu-
dy s tímto místem. Proto vnímám jako velkou potřebu a úlohu skrze 
každodenní mravenčí a různorodou práci uctít jejich památku.
Děkuji za rozhovor.

JS
Foto: JS, archiv městského muzea a Markéty Janákové

Z okolních měst a obcí
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Vzácná a unikátní keramika a jiné nálezy z archeologických lokalit Rýmařovska 
10. Unikátní keramika středověkých prubířů a tavičů zlata 

Část B – Dílna, pícka a technická keramika
Existenci zlatnické dílny na městském hradě datuje doprovodná hrnči-
na na přelom 13. a 14. století (obr. 1–7), dožívají okraje šedé redukčně 
pálené hrnčiny, poklice užívané též jako misky a začala invaze běla-
vé oxidačně pálené keramiky, nápaditých hrnců, jedinečných džbánů, 
rendlíků či mís všech druhů podobně jako jinde na střední a severní 
Moravě. Technická keramika, tj. diskovité misky, šedé misky a ná-
hradní střepy nádob, vybrané fragmenty kuchyňské a stolní keramiky 
užité k tavení zlata, se soustředila především v prostoru zařízení dílny, 
ale i v poměrně vzdálených místech severní části vnitřního příkopu. 
Zlatolitce logicky chránily v době drzých a nenasytných lapků a jiných 
lotrů i záludných zběhů z pekel stálých válek a místních střetnutí zdi 
hradu v části nádvoří pod východní a jižní stěnou paláce městského 
hradu se svislým vyhřívacím zařízením, jež z nedostatku místa (sever-
ní zeď stála nad příkopem) vyhřívalo v době relativního ochlazení jižní 
stěnu (věžovitého?) paláce. K dílně patřila soustava jam, sklad rudy 
se zbytky žilného křemene a pražírna rudy, zahloubení tvaru písmene 
L s obdobnou výplní a silnou krustou s ostře vypálenými polohami. 
Kamenný objekt, který přiléhá k valu v délce 4 m, se zbytkem udusané 
hliněné podlahy byl zřejmě obytným zařízením i dílnou, kde se drahý 
kov tavil (obr. 8). Je zřejmé, že činnost zlatníka na městském hradě 
byla časově omezená na období dostatečného přísunu rudy. K tavbě se 
užívaly přenosné kovové či keramické pícky, a pokud nedošlo k jejich 
vážnému poškození, přenášely se jinam, kde byli taviči či prubíři opět 
potřeba (obr. 9A–C, 10, 11). 
Keramické pícky tvaru krychle, členité věže či válce, ale též kovové 
plátované pícky připomínající soudek najdeme v textech Jiřího Agrico-
ly (1494–1555) nebo Lazara Erckera ze Schreckenfelsu (1528?–1594). 
Základním principem pícky je dělení na popeliště dole a topeniště nad 
ním (vlastní pec) separované od popeliště roštem (obr. 12). Vlastní pec 
nasávala vzduch a jeden i několik průduchů či trubic s vysoce účin-
ným komínovým efektem odvádělo horký dým. Na rošt či desku se 
ukládala destička nebo miska s upravenou (praženou) rudou. Misku 
na roštu či desce chránila před přímým ohněm půlkruhová keramická 
mufle (obr. 12 – B), kolem a nad ní hořelo dřevo, ale spíše výhřev-
nější dřevěné uhlí. K zvýšení žáru navíc do topeniště dmýchal proud 
vzduchu dvojčinný hutnický měch (obr. 12  – B). Topeniště bylo shora 
uzavřeno plným nebo otevřeným záklopem. Ernée uvádí pícku taviče 
Matighofera (obr. 9A–B), nevelký kompaktní jednoduše zdobený ke-
ramický válec (V 0,48 m, Ø 0,30 m), Frolík objevil pícku ze vzájemně 
zapadajících destiček s vkládacími dvířky, kruhovým roštem a dalšími 
detaily (půdorys 0,3 x 0,3 m). Před použitím se celý soubor prvků 
pícky zřejmě sestavoval na cihlovém soklu do konečného krychlového 

tvaru. Uváděná zařízení pocházejí až 
ze 16. století, ale je zřejmé, že u je-
jich předchůdců patrně šlo o primi-
tivnější, leč nikoli nápadněji odlišná 
zařízení. Kolem pícky se povalovaly 
v 16. stol. zlomky tuhových tyglíků 
nebo kapelek (zkušebních tavicích 
misek), jež podle Agricoly „někdy 
(…) hotoví hutníci sami (...) z mastného a hustého jílu ostřeného drtí 
ze starých kelímků stejného druhu nebo rozemletých (…) cihel, jíl 
s prachem smíšený se hněte paličkou (...), nádoby jsou tím lepší, čím 
jsou starší“ (obr. 12C).
Otázkou je, zda jde v našem případě o keramiku zkušební, nebo slou-
žila k vlastní tavbě. Všechny použité exempláře misek či střepů nádob 
pokrývá lesklá průhledná či matnější tavenina v barvách hnědé, žlu-

