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Začala výstavba nového domu 
s pečovatelskou službou

Nové biokoridory podpoří  
rozmanitost přírodních druhů

 
 

Studentky masérství zastupovaly 
školu v republikové soutěži

Zástupci Hedvy Český Brokát  
se setkali s papežem  

Ve Velké ceně Rýmařova v šachu  
se utkali mladí hráči z celého okresu
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Schválené vyhlášky města a jejich dopad  
na občany a podnikatele

Na jednání zastupitelstva 4. listopadu byly kromě jiného schváleny dvě obecně zá-
vazné vyhlášky týkající se poplatku a systému likvidace odpadu. Obě jsou účinné 
od 1. 1. 2022. 
Ve vyhlášce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospo-
dářství, byla stanovena roční sazba 700 korun za poplatníka, tzn. zůstává stejná 
jako v roce končícím. V této vyhlášce se ruší všechny slevy, které jsou nad rámec 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Osvobození od poplatku jsou zachována jak zákonná, tak dle stávající obecně 
závazné vyhlášky města. Novelizací zákona o místních poplatcích se rozšiřuje 
okruh poplatníků, kteří vlastní nemovitost (byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci), v níž není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna 
na území města – kromě fyzických osob se nově vztahuje poplatková povinnost 
i na právnické osoby (bytová družstva atd.).
Více zásadních změn doznala vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. Nejvýznamnější změnou je zrušení velkoobjemového 
svozu konaného na jaře a podzim každého roku. Důvodů, proč ke zrušení dochází, 
je několik. Jedním z nich je, že tato služba byla částí obyvatel zneužívána, takto 
odkládaný odpad je neadresný a občané neodkládali jen odpad objemný, ale ve 
velké míře i stavební či pneumatiky, a je potřeba zmínit i vzhled města během 
těchto svozů. Nicméně občanům zůstává možnost bezplatně uložit objemný od-
pad v odpadovém centru a recyklačním dvoře. Dalším, neméně významným dů-
vodem jsou náklady na svoz. Dva svozy ročně přišly město na cca 1 milion korun. 
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. specifikuje povinnosti původce odpa-
du – podnikatele. V případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a sta-
vebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, musí mít jejich předání 
zajištěno písemnou smlouvou s provozovatelem zařízení určeného pro nakládání 
s odpady, a to před jejich vznikem. Vyhláška proto nově umožnuje zapojení pod-
nikatelů do obecního systému odpadového hospodářství, tzn. mohou po uzavření 
smlouvy s městem aktivně využívat veškeré nádoby na separovaný odpad (nebo 
ukládat odpad do odpadového centra). Smlouva s podnikateli bude uzavírána 
prostřednictvím společnosti Městské služby Rýmařov, s. r. o. Nezapojený podni-
katel (neuzavřená smlouva s městem) může smlouvu uzavřít přímo s Městskými 
službami. Tato varianta je vhodná, pokud podnikatel produkuje větší objem od-
padů a v širším spektru nebo má velký počet zaměstnanců apod. Každý se může 
rozhodnout, jaká forma pro něj bude jednodušší či výhodnější. 
Novinkou pro právnické a fyzické podnikající osoby je povinnost soustřeďovat 
odděleně komunální odpad. Již podle předchozí právní úpravy měla právnická 
nebo podnikající fyzická osoba povinnost zajistit oddělené shromažďování od-
padů, které jí vznikají, podle druhu a kategorie a zajistit předání těchto odpadů 
v odpovídajícím množství do zařízení určeného pro nakládání s odpady. To zna-
mená, že kromě odpadu, který vzniká přímo při předmětu činnosti podnikatele, 
má tento rovněž povinnost zajistit oddělené soustřeďování pro veškeré odpady, 
které vyprodukují jeho zaměstnanci a jiné fyzické osoby během svého pobytu 
v provozovně podnikatele. Pokud tedy původce umožňuje ve své provozovně 
fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozov-
ny, MUSÍ ZAJISTIT MÍSTA pro třídění papíru, plastů, skla, kovů a biologického 
odpadu.
Současné smlouvy, které mají podnikatelské subjekty uzavřené se společnos-
tí Městské služby Rýmařov, s. r. o., nejsou v souladu s novou právní úpravou, 
proto je v případě, kdy chtějí vstoupit do městského systému hospodaření s od-
pady nebo uzavřít smlouvu přímo s Městskými službami, nutné kontaktovat 
jednatelku společnosti Ing. Irenu Orságovou (irena.orsagova@mestskesluzby.
cz) a zanechat na sebe telefonní kontakt a základní identifikační údaje. Následně 
bude podnikatel Městskými službami kontaktován, aby mohly být doplněny úda-
je nezbytné pro uzavření nové smlouvy.
Podrobnější příručku pro živnostníky a Metodický pokyn MŽP je možno nastu-
dovat na stránkách www.mestskesluzby.cz.
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Výstavba nového domu s pečovatelskou službou zahájena
Začátkem listopadu město Rýmařov zahájilo výstavbu nového domu 
s pečovatelskou službou terénními úpravami, stavební práce tak začaly 
ještě letos. Nová budova na Lidické ulici s 19 bezbariérovými byty je 
navržena jako třípodlažní zděný objekt obdélníkového půdorysu.

Na pozemku byl původně umístěn objekt využívaný jako součást ne-
mocnice (prostory lékařů a rehabilitace). V sousedství stojí již jeden 
objekt s malometrážními byty sloužící jako domov seniorů, takže vy-
budováním dalšího domu s pečovatelskou službou se zvýší možnosti 
jeho uživatelů setkávat se s vrstevníky. U objektu bude vybudováno 
nové parkoviště pro devět vozidel s jedním parkovacím stáním pro 

handicapované s komunikačním napojením na Hornoměstskou uli-
ci, kde byl nedávno rekonstruován chodník, který je bezbariérový 
a umožňuje bezpečné spojení s centrem města. 
Celý objekt i jednotlivé byty budou řešeny jako bezbariérové, doprava 
mezi podlažími bude zajištěna výtahem. Budova bude vytápěna dvě-
ma kondenzačními plynovými kotli, teplá voda bude ohřívána bojlery 
v bytech. Energetická náročnost domu je hodnocena písmenem B, tj. 
velmi úsporný. 
Město Rýmařov získalo příslib dotace ve výši 11 400 000 Kč z pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení pro rok 2021, 
podprogram Podporované byty na výstavbu nového domu s pečo-
vatelskou službou na Lidické ulici. Program podporuje vznik bytů 
sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomic-
ky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení 
v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální 
situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.
Akci realizuje společnost RÝMSTAV CZ, spol. s r. o., z Rýmařova na 
základě výběrového řízení. Celkové náklady činí 37 101 800,42 korun 
bez DPH (42 700 030,84 korun vč. DPH) a stavba by měla dokončena 
v září roku 2022.

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat
ve čtvrtek 9. prosince od 17:00 

ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10. 

Organizace a průběh zasedání budou přizpůsobeny aktuálně nařízeným bezpečnostním opatřením.
Pro případné změny v termínu sledujte informace na www.rymarov.cz.

Probíhá oprava přivaděče k ČOV
V rámci údržby a oprav kanalizačních řadů a místní čistírny odpadních 
vod se dlouhodobě projevuje problém s velkým nátokem balastních vod. 
Tyto jsou do splaškového řadu přiváděny z uličních vpustí (část městské 
kanalizace je jednotná – splašková a dešťová dohromady), nepovole-
ným napojením dešťových vod z domů a průsaky z netěsného potrubí.
Jedním z problematických úseků, co se týká netěsnosti, je část kanali-
zace podél Podolského potoka od Správy silnic MSK, cestmistrovství 
Rýmařov, až po nátok do čistírny odpadních vod. Jde o jedno z nej-
starších kanalizačních potrubí, a i z toho důvodu byla provedena jeho 
kompletní kontrola.
Monitoringem prošlo potrubí o délce téměř 800 m, na němž se na-
chází odlehčovací komora a 20 revizních šachet. Kontrola odhalila 
netěsnost větší části spojů, prorůstající kořeny ve spojích a šachtách, 
korodující výztuž železobetonového potrubí a lokálně usazené hrubé 
sedimenty. Těmito defekty docházelo k průsaku spodních vod do po-
trubí, a proto bylo nutné naplánovat jeho opravu. S ohledem na pro-

storové podmínky, hloubku uložení potrubí a přístupy k jednotlivým 
šachtám byla zvolena oprava bezvýkopovou technologií.

JS
Zdroj: www.rymarov.cz

Foto: redakce
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Začala rekonstrukce Husovy ulice

Koncem října začala rekonstrukce Husovy ulice, která zahrnuje opravu 
komunikace, vybudování nového chodníku a revitalizaci zelených ploch; 
součástí rekonstrukce bude i výstavba dešťové kanalizace, parkovacích 
stání, stání pro kontejnery a nového chodníku od autobusového nádraží.
Aby mohl být záměr realizován v celé šíři tak, jak jej architekti ve 
spolupráci s památkáři navrhli, bylo třeba odstranit prodejní stánek 
typu Okal, který stál na jedné ze zpevněných ploch. Stavba byla 
v druhé polovině října odstraněna a odvezena k uskladnění, jelikož 
kvůli exekučnímu příkazu nejde o klasickou demolici. Přípojky vody 
a kanalizace, které stánek využíval, zůstaly v zemi a byly odborně 
zaslepeny, nadzemní přípojka elektřiny byla odpojena.
Výběrové řízení na rekonstrukci Husovy ulice vyhrála společnost JR 
STaKR, s. r. o., se sídlem U Stadionu 1999/9a, Bruntál, za nabíd-

kovou cenu 15 849 999,36 korun bez DPH. V pondělí 8. listopadu 
firma zahájila budování dešťové kanalizace. První etapa, plánovaná 
na letošní rok, bude probíhat tak, že bude postupně položena nová 
dešťová kanalizace po 15- až 20metrových úsecích, přičemž každý 
výkop bude tentýž den zasypán, aby byla zajištěna maximálně mož-
ná obslužnost prodejen a komfort občanů. Nejpozději do 30. listopa-
du bude tato etapa stavby dokončena, vykopaná rýha zhutněna a za-
sypána asfaltovým recyklátem, aby mohla být po celé zimní období 
bez problému užívána. V jarních měsících bude stavba pokračovat. 
Předpokládá se, že práce budou trvat celkem 160 kalendářních dnů. 

JS
Zdroj: www.rymarov.cz

Foto: redakce

Na základě výběrového řízení byla pro realiza-
ci opravy přivaděče kanalizace vybrána firma 
B M H, spol. s r. o., z Olomouce, která práce 
provede za celkovou cenu 6 997 503 korun bez 
DPH – bude provedeno vyčištění stoky od usa-
zenin a ulpělých tuků, zpřístupnění skrytých ša-
chet (pod terénem), kontrola nátoků z přípojek 
a injektáže, tmelení a zednické opravy šachet. 
Opravy a vyvložkování potrubí proběhnou bez-
výkopovou metodou – do očištěného kanalizač-
ního potrubí se pomocí hydrostatického tlaku 
vody zavede poddajný rukávec tvořený vrstvami 
netkané textilie ze syntetických vláken. Rukávec 
je napuštěný vhodně formovanou pryskyřicí. 
Tato textilní vložka se vytvrdí polymerací a v po-
škozené kanalizaci tak vznikne zcela nové potru-

bí z tvrzeného plastu. Práce v potrubí budou pro-
bíhat v tomto pořadí – zpřístupnění sanovaného 
potrubí z obou stran, vyčištění kanalizačního po-
trubí, odfrézování všech překážek kanalizačním 
robotem, zaměření kanalizačních přípojek a kon-
trola potrubí kamerou, zavedení vložky inverz-
ním způsobem a vytvrzení rukávce polymerací, 
zapravení napojení mezi stěnou šachty a vložkou, 
odfrézování zaslepených přípojek kanalizačním 
robotem, kamerová kontrolní prohlídka se zázna-
mem a uvedení opraveného úseku do provozu.
Práce by měly být dokončeny na začátku pro-
since.

Foto a text: Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje 

MěÚ Rýmařov

Nové přechody pro chodce v Janovicích
Město Rýmařov uspělo se žádostí o dotaci na vybudování přechodů pro 
chodce v místní části Janovice a získalo příslib dotace 812 656 korun.
Na Opavské ulici u křižovatky s Krátkou ulicí je nově vybudován 
chodník s bezpečnostními prvky široký 2,25 m z betonové dlažby. 
Před koncem trasy chodníku bude zřízeno místo pro kontejnery na se-
parovaný odpad. U křižovatky se Zámeckou ulicí je obdobný betono-
vý chodník a záliv u autobusové zastávky. U obou nových chodníků 
byly vybudovány přechody pro chodce přes Opavskou ulici, které bu-

dou označeny svislými dopravními značkami a bezpečnostními prvky 
pro nevidomé. Přechody budou nasvětlené.
Veřejnou zakázku realizuje na základě výběrového řízení firma BER-
KASTAV, s. r. o., z Bruntálu, celkové náklady činí 1 494 000 korun 
bez DPH (1 807 740 korun vč. DPH). Práce by měly být hotovy bě-
hem listopadu letošního roku.

Zdroj: www.rymarov.cz
Foto: redakce



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2021

6

Památník na ulici Julia Sedláka byl restaurován
Památník vojákům Rudé armády, kteří osvobodili město Rýmařov, se na-
cházel ve velmi špatném stavu a bylo nutno jej restaurovat i zednicky 
opravit. Město usilovalo o získání dotace z programu na opravy váleč-
ných hrobů a pietních míst vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, ale pro-
jekt podporu nezískal, a město tak hradilo opravu z vlastního rozpočtu.
Památník z roku 1951 tvoří stěna z žulových kvádrů s pískovcovým 
reliéfem sovětského vojáka. Pomník vytvořil rýmařovský kameník 
František Křapa, autorem reliéfu je slovenský akademický sochař Ka-
rol Dúbravský. Na památníku byla navíc umístěna mramorová deska, 
která do roku 1989 visela na patě radniční věže a na památník byla 
přemístěna teprve na začátku 90. let 20. století.

Město šetří výdaje za energie díky energetickému managementu
Úspory energií jsou v dnešní době růstu cen velmi skloňovaným 
tématem. Také město Rýmařov se v rámci péče řádného hospodáře 
snaží s energiemi hospodařit co nejlépe. Od roku 2019 má zaveden 
systém energetického managementu, který stanovuje energetickou 
politiku, cíle a cílové hodnoty v oblasti energie.
„Do systému energetického managementu jsou zahrnuty objekty, kte-
ré má město Rýmařov ve svém majetku a spravuje je samo nebo pro-
střednictvím organizací jím zřizovaných a zakládaných. Prozatím je 
sem zařazeno 20 objektů, ale město má zájem tento seznam postupně 
doplňovat,“ vysvětlil vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Mi-
roslav Sigmund.
V současné době jsou připravovány nové investiční akce pro snížení 
energetické náročnosti budov, které budou spolufinancovány z pro-
gramu Státního fondu životního prostředí České republiky. Jde o ná-
sledující projekty:
•	 Fotovoltaická elektrárna pro budovu mateřské školy na ulici 1. máje; 
•	 Fotovoltaická elektrárna a výměna zdroje tepla pro objekt admini-

strativní budovy Městských služeb a Bytermu;
•	 Fotovoltaická elektrárna pro objekt a technologii čistírny odpad-

ních vod v Rýmařově;
•	 Výměna zdroje tepla v budově radnice na náměstí Míru.

