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Nejkrásnější vánoční strom  
v republice byl ten rýmařovský

Pobočka České pošty v Rýmařově 
zruší sobotní provoz

 
 

Žáci základní školy zvítězili  
v televizní vědomostní soutěži

Janovické stromořadí získalo  
v anketě Alej roku 2021 čtvrté místo  

Tereza Človečková vybojovala čtvrté 
místo na mistrovství Evropy

ročník XXIV.
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Živý přenos televize CNN Prima News od vítězného vánočního stromu

Vernisáž Jana Zrzavého a Václava Boštíka v Galerii Octopus přilá-
kala mnoho návštěvníků

Na Kuchařské party ve školní jídelně se vařilo jen zdravé jídlo (str. 23)

Při této příležitosti byl pokřtěn katalog výstav z období 2017–2021 
(str. 17)

Kouzelné buřince zahrála kapela Karel Gott revival (str. 26)

Atletika Rýmařov zahájila halovou sezónu stříbrnou medailí (str. 28) Na Štěpánskou desítku se sešli běžci z celé Moravy (str. 13)
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Rýmařovský vánoční strom byl vyhlášen  
nejkrásnějším v republice

Diváci televize CNN Prima News zvolili ve 
veřejné anketě o nejkrásnější vánoční strom 
ten z Rýmařova. Stříbrný smrk ze Stránského 
zvítězil například nad plovoucím stromem 
z Plzně nebo pivním ze Stráže pod Ralskem. 

Do ankety bylo přihlášeno skoro tisíc stro-
mů z českých měst a obcí, z nichž byla 
vybrána finálová dvacítka. Zájem přihlásit 
strom byl obrovský. Šéfeditor webových 
stránek uvedl, že e-mailů bylo tolik, že 
jim zahltily mailové schránky. On a jeho 
tým vybírali stromy, které je nejvíc zau-
jaly z estetického hlediska a originalitou 
nazdobení. Během dvou dnů přišlo do re-
dakce téměř 15 tisíc hlasů, z nichž 2 562 
patřilo absolutnímu vítězi – stromu z Rý-
mařova.

„Velice nás potěšilo, s jak pozitivním ohla-
sem se setkala letošní vánoční výzdoba 
náměstí a zejména vánoční strom. Díky 
zájmu a hlasům našich občanů se nám 
podařilo získat titul nejhezčího vánoč-
ního stromu v České republice a bojovat 
o prvenství v anketě o nejkrásnější strom 
Moravskoslezského kraje. Velice si toho 
vážíme. Naše poděkování patří nejen všem 
hlasujícím, ale také těm, kteří se na vánoč-
ní výzdobě podíleli – pracovníkům Měst-
ských služeb Rýmařov, Základní umělecké 
škole Rýmařov, Městskému muzeu Rýma-
řov a v neposlední řadě manželům Vrbení-
kovým za darování stromu,“ komentovali 
vítězství starosta Luděk Šimko a místosta-
rostka Lenka Vavřičková.
Vítězství rýmařovského vánočního stromu 
přijela televize CNN Prima News 22. pro-
since 2021 zdokumentovat přímo na mís-
to, a tak se náš stříbrný smrk stal hvězdou 
hlavních zpráv. Živé natáčení na náměstí 
Míru i v mrazivém počasí přilákalo spous-
tu diváků, kteří společně se starostou vyjá-
dřili radost z tohoto úspěchu. 

JS
Foto: redakce
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Aktuálně z města

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat
ve čtvrtek 10. února 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.

Cena vody v Rýmařově na rok 2022  
je pod průměrem ČR

Cena vody rok od roku stoupá. Zdražení se 
občané Rýmařova nevyhnou ani v letošním 
roce. I přesto patří cena za vodu v našem 
městě mezi ty nižší v České republice. 
V loňském roce se v Rýmařově za vodu pla-
tilo 79,49 Kč/m3. V roce 2022 činí cena za 1 
000 litrů vody 84,78 Kč, meziročně tak zdra-
žila o 5,29 Kč/m3 (nárůst o 6,3 %).
 
Cena vody má dvě složky – vodné a stoč-
né. Vodné bylo společností VaK Bruntál, 
a. s., stanoveno na 45,84 Kč/m3 vč. DPH, 
což představuje oproti roku 2021 nárůst 
o 10,2 %. Stočné, jež účtují Městské služ-
by Rýmařov, s. r. o., pak činí 38,94 Kč/m3 

vč. DPH, což představuje oproti roku 2021 
nárůst o 2,8 %. Zdražení vody činí při prů-
měrné spotřebě 32 m³/osobu/rok (88 litrů 
vody denně na jednoho člena domácnosti) 
170 Kč/rok, pro čtyřčlennou domácnost 
představuje zvýšení 680 Kč/rok. 
„V porovnání s průměrem České repub-
liky 97,53 korun za kubík vody si město 
Rýmařov vede skvěle, voda zde patří mezi 
nejlevnější v republice,“ uvádí Petr Novák 
z webu Skrblík.cz. Nejlevnější voda je 
v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí 56,10 
Kč. Nejdražší je v severočeském Frýdlan-
tu, kde vodné a stočné dohromady vyjde 
na 138,23 Kč/m3.
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Vývoj cen vody 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022