Z historie

1. Typická nádoba z 2. půle 13. stol. 
(Strálek)

2. Hrnec z konce 13. stol., trojbřité 
okruží (rozvoj ve 14. stol.), výzdoba 
(13. stol. a starší)

3. Hrnec z 14. stol., límcové okruží, 
vlnovky časté ve 13. stol. (Hrádek)

4B. Hrnek ze 14. stol. se srpo-
vitě zataženým okrajem a pás-
kovým ouškem, žlábkování

4A. Hrnec ze 14. stol. (vzácně konec 
13.) se srpovitě zataženým okrajem, 
žlábkování (Hrádek)

5. Počátek hlubokých mis 
(14. stol., Hrádek, vnější příkop)

6. Hrnec s pozdním římsovi-
tým okrajem a vývalky 
(Hrádek, 1. půle 14. stol.)

7. Typická nádoba moravské-
ho typu s pozdním římsovým 
okrajem a poklicí  
(1. půle 14. stol.)
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tohnědé či tmavohnědé. Makroskopicky se neliší od soudobé gotické glazury 
a je příbuzná zelenavému „lesnímu sklu“ soudobých sklářů. Roztavená hmota 
je důkazem, že zlatník tavil zlatonosný žilný křemen (gold quartz) získaný do-
lováním, nikoli rýžovaný kov (zlatinky či prach). Křemitá tavenina prochází 
všemi projevy stárnutí skla. Po úplném rozkladu taveniny následuje její opa-
dání i s částečkami zlata či stříbra (stříbřité skvrny připomínají práškový kov 
u tří kusů a u dvou je doprovází zlato). Zřejmě mohly být k tavbě použity vedle 
exemplářů s taveninou i další fragmenty zdánlivě nepoužitých mističek či stře-
py s přirozeně opadaným 
tavivem.
Taveninu často člení je-
den či více kráterků po 
vyloupnutí roztaveného 
kovu, jehož váhu od-
hadují specialisté podle 
velikosti negativu na 
10–30 g, tedy nikoli zku-
šební díl. Křemitá hmota 

většinou obsahuje množství různě velikých a téměř 
dokonale kulovitých kapiček zlata (do 0,2 a největší 
0,6 mm) a někdy jsou rozstříknuté i mimo ni. Výji-
mečně zaznamenáme i malý zlatý nuget (0,95 mm). 
Kvalita vytaveného zlata je velmi vysoká, dosahuje 
94% ryzosti, tedy 24 karátů. Pokud by šlo o tavení 
kovu, nikoli jen o prubířství, byl by to progresivní 
způsob získávání drahého kovu v době, kdy se ještě 
užívala problematická amalgamace. Přežívající an-
tická metoda těžce poškozovala zdraví. Rozdrcená 
ruda se totiž přelila rtutí a drahý kov se s ní spojil  
v (zlatý či stříbrný) amalgám. Sloučenina se pak 
zahřívala do úplného odpaření rtuti a zbyl relativně 
čistý kov. Získávání zlata nebo prubířství bylo ještě 

8. Hrádek na konci 13. stol., zařízení tavičské dílny (palác 6, 
vyhřívací zařízení 8, dílna 16, sklad rudy 12, pražírna 13)

9A. Přenosná keramická pícka na 
tavení stříbra 
(rekonstrukce M. Ernée, 2001)

9B. Funkce uvedené pícky  
S. Matighofera z Č. Budějovic ze 
16. století 
(systém M. Ernée, 2001)

9C. Malá přenosná keramická 
pícka (s částmi zařízení) stažená 
železnými obručemi (Ercker, 1586)

10. Hranolová pícka na tavení zlata 
(Agricola, 1556)

11. Kuželovitá pícka na tavení zlata 
(Agricola, 1556)

12. Průřez pecí na tavení drahých kovů s měchem 
(B), (Agricola, 1556)

12B

12C 13. Promývání rudy (Agricola)
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v období vrcholného středověku značně nehospodárné. Použité misky 
či nemalé fragmenty hrnčiny mnohdy s nezanedbatelnými zbytky zlata 
či stříbra se nedrtily ani nepřetavovaly jako později od období renesan-
ce (viz Erckera, Agricolu), ale odhazovaly se jako nepotřebný odpad. 
Zdůrazněme, že kromě Hrádku nebyla keramika tavičů drahých kovů 
nalezena či poznána nejen na zkoumaných lokalitách v Rýmařově, ale 
ani jinde v České republice, Rakousku, Polsku, Maďarsku a jiných 
zemích. Pouze v hornickém Sasku se nachází obdoba. Jinak je tomu 
s užíváním zlomků stolní či kuchyňské keramiky k tavbě drahých 
kovů, jež jsme zatím zaznamenali kromě Rýmařova ještě v Jihlavě
-Starých Horách a v Sasku (Dippoldiswalde). 