Připravován je také projekt na měření a regulaci otopné soustavy 
včetně doplnění bezdrátově řízených termostatických hlavic v budově 
základní školy na Jelínkově ulici. 
Úspory hledá město rovněž v revitalizaci veřejného osvětlení, které 
v současné době zahrnuje přibližně 1 300 světelných bodů. Pro sní-
žení spotřeby energie se každoročně vymění okolo 300 stávajících 
výbojkových svítidel za nové úsporné LED lampy. Modernizovány 
jsou i rozvaděče, přičemž dochází nejen k celkovému zlepšení světel-
ných podmínek na komunikacích, ale především ke snížení spotřeby 
energie o přibližně 60 % za rok. 
Celkovým přínosem energetického managementu je efektivní hospo-
daření s elektrickou energií, sledování vývoje spotřeby, návrh opat-
ření vedoucích k úsporám, stanovování predikcí spotřeby a s tím 
související nákup. Mimo energii se město snaží do energetického 
managementu zahrnout i ostatní komodity – plyn, teplo, vodu a auto-
dopravu, kdy je možné sledovat veškeré náklady, spotřebu, její vývoj 
a návrh úsporných opatření. Do budoucna chce město v uvedené ob-
lasti pokračovat a dosahovat větších úspor nejen v oblasti energií, ale 
i ostatních komodit.

Petr Kudela
odbor regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Městské služby budou odstraňovat plevel z chodníků ekologicky
Společnost Městské služby Rýmařov, s. r. o., doplnila svou techniku na 
úseku veřejné zeleně a údržby komunikací o novou nástavbu na malo-
traktor – mechanický odplevelovač MATEW WRM-M 145.

Mechanický kartáč poháněný řemenovým pohonem pomůže při od-
straňování plevele a jiných odolných nečistot z chodníků a dalších 
zpevněných povrchů bez použití chemikálií a zcela ekologicky. Ro-
bustní kartáč o průměru 700 mm je určen pro profesionální komunál-

ní použití, má možnost různých výměnných ověsů, volitelnou funkci 
hydraulického sklonu hlavy kartáče a výškově nastavitelné opěrné 
kolo pro nastavení tlaku kartáče. Vybaven je rovněž krytem proti stří-
kající vodě a nečistotám. Díky těmto nastavitelným parametrům se 
dokáže odplevelovač přizpůsobit nejrůznějším povrchům a podmín-
kám pro zajištění optimálního výsledku. Ekologická likvidace plevele 
mechanicky je jednou z možností, jak pečovat o místní chodníky bez 
použití chemikálií a šetrně k přírodě.
Nějakou dobu nám trvalo vhodnou techniku pro naše podmínky na-
jít, nabízeny nám byly spíše pochůzí odplevelovače, které by toho 
zvládly podstatně míň a na plochu chodníků v Rýmařově bychom jich 
museli mít hned několik. Jiné technologie, jako jsou infrazářiče nebo 
horká pára, by byly cenově i provozně náročnější, proto jsme se roz-
hodli pro mechanické odstraňování plevele.
Nástavbu nám dodala společnost Strom Praha, a. s., která má pobočku 
v Šumperku, a cesta za případným servisem tak nebude od nás daleko. 
Pořizovací cena odplevelovače je 211 tis. korun vč. DPH.
Bohužel i zde se kvůli pandemii onemocnění covid-19 projevily po-
měrně dlouhé dodací lhůty, proto nástavbu v letošním roce už jen 
otestujeme a ošetříme plochy v závislosti na počasí a personálních 
kapacitách. V příštím roce už bychom chtěli nástavbu plně využívat 
v co největší možné míře tam, kde to bude technicky možné.

Ing. Irena Orságová 
jednatelka

Městské služby Rýmařov, s. r. o.

Před opravou
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Stav památníku byl velmi špatný a vyžadoval komplexní restaurátor-
ský zásah. Na povrchu žulových prvků a pískovcového reliéfu byly 
usazeny řasy a tmavé spadové depozity, spáry mezi kamennými člán-
ky byly na mnoha místech uvolněné a vyplavené. Zadní strana po-
mníku byla natřena šedým nátěrem překrývajícím graffiti. Na povrchu 
exponovaných vyšších částí plastické modelace reliéfu rudoarmějce 
byla usazena vrstva tmavých spadových depozitů a ve velkém rozsa-
hu také mikroflóra. V dolní části reliéfu se vytvořila tmavá krusta. Vy-
správky defektů v plastické modelaci provedené umělým kamenem 
byly výrazně barevně odlišné.
K realizaci oprav byla vybrána firma Svatopluka Bedřicha z Lomni-
ce, která provedla očištění povrchu kamene od nečistot, tmavých spa-
dových depozitů a mikroflóry, odstranění uvolněné spárovací malty 
a nečistot ze spár, zpevnění pískovcového reliéfu organokřemičitým 
prostředkem, obnovu degradovaných tmelů a vysprávek na reliéfu, 
barevnou retuš vysprávek a modelačních doplňků na reliéfu, hydrofo-
bizaci pískovce, přespárování tělesa pomníku, očištění a opravu zadní 
strany, odstranění mramorové pamětní desky, zapravení otvorů, nové 
osazení uvolněných dlaždic na podestě, její očištění a přespárování. 
Celkové náklady na rekonstrukci pomníku činily 58 900 korun.
V budoucnu plánuje město ještě výměnu nevhodného osvětlení, ob-
novu zeleně a opravu přístupového chodníku, zvažuje se také dopl-
nění o kamenné vázy, které pravděpodobně byly umístěny po stra-

nách pomníku (nasvědčují tomu vysunuté kvádry se zbytky lepidla). 
Mramorová deska odstraněná z památníku byla vyspravena a uložena 
v depozitáři Městského muzea Rýmařov.

Zdroj: www.rymarov.cz
Foto: archiv MěÚ Rýmařov

Nové biokoridory podpoří rozmanitost přírodních druhů na Rýmařovsku
Územní systém ekologické stability (tzv. ÚSES) – si můžeme představit 
jako síť utkanou z cenných přírodních území, biocenter a biokoridorů. 
Slouží pro zachování a zvýšení ekologické stability a pro obnovení roz-
manitosti původních biologických druhů. Město Rýmařov letos založi-
lo v rámci ÚSES dva nové biokoridory – v místních částech Edrovice 
a Stránské. 
„Na ploše přibližně 11 hektarů byly vysázeny stromy a keře, rovněž 
bylo provedeno osetí novými bylino-travními osivy, jejichž slože-
ní významně zvýší druhovou pestrost lučních společenstev. Vznikne 
tak druhově bohatý a strukturně rozmanitý biokoridor. Prvních pár 
let bude většina rostlin kvůli ochraně oplocena. Potom ale prostor 
uvolníme, aby mohl plnit své funkce v plném rozsahu,“ řekl k pro-
jektu vedoucí odboru životního prostředí Ing. Evžen Vaštík. „Vybu-
dování těchto dvou biokoridorů je zatím nejrozsáhlejší akcí, jakou 
jsme v rámci Územního systému ekologické stability realizovali. Do 
budoucna počítáme v případě získání dotací s obdobnými projekty,“ 
doplnil. 
Na katastrálním území Stránské byl nový biokoridor založen na volné 
ploše o celkové výměře 5,26 ha. Bylo zde vysázeno 250 stromů (např. 
dub letní, buk lesní, javor klen, lípa velkolistá) a 1 832 keřů (např. 
líska obecná, růže šípková, rybíz alpínský, ptačí zob). 
Edrovický biokoridor se rozprostírá na území 6,17 ha. Na plochy 
s absencí dřevin bylo vysázeno 92 stromů (např. lípa velkolistá, buk 

lesní, dub letní) a 616 keřů (např. brslen evropský, ptačí zob, růže šíp-
ková), čímž vznikl ucelený přírodní pás navazující na stávající porost. 
Vzhledem k tomu, že původní porosty dřevin zde byly velmi husté, 
bylo nutné je ošetřit probírkou.
V obou biokoridorech je většina rostlin vysázena v oplocenkách. 
Ty chrání mladý porost před zvěří až do doby jeho plné funkčnosti. 
Stromy vysazené mimo oplocenky jsou také chráněny individuální 
ochranou proti okusu zvěří. Výsadba keřů a stromů v biokoridorech 
má vytvořit pestrou mozaiku, která v krajině netvoří překážku v mig-
raci zvěře, ale naopak má zvýšit možnosti pro hnízdění ptactva nebo 
úkryt zvěře.
Vzniklé biokoridory budou v příštích třech letech ošetřovány v rámci 
tzv. následné péče, která zahrnuje například zalití rostlin vodou, řez 
stromů, ochranu před okusem apod. Luční porost bude sečen dvakrát 
do roka. Navržena je i rozvojová péče po dobu dalších 10 let.
Celkové náklady na vybudování obou biokoridorů a následnou péči 
po dobu tří let od výsadby činí 5 618 227 korun vč. DPH. Realizaci 
provedla firma ZÁBOJNÍK – contractors, s. r. o., se sídlem v Bystřici 
pod Hostýnem, která ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější 
cenovou nabídku. Město Rýmařov získalo na projekt dotaci Minis-
terstva životního prostředí ČR, která činí 90 % uznatelných nákladů. 

Foto a text: Jana Krajčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

…a ve Stránském.Biokoridor v Edrovicích

Po opravě
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TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RýMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VýbĚROVÉ ŘíZENí
na pozici referenta/referentky odboru dopravy a silničního hospodářství 

– výkon agendy na úseku přestupkového řízení

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup:  1. ledna 2022, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 9.–11. platová třída v závislosti na dosa-

ženém vzdělání, v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a na-
řízením vlády č. 341/2017 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, vše ve znění 
pozdějších předpisů

Nabízíme: zajímavou a různorodou práci, osobní 
příplatek, možnost získání bytu, pruž-
nou pracovní dobu, čerpání dalších za-
městnaneckých výhod

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
	výkon a zajištění agendy státní správy na úseku přestupkového 

řízení v rozsahu dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, záko-
na č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

	projednávání přestupků dle výše uvedeného zákona.

Zákonné požadavky na uchazeče:  
(dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných 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.

Jiné požadavky na uchazeče:
Požadované vzdělání: 
	vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním 

programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, 
příp. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním pro-
gramu v jiné oblasti nebo osoba se SŠ vzděláním, která k datu 
podání přihlášky dovrší takový věk a prokáže k datu podání 
přihlášky takovou minimální délku praxe, že za předpokladu, 
že i po podání přihlášky bude projednávat přestupky a rozho-
dovat o nich, splní podmínky § 112 odst. 9, poslední věta záko-
na č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich (tj. že po 1. 1. 2023 bude osobou starší 50 let, která 
nejméně 10 let projednávala přestupky a rozhodovala o nich).

Požadované znalosti a dovednosti:
	dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména v programech 

Microsoft Office, internet),
	samostatnost, pečlivost, důslednost, umění jednat s lidmi, 

odolnost vůči stresu.
Výhodou:
	praxe ve státní správě nebo samosprávě,

	zvláštní odborná způsobilost k výkonu správních činností (zá-
kon č. 312/2002 Sb.),

	řidičský průkaz skupiny B,
	orientace v právních předpisech.

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 ci-
zích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bez-
úhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným pro-
hlášením,

	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro úče-

ly tohoto výběrového řízení.

Místo podání přihlášky:
Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně 
nebo poštou v obálce označené „Výběrové řízení Referent/refe-
rentka odboru dopravy a silničního hospodářství – výkon agendy 
na úseku přestupkového řízení – Neotvírat“ nebo prostřednictvím 
datové schránky (datová schránka města: 7zkbugk), s doručením 
nejpozději v den stanovené lhůty pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky:  2. 12. 2021
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového 
řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu. Rozhodnutí výběrové komise bude uchaze-
čům oznámeno písemně až po ukončení výběrového řízení. Ucha-
zeč 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 ukonče-
ní výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis 
z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. Bližší infor-
mace v případě dotazů podá Mgr. Monika Krykorková, tajemnice 
Městského úřadu Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. vedoucí od-
boru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Rýma-
řov Bc. Renata Vyslyšelová, tel.: 777 254 120.

Mgr. Monika Krykorková 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov
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TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RýMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VýbĚROVÉ ŘíZENí
na pozici referenta/referentky odboru životního prostředí – výkon agendy vodoprávního úřadu

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. ledna 2022, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 10. platová třída – v souladu se záko-

nem č. 262/2006 Sb., zákoníkem prá-
ce, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, vše ve 
znění pozdějších předpisů

Nabízíme: zajímavou a různorodou práci, osobní 
příplatek, možnost získání bytu, pruž-
nou pracovní dobu, čerpání dalších 
zaměstnaneckých výhod

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
	výkon a zajištění agendy státní správy a vodoprávního do-

zoru v rozsahu daném obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon),

	výkon a zajištění agendy státní správy na úseku vodovodů 
a kanalizací v rozsahu daném obecním úřadům obcí s rozší-
řenou působností dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších 
předpisů,

	projednávání přestupků dle výše uvedených zákonů.

Zákonné požadavky na uchazeče:  
(dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných 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.

Jiné požadavky na uchazeče:
Požadované vzdělání: 
	vysokoškolské vzdělání – min. bakalář, příp. vyšší odborné 

vzdělání.
Požadované znalosti a dovednosti:
	dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména v progra-

mech Microsoft Office, internet),
	samostatnost, pečlivost, důslednost, umění jednat s lidmi, 

odolnost vůči stresu.
Výhodou:
	praxe ve státní správě nebo samosprávě,
	zvláštní odborná způsobilost k výkonu správních činností 

(zákon č. 312/2002 Sb.),
	orientace v právních předpisech.

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 po-

bytu, 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 
výběrového řízení,

	výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u ci-
zích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bez-
úhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením,

	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro 

účely tohoto výběrového řízení.

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

Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně 
nebo poštou v obálce označené „Výběrové řízení Referent/refe-
rentka odboru životního prostředí – Neotvírat“ nebo prostřednic-
tvím datové schránky (datová schránka města: 7zkbugk), s do-
ručením nejpozději v den stanovené lhůty pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky:  10. 12. 2021
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového 
řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu. Rozhodnutí výběrové komise bude ucha-
zečům 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 ucha-
zečům. Bližší informace v případě dotazů podá Mgr. Monika 
Krykorková, tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel.: 554 
254 132, popř. vedoucí odboru životního prostředí Městského 
úřadu Rýmařov Ing. Evžen Vaštík, tel.: 554 254 312.

Mgr. Monika Krykorková 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov
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Zdravotnická záchranná služba MSK získala evropské ocenění
V portugalské metropoli Lisabonu skončil v neděli 31. října Evropský kongres urgentní 
medicíny EUSEM 2021. V jeho rámci proběhlo i slavnostní vyhlášení nejlepších or-
ganizací podílejících se na managementu péče o osoby, které postihla akutní cévní 
mozková příhoda (CMP). Ocenění předávala mezinárodní iniciativa Angels.
Evropská organizace péče o pacienty s CMP (ESO) vydala před několika lety 
Evropský akční plán pro CMP. V jeho rámci se ukázalo, že při světovém sjedno-
cování péče o pacienty s CMP je velmi funkční systém porovnávání dat o pro-
vedených léčebných, ošetřovatelských, ale také technologických a organizačních 
změnách. 
Angels EMS Awards celosvětově sledují řadu parametrů ovlivňujících celkový be-
nefit pro pacienty s CMP. Hodnotí se nejen časový aspekt, ale řada dalších ukazate-
lů, včetně spolupráce s lůžkovými poskytovateli provozujícími tzv. „iktová centra“.
Skórovací systém ocenění v této oblasti má tři stupně: zlatý, platinový a diaman-
tový. Právě nejvyšší, diamantový status získala ZZS MSK a také jihomoravští 
kolegové spolu se dvěma dalšími organizacemi ze Španělska. V rámci celé Evro-
py jde tedy o velmi významný úspěch. Svědčí mimo jiné o skutečnosti, že před-
nemocniční neodkladná péče a urgentní medicína obecně je v České republice 
poskytována velmi kvalitně. Právě v péči o pacienty s CMP předčí i velké země 
a zavedené postupy jsou na nejvyšší možné úrovni. 
Cenu pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK převzal PhDr. Petr Jaššo, který 
se řadu let této problematice věnuje a na dosaženém úspěchu má velký podíl díky 
speciálně zaměřenému výukovému programu pro zaměstnance ZZS MSK, jenž 
probíhá ve spolupráci s nemocnicemi. 
Záchranáři ošetří každoročně v rámci Moravskoslezského kraje okolo tří tisíc 
pacientů, které postihne cévní mozková příhoda. 