Rýmařov 70,27 Kč 70,68 Kč 74,57 Kč 79,49 Kč 84,78 Kč
Průměr ČR 85,38 Kč 87,96 Kč 88,5 Kč 92,39 Kč 97,53 Kč

Na nárůstu ceny vodného se podílí řada faktorů. Tím nejdůležitěj-
ším je očekávaná míra inflace až 7 %. Zvýšení cen vstupů, především 
materiálů, energie, oprav, pohonných hmot či valorizace mezd nelze 
v nákladech na výrobu a distribuci pitné vody opominout. 
Důležitou položkou jsou také náklady na plánované opravy a inves-
tice do distribuční soustavy a na výrobní technologie. Stáří rozvod-
ných soustav, jejich poruchovost a ztráty v rozvodné soustavě jsou 
v současné době největším problémem. Udržovat nízké vodné za cenu 
snižování objemu oprav a investic by v budoucnu znamenalo pro od-
běratele ještě vyšší výdaje. Společnosti VaK Bruntál se díky moderni-
zaci výroby a distribuce pitné vody podařilo snížit ztráty v rozvodné 
soustavě z původních 47 % v roce 2006 na 19,8 % v roce 2021. Sou-
časná roční výroba a prodej pitné vody společnosti VaK Bruntál je 
přibližně 1 900 000 m3 a její objem stagnuje nebo klesá. 

Nárůst ceny stočného není tak dramatický jako u vodného, a to hlav-
ně z důvodu novější infrastruktury a s tím souvisejících nižších ná-
kladů na opravy a investice. Do ceny bylo nicméně nutno zahrnout 
zvýšené náklady na energie, mzdy aj. Městské služby Rýmařov ročně 
zpracovávají okolo 1 400 000 m3 (z toho cca 1 000 000 m3 není voda 
splašková, ale dešťová). 
Spotřeba vody oproti minulosti klesla z původních 250 l/osobu/den 
na dnešních 88 l/osobu/den. To má rovněž nepříznivý vliv na cenu 
vody, protože celá řada nákladů má fixní charakter a neklesá společně 
s poklesem výroby.
Cena vody v České republice vzrostla mezi lety 1989 až 2022 téměř 
padesátinásobně, když v roce 1989 stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 
Kč, zatímco průměr celého Česka o 33 let později činí zmiňovaných 
97,53 Kč. Na vině zdražování je dřívější dotování provozu čistíren 
odpadních vod, budování nebo udržování sítě kanalizací. Dnes jsou 
náklady rozpočteny do ceny vody. 

Jana Krajčová 
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Zdroj: VaK Bruntál, a. s., webové stránky Skrblik.cz
Foto: archiv Skrblik.cz

Počet obyvatel Rýmařova rok od roku klesá
K 1. lednu 2022 má město Rýmařov 8 200 obyvatel, z toho je 8 091 ob-
čanů České republiky a 109 cizinců. V roce 2021 se narodilo 72 dětí (jde 
o stejný počet jako v roce předešlém) a zemřelo 119 obyvatel. Přistěho-
valo se 102 občanů a 152 se jich odstěhovalo.
Stále přetrvává nepříznivý trend poklesu počtu obyvatel města. Jen 
za rok 2021 jich v Rýmařově ubylo 97, za posledních 5 let už jde 
o 374 občanů. Pokud srovnáme úmrtnost v Rýmařově před covidem 
a v době pandemie, pak po jejím vypuknutí vzrostla cca o 15 %. 
V samotném městě žije 6 654 obyvatel, v místní části Edrovice 346, 
v Harrachově 36, v Jamarticích 216, v Janovicích 636, v Ondřejově 
139 a ve Stránském 64 obyvatel.
Přes důležitost demografického vývoje přirozenou změnou lze zejmé-
na na regionální a lokální úrovni říci, že o celkovém počtu obyvatel 
do velké míry rozhodují i migrační toky obyvatel (stěhování). Jejich 
význam zřejmě poroste i do budoucna, protože všechny regiony se 
budou potýkat s demografickým stárnutím a s poklesem počtu obyva-

tel přirozeným způsobem. Nově přistěhovaní občané tak mohou být 
jedním z faktorů, jak tento negativní trend zvrátit.