Vladimír Goš (†) – Jiří Karel

(Agricola, G. Georgii Agricolae de re Metallica Libri XII. Praha, 1933; 
Ercker von Schreckenfels, L. Kniha o prubířství. Praha, 1974; Hrubý, 
P. a kol. Středověká hornická aglomerace ve Starých Horách u Jihla-
vy. PA. Praha, 2006; Hrubý, P. – Hejhal P. – Malý K. Těžba a úprava 
rud v jihlavských Starých Horách ve 13. století. ARN, Stříbrná Jihlava. 
Jihlava, 2009; Tíž. Montanarchäeologische Untersuchungen in Jihlava
-Staré Hory (Iglau-Altenberg, Tschechien). Zeitschrift für archäologie 
des Mittelalters, Jahrgang 35. Bonn, 2007; Eckstein, E. – Hauptmann, 
A. – Richter, U. – Schwabenitzky, W. Hochmittel Montanwesen im 
Sächsischen Erzgebirge und seinem Vorland. Der Anschnitt-Zeitschrift 
für Kunst und Kultur im Bergbau, 46, 1994; Karel, J. Starobylé hory 
hankštejnské a kamenohorské. StM sv. 31. Olomouc, 2011; Papajík, D. 
Harrachové na Olomoucku. StM sv. 3. Olomouc, 1996; Frolík, J. Nález 

prubířské pece z Kutné Hory. ARN 16. Jihlava, 2014; Ernée, M. Pícka 
Sebalda Matighofera. AH 26/01. Brno, 2000; Bavor, M. – Bezák, P. – 
Ševců, J. Prubířství a prubířská keramika. AH 26/1. Brno, 2000 ad.)

Pověst o Rešovském vodopádu 
od Heleny Eschner

Co to bublá vodopád?
Sidonie, Sidonie,
Kdo se jí krásou a vinou vyrovná?
Ten, kdo jí byl nejmilejší, 
jejímu otci pušky nabíjel.
Však hrabě její dítě proklel,
Matku vyhnal vichru a lesu napospas.

Kdo byl nespoutanější než její plavovlasý 
syn,
Co vysmíval se všem drábům i katům?

Je šedivý den mlhavý,
Když tupé rány na vrata zní
A cizinci přijde otvírat
Sám rýmařovský kat.
„Pusť mě dovnitř, ženu a dítě jsem hledal,
Jejich stopy se po letech ztratily.
Nechci nic než místo u tvého stolu a oddech,
Vlastní tělo mě tíží.“

„Však pokud, cizinče, ke mně vstoupíš,
Lidé tebou začnou pohrdat,
A pojíš-li můj chléb a sůl,
Ztratíš nadobro svou čest!“

„Aťsi mne lidé zavrhnou,
Co už mi na cti záleží,
Marně jsem po ženě a dítěti pátral,
Nech mě vstoupit, třebas máš na rukou krev.“

„Buď tedy mým pacholkem, už nejsem nej-
mladší,
Naučím tě třímat katovský meč.
A za nějaký rok a den pak sám se ho ujmeš.“
Muž odpoví: „Staň se, co má se stát!“

Jeden rok je krátký čas,
Cizinec už nosí rudý kabátec,
A nazítří má jediným švihem
Zbavit hlavy hocha mladičkého.
Meč mu náhle v ruce plane,
Když plavý mladík před ním stane.
Jak těsný je náhle rudý šat,
Když má se mu do očí podívat.
A ve chvíli, kdy své dílo začne,
Ozve se z lidu žalostný hlas,
Třikrát v tichu zazní řev,
až mu v žilách tuhne krev,
Když ruku zvedne nad hlavu:
„Ten otci pušky nabíjel!“

Pak rozmáchne se k úderu:
„Toho jsem milovala nade vše.“
A když se kadeř zbarví rudě:
„Kate, svému synu jsi život vzal!“

Pak zmlkl hlas, žena bez života klesla,
Tu kat sám sebe proklíná.
Prchne do lesa k vodopádu
A meč svůj mrští do proudu.