PhDr. Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Informace pro pacienty MUDr. bohumila Servuse
Vážení přátelé,
již opakovaně se mi stalo, že se o mě po městě šíří zvěsti, že hodlám 
v nejbližší době skončit a zavřít svou ordinaci. Dokonce se na to lidé 
ptají i členů mé rodiny. Tyto nepravdivé informace se objevují v růz-
ných časových intervalech již několik let. Občas, zřejmě pod dojmem 
těchto zpráv, hledá někdo jiného ošetřujícího lékaře. Kdo a proč pou-
ští tyto „fake news“ do oběhu, ať si každý přebere sám.
Sděluji proto se vší zodpovědností, že zatím nehodlám zavřít ordina-

ci a nechat své lidi napospas osudu. Pokud se v budoucnu k tomuto 
kroku rozhodnu, pak nejprve zajistím za sebe náhradu a oznámím tuto 
skutečnost prostřednictvím médií.
Děkuji Vám za přízeň. 
Váš

MUDr. Bohumil Servus
praktický lékař

SeniorTAXI je nově dostupné všem občanům od 65 let
Služba SeniorTAXI je nyní nově dostupná všem občanům, kteří dovršili 
65 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P. Na doporučení odborné pra-
covní skupiny a komise sociálních věcí a zdravotnictví o tom 25. října 
rozhodla rada města. 
Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny. Služba je k dis-
pozici všem občanům s trvalým pobytem v Rýmařově a jeho místních 
částech (Harrachově, Ondřejově, Jamarticích, Stránském, Edrovicích 
a Janovicích) a je poskytována pouze v katastrálním území města Rý-
mařova včetně místních částí každý pracovní den od 6:30 do 15:00. 
Uživatel je oprávněn využít každý měsíc nejvýše šest jízd v jednom 
směru. 
Pokud má senior zájem o využívání služby, musí podat žádost o její 
zprostředkování na odboru sociálních věcí Městského úřadu Rýma-
řov, na ulici 8. května 48. Tato žádost je také ke stažení na www.
rymarov.cz. Při podání žádosti předloží senior svůj občanský průkaz, 
případně průkaz ZTP a ZTP/P, na jehož základě obdrží průkaz Se-

niorTAXI Rýmařov, kterým se bude prokazovat přepravci. Senior za-
platí přepravci přímo na místě za přistavení vozidla částku 20 korun 
v rámci města Rýmařova, případně 25 korun, pokud senior nastupuje 
v místních částech Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ond-

Zdravotnictví

Užitečná informace
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řejov a Stránské. Senior může být přepraven s jednou doprovázející 
osobou. Službu (jízdu) si musí zájemce objednat pracovní den přede 
dnem, v němž hodlá využít služby, na telefonním čísle 702 266 763.
Zájem o službu postupně narůstá. V roce 2020 uskutečnili uživatelé 
služby průměrně 123 jízd měsíčně, v tomto roce je to již 167 jízd mě-

síčně. V současné době je zaregistrováno cca 400 osob, z toho 93 osob 
službu aktivně využívá. Snížením věkové hranice může nyní využít 
službu až 720 nových osob. 

JS
Zdroj: MěÚ Rýmařov
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Studentky masérství reprezentovaly školu  
v celorepublikové soutěži Zlatý masér

Studentky 3. ročníku oboru Masér pro zdravý životní styl z Gymnázia 
a Střední odborné školy Rýmařov se 21. října zúčastnily soutěže Zlatý 
masér, která se konala v areálu Sanatoria Klimkovice.

Do soutěžního klání se přihlásilo čtrnáct středoškolských týmů z celé 
České republiky a jeden ze Slovenska. Soutěžilo se ve dvou disciplí-
nách, v obou bylo porotou vylosováno zadání masáže konkrétní části 
těla. V časovém limitu 15 minut pak musel tým předvést dokonale 
provedenou sportovní masáž na svém figurantovi.
V první disciplíně se představil vždy jeden zástupce týmu v soutě-
ži jednotlivců. Naši školu reprezentovala Lenka Valášková. Porota 
hodnotila přesnost provedené masáže, její hygienu, komunikaci s kli-
entem a správnou volbu masážního prostředku. Lenka odvedla vyni-
kající práci se všemi náležitostmi. Všichni nejlepší se však na stupně 
vítězů nevejdou, proto nakonec obsadila krásné 6. místo.
Druhá disciplína byla synchronní sportovní masáž, při níž dva zástup-
ci školního týmu prováděli masáž společně. Hodnoticí kritéria byla 
stejná jako u soutěže jednotlivců, navíc se hodnotila originalita oděvu 
a prvků v provedení. Náš tým zastupovala Hana Drábková a znovu 
Lenka Valášková. Děvčata opět předvedla bezchybný výkon a za své 
úsilí nakonec získala 7. místo.

Lence, Hance i třetí člence týmu, figurantce Janě Trunečkové, patří 
veliký dík a také zasloužená pochvala za reprezentaci naší školy.
O tom, že jsou naši maséři výborně připraveni a mají svou profe-
si rádi, svědčí i četné pochvaly od klientů Lázní Velké Losiny, kde 
vykonávají praxi. Nedostatek masérů na trhu práce jim také přináší 
spoustu zajímavých pracovních nabídek.

Foto a text: Mgr. Vanda Zábranská

Studenti masérství na exkurzi v Resortu Sobotín
Studenti 3. a 4. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční Gymná-
zia a Střední odborné školy Rýmařov navštívili 3. listopadu provoz 
Resortu Sobotín. V rámci projektu OKAP II, hrazeného z rozpočtu 

Evropské unie, si prohléd-
li rozsáhlý saunový svět, 
bazén s vířivkami, luxus-
ně vybavené masérny a koupelnu pro techniku hammam, což je omý-
vání těla teplou vodou na vyhřívaném mramorovém lůžku a masáž 
spojená s důkladným peelingem pokožky.
V další části resortu si prohlédli fitness centrum, krytý tenisový kurt, 
bowlingovou dráhu a zážitkovou restauraci. Dále navštívili Zámecký 
hotel Klein s ukázkou přepychového pokoje pro nevěsty, z nějž byl 
úžasný výhled na krásné jezírko v parku. V tu chvíli některé spolužač-
ky neodolaly a začaly plánovat svatbu.
Celá dechberoucí exkurze studentům ukázala velmi atraktivní pro-
středí pro výkon jejich budoucí profese a také možnosti, jak lze kli-
entům poskytovat nezapomenutelné zážitky, klid a procedury pro du-
ševní i tělesnou pohodu.

Foto a text: Eliška Lacuchová 
studentka 4. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční

Školství
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Žáci základní školy soutěžili na Logické olympiádě
Na počátku října se někteří osmáci a deváťáci naší 
školy zapojili do 14. ročníku Logické olympiády. 
Soutěž pořádaná Mensou České republiky je za-
ložena na logických úlohách, jejichž řešení vyža-
duje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují 
zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného 
uvažování a pohotového rozhodování. 
Základní kolo se řešilo na počítači, kdy měli soutěžící za úkol vyplnit 
test, jehož délka byla pro naši kategorii 30 minut. Konkurence byla 
opravdu velká. Celkem se v kategorii B (žáci druhého stupně základ-
ních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) do soutěže 

zapojilo 21 091 řešitelů, z toho v našem kraji 3 009. Do krajského 
kola postupuje v každém kraji a každé věkové kategorii 50 nejlepších 
soutěžících. Uvádím šest nejlepších soutěžících naší školy.
1. Jiřina Kovářová – pořadí v kraji 194.–205., celkové pořadí 1 813.–1 923.
2. Martin Kovář – pořadí v kraji 300.–316., celkové pořadí 2 738.–2 891.
3. Sebastian Král – pořadí v kraji 335.–350., celkové pořadí 3 056.–3 182.
4. Karolína Daňková – pořadí v kraji 369.–385., celkové pořadí 3 296.–3 444.
5. David Mlčák – pořadí v kraji 788.–823., celkové pořadí 6 287.–6 550.
6. Daniel Molík – pořadí v kraji 824.–876., celkové pořadí 6 551.–6 844.

Markéta Míčková
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

Deváťáci si mohou vybrat střední školu na online veletrhu
Epidemiologická opatření vloni přesunula řadu akcí do online prostoru. 
Poprvé se tímto způsobem konal i veletrh středních škol. Po pozitivních 
ohlasech žáků i pedagogů se budou střední školy opět prezentovat také 
touto formou, kraj podpoří konání Online veletrhu středních škol Morav-
skoslezského kraje 2021/2022.

„Žáci devátých tříd budou brzy stát před velmi důležitým rozhodnu-
tím. Volba střední školy významně ovlivní jejich životy, proto by měli 
společně s rodiči i pedagogy výběr střední školy zodpo-
vědně zvážit. Veletrh středních škol jim může být skvělým 
vodítkem, představí se na něm školy napříč celým krajem. 
Seznámí zájemce s nabídkou oborů i jejich náplní, provede 
je třeba na dálku učebnami či dílnami školy, zástupci školy 
zodpoví dotazy. Rozhodně budoucím středoškolákům do-
poručuji, aby se o školu, kam se chystají poslat přihlášku, 
intenzivněji zajímali. Přece jen rozhodují o své příští pro-
fesní dráze,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že 
by se na veletrhu měly prezentovat skoro všechny střední 
školy, které v regionu působí.
„Online veletrh je naplánován na listopad tohoto roku 
a na leden roku příštího. Máme informace, že se řada pre-
zenčních veletrhů středních škol, na které jsme byli zvyklí 

z minulosti, letos ještě konat nebude. Proto náš online veletrh zcela 
jistě žáci devátých tříd a jejich rodiče uvítají. Účastníky opět čekají 
série videokonferencí a strukturovaných prezentací jednotlivých škol. 
Věřím, že deváťákům pomohou vybrat si pro ně ten nejvhodnější obor 
a zaměření,“ řekl Stanislav Folwarczny a doplnil, že online veletrh 
bude organizovat Moravskoslezský pakt zaměstnanosti ve spolupráci 
s Úřadem práce ČR, středními školami, se zaměstnavateli a dalšími 
partnery. 
„Do projektu se zapojí více než 120 středních škol z celého kraje, 
které se budou postupně prezentovat podle okresů, ve kterých sídlí. 
Každý z okresů má vyhrazen vlastní termín online videohovorů, které 
se uskuteční vždy od 10 do 18 hodin,“ doplnil ředitel MS paktu za-
městnanosti Martin Navrátil.
Veletrh bude realizován 15.–24. 11. 2021 a 17.–25. 1. 2022 prostřed-
nictvím webových stránek veletrh-skol.msk.cz, s využitím aplikací 
Zoom a MS Teams. Webové stránky veletrhu jsou již aktivní, zájemci 
se mohou seznámit s možnostmi středoškolského studia v kraji, filt-
rovat obory dle zaměření či podle umístění střední školy v kraji. Také 
jsou již zveřejněny termíny videohovorů.

Foto a text: Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvčí

odbor kancelář hejtmana kraje

Pythagoriáda
V letošním školním roce jsme se po nucené roční pauze vrátili k mate-
matické soutěži Pythagoriáda. Ta je určena pro žáky pátých až osmých 
tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Každé zadání se skládá z patnácti úloh na prostorovou představivost 
a logické uvažování. Aby byl řešitel úspěšný, musí získat 10 a více 
bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresních a násled-
ně do krajských kol. Při této soutěži se nepoužívají tabulky ani kal-
kulačky. Soutěž probíhala každoročně vždy v květnu, ale letos byla 
přesunuta již na počátek listopadu. A to není jediná novinka. Letos 

v ní poprvé mohli soutěžit i deváťáci. K nejlepším v ročníku patří: 
za 6. ročník Jan Pilát, za 7. ročník Lucie Borovičková, v 8. ročníku 
podala vynikající výkon Darina Matušková, v 9. ročníku se shodně 
dopočítali Karolína Daňková a Lukáš Holub.
Všem účastníkům děkuji za jejich chuť si započítat a přeji i v dalších 
matematických soutěžích hodně zdaru.

Markéta Míčková
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1
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Rýmařovské děti hledaly Martina a jeho koně
Letošní jedenáctý listopad byl znovu dnem, kdy byl očekáván Martin 
na bílém koni coby symbol přicházející zimy a s tím spojená sněhová 
nadílka. Ta sice nedorazila, ale zato v podvečer přišlo několik desítek 
dětí s lampiony ke Středisku volného času na Okružní ulici, aby spo-
lečně našli Martina a jeho koně.
Pro děti a jejich doprovod bylo venku za budovou na začátek pro-
gramu připraveno stínové divadlo, kterým provázelo prasátko a med-
vídek. S těmito postavami se již děti mohly setkat ve stopovací hře 
Prasátko si hraje na schovávanou, která probíhala v době lockdownu. 
Divadlo připravila Kateřina Fryblíková společně s Ivou a Jakubem 
Valovými. Jako další účinkující se představili Adéla a Barbora Valovy 
a Anna a Kryštof Fryblíkovi. „Mám ráda takové spolutvoření. Mám 
určitou představu a jsem moc ráda, když do ní ostatní vnesou něco 
svého a představu vylepší. Klasické stínové divadlo jsme hráli už před 
dvěma roky. Chtěla jsem, aby to bylo znovu stínové divadlo a bylo 
tam prasátko a medvídek, které hledaly děti v naší stopovací hře. Tam 
jsem u posledních dvou etap měla tu čest si s paní Valovou zahrát 

loutkové divadlo a chtěla jsem na to navázat,“ představila přípravy 
na akci Kateřina Fryblíková. 
Od Střediska volného času se šlo již po světýlkách v průvodu až za 
Martinem (Jáchymem Beránkem), který na účastníky čekal se svým 