Kdo vstoupí do té kapličky 
Kajícníků ve Skalách,
Ten šlápne na hrob ženy té,
Jež sama si uložila těžký trest.
„A kdokoli sem vstoupíš:
Já prosím tě, veď kroky své na můj hrob, 
Zašlapej tak mou velkou vinu,
Aby mi jednou zasvitla věčná milost.
Jen nakroč a vzpomeň si přitom:
Zde spočívá hříšnice Sidonie.“

(Zdroj: Römerstädter Ländchen 3/1924, s. 
23–24, archiv Městského muzea Rýmařov, 
přeložil Dieter Schallner st., redakce Zdenka 
Přikrylová Nesetová.)

14. Pražení rudy (Agricola)
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Atletika Rýmařov přivezla domů tři zlaté medaile

Prostějov hostil 15. září krajský přebor mladších žáků a žákyň na drá-
ze. Reprezentantka klubu Atletika Rýmařov Kateřina Zimáková ozdobila 
tento závod zlatými triumfy ve třech disciplínách.
Kateřina Zimáková o sobě dala vědět hned na hladké šedesátce, v níž 
zaběhla své osobní maximum 8,32 s. O vítězi však musela rozhod-
nout cílová kamera, protože reprezentantka olomouckého klubu do-
běhla za naší běžkyní opravdu v těsném závěsu. O pouhých třicet 
minut později rýmařovská závodnice zaklekla do bloku v závodu na 
60 metrů překážek. Ani zde nenašla přemožitelku, když vyhrála ve 
svém nejlepším čase 10,44 s. Ve skoku dalekém jí stačila vzdálenost 
4,65  m na třetí zlato. 
„Běželo se mi skvěle. V posledních měsících jsem hodně trénovala 
a těšila jsem se, že nabyté zkušenosti z tréninku využiju v závodě. Po-
vedlo se. V dálce jsem chtěla zopakovat výkon ze školního závodu 
OVOV, kde jsem skočila 5,06 metrů. Jsem šťastná z tak povedeného 
závodu,“ sdělila bezprostřední dojmy Kateřina.

V sobotu 18. září rýmařovská atletka nastoupila ještě do závodu mist-
rovství Moravy a Slezska, kde ukázala, že má na to bojovat s nejlepšími. 
Při závodě na 60 metrů překážek vylepšila své osobní maximum, do-
běhla v čase 10,18 s a skončila těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. 
Po loňské silně omezené sezóně organizátoři letos na jaře doháněli 
hlavně soutěže pro dospělé a profesionální atlety, proto byl závod pro 
jednotlivce mladšího žactva opravdu vítaný. Závod se měl původně 
konat na zbrusu novém stadionu ve Šternberku, na který se s trenéry 
těšíme. Plánujeme ho využívat k občasným tréninkům našich nejstar-
ších atletů.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Rýmařovu za podpo-
ru klubu. Již celou závodní sezónu 2021 nosí naši atleti nové dresy 
s logem města, na jejichž barevné provedení se můžete podívat na 
facebookové nebo instagramové stránce klubu @atletikarymarov.

Jana Strnadelová, předsedkyně  klubu  ATLETIKA Rýmařov
Foto: Petra Vašíčková

Rýmařovská padesátka měla přes 200 účastníků
V sobotu 4. září uspořádal Klub českých turistů Rýmařov již 46. ročník 
tradiční akce Rýmařovská padesátka. 
Krásné počasí přispělo k velké účasti jak místních občanů, tak těch, 

kteří neváhali přijet z různých koutů naší republiky, Prahy, Ostravy, 
Přerova, Prostějova, Boskovic, Mikulovic, Zlatých Hor, Krnova, 
Bruntálu, Lidečka, Opavy či Šumperka. Dokonce nás poctili účastí 

Sport
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Rýmařovský souboj o první místo ve finále Českých pohárů 2021  
ve sportovní střelbě

O víkendu 4.–5. září se v Plzni konalo finále Čes-
kého poháru (ČP) a Českého poháru mládeže do 
18 let (ČPM). Českého poháru, který je současně 
kontrolním závodem reprezentace, se zúčastnil 
Matěj Rampula z Rýmařova. Do finále disciplíny 
rychlopalná pistole postoupil z druhého místa 
v základním závodě. Ve finále se mu už tak ne-
dařilo a skončil celkově pátý.
Základních kol ČPM se z Gymnázia a SOŠ 
Rýmařov ve vzduchové a sportovní pistoli 
zúčastnily členky našeho MSS – Vendula Ge-
rhardová, Barbora Holubová a Vendula So-
chorová. Do finále ČPM ve třech pistolových 
a třech puškových disciplínách postoupilo cel-
kem 120 závodníků a závodnic. Všechny tři 
naše závodnice se nominovaly v obou svých 
disciplínách. 
Ve vzduchové pistoli obsadila Barbora Holu-
bová 5. místo a Vendula Gerhardová 6. místo. 
Závod se nepovedl Vendule Sochorové, která 
musela odstoupit pro závadu na zbrani.
Napínavý průběh potom nabídla disciplína sportovní pistole 30+30 
ran. V první polovině závodu se ujala vedení Barbora Holubová vý-
konem 283 bodů a s velkým náskokem před Vendulou Sochorovou 

s 273 body. Na třetím místě se usadila Jana 
Wohlgemuthová z Chomutova s 268 body. 
Vendula Gerhardová byla osmá s 261 body. 
Pravé drama nastalo v druhé polovině závo-
du. Vendula Sochorová se v každé pětiranné 
položce přibližovala k Barboře Holubové a po 
padesáti ranách se dostala o dva body na první 
místo s nástřelem 459 bodů. V následující pě-
tiranné položce nastřelila Bára maximální po-
čet 50 bodů oproti 47 bodům Venduly a opět 
se ujala vedení o jeden bod. Jejich náskok 
před ostatními byl v danou chvíli již obrovský. 
V poslední položce Bára nastřílela 46 bodů 
a Vendula 47 bodů. Obě skončily se shodným 
výsledkem 553 bodů, a Vendula tak zvítězila 
až díky většímu počtu středových desítek. Na 
třetím místě skon čila Anna Štefánková z Ko-
vony Karviná s nástřelem 541 bodů. Vendule 
Gerhardové se nedařilo především v technické 
druhé části a skončila celkově desátá.

Letní střeleckou sezónu tak můžeme po nucené koronavirové přestáv-
ce považovat za úspěšnou. Do konce sezóny nás čeká už jen mistrov-
ství republiky ve vzduchové střelbě ve dnech 16.–17. října v Plzni.

Foto a text: Stefany Janošťák

Rýmařovsko-bruntálské zápasy v boxu přilákaly čtyři stovky fanoušků

Již potřetí se v Mezině u Bruntálu konal galavečer rýmařovsko-bruntál-
ských soubojů v boxu a K1, který pořádá Fightclub Mezina. Více než 400 
diváků si užilo boxerské zápasy, rozhovor s hostem večera, MMA bo-
jovníkem z organizace Oktagon Janem Širokým, který trénoval jednoho 
z rýmařovských boxerů, a také afterparty.

Na úvod akce profesionální rozhodčí vysvětlil pravidla bojových sty-
lů. Tím prvním byl box, ve kterém se můžou používat pouze ruce, 
a druhým, letos nově přidaným stylem byla K1, ve které se do boje 
zapojují i nohy. 
„Fightclub Mezina jsme založili tři – já, Zdeněk Navrátil a Stanislav 
Slovák. Spojovala nás vášeň k tomuto sportu, a tak jsme se rozhodli 
založit spolek, který na tomto galavečeru ukazuje veřejné sparingy 
(pozn. red.: tréninkový boj se soupeřem),“ představil pozadí akce 
Oliver Guzan.

i polští přátelé. Jsme na to pyšní a vážíme si toho. 
Z 209 účastníků se na pěší trasy vydalo 109 nadšenců, 100 dalších 
zdolávalo cyklotrasy. Účast 23 dětí svědčí o tom, že Rýmařovská 
padesátka bude mít „zelenou“ i nadále. Nejmladšími účastníky byli 
Lada Larišová (nar. 2021) a Jonáš Endlicher (nar. 2019), oba z Rýma-
řova. Nejstaršími účastníky byli, a nebojíme se napsat rok narození, 
Lenka Růžičková (nar. 1940), Jaroslav Hofman a Ivo Volek (oba nar. 
1948), opět z Rýmařova.
Musíme poděkovat Jiřině Mácové za navrhnuté a připravené pěší trasy 
a Tomáši Gerhardovi za perfektní cyklotrasy. Celá akce proběhla v kli-

du a naprostém pořádku ke spokojenosti pořadatelů i účastníků. Klub 
českých turistů, odbor Rýmařov, chce poděkovat městu Rýmařovu za 
poskytnutou finanční dotaci, Ladislavu Baslarovi z BPdesign za pří-
pravu map, Středisku volného času za poskytnutí prostor pro start i cíl 
a v neposlední řadě Janě Egidové za výbornou škvarkovou pomazánku.
Závěrem nezbývá než dodat, že se těšíme na vaši účast při 47. ročníku 
Rýmařovské padesátky, a to již 3. září 2022.