Ve Velké ceně Rýmařova v šachu se utkali mladí hráči z celého okresu

V sobotu 6. listopadu se do SVČ Rýmařov sjelo na šest desítek mla-
dých šachistů a šachistek z celého okresu, aby poměřili své síly na 
Velké ceně Rýmařova v šachu. Ve hře byly nejen turnajové vavříny, 
ale také cenné body do celkového hodnocení seriálu okresních vel-
kých cen. Žáci se utkali ve třech kategoriích a další kategorie byla 
určena pro jejich doprovod.
Hned od začátku bylo v očích mladých šachistů a šachistek vidět nad-
šení, že se po roční přestávce způsobené koronavirem opět potkávají 
se svými kamarády nad šachovnicí. Na úvod pořadatelé připomenuli 
úspěšný loňský online ročník a poděkovali všem hráčům, kteří se jej 
zúčastnili.    Poté proběhlo rozlosování a šlo se na to!
V nejmladší kategorii benjamínků, kde je obvykle vidět největší zápal 
pro hru, předvedl spanilou jízdu Matyáš Herentin z Šachů Krnov, kte-
rý všechny své partie vyhrál a obsadil zcela zaslouženě první místo. 
Dominanci Šachů Krnov v této kategorii potvrdili druhá Alena Ka-
dlecová a třetí Martin Krygel. Rýmařovský šachový oddíl v kategorii 
benjamínků reprezentoval Leo Novák. Leo, který byl na svém prvním 
turnaji a už zde měřil síly i s účastníky MČR, předvedl statečný vý-
kon, získal svůj první turnajový bod a umístil se na 14. místě.
Druhou kategorií byli mladší žáci. V ní se většinou utkávají hráči, 
kteří se šachu již nějakou dobu věnují, výjimkou ale nejsou ani ti, 
kteří s královskou hrou teprve začínají. Vítězství v mladších žácích si 
po velmi vyrovnaném průběhu nakonec připsal krnovský Matěj Bala 
před svým oddílovým kolegou Tadeášem Střížem, kdy o vítězi při 

shodě bodů rozhodovalo až pomocné hodnocení. Krnovskou hege-
monii nad touto kategorií narušil třetí Matyáš Rybár ze Sokolu Vrbno 
pod Pradědem. Rýmařovští Václav Ondra a Filip Krečmer obsadili 
14. a 15. místo.
Nejzkušenější hráči se utkali v kategorii starších žáků, která nabídla 
strhující podívanou i z pohledu rýmařovských barev. Favorit byl jasný 
– mistr ČR do 10 let Matěj Mydlář, který by sice věkem patřil ještě 
mezi mladší žáky, ale již pravidelně bojuje se staršími soupeři. Ma-
tějova jízda byla prakticky nezastavitelná, ani v jedné z prvních šesti 
partií nezaváhal a drtil jednoho soupeře po druhém. V posledním kole 
se utkal s domácím favoritem Davidem Staníkem, který předváděl 
celý turnaj krásné šachy a pomalu stoupal startovním polem vzhůru. 
David, ač šachově méně zkušený, se výzvy v podobě republikového 
šampiona vůbec nezalekl a dlouhou dobu sahal po vítězství. Výhodu 
se mu nakonec uplatnit nepodařilo, ale i tak si opakováním tahů zajis-
til remízu, a byl tedy jediným hráčem, který proti Matějovi neprohrál. 
Bohužel David si v turnaji vybral smůlu měrou vrchovatou a skončil 
těsně na nepopulárních bramborách, což zavinila hlavně technickou 
chybou prohraná partie druhého kola. Medaile si nakonec mezi star-
šími žáky rozdělili zlatý Matěj Mydlář z Krnova, stříbrný Jan Vrba 
z Bruntálu a bronzový David Stilecz z Města Albrechtic.
Po medaili dlouhou dobu sahal i další rýmařovský reprezentant Patrik 
Gruss. Ten předváděl pohlednou hru, bohužel však nezvládal koncov-
ky v časové tísni. Turnaj i tak zakončil na kvalitním osmém místě. 
Zbylí rýmařovští reprezentanti ve starších žácích Josef Jureček, Ivan 
Holub, Milan Hamšík a Erich Schreiber obsadili 16., 17., 19. a 21. 
místo.
Poslední byla kategorie open určená pro doprovod hráčů, trenéry 
a žáky, kteří věkem nespadají do žádné z předchozích kategorií. Vítěz 
turnaje byl překvapivý. Stal se jím dorostenec Vilém Walters z Brun-
tálu, který vypálil rybník svým mnohem zkušenějším soupeřům. 
O druhé a třetí místo se podělili rýmařovský Martin Slovák a brun-
tálský Zbyněk Vrba.
Na závěr se sluší konstatovat, že uspořádání turnaje bylo vzhledem 
ke stále nepříznivé epidemické situaci samo o sobě úspěchem. Podě-
kování si zaslouží hráči, kteří se jej zúčastnili, a potom všichni, kdo 
přiložili ruku k dílu při organizaci. Dále děkujeme partnerům akce: 
městu Rýmařovu, SVČ Rýmařov a firmám, které podpořily nejen tuto 
akci, ale i celý šachový oddíl.

Foto a text: Lukáš Pavlásek
ŠO Jiskra Rýmařov (sachy.svcrymarov.cz)

Středisko volného času
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Senioři žili sportem i řemeslem
V listopadu proběhla další dvě společná setkání českých a polských 
seniorů. První česko-polský víkend se odehrál v Rýmařově a byl vě-
nován aktivitě projektu Dědictví našich předků. Polští senioři se hned 
po příjezdu pustili do textilních řemesel v dílnách Střediska volné-
ho času Rýmařov na ulici Julia Sedláka. Nejen dámy, ale i pánové si 
zkusili vyrobit menší dílo některou z technik patchworku – ze všech 
vytvořených děl nakonec vznikl jeden společný quilt. Všichni si také 
vyzkoušeli techniku macramé a vyrobili si lucerničku pro rozzáření 
dlouhých podzimních a zimních večerů. Po večeři společně navští-
vili rýmařovské aquacentrum. Počasí naštěstí přálo výletům, takže se 
v sobotu ráno mohl uskutečnit výlet na zámek v Bruntále a na kří-
žovou cestu na Uhlířském vrchu. Po obědě si ještě všichni přišli do-
končit svá drhaná díla, ušít svatomartinskou husu, vyměnit si dárky 
a pobavit se u kávy a drobného občerstvení, které nachystaly šikovné 
rýmařovské seniorky.
Další setkání se uskutečnilo v polovině listopadu v Ozimku a šlo 
o jednu z aktivit projektu Žijeme sportem. Rýmařovští senioři společ-
ně se seniory z Ozimku byli na dvě noci ubytováni v hotelu v Opoli. 
První den byl věnován výuce vodní gymnastiky v hotelovém bazénu 
a správné chůze s holemi nordic walking, po večeři proběhla přednáš-
ka O kráse stříbrného věku a volná zábava při hudbě. Druhý den byla 

výuka sebeobrany a cvičení ve venkovní posilovně Street Workout 
Ozimek. Po večeři byl připraven společenský večer Vinylová gene-
race s polsko-českým zpěvem a tancem. Třetí den proběhly relaxační 
aktivity a výlet do Muzea Wsi Opolskiej v Opoli. A stejně jako rý-
mařovské seniorky i ty ozimecké připravily pro přátele občerstvení 
a drobné dárky.

Na obou společných setkáních se všichni dobře bavili a shodli se na 
tom, že už se těší na další shledání, které proběhne 2.–3. prosince 
v Rýmařově. Tentokrát se senioři mohou těšit na cvičení pilates, posi-
lování a vodní aerobik, ale také na výlet do Karlovy Studánky a pro-
cházku předvánočním Rýmařovem.
Projekty Dědictví našich předků (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009
/0002536) a Žijeme sportem (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/000
2394) jsou spolufinancovány z OP Přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Praděd a městem Rýmařovem.

Foto a text: Bc. Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov

koněm v parku na ulici Julia Sedláka. Děti se zde mohly svézt i na 
dalších koních, které zapůjčila paní Hejbalová. Martin letos nedove-
zl sníh, ale schoval dětem v parku alespoň pár vloček v podobě ra-
zítek, které mohly získat za splněné úkoly, například kutálení koulí 
v podobě velkých míčů, hod koulemi na zavěšeného sněhuláka, jízdu 
na lyžích a na koni, hledání dvou stejných vloček a jízdu na bobové 
dráze, což bylo posílání hopíků v zavěšených rourách. Pokud děti zís-
kaly minimálně čtyři vločky, mohly si vyzvednout odměnu v podobě 
svatomartinského rohlíčku a čaje u budovy Střediska volného času na 
ulici Julia Sedláka. 

„Osobně jsem ráda, pokud se akce líbí, a dle ohlasů, co se ke mně do-
staly, to vypadá, že ano. Pro nás, kteří to pořádáme, je to asi největší 
odměna, protože akcemi chceme přinášet radost a možnost příjemně 
trávit volný čas. Také mi dělá radost práce na projektech, na kterých 
se podílí všichni zaměstnanci střediska, protože nás to krásně spojí 
a chvíli tvoříme společně. V běžném provozu to moc nejde, protože 
každý máme na starost svůj kroužek, ale při společných akcích tomu 
každý dá svou myšlenku a je to vidět. Tímto svým kolegům děkuji,“ 
dodala Kateřina Fryblíková.

Foto a text: JS



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2021

16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2021

17

viktor ie pavlátová, bára 
božáková, adriana šimková, 
j i nd ř i ch  t i chý ,  marké ta  
bráblíková, tomáš gritz, filip 
novák, viktorie ščudlová, diana 
gevorgyan, jan šuba, jan 
dostál, vojta pátek, kája 
lukešová, stella hořínková, 
eliška valíková, julie machová, 
adé la  lašáková ,  te reza  
papajová, sára šubová, ema 
holubová, pavel šopík, natálie 
patrmanová

VÝSTAVA
VOSKOVÉ

BATIKY

ZK SVČ Rýmařov
prosinec 2021 - leden 2022

mezipatro SVČ Rýmařov
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Policisté prověřují případ krádeže, který se stal 
6. listopadu na Bruntálsku. Neznámý pachatel 

se vloupal do uzamčeného chlívku na soukro-

mém pozemku a odcizil pět hus. Byl přitom ovšem vyrušen a dal se 
na útěk, přičemž jednu z odcizených hus upustil. Poškozená majitelka 
vyčíslila škodu na více než 6 tisíc korun. 

Kontrola odhalila silně podnapilého řidiče
V úterý 16. listopadu odpoledne policisté z Rýmařova kontrolova-
li vozidla projíždějící Břidličnou, přičemž zastavili i 45letého řidiče 
z Bruntálska. Při dechové zkoušce vyšlo najevo, že muž řídí pod vli-

vem alkoholu. Nadýchal okolo 2,1 promile. Řidič se k požití alkoholu 
doznal. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno 
řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. 

Auto zůstalo po nehodě na střeše
Vpodvečer 18. listopadu havaroval 21letý řidič z Rýmařova mezi Vel-
kou Štáhlí a Jamarticemi. Při předjíždění jiného vozu a zpětném zařa-
zování dostal smyk a sjel do příkopu, následně byl vymrštěn zpět na 
silnici, kde jeho vůz zůstal ležet přetočený na střeše. Ke střetu s jiným 
vozem nedošlo. Mladý řidič utrpěl lehčí zranění s nutností lékařského 
vyšetření v krnovské nemocnici. Celková škoda byla vyčíslena na 30 
tisíc korun. Orientační dechová zkouška byla u řidiče negativní, po-

zitivní však byl jeho test na návykové látky extáze a amfetamin/me-
tamfetamin. Vzhledem k tomu, že muž požití drog popřel, byl u něj 
proveden odběr krve k laboratornímu zkoumání. Lustracemi v do-
stupných evidencích bylo zjištěno, že jeho vůz má prošlou, a tudíž ne-
platnou technickou prohlídku. Celá záležitost je nadále v prošetřování 
bruntálských policistů a kriminalistů.

Podvodník vylákal peníze přes internet
V úterý 16. listopadu se doposud neznámá osoba z blíže neupřesněné-
ho místa vydávala přes internet za finančního poradce a prostřednic-
tvím sociální sítě a následně telefonických hovorů oslovila 28letého 
muže z Břidličné s nabídkou nákupu kryptoměny, tedy bitcoinů. Pa-
chatel využil důvěřivosti poškozeného, který si na základě sdělených 
informací instaloval do svého počítače i do mobilního telefonu jisté 
aplikace, založil si webové rozhraní, obchodní účet a na tento účet 
prostřednictvím svého internetového bankovnictví postupně vložil 

a na stanovené zahraniční účty zaslal finanční prostředky ve výši bez-
mála 460 tisíc korun, které měly sloužit k nákupu kryptoměny. Do 
současné chvíle však poškozený bitcoiny neobdržel a neznámá osoba 
nabízející kryptoměnu přestala komunikovat. Případ intenzivně pro-
věřují bruntálští policisté a kriminalisté.

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK

oddělení tisku

Jiří Zahradník – Rýmařov ........................................................... 1953
Antonín Aujeský – Rýmařov ...................................................... 1971
Evžen Gurban – Stará Ves ........................................................... 1979
Věra Rychlá – Rýmařov .............................................................. 1948
Naděžda Gajdošová – Janovice .................................................. 1952 
Václav Veislík – Skály ................................................................ 1963
Miroslav Kratina – Rýmařov ...................................................... 1949
Miroslav Kazda – Ondřejov ........................................................ 1948

Ján Karas – Rýmařov .................................................................. 1957
Vladimír Krasula – Rýmařov ...................................................... 1952
Eva Kubisová – Rýmařov ........................................................... 1946
Jan Gažák – Ondřejov ................................................................. 1949
Marie Chytilová – Rýmařov ....................................................... 1941
Vítězslav Pavlík – Rýmařov ....................................................... 1958

Policejní zápisník

Pár dní před svatým Martinem ženě ukradli husy

Společenská kronika

blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Ladislav Bartoš – Rýmařov ....................................................... 80 let
Zdeňka Mariánková – Rýmařov ................................................ 80 let
Božena Lupačová – Rýmařov .................................................... 81 let
Vlasta Vavroušková – Rýmařov ................................................. 81 let
Olga Schreiberová – Rýmařov ................................................... 81 let
Marie Šubová – Rýmařov .......................................................... 81 let
Rudolf Fojtů – Rýmařov ............................................................ 81 let
Jarmila Reichlová – Rýmařov .................................................... 81 let
Zdeňka Nováková – Rýmařov ................................................... 82 let
Hedviga Urbánková – Rýmařov ................................................ 83 let
Milan Syřínek – Rýmařov .......................................................... 83 let
Anna Feketiková – Rýmařov ..................................................... 83 let
Danuše Hrubanová – Rýmařov .................................................. 83 let

Anna Bálková – Rýmařov .......................................................... 83 let
Vlasta Chrástková – Rýmařov ................................................... 85 let
Božena Habrová – Rýmařov ...................................................... 87 let
Marie Půdová – Rýmařov .......................................................... 87 let
Josef Kolařík – Rýmařov ........................................................... 89 let
Miloslava Šilhánková – Rýmařov .............................................. 90 let
Anna Várošová – Rýmařov ........................................................ 90 let
Naděžda Němečková – Rýmařov ............................................... 92 let
Drahoslava Čermáková – Rýmařov ........................................... 92 let
Bohumila Grulichová – Rýmařov .............................................. 94 let
Milada Zapletalová – Rýmařov ................................................. 96 let

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Rozloučili jsme se
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Na dobrém pořádku vše záleží
Tak to jsem si na úvod vypůjčila slova našeho Jana Amose. Ano, měl 
by být pořádek ve všem. Kolem nás, v nás, v naší hlavě. A víte, čím 
dnes začneme? Domovem.
Domov je místo, kde se máme cítit dobře, uvolněně, je to náš středo-
bod, jistota. Uklízíme a uklízíme, ono je však snadnější pořádek udě-
lat než ho udržovat.
Často je malý prostor přehlcen věcmi, mnoho věcí na nevelkém místě. 
Na kuchyňské lince to vypadá jako odkladiště elektrospotřebičů a ku-
linárních pomůcek. Musíme přece jít s dobou, robot vedle friťáku, 
mikrovlnka vedle domácí pekárny a kafepresovače. Přesouváme je, 
otíráme mastný prach a pracovní plochu máme čím dál menší a dojem 
je celková chaotičnost. Snažme se co nejvíc spotřebiče umístit jinam, 
kuchyňská linka bude působit čistě a uspořádaně. Poznáte potom taky 
momentální nepořádeček od dlouhodobého.
Můžete mít byt jako klícku, ale pokud necháváte oblečení ležet na 
viditelných místech, celkově působí neupraveně. Všeho moc škodí. 
Dekorace z porcelánu, kameniny, kovu. Police plné sošek, hrnečků, 
konviček, suvenýrů a cingrlátek působí chaoticky a jsou to výborné 

lapače prachu. Samolepky na stěnách, na lednici, staré zažloutlé foto-
grafie, suché květiny a spousta dalšího. Floristé tvrdí, že právě suché 
květiny nám berou energii. Tedy ty kytice. Ale pokojovým květinám, 
které rozhodně patří do bytu, je třeba věnovat pozornost.
Mám pokračovat? Mokré utěrky na nádobí, zmuchlané a nevonící. 
Špinavé a zašlé radiátory, ventilátory a lišty. Poloprázdné psí misky. 
Ne vždycky mají naši mazlíčci tak veliký apetit, že vše dojedí. Nedo-
jedené porce masíčka a granulí osychají a nelibě zapáchají. 
Obklopujeme se věcmi, které máme rádi, věcmi s příběhem. A najed-
nou je jich víc a víc a… To jsem si uvědomila nedávno. V té známé 
domácnosti byly asi dvě stovky zvonečků, nejrůznějších. Nikdy se na 
ně nezvoní, prach lapají skvěle. Kdysi dávno je domácí paní začala 
sbírat, pak už to šlo samo. Nabraly převahu. 
Začnu umenšovat. Víte, čím začnu? Dřezem. Leskne se jako zrcadlo, 
ale okolí, tam přece nemusí být řada mycích a čisticích potřebností, 
drátěnky a hadříky… Vzhůru dolů! Nepřátel se nelekám!