Jana Šrámková
předsedkyně Klubu českých turistů, odbor Rýmařov

Foto: Jiřina Mácová
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Maraton koloběžkařů na Salzburgringu 2021
Rychlý a náročný závodní automobilový okruh u rakouského Salzbur-
gu v poslední srpnovou neděli přivítal mezinárodní sportovní festival 
RING Frei, na kterém vedle nás koloběžců startovali také běžkaři na 
kolečkových lyžích a bruslaři na in-linech. 
Díky minutovým odstupům při startu jsme se všichni pohodlně na 
dráhu vešli, nedošlo k žádným haváriím, a tak jsme absolvovali 42km 
maraton, při kterém jsem na koloběžce naměřil průměrnou rych-
lost 28 km/h. V dlouhém závodu nás reprezentovali Patrik Krečmer  

(7. místo mezi muži) a Věra Vybíralová, která vyhrála ženskou ka-
tegorii. Dvanáctiletý Filip Krečmer vyhrál v mládežnické kategorii 
(10–16 let) na kratší 12km trati. 
Maraton koloběžkářů na Salzburgringu 2021 byl pěkný závod v alp-
ském prostředí pod legendárním Gaisbergem s kolegy z Rakouska 
a Německa, které jsme přes rok a půl neviděli.

Patrik Krečmer

Série porážek posunula Jiskru tabulkou dolů
Špatné období prožívají fotbalisté SK Jiskra Rýmařov. Ačkoliv jim úvod-
ní tři kola divize F vyšla na jedničku, následující tři zápasy již tak slavné 
nebyly. Jiskra prohrála tři zápasy v řadě. 
Ještě po konci utkání 3. kola mohli být svěřenci Milana Furika spoko-
jení. V domácím prostředí zdolali díky brankám Pavla Kučery a Pav-
la Jeřábka silný Frenštát pod Radhoštěm 2:0, a v tabulce soutěže se 
vyhřívali na 1. místě, čímž jen potvrzovali pozici jednoho z favoritů 
soutěže. „Můžeme být spokojení, ale je třeba se držet při zemi. Dva 
zápasy jsme odehráli doma, venku jsme hráli jen v Heřmanici. Ty těž-
ké zápasy ještě přijdou. Musíme to nadšení a emoce trochu krotit,“ 
zhodnotil vstup svých svěřenců do ročníku Milan Furik.
Další zápasy mu daly za pravdu. Nutno podotknout, že Jiskru od té 
doby trápí příliš velká marodka klíčových hráčů. Nejprve na konci 
srpna sehráli rýmařovští fotbalisté zápas na hřišti nováčka soutěže 
z Bílovce. Ve smolném utkání, kdy mohli litovat nevyužitých šancí, 
prohráli těsně 2:3. Horší než porážka však bylo, že se v zápase s dů-
razně hrajícím soupeřem zranili hned tři klíčoví hráči: Kamil Kocúr, 
Pavel Jeřábek a Petr Navrátil. 
V následujícím kole čekal Jiskru duel s dosud neporaženou Polankou. 
Během týdne se dal do pořádku pouze Navrátil, na zdolání houževna-
tého soupeře, soustředěného po většinu utkání na pevnou obranu, to 
však nestačilo. Polanka byla v utkání stoprocentní, ze tří šancí vstře-
lila tři branky, zatímco Jiskra své příležitosti nevyužila. Prohru 0:3 
ještě znásobila skutečnost, že v tomto utkání se zranil kapitán týmu 
Jiří Furik a také mladík Jan Tihelka. 
„Nyní nás čeká těžké období. Nejsme schopni říct, jak dlouho budou 
zranění scházet. Malou nadějí je, že nejde o závažná zranění, která by 
je vyřadila ze hry na dlouhou dobu. Pokud jde o zápasy s Bílovcem 

a Polankou, mrzí mne především prohra v tom prvním. Zápas jsme 
mohli strhnout na svoji stranu. V utkání proti Polance bylo vidět, že 
nám schází zranění hráči,“ uvedl Milan Furik. 
Třetí porážku v řadě jeho týmu připravila rezerva Karviné, která proti 
Rýmařovu nasadila hned čtveřici hráčů, kteří jsou členy prvoligového 
áčka. Jiskra naopak v utkání nastoupila bez Navrátila, J. Furika, Je-
řábka a K. Kocúra, a po většinu zápasu tahala za kratší konec. Druhá 
prohra 0:3 v řadě tak jen dokumentovala aktuální rozpoložení týmu. 
„Chybí nám zranění hráči. Čtyři hráči ze základu, to je velká ztrá-
ta. Máme doma Vítkovice, poté jedeme do Frýdlantu. Pak už bychom 
měli mít k dispozici snad všechny zraněné hráče. Ale následujících 
čtrnáct dnů bude krušných,“ uzavřel hodnocení Furik.

Tomáš Lašák
Foto: archiv klubu Jiskra Rýmařov

Ve třetím ročníku bylo uvedeno sedm zápasů a za Rýmařov se před-
stavili boxeři Jakub Sekanina a Oliver Guzan. Další Rýmařováci mu-
seli bohužel zápasy ze zdravotních důvodů odložit na další ročník. 
Všichni, kteří zápasí během galavečera, jsou amatéři, kteří předvádí 
své nově nabyté zkušenosti a dovednosti. Zástupci Fightclubu trénu-
jí převážně spolu, někteří v tělocvičně klubu Crossfit Rýmařov JD, 
ostatní trénují sami nebo v klubech s boxerským zaměřením. Program 
je sestaven ze soubojů začínajících bojovníků, kteří zatím nemají tolik 
zkušeností, až po zápasy zkušenějších boxerů.