Si

Z kapsáře tety Květy 

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

6. 11. – 31. 12. M. muzeum Rýmařov
Výstava: Jiří Kubový – Přeplněné prázdno

13. 11. – 31. 12. M. muzeum Rýmařov 
Výstava: Obce Rýmařovska v proměnách času

26. 11. – 31. 3. Městský úřad Rýmařov – radnice
Václav Paveza – Výstava astrofotografií 

3. 12. – 9. 1. SVČ Rýmařov
Výstava: Černobílé valéry

28. 11. 17:00 hod.
náměstí Míru, Rýmařov
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vánoční jarmark

1. 12. 17:00 hod.
Hedva Český brokát
Advent? Advent! – FB ZUŠ Rýmařov
online vernisáž a promítání animovaných filmů

12. 12. 17:10 hod. náměstí Míru, Rýmařov
Mikulášská nadílka – Diakonie ČCE Rýmařov

19. 12. náměstí Míru, Rýmařov
16:00–17:00 Předávání betlémského světla
17:00 hod. Zapálení čtvrté adventní svíce
17:10 hod. Koledování s Vox montanou

Advent? Advent! – ZUŠ Rýmařov
– promítání animovaného filmu

18:00 hod. Křest publikace Rýmařovsko v proměnách času

24. 12. 9:00–11:00 Jídelna Podlas
Předávání betlémského světla

   

Přehled kulturních akcí – listopad/prosinec 2021
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Přeplněné prázdno Jiřího Kubového
V sobotu 6. listopadu v Galerii Octopus rýmařovského muzea zahájil ku-
rátor Muzea umění Olomouc Ladislav Daněk výstavu originálního výtvar-
níka Jiřího Kubového, jež nese název Přeplněné prázdno. Sám autor pro 
ni vybral dosud neprezentovaná díla, z nichž některá vznikla přímo pro 
rýmařovskou výstavu. 

Letošní výstavní rok v Galerii Octopus uzavírá osobitý výtvarník 
z Ústí nad Labem Jiří Kubový (*1950), a to právě v (před)zimním 
období, kdy v krajině ubývá barev, prostor se odhmotňuje a rozšiřuje, 
začínají dominovat čisté plochy a linie. Ony grafické vlastnosti jako 
by byly vlastní i Kubového tvorbě. Díla stojící na pomezí obrazu 
a objektu překvapí svou čistotou, lapidárností a zdánlivou prázdno-
tou. Jak vysvětlil autor: „Nejdůležitější je to, co tam není. Tedy ono 
prázdno. Vždycky jsem svůj obraz považoval za otevřenou věc, kde 
dominuje prázdno, ovšem s tím, že potenciální divák si tam už sám 
může dosadit svoje vidění, svoje myšlení, pocity…“ Odtud pramení 
„přeplněná prázdnota“ skýtající v sobě neomezené možnosti vidění. 
Už na počátku své tvorby v roce 1968 si osmnáctiletý autodidakt Jiří 
Kubový (který poté celý život pracoval jako bankovní úředník a eko-
nom a výtvarná tvorba byla jeho „druhým životem“) uvědomil, že na 
namalovaném obraze jej rozčiluje pozadí: „Když jsem udělal figuru, 
tak jsem tam chtěl mít figuru a pozadí pro mě nebylo podstatné, pova-
žoval jsem je za něco úplně zbytečného.“ Vystřižením lidské postavy 
z obrazu – jejím osvobozením z konkrétní-
ho prostoru, pozadí – objevil nepravidelnost 
formátu. Právě různorodost tvarů v 70. a 80. 
letech vyřezaných a pomalovaných sololitů 
se stala základním znakem Kubového tvorby. 
Tradiční čtvercový či obdélníkový formát ob-
razu jej příliš nezajímal, i když s ním během 
pětačtyřicetileté výtvarné práce „vede jistý 
dialog“. Po „sololitovém“ období a násled-
ném využívání nejrůznějších předmětů (např. 
žárovek, reprobeden, ptačích pírek, textilií 
či kamínků) dospěl až na samotnou hranici 
předmětnosti, kdy obraz tvořil pouze na čty-
ři hřebíčky napnutý pomalovaný provázek 
(Barevný obraz, 1982). V tomhle průzkumu 
již nešlo jít dál. Postupně se tak Kubový 
návratem k sololitovým tvarům dopracoval 
k typickým kompozicím tvořeným pomalo-
vanými dráty a provázky. Věčnou inspirací se 
pro jeho cykly stala krajina, převážně České 
středohoří, dále ptáci, stromy, mraky či voda. 
Neméně působivá jsou autorova zátiší (cykly 

Stolů a Oken). 
Nelze nepoznamenat, že Kubového práce, byť stále výtvarné, pro 
onu divákovu spoluúčast na dotvoření výsledného obrazu vykazují 
určité znaky konceptuální tvorby. Zřejmě i díky tomu jeho díla za-
ujala významného brněnského teoretika umění Jiřího Valocha, který 

v dobách totality autorovi stojícímu na okraji, protože nestudovanému 
a nezapojenému do jakéhokoliv svazu výtvarníků, uspořádal na Mo-
ravě několik výstav. Podobné přátelské a kolegiální pouto jej vázalo 
rovněž k Jindřichu Chalupeckému, básníkům a výtvarníkům Jiřímu 
Kolářovi, Emilu Julišovi či Ladislavu Novákovi, se kterými dokonce 
spoluvytvořil několik děl.
V oblasti Jeseníků Jiří Kubový poprvé vystavoval v šumperské Gale-
rii Jiřího Jílka sobotínských výtvarníků Anežky a Miroslava Kovalo-
vých v roce 2019. Rýmařovská přehlídka je tak druhým zastavením 
autora v našem regionu. K výstavě vydal Spolek OCTOPUS za las-
kavé finanční podpory města a dalších sponzorů katalog s úvodním 
textem Jana Paula. Výstava potrvá do 31. prosince.

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Adam Rybka
(Lit.: Jindra, Petr. Jiří Kubový: Absolutní krajina / Absolute landsca-
pe. Praha: Revolver Revue, 2020.)

Městské muzeum a Galerie Octopus

Ladislav Daněk zahajuje výstavu

Jiří Kubový při instalaci výstavy ...a při zahájení výstavy
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Nástěnný kalendář města na rok 2022 je již v prodeji

Informační centrum

Citát:  Nečtěte proto, abyste se pobavili (jako děti) nebo poučili (jako ctižádostiví). 
 Čtěte proto, abyste žili.      Gustave Flaubert

(Nejen) literární výročí
1. 12.  Světový den boje proti AIDS – vyhlášen Světovou 

zdravotnickou organizací v roce 1988 
2. 12.  Světový den počítačové gramotnosti – od roku 2001 
3. 12.  Mezinárodní den zdravotně postižených – od roku 

1993 (OSN) 
3. 12. 1621 nar. bohuslav balbín, spisovatel, teoretik literatury 

a historik (zemř. 28. 11. 1688) – 400. výročí narození 
5. 12. 1791 zemř. Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský sklada-

tel (nar. 27. 1. 1756) – 230. výročí úmrtí 
5. 12. 1901 nar. Walt Disney, americký průkopník kresleného 

filmu (zemř. 15. 12. 1966) – 120. výročí narození 
5. 12. 1971 zemř. Jiří Grossmann, spisovatel, divadelní herec 

a zpěvák (nar. 20. 7. 1941) – 50. výročí úmrtí 
6. 12. 1941 nar. Vladimír Renčín, grafik, ilustrátor a karikaturista 

(zemř. 4. 10. 2017) – 80. výročí narození 
9. 12. 1871 zemř. Josef Mánes, malíř a grafik (nar. 12. 5. 1820) – 

150. výročí úmrtí 
9. 12. 1931 nar. Ladislav Smoljak, herec, režisér, dramatik a sce-

nárista (zemř. 6. 6. 2010) – 90. výročí narození
10. 12.  Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné de-

klarace lidských práv Valným shromážděním OSN 
v roce 1948, slaví se od roku 1950

11. 12. 1901 nar. Jaroslav Marvan, herec (zemř. 21. 5. 1974) –  
120. výročí narození 

12. 12. 1821 nar. Gustave Flaubert, francouzský spisovatel  
(zemř. 8. 5. 1880) – 200. výročí narození 

15. 12. 1931 nar. Evald Schorm, režisér a scenárista  
(zemř. 14. 12. 1988) – 90. výročí narození 

18. 12. 1751 zemř. Kilián Ignác Dientzenhofer, architekt a stavitel 
(nar. 1. 9. 1689) – 270. výročí úmrtí 

18. 12. 2011 zemř. Václav Havel, spisovatel a politik, český prezi-
dent (nar. 5. 10. 1936) – 10. výročí úmrtí 

22. 12. 1941 zemř. Karel Hašler, herec, režisér, kabaretiér, sklada-
tel, libretista a scenárista (nar. 31. 10. 1879) –  
80. výročí úmrtí 

24. 12. 1881 nar. Juan Ramón Jiménez, španělský spisovatel, no-
sitel Nobelovy ceny (zemř. 29. 5. 1958) – 140. výročí 
narození 

26. 12. 1891 nar. Henry Miller, americký spisovatel  
(zemř. 7. 6. 1980) – 130. výročí narození

26. 12. 1931 zemř. Melvil Dewey, americký knihovník, autor 
soustavy desetinného třídění (nar. 10. 12. 1851) –  
90. výročí úmrtí 

29. 12. 1941 zemř. Josef Florian, katolický myslitel, vydavatel 
a překladatel (nar. 9. 2. 1873) – 80. výročí úmrtí

JS
Zdroj: facebookové stránky města Rýmařov

besedy v knihovně: O mikrokosmu a vesmíru
V listopadu rýmařovská knihovna uspořádala dvě besedy se sympatic-
kými hosty – spisovatelem Michalem Vlkem a astrofotografem Petrem 
Horálkem. 

V úterý 2. listopadu dopoledne knihovnu navštívil mladý spisovatel 
Michal Vlk, který primánům z gymnázia představil svou prvotinu 
Tajemství Querburů. Dobrodružný příběh pro mladé čtenáře podle 

Dvanáct divů oblohy vám ukáže nový nástěnný kalendář města Rýmařov na rok 2022. Autorem astrofotografií je rýmařovský fotograf Václav 
Paveza. Zakoupit jej můžete v informačním centru za 170 Kč.
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svých slov psal s přáním odvést děti od počítačů a vylákat je ven. 
Hlavní hrdina jeho knížky Kryštof je typický třídní outsider, který 
se raději zavírá ve svém pokoji u herní konzole. Všechno se změní, 
když cestou ze školy v bouřce zabloudí v lese a podivnou souhrou 
okolností se dostane mezi Querbury, miniaturní obyvatele prastarého 
dubu. Michal Vlk svou knížku sám ilustroval a zakomponoval do ní 
i hádanku. Během čtení ukázek se studenty diskutoval nejen o příbě-
hu, ale i o samotném psaní.
O týden později, v úterý 9. listopadu v podvečer, byl hostem knihov-
ny astrofotograf, cestovatel a popularizátor astronomie Petr Horálek. 
Besedu s ním se podařilo uspořádat teprve po dvou odkladech způso-
bených pandemií, nicméně setkání se skvělým fotografem a vypravě-
čem stálo za to. Pro besedu v knihovně jsme vybrali jeho přednášku 
Jednadvacetkrát v NASA o fotografiích, jež vybrala tato kosmická 
agentura jako tzv. astronomické snímky dne. Petr Horálek jejich pro-
střednictvím vyprávěl o fotografování noční oblohy na různých mís-
tech světa, o fascinujících nebeských úkazech, meteorických rojích, 
polárních zářích, zatměních Měsíce i Slunce, Mléčné dráze a dalších 

viditelných galaxiích, ale též o vtipných či dramatických momentech 
svého života. Co snímek, to příběh.
Obě besedy přinesly posluchačům nevšední zážitek. Další plánova-
né akce jsme bohužel vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci 
nuceni opět odložit. Doufáme, že ne nadlouho a že budeme moci ná-
vštěvníky brzy pozvat na podobně zajímavá setkání.

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Čtenářská výzva
Rýmařovská knihovna se opět zapojila do Čtenářské výzvy, kterou po-
řádá 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 strán-
kách knihovnarymarov.cz.

Kniha, která je vyprávěna retrospektivně 
Petr Stančík: Pravomil aneb Ohlušující promlčení

Petr Stančík je oblíbený a mnohostranný 
český spisovatel, nositel ceny Magnesia li-
tera (2015). Jeho romány Mlýn na mumie, 
Andělí vejce nebo Nulorožec jsou originál-
ní, vtipné a Stančíkova práce s jazykem je 
neotřelá, skoro labužnická. Autor se věnu-
je i próze pro děti, svou originalitu projevil 
v knihách H2O nebo Mrkev ho vcucla pod 
zem a mnoho dětí i rodičů jistě zná jeho 
příběhy o jezevci Chrujdovi. 
Ve svém posledním románu Pravomil aneb 
Ohlušující promlčení se inspiroval skuteč-
ným příběhem válečného hrdiny, který 
se ve stáří vrací do vlasti, aby vykonal 
spravedlnost. Rámec knihy tvoří situace, 
kdy se do rukou dcery prokurátora Karla 
Vaše (v románu Veše) dostanou Pravomi-
lovy deníky, ze kterých se dozvídá pravdu 
o svém otci, justičním vrahovi. Prostřed-

nictvím deníků sledujeme neuvěřitelný život 
Pravomila Raichla, který prožívá dějiny 20. 
století doslova na vlastní kůži. V osmnácti le-
tech vstoupí do armády, po kapitulaci a mni-
chovském diktátu utíká, skrývá se, je vězněn. 
Zažíváme s ním výslechy na gestapu, peklo 
sovětského gulagu, krvavé boje v Karpatech 
a věznění komunisty. Mnoho následujících let 
strávil Raichl v exilu, ale na sklonku života 
se vrátil do vlasti s jediným cílem. Při přípra-
vě atentátu na Karla Vaše mu přitom nešlo 
o osobní pomstu za zničený život, ale o trest 
za vraždu Heliodora Píky, kterou justice po-
trestat nedokázala.
Nová kniha Petra Stančíka je skvělá námětem 
i zpracováním, text je srozumitelný a lehce 
plyne, autor se nevyžívá v drastických detai-
lech, ale na správných místech je dramatický 
a napínavý. Občasné absurdní vsuvky, které 



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2021

24

jsou pro Stančíka typické, text trochu odlehčí a čtenáře nenechají 
upadnout do depresí. 
Mnohé zločiny komunismu nebyly potrestány a vzhledem k době, 
která uplynula od sametové revoluce, už ani nebudou. Naději snad 
můžeme spatřovat v tom, že po 32 letech svobodných poměrů ko-
nečně nebudou komunisti sedět v poslanecké sněmovně.
Čtenářům přeji více podobných knih, více takových svědectví proti 
nostalgickým tvrzením, že za komunistů bylo líp. Téma bylo zpra-
cováno také v oceněném filmu Staříci, a pokud se cítíte silní v žalu-
deční oblasti, velice doporučuji dokument Jana Bělohlávka a Pavla 
Palečka Vrahem z povolání – utrpení soudce Karla Vaše.