„Všechny ročníky galavečera se odehrály v pergole v Mezině kvůli 
neskutečné a nezapomenutelné atmosféře, která tam pokaždé vzniká. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům, kteří od začátku do 
konce z plných plic fandili. Čtenáři Rýmařovského horizontu si nás 
mohou vyhledat na Instagramu @fightclub_mezina nebo na YouTube 
kanále, kde máme natočené všechny zápasy, a také jsou zváni na další 
ročník Fightclub Mezina galavečera,“ vyslovil pozvání Oliver Guzan. 

JS
Foto: archiv klubu Fightclub Mezina

Program Jiskry Rýmařov
Kolo Domácí Hosté Termín/výsledek
2. SK Jiskra Rýmařov FK Bospor Bohumín 3:2 (3:1)
3. FC Heřmanice Slezská SK Jiskra Rýmařov 1:4 (1:2)
4. SK Jiskra Rýmařov SK Beskyd Frenštát p. R. 2:0 (2:0)
5. FC Bílovec SK Jiskra Rýmařov 3:2 (2:2)
6. SK Jiskra Rýmařov FK SK Polanka n. O. 0:3 (0:3)
7. MFK Karviná B SK Jiskra Rýmařov 3:0 (1:0)
8. SK Jiskra Rýmařov MFK Vítkovice Skončilo po uzávěrce
9. 1. BFK Frýdlant n. O. SK Jiskra Rýmařov 25. 9. 2021; 15:30
10. SK Jiskra Rýmařov SK Dětmarovice 2. 10. 2021; 15:00
11. FK Nový Jičín SK Jiskra Rýmařov 9. 10. 2021; 10:15
12. SK Jiskra Rýmařov MFK Havířov 16. 10. 2021; 14:30
13. FC Slavoj Olympia Bruntál SK Jiskra Rýmařov 24. 10. 2021; 14:30
1. SK Jiskra Rýmařov Slezský FC Opava B 30. 10. 2021; 14:30

Tabulka Moravskoslezské divize F po šesti odehraných kolech:
1. Polanka n. O. 5 1 0 12:1 16
2. Frýdlant n. O. 5 1 0 19:10 16
3. Bílovec 4 2 0 19:7 14
4. Frenštát p. R. 3 1 2 13:7 10
5. Vítkovice 3 1 2 10:7 10
6. Bruntál 3 1 2 10:10 10
7. Karviná B 3 0 3 17:9 9
8. Rýmařov 3 0 3 11:12 9
9. Nový Jičín 2 2 2 6:7 8
10. Bohumín 2 2 2 6:8 8
11. Heřmanice 1 1 4 6:20 4
12. Opava B 0 2 4 6:12 2
13. Havířov 0 1 5 7:17 1
14. Dětmarovice 0 1 5 9:24 1
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Třetí republikové kolo v koloběhu proběhlo v Letohradu
Biatlonová trať v Letohradu je velmi náročná především pro svůj 
výškový profil, který v kopcích prověří kondici a ve sjezdech tech-
nický um koloběžkářů. V sobotu 11. září byla na pořadu časovka, 
kde o osobním úspěchu či neúspěchu závodníků ve výsledkové listi-
ně rozhodovalo pár vteřin. V neděli 12. září byly na programu dlou-
hé závody, kde byly napříč závodním polem k vidění ryzí souboje až 
na dno fyzických i morálních sil. 
K naší radosti sobotní časovku ovládl náš týmový lídr Tomáš Sedlář, 
který při svém prvním absolutním vítězství porazil i mistry světa 
z minulých let. V nedělním závodě byl Tomáš celkově třetí, juni-

orskou kategorii však opět vyhrál. Vítězství ve svých kategoriích 
dále získali Kryštof Vystrčil, Filip Krečmer, Jakub Kobak a Šimon 
Kroutil. Na stupních vítězů stáli Adam Lašák, Esther Lemstrová, 
Anna Fryblíková, Marek Sázel, Petra Zahradníková, Veronika Rož-
ňáková, Amálie Vinohradníková a Věra Vybíralová. Závodů se dále 
zúčastnili Jan Vinohradník, Jakub Vystrčil, Jakub Barusel, Eva a El-
len Lemstrovy, trenérky Katka Fryblíková a Martina Baruselová, 
nejstarší Patrik Krečmer a nejmladší Ondřej Kroutil. I tito závodníci 
poctivě trénují a brzy očekávají plody svého snažení.