Čtvrtek 3. září 1942
Buzuluk

Z pánů Ricina a Veše udělali osvětové důstojníky, neboli politruky. 
Tihle politruci zásadně nebojují, zato rádi řeční, kontrolují mužstvo, 
zda dodržuje příkazy komunistické strany, každého, kdo se proviní ji-
ným názorem, bez milosti udávají a posílají do gulagů. Když vezmou 
zbraň do ruky, tak jedině proto, aby zezadu postříleli vojáky, kteří 
utíkají před nepřítelem. Sovětští důstojníci je bezmocně nenávidí, 
protože se jim nesmyslně pletou do velení. 

Veliteli praporu Svobodovi přišlo na stůl anonymní udání, že jsem 
ukradl ze skladu proviant. Poslal stráž a v mé skříňce na světnici 
opravdu našla krychličku ruského žitného chleba. Přitom jídlo ve 
skříňce má schované každý druhý voják. Všichni, kdo prošli gu-
lagem, si dělají zásobičky jako veverky před zimou. Jindy by nad 
tím Svoboda mávl rukou, ale sovětský zástupce NKVD Kambulov, 
skutečný vládce naší jednotky, mu to nedovolil. Komunisté dotlačili 
moji chlebovou aféru až před polní soud. Můj kamarád kuchař Emil 
Sedmerád u soudu dosvědčil, že moje rota před třemi dny kvůli ost-
rým střelbám nestihla oběd a každý voják včetně mne nafasoval ho-
vězí konzervu a bochníček chleba, což byla pravda. Soud chvíli řešil, 
zdali je chléb nalezený v mé skříňce opravdu tři dny starý, přičemž 
se zjistilo, že předmět doličný mezitím někdo sežral, takže jsem byl 
osvobozen. 
„To na tebe určitě narafičili Veš s Ricinem. Dej si na ně pozor, jsou 
to arcihovada,” varoval mě pak Emil.

(STANČÍK, Petr. Pravomil aneb Ohlušující promlčení. 1. vyd. Brno: 
Druhé město, 2021, s. 290.)

Petra Klimentová
Městská knihovna Rýmařov

Alena Mornštajnová: Tiché roky
Emily Brontë: Na větrné hůrce
Jodi Picoult: Vypravěčka
Hana Marie Körnerová: Heřmánkové údolí
William Styron: Sophiina volba
Markéta Lukášková: Vlaštovka v bublině

Jozef Karika: Trhlina
Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby
Fredrik Backman: Úzkosti a jejich lidé
Viktorie Hanišová: Houbařka
Gabriel García Márquez: Kronika ohlášené smrti
Bohumila Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

Další tipy knihy, které jsou vyprávěny retrospektivně:
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Jak se tweetovalo v 19. století: „Jedůvky“  
šumperské spisovatelky Marie Knitschke

„Mnohým lidem se musíme uklonit a podat jim ruku – i když bychom 
jim raději šlápli na nohu.“ To je jeden z řady břitkých aforismů šum-
perské německé spisovatelky Marie Knitschke (1857–1940), které 
v říjnu vyšly v češtině. Malý výbor z díla pozapomenuté spisovatelky 
vydal pod titulem Marie Knitschke: Jedůvky. Z mého šumperského 
života drobný nakladatel Radek Ocelák, jehož předchozí tituly se vě-
novaly etniku rumunských Slováků.
Citujme ze záložky nové publikace: „Je-
důvky jsou originální soubor aforismů 
– stručných a vybroušených výroků na 
adresu společnosti, umění i mezilidských 
vztahů v jednom provinčním městě na 
konci 19. století... Vydání těchto aforismů 
je doplněno o autorčiny dochované dopisy 
evropským umělcům, zejména norskému 
skladateli Edvardu Griegovi. Následu-
jí ukázky jejích básní a podrobný doslov 
k její osobnosti a tvorbě. To vše společně 
odhaluje Marii Knitschke jako výjimečnou 
a ambiciózní ženu doby, která ženskému 
uplatnění mimo sféru domácnosti ani tro-
chu nepřála.“
„Aforismy Marie Knitschke mě zaujaly na 
první pohled,“ dodává k tomu vydavatel 
a autor doslovu Radek Ocelák. „Svojí zá-
měrnou stručností a oproštěností od míst-
ního i časového kontextu se liší od většiny 
dobových textů, které při jejich historické, 

nacionální či symbolistické mnohomluvnosti dnes dokážeme číst už 
jen stěží. Stručná údernost je svým způsobem geniální přístup. Dnes 
by se Marie Knitschke asi nejraději vyjadřovala na Twitteru, její 
„tweety“ ale pocházejí z konce 19. století. Díky jejich atraktivní formě 
jim odpustíme i to, že se některé z výroků mohou pohybovat na hraně 
banality. To je právě daň za stručnost a úskalí aforistického žánru. 

Jsem rád, že se Jedůvky podařilo v autor-
čině domovském městě vydat, navíc v do-
provodu dalších textů, které o její nevšední 
osobnosti prozrazují víc. Knitschke byla po 
velmi brzkém sňatku a pozdějším rozchodu 
s manželem spisovatelkou a učitelkou hud-
by na volné noze. O mladší ze tří dětí se už 
starala sama a tato životní perspektiva do 
jejích textů hodně proniká. Mohli bychom 
ji vlastně považovat za aktivistku ženského 
hnutí, možná první široko daleko. Ze Šum-
perka udržovala kontakt s dobovou kulturní 
elitou německojazyčného okruhu a sama si 
také zažila několik chvil literárního úspě-
chu, i když méně, než by si bývala přála.“
Knížku ilustrovala pomocí klasického lino-
rytu Martina Trchová, známá též jako zpě-
vačka a písničkářka. Publikace je v prodeji 
v šumperském a rýmařovském informač-
ním centru a v několika nezávislých knih-
kupectvích Olomouckého kraje.

Radek Ocelák
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Hlasujte v anketě Alej roku pro janovickou alej
O titul Alej roku soutěžní ankety spolku Arnika bojuje v letošním roce 
i janovická alej, jejíž barevnou fotografii můžete vidět na titulní straně 
tohoto vydání. Celkem je do soutěže přihlášeno 93 stromořadí z celé 
republiky, z nichž pět roste v Moravskoslezském kraji. Hlasování zača-
lo v úterý 2. listopadu 2021 na webových stránkách www.alejroku.cz 
a končí 11. ledna 2022. 
Nominovaná místní alej se nachází v Janovicích, v trati zvané V ale-
jích, kterou vede turistická a naučná stezka na Kamennou horu. 
Vzrostlá lipovo-javorová alej je dlouhá téměř 500 metrů a roste zde 
již od první poloviny 19. století. Je nádhernou bránou do Janovického 
lesa, ale i samotná procházka v ní je zážitkem. Její umístění nabízí 
výhled do okolní krajiny i dechberoucí hru světla a stínu v jakémkoliv 
ročním období. 
Autorkou snímků aleje je rýmařovská fotografka Lenka Romaňáko-

vá, která je i pravidelnou přispěvatelkou Rýmařovského horizontu. 
„Byla jsem alej fotit v září, kdy byla ještě zelená. Ale pak jsem udělala 
fotky v polovině října, kdy už bylo listí krásně vybarvené. Myslím, že 
takto je alej ještě krásnější,“ popisuje autorka.
Cílem ankety Alej roku je přitáhnout pozornost veřejnosti k přírodním 
prvkům, které patří ke zdravé a fungující krajině. Svými nominacemi 
lidé upozorňují na nejkrásnější vzrostlá stromořadí nebo představují 
mladé aleje. Koncem ledna se dozvíme celorepublikového vítěze an-
kety i nejoblíbenější krajské stromořadí. Ten, kdo nominoval vítěznou 
alej vyhraje let balonem. Pokud zvítězí janovická alej, bude se o let 
balonem soutěžit v Rýmařovského horizontu. Proto neváhejte a hla-
sujte! 

JS
Foto: Lenka Romaňáková

Skauti vyrazili za novými výhledy
První říjnovou neděli uspořádalo naše skautské středisko výpravu do 
Krnova a Města Albrechtic. Už dlouho jsme se těšili, až opět společ-
ně někam vyrazíme. Covid stejně jako loni ani letos příliš nepřál jak 

běžné činnosti s dětmi, tak oblíbeným nadstavbám, mezi které patří 
pravidelné okresní setkání při Svojsíkově závodě. Přestože jsme se 
snažili v rámci okresní rady naplánovat na podzimní čas společnou 
akci jako náhradu za neproběhlé závody, nebylo v našich silách ji 
uskutečnit. Proto jsme hned v září na naší střediskové radě hledali 
jiné řešení a rozhodli se pro tento výlet za poznáním.

Prvním cílem byla rekonstruovaná rozhledna Cvilín. Kamenná válco-
vitá stavba, která se tyčí nad Krnovem v nadmořské výšce 436 metrů, 
nám po vyšlapání 136 schodů nabídla krásný výhled na vrcholky Hru-
bého Jeseníku (Praděd, Vysokou holi a Petrovy kameny). Poté jsme 
nahlédli i do přilehlého kostela Panny Marie Sedmibolestné.
Následně jsem se přesunuli do Města Albrechtic. Turistická stezka 
nás od nádraží zavedla až na rozhlednu Hraniční vrch. Tato originální 
stavba, jež vznikla spojením dvou nepoužívaných anténních věží, je 
vysoká 25 metrů. Obě věže spojuje 18 metrů dlouhý most, po němž 

Organizace a spolky
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Sociální asistence pro rodiny 
s dětmi na Rýmařovsku

V životě každé rodiny může dojít k vážným problémům 
– přijde těžká nemoc či úmrtí rodičů, problematický 
rozvod, příchod nového partnera do rodiny, narození 
nechtěného dítěte, sociální nouze apod. Některé rodi-
ny krizovou či dlouhodobě nepříznivou situaci zvlád-
nou samy či s pomocí příbuzných a přátel. Někdy však 
rodina potřebuje intenzivní podporu a pomoc, spolu-
práci sociálních pracovníků a dalších institucí.
Rodina je nejdůležitějším článkem společnosti, je 
zodpovědná za výchovu budoucí generace. Pokud se 
rodina a dítě ocitne v obtížné situaci, měly by veške-
ré postupy, procedury a služby směřovat k tomu, aby 
rodina zůstala pohromadě, dítě mohlo vyrůstat ve 
své původní rodině a známém prostředí. Náhradní 
výchovné péče by mělo být využíváno pouze v těch 
případech, kdy není jiná možnost a byly vyčerpány 
veškeré prostředky pro stabilizaci původní rodiny či 
nalezení řešení v rámci rodiny širší. 
Existuje mnoho nástrojů, které mohou přispět, aby 
děti nebyly z rodin odebrány. Jedním z nich je právě 
terénní služba sociální asistence pro rodiny s dětmi. 
Cílem sociální asistence je zastavit nebo zmírnit 
nepříznivou sociální situaci posílením schopností 
a dovedností dětí a rodičů, zapojením a využitím 
vnitřních a vnějších zdrojů rodiny. Pracovníci služ-
by přímo v domácnostech nebo na jiných domluve-
ných místech posilují pečující osoby v samostatném 
zvládání jejich nezastupitelných rodičovských rolí. 
Služba je určena pro osoby pečující o děti ve věku 
0–18 let žijící v mikroregionu Rýmařovska. 
Rodiny se mohou potýkat s obtížemi v různých 
oblastech, například ve výchově a vzdělávání dětí, 
hospodaření a vedení rodinného rozpočtu, bydle-
ní a vedení domácnosti, komunikaci s úřady apod. 
Pracovníci za rodiny nevykonávají jednotlivé čin-
nosti, ale vedou je tak, aby činnosti zvládaly samy, 
podporují je k aktivitě a zodpovědnosti.
V případě zájmu o poskytnutí služby či doplnění 
dalších informací se prosím obracejte na sociální-
ho pracovníka pobočky SOCIÁLNÍ ASISTENCE 
Rýmařovsko. Více informací najdete na www.slez-
skadiakonie.cz nebo na 733 142 431 a sas.rm@slez-
skadiakonie.cz.

Sabina Šimrová, DiS.
sociální pracovník pobočky  

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Rýmařovsko

lze přecházet z jedné vyhlídkové plošiny na druhou.
Třetím místem, které jsme chtěli poznat, byla Pohádková stezka ke 
Krtečkově studánce. Velice se líbila jak dětem, tak dospělým. Zhruba 
dvoukilometrová trasa s 11 zastaveními vede převážně lesem rovi-
natým terénem. Je interaktivně zaměřená – nabízí řadu her, nových 
poznatků z přírody i činnosti pro rozvoj tělesné zdatnosti.

Celý den se náramně vydařil a babí léto k tomu učinilo z celé výpravy 
událost, na kterou se jen tak nezapomíná.
Díky dotaci města Rýmařova jsme mohli zafinancovat velkou část 
nákladů s výpravou spojených, za což mnohokrát děkujeme.

Foto a text: Mgr. Lenka Čajanová – Tkanička
Za Junák – český skaut, středisko Rýmařov, z. s., vůdkyně střediska 



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2021

28

Zástupci Hedvy Český brokát se setkali s papežem
Ve středu 10. listopadu se papež František v Římě osobně setkal se 
skupinou českých řemeslníků a umělců, tvůrců darů, které mu byly pře-
dány. K setkání došlo v rámci audience českých a moravských bisku-
pů. Mezi účastníky české delegace byli i zástupci firmy Hedva Český 
Brokát z Rýmařova, od kterých Svatý otec obdržel dvoje brokátové desky 
s papežským znakem.

„Vzhledem k tomu, že naše firma nabízí církevní brokát, dostala na-
bídku od České biskupské konference vytvořit dar pro papeže Fran-
tiška. Nápad byl prostý, avšak jedinečný – brokátové desky s papež-
ským znakem,“ uvedl Vít Komárek. Desky jsou potaženy luxusním 
brokátem v přírodní smetanové barvě. Papežský znak je do brokátu 
vytkán na žakárském stroji a je výrazný díky kontrastu matné bavl-
něné příze a lesklého hedvábí. Střídmá barevnost brokátové tkaniny 
je doplněna drobnými kovovými rožky a kroucenou šňůrou ve zlaté 
barvě. V jedněch deskách byl finanční obnos věnovaný Českou bis-
kupskou konferencí a v druhé kresby dětí z hematoonkologického 
dětského oddělení v Plzni. V Římě rýmařovské tkalce a hedvábníky 
reprezentovali jednatel firmy Vít Komárek a manažerky Martina Ko-
houtková s Markétou Štrosovou. Audience se konala v Audienční síni 
Pavla VI., která je též známá jako Síň papežských audiencí. Papež 
František promluvil k zaplněnému sálu a požehnal ženichům a nevěs-
tám, kteří obsadili první řady. Za nimi se nacházeli naši zástupci, kteří 
se se Svatým otcem setkali na pódiu, kde jim požehnal.
Dalším z hlavních darů připravených pro papeže Františka byl reli-
kviář sv. Zdislavy, od jejíhož narození uplynulo v minulém roce 800 

let. Unikátní skleněný relikviář byl vyroben ve sklárně Pačinek Glass 
v Kunraticích u Cvikova na Českolipsku. 
Kromě tohoto výjimečného setkání byli rýmařovští zástupci pozváni 
na večerní výstavu věnovanou památce kněží Václava Drboly a Jana 
Buly v poutním domě Velehrad. Další ze dní strávených v Římě patřil 
návštěvě Pontificio Collegio Nepomuceno (Papežské koleje Nepomu-
cenum), kde probíhalo slavnostního zakončení Roku svaté Ludmily. 
Zde byly rovněž představeny dary pro papeže Františka. Kromě ná-
vštěvy vatikánských zahrad se také v doprovodu velvyslance Václava 
Kolaji podívali do baziliky sv. Petra včetně podzemí. Zajímavostí je, 
že v této bazilice mají Češi oltář sv. Václava, kde se 28. září slouží 
mše v českém jazyce.
„Veškeré naše ošacení bylo navrhnuto a vytvořeno v naší dílně spe-
ciálně pro tuto slavnostní příležitost, takže jsme se stali ‚chodícími 
vzorníky‘. Budili jsme opravdu velkou pozornost, mnoho lidí se za 
námi otáčelo a při hovoru s námi měli diskutující problém udržet oční 
kontakt. Oči jim klouzaly směrem dolů k našim sukním s výrazným 
zlatým vzorem,“ podtrhla perfektní připravenost delegace Martina 
Kohoutková.
Společnost Hedva Český Brokát věnovala drobné dárky ze své dílny 
také všem členům oficiální české delegace biskupů a dalším členům 
České biskupské konference.

Papežský znak
Papež František si zacho-
val svůj dřívější znak, 
který si vybral, když byl 
zvolen biskupem, a pro 
nějž je charakteristická 
jednoduchost. Papežské 
symboly jsou umístě-
ny nad modrým štítem, 
přesně tak, jak je umístil 
emeritní papež Benedikt 
XVI. (mitra mezi pře-
kříženými klíči ve zlaté 
a stříbrné barvě, spojený-
mi červenou stužkou).
Znak řádu, ze kterého 
papež pochází, Tovaryš-
stva Ježíšova, je umístěn 
v horní části štítu – zářící 

Prostor pro firmy a podnikatele 
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Mámo, táto, zasaďme si strom!
Svatý Martin nám sice sníh nepřinesl, zato se na jeho svátek odehrá-
la v Horním Městě výjimečná akce s názvem Mámo, táto, zasaďme si 
strom!, po níž následovala halloweenská stezka odvahy.

Pod záštitou ZŠ a MŠ Horní Město a obce Horní Město se to během 
svatomartinského odpoledne na prostranství nad mateřskou školou 
hemžilo lopatami, rýči i krompáči. Za aktivní participace veřejnosti 
byl založen „obecní ovocný sad“, který bude sloužit dalším genera-
cím.
Patronem této akce byla Zdeňka Havelková, pod jejímž odborným 
dohledem rodiče a jejich děti kopali díry, vozili hlínu, sázeli strom-

ky, které následně v hlíně upevňovali a zatloukali kolem nich opěrné 
klíny. Než se setmělo, byla práce hotová. Nesmíme samozřejmě zapo-
menout o ovocný sad náležitě pečovat i v budoucnu.
Sázení stromků bylo spojeno se soutěží o nejlepší z ovocných pochu-
tin, které někteří ze zúčastněných přinesli. Do soutěže byl přihlášen 
dýňový kompot či jablečné řezy, suverénním vítězem se však stal 
krásný ovocný dort paní Minaríkové. Díky sponzorským darům fir-
my Sonnentor, která při své práci klade důraz na ohled k životnímu 
prostředí, a společnosti MAMS, s. r. o., jež vyrábí nealkoholické slav-
nostní nápoje z ovoce bez užití chemie a přidaného cukru, mohlo být 
pět nejlepších soutěžících ohodnoceno krásnými dárky. 
Jakmile byly stromky dosázeny a ovocné pochutiny ochutnány 
a zhodnoceny, mohlo se přejít k další části programu, kterou byla 
halloweenská stezka odvahy. Pod rouškou tmy, kterou prosvěcovala 
blikající světýlka lampionů a lucerniček, se děti vydaly na trasu plnou 
strašidelných bytostí. V Horním Městě však máme děti nebojácné, 
a tak strašidlům zvládly vzdorovat a stezkou úspěšně prošly. Na jejím 
konci na ně čekala sladká odměna a medaile. Všem účastníkům pove-
dené čtvrteční akce děkujeme. 

Lucie Harenčáková
ZŠ a MŠ Horní Město

Foto: Petra Dvořáčková, Stanislava Hrabinová

slunce, v němž se nacházejí červená písmena IHS, monogram Krista. 
Nad písmenem H je kříž a pod monogramem tři černé hřeby.
Dominantou dolní části štítu je hvězda a květ nardu. Podle starobylé 
heraldické tradice je hvězda symbolem Panny Marie, matky Krista 
a církve. Květ nardu představuje svatého Josefa, patrona všeobecné 
církve. Španělská ikonografická tradice praví, že je sv. Josef zob-
razován s větvičkou nardu v ruce. Svatý otec chce použitím těchto 
symbolů ve znaku vyjádřit zvláštní úctu, kterou chová k Panně Marii 
a Josefovi. Ve znaku je tedy vyobrazena celá Svatá rodina – Ježíš, 
Panna Marie i Josef.

JS
Foto: archiv Hedva Český Brokát s. r. o.

Zdroj: Vatican News, česká sekce,  
webové stránky Hedvy Český Brokát

Z okolních měst a obcí
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Tam, kde se Huntava s Tvrdkovským potokem
Divoce stékají v hluboké rokli, 
Na strmém kopci čněly kdysi
Pevné hradby Pustého zámku.

Nešlo o rejdiště rytířů, 
Nýbrž o místo vyhnanství
Pro pannu, jež matkou stala se 
A z domova musela odejít.

V temném jedloví, v pustých zdech,
Pod tíhou otcova prokletí,
Nenašla klidu ni oddechu
Od té chvíle už navěky.

Zde protruchlila svůj čas žití, 
Než došla k věčnému spočinutí,
A o ní pak vypráví pověst ta, 
V níž nešťastná stále ožívá. 

Zámek i věž dávno rozpadly se,
Když před dávnou dobou hledal tu
Mladý bednář na sudy dřevo
V temném lese u zámku.

RoboTrip – Olomoucká hřebenovka 2021
V sobotu 23. října se žáci ZŠ Břidličná zúčastnili  
1. ročníku soutěže robotů s názvem Olomoucká hře-
benovka, kterou pořádá pod záštitou děkanky Pe-
dagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., Katedra technic-
ké a informační výchovy.
Soutěž je určena všem zájemcům o autonomní 
i přímo řízené modely. Naši tři žáci se coby členo-

vé Asociace středoškolských klubů ČR, z. s., (SK Břidličná) zapojili 
jako pomocníci do organizace soutěže, ale současně se jí zúčastnili 
aktivně. Vydali se s modelem červeného autíčka, který zapůjčil SK 

Břidličná, na trať vedoucí přes most v olomouckých Smetanových sa-
dech. Soutěžní dráha byla dlouhá 340 m s převýšením 8 m. Ačkoliv 
někteří řídili model poprvé, hned dva naši zástupci se dostali mezi 
nejlepší čtyři závodníky. Všichni měli stejný čas, trať zajeli za 2 mi-
nuty. Došlo tak i na rozstřel, ale vzhledem k zimě a vybitým bateriím 
všech přímo řízených modelů se losovalo. Na třetím místě skončil 
Tomáš Kůdela a na čtvrtém místě Jan Loukota. Ale na širší pódium 
se dostala i jediná dívka, a to naše Tereza Bršťáková. Všem třem moc 
gratulujeme za skvělý výkon i reprezentaci naší školy a SK Břidličná.

Foto a text: Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná

Pustý zámek 
Místní pověst od Franze Kranicha

A hle, tu ženu čarokrásnou
Spatřil na břehu potoka;
Pomalu se k němu blíží,
Až patří oko do oka.

Tu hlesla tiše a zoufale:
„Chtěl bys mi službu prokázat?
Odvděčím se ti náležitě, 
Nebudeš toho litovat!“

„Nežádám odměny žádné, ó milá,
Pro tebe na smrt půjdu rád,
A kdyby cokoliv bylo ti hrozbou,
Budu vždy při tobě v nouzi stát.“

„Ba ano, odvaha mládence zdobí, 
Za cílem svým jde statečně;
A ač mu mocné síly hrozí,
Bez zachvění je přemůže.

A proto slyš, s čím začít máš
V mém zájmu dnešní půlnoci.
Uspěješ-li, naleznu klid;
Avšak ať zbrkle nekonáš!

Najdeš zde hada, který dlí
V plamenech a bouření;
Tomu ze chřtánu vytáhneš
Svazek klíčů, jejž zahlédneš!

Použít k tomu musíš hák,
Jenž před ním leží netknutě,
Byť by ti smrt i ďas hrozili,
Uchop ho směle a srdnatě!

Však jednu podmínku to má:
Nesmíš se ohlédnout zpět ni stranou, 
Neb marná bude tvá námaha;
Ach, kéž smím spoléhat na sílu tvou!“

Tiše pak zmizela v okamžení
Ta spanilá; a jako v snění
Stojí mladík. Snad klam to byl,
Co jeho smysly ošálil?

Vždyť přízrak to být nemohl;
Ucho ji slyšelo, oko ji vidělo;
Rty přece mluvily, srdce to ví;
Nevěděl sám, co se to událo.
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A když pak kolem půlnoci
Směle na místo přišel zas, 
Tu ustoupila temnota
A vystřídal ji zářný jas.

Hada spatřil před sebou
Jak na břiše je natažen; 
Kolem něj plameny šlehaly
A před ním hák ležel ten.

Srdnatě po něm sáhnout chtěl,
Tu rozpoutal se pekel hluk;
Naříkání, ďáblův smích
A blesky šlehaly ze všech stran.

Však zastrašit se nenechal,
S odvahou hák rychle vzal
A zkusil klíče vytáhnout
Z žáru chřtánu hadího.

A tu jako by jedle vejpůl
Pod silou vichru lámaly se,
On ohlédne se – slyší smích,
A zlý přízrak vytratí se.

Od té doby často slýchá 
Myslivec za tiché noci, 
Od Soví skály bědování,
Dojímavé naříkání. Kdo to asi bdí?

(Zdroj: Römerstädter Ländchen 3/1925, s. 22–24, archiv Městského muzea Rýmařov, 
přeložil Dieter Schallner st., redakce Zdenka Přikrylová Nesetová.)

Sport

V sobotu 30. října se v tělocvičně 
rýmařovského gymnázia po dlou-
hé době opět uskutečnil badmin-
tonový turnaj ve čtyřhře dospě-

lých. Zúčastnilo se jej sedm párů. Hrálo se na dva sety do 21 bodů 
systémem každý s každým s následnými zápasy play-off dle celko-
vého umístění. Po náročné čtyřhodinové bitvě badmintonistů se na 
stupně vítězů probojovaly tyto dvojice:
1. místo: Jana Tihelková – Jiří Zahradník
2. místo: Radim Hanuš – Jiří Lašák
3. místo: Radovan Koňařík – Jiří Sofka
Turnaj uspořádal badmintonový klub SK Badec Ryo za podpory měs-
ta Rýmařova.

Foto a text: Michal Kaláb

badmintonový turnaj ve čtyřhře dospělých

Shrnutí podzimní části U13 fotbalistů Rýmařova

Nově vytvořený tým mladších žáků Rýmařova navazuje na svého úspěš-
ného předchůdce, jejž tvořili převážně hráči ročníků 2008 a 2009. Ti 
byli v předešlé sezóně Krajského přeboru mladších žáků MS kraje na 
průběžném 4. místě se skóre 79:21. Během října byla po sedmi kolech 
sezóna zrušena kvůli koronaviru. Nový tým U13 se skládá z 18 chlapců, 
z toho je sedm hráčů ročníku 2009, deset ročníku 2010 a jeden nejtalen-
tovanější hráč ročníku 2011. 

Po prvních třech kolech se kluci nacházeli na průběžném 11. mís-
tě z celkových 13 soutěžních družstev. Tým U13 prohrál se Slavií 
Opava, Kopřivnicí a Brušperkem. Poté následovala výhra v Novém 
Jičíně 2:1 a pak smolná prohra se silným týmem Karviné 3:4. Šlo 
o velice pohledné utkání, kdy ve druhém poločase Radim Přecechtěl 
nasázel hattrick a moc nechybělo ke konečné spravedlivé remíze. 
Tenhle zápas kluky, jak se říká, zdravě vyhecoval, takže dalších šest 
utkání v řadě vyhráli. S přehledem porazili týmy Horní Suché, Jab-
lunkova, Havířova, Frýdku-Místku, Slavoje Bruntál a Staré Bělé. 
Poslední zápas s Krnovem byl odložen z důvodu vysoké nemocnosti 
na příští rok. 
Po polovině sezóny se kluci posunuli na krásné třetí místo za týmy 
Karviné a Slavie Opava. Také máme čtyři kluky mezi nejlepšími 
dvaceti střelci soutěže. Na 5. místě je Radim Přecechtěl se 17 góly, 
na 10. místě Luděk Šimko se 13 góly, na 15. místě Robert Casciani 
s 11 góly a na 19. místě Mirek Matoušek s 9 góly. O další body se po-
starali tito hráči: Jakub Kastner 7x, Jiří Všetička 2x, Timon Gurban 
2x, Evžen Vaštík 1x, Tomáš Zifčák 3x, Michal Mazánek 1x. 
Tým U13 tvoří tito hráči: Štěpán Peňáz (brankář), Martin Vavřič-
ka (kapitán), Timon Gurban, Tomáš Zifčák, Radek Strnadel, Evžen 
Vaštík, Štěpán Tkadleček, Radim Přecechtěl, Luděk Šimko, Robert 
Casciani, Tomáš Mazánek, Viktor Strnadel, Mirek Matoušek, Jiří 
Všetička, Jakub Kastner, Michal Mazánek, Josef Tichý a Viktor 
Hlocký. Mladší žáci mají také tým B, který hraje okresní soutěž. 
V soutěži ani jednou neprohrál a s celkovým skóre 41:8 je na prvním 
místě. Klukům patří dík za vzornou docházku, reprezentaci města 
Rýmařova a fotbalového oddílu. 

Radim Přecechtěl, trenér  
Foto: Stanislav Kostka, vedoucí týmu
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Koloběžky 2021 – skončil 47. ročník Rollo ligy
Češi jsou největším koloběžkovým národem, aspoň co se týče soutěží 
v koloběhu v roce 2021. Jsme na celém světě ojedinělým důkazem, že 
i v době „covidové“ se závodit na koloběžkách dá. Naše nejvyšší sou-
těž Rollo liga poprvé startovala v roce 1968 a díky ochotě a vytrvalé 
vůli několika jedinců, kteří obětují osobního volno, čas pro rodinu 

a práci, může existovat a šířit pohodu na stupátku mezi dvěma koly 
dodnes. Ani bez závodníků by však Rollo liga úspěšně neexistova-
la. Proto velké poděkování a uznání patří všem 210 účastníkům a 22 
týmům za vytvoření jedinečné atmosféry a udržování a rozšiřování 
koloběžkové tradice. 
Velké díky patří našim partnerům – koloběžkovému týmu Kostka 
Racing a domácímu Ski klubu RD Rýmařov, za něž v koloběhu sou-
těžíme. A výtečně. V soutěži týmů obhájili naši mládežníci 1. místo 
a tým žen 3. místo. V soutěži jednotlivců se zmíním aspoň o vítězích 
v jednotlivých kategoriích: Kryštof Vystrčil (přípravka), Filip Kreč-
mer (žáci), Jakub Kobak (kadeti), Tomáš Sedlář (junioři), Věra Vy-
bíralová (master). V absolutním pořadí se dostal Tomáš Sedlář na 3. 
místo, což je historický úspěch. 
Pokud vás koloběh zaujal, každý rok na začátku června pořádá Jakub 
Vala (SVČ) koloběžkové závody kolem kina ve Staré Vsi ve všech 
dětských kategoriích. A protože se nám tak daří, uspořádáme „velké“ 
závody v koloběhu i v Rýmařově, tedy podle sportovních pravidel 
Českého koloběžkového poháru. Předběžné datum je 30. dubna 2022. 
Soutěž bude spravedlivě rozdělena do věkových kategorií. Bude zde 
soutěž profíků, ale i zkrácená trať pro hobíky, co si to chtějí jen vy-
zkoušet. 
Přeji vám radost z pohybu a dle koloběžkového hesla: …trhni si no-
hou! 