Tomáš Sedlář

Kryštof Vystrčil Petra Zahradníková Veronika Rožňáková a Jakub Vystrčil

Jakub Kobak a Šimon Kroutil

Před vrcholem tuzemské překážkové sezóny
Dne 7. srpna v Pardubicích startovala čtveřice koní trenérky Veroni-
ky Lempochnerové z Horní Moravice u Rýmařova. Po nedokončení 

dostihu dvou koní a pátém místu Hamise dosáhl nejlepšího výsled-
ku šestiletý valach The Bar Is Closed z DS Hospůdka Malá-Hradča-
ny s am. Marcelem Novákem ml., jenž v Ceně společnosti K-K ME-
TAL, a. s., steeplechase IV. kat. na 3 900 m, obsadil čtvrté místo.
15. srpna vyslala do závodů na bratislavské dostihové dráze dvě své 
svěřenkyně Eva Záhorová z Dolní Moravice u Rýmařova. Obě, jak 
pětiletá klisna Daralara v Ceně turfu, rovině II. kat. na 2 400 m, 
tak čtyřletá klisna Saigon Icon ve 26. ceně Whisky, rovině I. kat. na  
1 800 m, obsadily s ž. Petrem Foretem čtvrté místo. 
Dvě dotovaná umístnění a jedno vítězství, to je bilance, kterou  
21. srpna zaznamenala dvojice trenérů během třetího dostihového 
mítinku ve Slušovicích. Na triumf z předchozího mítinku zde však 
tentokrát čtyřletý valach Brexit z DS Syndikát hvězda-Olehla nena-
vázal a s jezdcem Jakubem Kocmanem obsadil čtvrté místo. Tentýž 
jezdec se podílel na třetím místě v cíli se čtyřletým valachem Zarate 
z DS L&L Racing trenérky Veroniky Lempochnerové. Premiérové 
vítězství zaznamenala tříletá klisna Ramsya z DS Syndikát hvěz-
da-Olehla, která s ž. Michalem Hroudou ovládla rovinovou Cenu 
Hřebčína Vlachovice IV. kat. na 2 200 m. 
V rámci výročí sta let od založení Národního hřebčína v Topol-
čiankách se právě na zdejším dostihovém závodišti uskutečnil druhý 

Ve Slušovicích vítězná dvojice ž. Michal Hrouda a Ramsya z DS 
Syndikát hvězda-Olehla, foto: Adriana Šmídlová

Patrik Krečmer
Foto: Lenka Vystrčilová
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Řádková inzerce

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 pří-
spěvkem na dopravu. Kontakt 605 586 074, nejlépe SMS.

Žokej Jan Odložil v sedle svěřence trenérky Veroniky Lempochnerové 
Salivana z DS ALEMMAS, foto: Miroslav Škoda

letošní dostihový den. Svůj debut na této dráze, ale i nad překážka-
mi zde absolvoval šestiletý valach Harakan manželů Záhorových 
a díky prvenství v Ceně spoločnosti DANFOSS, spol. s r. o., PP na  
3 400 m, jehož dosáhl s ž. Janem Odložilem v sedle, to byla premi-
éra více než úspěšná.
První zářijový víkend patřil dvoudennímu mítinku, jehož vrcholem 
byl nedělní čtvrtý kvalifikační dostih na letošní 131. ročník Velké 
pardubické. Z výsledků zmiňme Cenu společnosti AUTO IN s Kap-
kou naděje, steeplechase crosscountry III. kat. na 4 600 m. 
Páté a čtvrté místo zde zaznamenali svěřenci Veroniky Lempochne-
rové, Hamis z DS Stajňa Corinne ČR a Alegoria z DS ELEMMAS. 
Třetí příčku obsadil Čestmírem Olehlou trénovaný pětiletý valach 
Christiano z DS Cross Club 52 s ž. Janem Odložilem.
Pátého září si pro druhé místo v Nagroda Toru Wyścigowego  
w Pardubicach, v dostihu přes proutěné překážky na 2 800 m, do-
běhl v sedle s ž. Janem Odložilem tříletý valach Salivano z DS 
ALEMMAS trenérky Veroniky Lempochnerové. 

Miroslav Škoda

Šestiletý valach HARAKAN s ž. Janem Odložilem a majitelem 
Karlem Záhorou po dekorování vítězného dostihu v Topolčiankách 
foto Miroslav Škoda

Šestiletý valach Harakan s ž. Janem Odložilem v sedle během 
vítězného dostihu v Ceně společnosti DANFOSS v Topolčiankách, 
foto: Miroslav Škoda
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA: 
5,0–6,0 l/100 km - 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto

Financujte CHYTŘE se
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