Patrik Krečmer
Foto: Lenka Králová

Jiskra Rýmařov přezimuje na 4. příčce
Fotbalisté SK Jiskra Rýmařov mají za sebou první polovinu letošního 
ročníku Moravskoslezské fotbalové divize F. Tým pod vedením trenéra 
Milana Furika obsadil v soutěži solidní 4. místo. 
Poslední dva zápasy však hráčům Jiskry nevyšly dle jejich představ. 
Zejména v okresním derby v Bruntále, které se hrálo v rámci 13. kola 
soutěže, byla bezbranková remíza velkým zklamáním. „Bohužel jsme 
doplatili na neproměněné šance v prvním poločase, v němž jsme měli 
převahu. Vytvořili jsme si tři, čtyři gólové situace. Minimálně dvě 
z nich byly stoprocentní a měly být proměněny,“ mrzelo po utkání tre-
néra Milana Furika. Velké šance měli rýmařovští fotbalisté zejména 
v 1. poločase, kdy Pavel Jeřábek trefil břevno. Míč za brankovou čáru 
nedotlačil ani Michal Furik, jehož střelu na brankové čáře zastavil 
obránce Bruntálu. „Je to bodová ztráta, to samozřejmě. Soupeř sice 
byl houževnatý, ale rozhodlo to, že se nám nepodařilo dát rychlý gól. 
Bruntál by to musel více otevřít, což by nám sedělo. Takhle bylo hodně 
nakopávaných balónů, což není hra, kterou bychom chtěli,“ hledal 
příčiny remízy Milan Furik. 
FC Slavoj Olympia bruntál – SK Jiskra Rýmařov 0:0
Rozhodčí: Ondřej Vlk – Vlastimil Ogrodník, Adam Mikulášek
ŽK: Sekanina, Hanel, Ostrák, Orság – Hleba, Kolísek, K. Kocúr, Ko-
nečný
ČK: 81. Konečný (2 ŽK)
Slavoj Olympia bruntál: Šidlák – Kušnír, Vojtík, Hanel, Galus, Sla-
vík, Hapka (54. Blažek), Šindler, Orság, Sekanina (54. Ostrák), Cabal 
(54. Urban), trenér Martin Kotala
Jiskra Rýmařov: Kameník – D. Furik (78. Tihelka), K. Kocúr, Kolí-
sek, Hleba – Procházka, M. Furik, Konečný, J. Furik – Navrátil (68. 
Kršek), Jeřábek, trenér Milan Furik
Diváci: 910

Zisk tří bodů neslavila Jiskra ani v  posledním podzimním utkání, 
v  němž na konci října přivítala rezervu Opavy, která do Rýmařova 
přijela posílena o řadu hráčů z druholigového áčka. Zápas se od úvo-
du nevyvíjel dle představ domácích. Slezané v Rýmařově vedli již po  
13. minutě, kdy se prosadil Putyera. Hráč se zkušenostmi z 1. ligy na-

víc ve 48. minutě zvýšil na rozdíl dvou branek. 
„Z naší strany nebyl dobrý úvod ani jednoho poločasu, z toho pramenily 
obě branky, které jsme inkasovali. Naše levá strana nepodala proti Opavě 
dobrý výkon,“ nebyl po utkání Milan Furik spokojen se vstupem svých 
svěřenců do 1. a 2. poločasu. Rýmařovští však nic nevzdali a díky dvě-
ma brankám Pavla Jeřábka dokázali srovnat na konečných 2:2. 
„Oceňuji, že se kluci za stavu 0:2 ještě zmohli alespoň na srovnání. Ab-
solutorium zaslouží Míša (Michal Furik). Byl to náš tahoun. Dokázal 
zápas rozjet. To samé i Jirka (Jiří Furik), který se v utkání udržel až do 
konce i přes zdravotní problémy. Nakonec jeho skvělá finální přihrávka 
na Naviho (Petra Navrátila) rozhodla o tom, že jsme brali alespoň bod,“ 
uzavřel své hodnocení trenér.
SK Jiskra Rýmařov – SFC Opava b   2:2 (0:1)
branky: 52. a 85. Jeřábek – 13. a 48. Putyera
Rozhodčí: Paskal Trigas – Jiří Wawrzyk, Jiří Macrineanu
ŽK: Kršek, K. Kocúr – Kirschner, Janjuš, Celta
Jiskra Rýmařov: Kameník – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek (70. Ti-
helka), Hleba (55. J. Kocúr) – Kršek, M. Furik, J. Furik, Procházka 
– Jeřábek, Navrátil, trenér Milan Furik
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Shrnutí podzimních zápasů 
Rýmařov – bohumín 3:2 (3:1)
Branky Jiskry: 26. Kolísek, 39. M. Furik, 43. Navrátil
Heřmanice – Rýmařov 1:4 (1:2)
Branky Jiskry: 23., 25. a 49. Jeřábek, 75. J. Kocúr
Rýmařov – Frenštát pod Radhoštěm 2:0 (2:0)
Branky Jiskry: 2. Kučera, 23. Jeřábek
bílovec – Rýmařov 3:2 (2:2)
Branky Jiskry: 14. Jeřábek, 29. Navrátil
Rýmařov – Polanka nad Odrou 0:3 (0:3)
Karviná b – Rýmařov 3:0 (1:0)
Rýmařov – Vítkovice 5:1 (1:0)
Branky Jiskry: 13., 72. a 87. Navrátil, 84. a 89. Jeřábek
Frýdlant nad Ostravicí – Rýmařov 1:1 (0:1)
Branky Jiskry: 30. J. Furik
Rýmařov – Dětmarovice 3:0
Kontumováno ve prospěch Jiskry – soupeř nedorazil
Nový Jičín – Rýmařov 1:2 (1:0)
Branky Jiskry: 59. a 61. Jeřábek
Rýmařov – Havířov 4:0 (1:0)
Branky Jiskry: 54. a 85. Jeřábek, 31. Konečný, 57. Navrátil
bruntál – Rýmařov 0:0
Rýmařov – Opava b 2:2 (0:1)
Branky Jiskry: 53. a 85. Jeřábek

Tabulka Divize F 
Poř. Tým V R P Skóre B
1. Frýdlant n. O. 8 4 1 29:14 28
2. Bílovec 8 2 3 35:23 26
3. Polanka n. O. 8 2 3 20:11 26
4. Rýmařov 7 3 3 28:17 24
5. Nový Jičín 6 3 4 27:16 21
6. Frenštát p. R. 6 2 5 19:17 20
7. Opava B 5 4 4 26:17 19
8. Vítkovice 6 1 6 25:22 19
9. Bohumín 5 4 4 15:14 19
10. Karviná B 6 0 7 30:19 18
11. Bruntál 3 4 6 13:24 13
12. Dětmarovice 3 1 9 18:36 10
13. Havířov 1 4 8 15:35 7
14. Heřmanice 1 2 10 12:47 5

Soupiska SK Jiskra Rýmařov 
Č. bRANKÁŘ NAR OZ MIN VN ŽK ČK
1 Petr Kameník 5. 7. 1987 11 1025 4 2 0
18 Libor Baroš 29. 9. 1994 1 95 0 0 0
Č. ObRÁNCE NAR OZ MIN G ŽK ČK
3 David Furik 26. 1. 1995 12 684 0 1 0
7 Michal Procházka 17. 2. 1990 11 1015 0 1 0
12 Kamil Kocúr 12. 12. 1987 10 859 0 2 0
13 Jan Kocúr 8. 8. 1997 10 431 1 0 0
14 Pavel Kučera 3. 10. 1991 6 563 1 1 0
19 David Hleba 12. 6. 1998 10 873 0 4 0
20 Jan Kolísek 4. 1. 1998 12 1074 1 2 0
Č. ZÁLOŽNíK NAR OZ MIN G ŽK ČK
2 Oganes Krywda 23. 8. 2003 3 129 0 0 0
4 Roman Hradil 19. 10. 2003 4 35 0 0 0
5 Petr Kršek 8. 3. 1991 10 444 0 2 0
9 Jiří Furik 5. 8. 1991 11 1022 1 3 0
11 Michal Furik 14. 7. 1992 12 1035 1 1 0
17 Václav Konečný 7. 6. 1992 11 1002 1 2 1

Radek Němec 20. 8. 1992 0 0 0 0 0
Lukáš Zifčák 14. 12. 1992 0 0 0 0 0

Č. ÚTOČNíK NAR OZ MIN G ŽK ČK
6 Jan Tihelka 31. 8. 2002 10 158 0 0 0
6 Jakub Ujfaluši 1. 4. 2003 1 13 0 0 0
8 Petr Navrátil 15. 9. 1994 11 983 6 3 0
10 Pavel Jeřábek 7. 4. 1992 10 880 13 2 0

Opava b: Rolný – Katschmarz, Jelínek (61. Bystřičan), Helebrand, 
Ščudla – Putyera, Gorčica, Latoň, Kirschner (65. Celta) – Veselý (83. 
Mičola), Janjuš (65. Žídek), trenér Lukáš Černín
Diváci: 210

V tabulce MSD-F tak po podzimu Jiskra Rýmařov drží 4. pozici v ta-
bulce s nepatrnou ztrátou na vedoucí Frýdlant nad Ostravicí. „Chtěl 
jsem náš tým vidět malinko výš. Když jsem se díval na určité prognózy, 
které jsem měl před začátkem soutěže, tak mi v tabulce dva body chy-
bí. Kdybychom je měli, posunulo by nás to na ty příčky, kde bychom 
chtěli být, to znamená, že bychom se pohybovali na bedně,“ hodnotil 
umístění svého týmu Milan Furik. 
Jarní část startuje o posledním březnovém víkendu. Rýmařovské fot-
balisty čeká v prvním utkání výjezd do Bohumína. 

Tomáš Lašák
Foto: Vlastislav Fojtík
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Koňský hnůj zdarma za odvoz
Nabízíme zaležený koňský hnůj zdarma s vlastní nakládkou ve Strán-
ském. Možnost dovést vozík za auto v blízkém okolí a s příspěvkem na 
dopravu. Kontakt 605 586 074, nejlépe SMS.

Koupím pozemek v Rýmařově
Koupím pozemek v Rýmařově nebo blízkém okolí za účelem výstavby 
rodinného domu. Za vhodný pozemek dobře zaplatím, ihned a v ho-
tovosti. Prosím nabídněte! Pište nebo volejte na: 732 645 770, e-mail: 
skarasta@seznam.cz. Děkuji. 

Inzerce

Řádková inzerce

Pozor na půjčky, před Vánoci zvláště
S blížícími se Vánoci se zvyšuje intenzita nabídek nejrůz-
nějších půjček. Reklamní sdělení lze často shrnout slovy: 
Nemáte peníze na dárky? Vezměte si úvěr, splácejte a moc 
se neptejte kolik a jak dlouho. Řada lidí se tak zbytečně za-
dlužuje. Navíc často netuší, že splátkový prodej je vlastně 
vázaný spotřebitelský úvěr – a uvedením nepravdivých údajů 
se mohou dostat do konfliktu se zákonem.

Krátká radost a dlouhá starost, tak lze shrnout předvánoční půjčky. Před 
Vánoci více než kdy jindy marketingové kampaně vedou nakupující ke 
zbytečnému utrácení a snaží se z jejich kapes vytáhnout i to, co v nich 
nemají. Přitom půjčka na dárky patří k největším zbytečnostem, kvůli 
kterým se můžete zadlužit. Pokud si na něco musíte půjčit, mělo by to 
sloužit déle, než budete splácet. Rozhodně není rozumné půjčovat si 
na hračky pro děti či módní elektroniku. Chcete-li si nadělit něco do 
domácnosti, počkejte radši na výprodeje, možná pak odpadne důvod 
zadlužovat se, protože mnohé zboží zlevní.
Vzpomenete si, kdy jste naposledy v obchodě zahlédli poutač s nápi-
sem „nákup na splátky“? Jistě nebudete muset v paměti pátrat dlouho, 
nabídky odložené platby za zboží jsou téměř všudypřítomné. Mnoho 
spotřebitelů tohoto trendu hojně využívá, ne každý si však uvědomu-
je, že si touto variantou úhrady vlastně pořizuje speciální typ půjčky. 
„Splátkový prodej je totiž synonymem pro vázaný spotřebitelský úvěr. 
To v praxi znamená, že je určený výhradně k financování určitého zboží 
či služby a nabízí vám jej obvykle přímo obchodník v prodejně,“ vy-
světluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. 
A dodává: „Nenechte se však zmást – prodejce vám službu jen zpro-
středkuje, úvěrovou smlouvu uzavíráte vždy s poskytovatelem, tedy 
bankou či jinou nebankovní společností.“ 
Důležité je připomenout, že zákon klade značný důraz na schopnost 
splácet zapůjčený obnos. Zaměřuje se přitom nejen na zodpovědnost 
spotřebitelů v roli dlužníků, ale také na samotné poskytovatele. Jejich 

povinností je prověřit, zda je žadatel schopen úvěr splácet, přičemž mu-
sejí takovou kontrolu reálně prokázat. Pokud si tedy budete chtít koupit 
zboží na splátky a budou od vás chtít doložit výši příjmu potvrzenou 
zaměstnavatelem, podrobnou analýzu rodinných příjmů a výdajů nebo 
informace o počtu vyživovaných dětí, vězte, že za těmito otázkami 
nestojí pouhá zvědavost, ale zákonná povinnost. „Poskytovatele bude 
zajímat i vaše dosavadní úvěrová historie, tedy zda máte záznam v ně-
kterém z úvěrových registrů. Pro konečné posouzení je přitom důležité 
nejen to, zda nějaký úvěr již máte, ale hodnotí se například i souhrnná 
dlužná částka či vaše platební morálka,“ uvádí Eduarda Hekšová. 
Říkáte si, že prodavač v obchodě o vás přece nemusí vědět všechno, 
a tak mu některé škraloupy své finanční situace zatajíte? To raději ne-
dělejte. Uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů, případně 
zamlčení důležitých informací může být totiž hodnoceno jako trestný 
čin úvěrového podvodu. O mnoho lépe by nedopadl ani poskytovatel, 
který by si vaši schopnost splácet dostatečně neprověřil. Za porušení 
této povinnosti hrozí věřitelům vysoká pokuta, a to až v řádu několika 
milionů korun. Jejich obchodní počínání by navíc bylo zcela zbytečné, 
neboť půjčí-li dlužníkovi peníze ve chvíli, kdy je zřejmé, že je nebude 
moci splácet, stává se úvěrová smlouva neplatnou. Klient poté splá-
cí podle svých možností pouze vypůjčenou částku (jistinu) bez úroků 
a dalších sankcí.
Pokud se přece jen rozhodnete pořídit si spotřebitelský úvěr, alespoň 
si pečlivě prostudujte všechny parametry finanční služby. „K posouze-
ní výhodnosti nabídky zdaleka nestačí zjistit si jen výši úrokové sazby. 
Ta udává pouze odměnu věřitele za půjčení peněz, kdežto procentuální 
výši vyjadřující skutečnou průměrnou cenu za úvěr hledejte pod zkrat-
kou RPSN. Tu si lze jednoduše spočítat a ověřit na www.dtest.cz/rpsn. 
Dozvíte se tak, kolik zaplatíte ročně navíc za půjčené peníze,“ uzavírá 
Eduarda Hekšová. 

dTest

Jaroslav Švehla
public relations časopisu dTest
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RÝMAROV

STAVEBNINY NA HALE

PELETKY

V PRODEJI !

STAVEBNINY NA HALE RÝMAROV

736 261 149
604 480 197

SokolovskÁ 47
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