Luděk Šimko, starosta
Zdroj: Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Rok (k 1. 1.) Počet občanů ČR 
v Rýmařově Úbytek

2022 8 091
2021 8 182 97
2020 8 287 105
2019 8 367 80
2018 8 433 66
2017 8 459 26
2016 8 481 22
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Pobočka České pošty v Rýmařově zruší sobotní provoz
Česká pošta, s. p., oznamuje svým klientům, že 
od 1. 3. 2022 dojde ke zrušení sobotního provo-
zu na pobočce pošty v Rýmařově se sídlem na 
náměstí Míru 214/7.
Hlavním důvodem zrušení sobotního provo-
zu je potřeba otevřít maximální počet přepá-
žek v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00. 
V tuto dobu jsou na poště řešeny požadav-
ky klientů na časově náročné služby Czech  
POINT a Poštovní spořitelny a je potřeba 
odbavit ostatní klienty, kteří přicházejí na poš-
tu za méně časově náročnými službami.
Všechny služby na naší pobočce poskytujeme 
v prostředí, kde jsou zajištěny podmínky pro 
dodržování vyhlášených vládních opatření 
proti šíření covidu. I z toho důvodu je vel-
mi důležitá maximální otevřenost přepážek 
po celou dobu provozu pro veřejnost a s tím 

spojené rychlé a plynulé odbavení klientů tak, 
aby v hale nedocházelo k jejich kumulaci při 
vyřizování časově náročných operací. 
Služby Czech POINT jsou na naší pobočce 
využívány stále více. Jsou poskytovány po 
celou otevírací dobu občanům a právnickým 
osobám z širokého okolí.
V pondělí a středu je čas do 18:00 využíván 
převážně pracujícími občany, kteří si mohou 
po zaměstnání vyzvednout své uložené dopo-
ručené zásilky. V případě potřeby je možné 
nechat si zásilky přesměrovat na jinou ukláda-
cí poštu, např. v místě pracoviště. K dispozici 
je rovněž služba Průkaz příjemce umožňující 
zmocnit kohokoliv k přebírání většiny zásilek 
a poukázek.
Služby poskytované v rámci sobotního pro-
vozu pobočky pošty se postupně omezily na 

výměnu stíracích losů, které si klienti mohou 
vyměnit i u jiných prodejců sázkových her.
Uložené balíkové zásilky si občané mohou 
vyzvednout na pobočce pošty nebo v osmi 
Balíkovnách ve městě. Většinu těchto zásilek 
lze vyzvednou na kód kýmkoliv a kdykoliv.
Důležité pro občany jsou služby Poštovní 
spořitelny ČSOB, a. s. Na naší pobočce si tak 
mohou vyřídit vše potřebné v oblasti osob-
ních účtů, spořicích produktů nebo penzijního 
připojištění, je možné zprostředkovat i nároč-
nější produkty v oblasti pojištění či investic 
u našich vyškolených expertů.
Děkujeme občanům a firmám, že využívají 
naše služby. Jsme všem k dispozici na po-
bočce v po, st 10:00–12:00 a 13:00–18:00 
a v út, čt, pá 8:00–12:00 a 13:00–16:00.

Úvaha nad novoročním přáním starosty a místostarostky
„Nastává tedy vhodný čas pro odpuštění starých křivd a k usmíření 
s těmi, se kterými jsme se pro neshody rozešli ve zlém. Pokusme se na-
jít společnou řeč, podívat se na některé názory z jiného úhlu a s nad-
hledem. Ať nás laskavost, pospolitost a víra v lepší zítřky provází 
i v nadcházející době.“
V několika větách si dovolím krátké zamyšlení nad obsahem shora ci-
tovaných slov části novoročního přání z pera starosty a místostarost-
ky adresované spoluobčanům v závěru roku 2021 na internetových 
stránkách města a ve zprávách Mobilního rozhlasu č. 51/2021.
Konkrétně nad rozdílným přístupem ze strany politických funkcioná-
řů našeho města ve vztahu k podnikatelským subjektům a nad mírou 
(ne)dodržování obecně známého pravidla „padni komu padni“.
„Smířlivá“ novoroční snaha obou vedoucích funkcionářů ve smyslu 
předpokládaného odpuštění zákonných úroků z prodlení (jinými slo-
vy také příslušenství dluhu), nebo jejich velké části z mnohaletého 
dluhu na nájemném a na službách společnosti Pre-Gel s.r.o. „v likvi-
daci“ se sídlem v Rýmařově, je v jeho více jak 18leté historii a v pod-
mínkách našeho města naprosto bezprecedentní a neakceptovatelná.
Bývalý starosta Ing. Klouda se v průběhu dlouhých let výkonu své 
funkce několikrát velmi výrazným způsobem osobně zasadil o za-
mezení důsledného vymožení narůstajícího dluhu v řádu až několika 
stovek tisíc korun po dlužníkovi a o zablokování skončení jeho ná-
jmu výpovědí ze strany města. Po volbách v roce 2018 se ve šlépě-
jích bývalého starosty „poučenými“ žáky a jeho následovníky stali 
stávající starosta a místostarostka. Rukou svornou a nerozdílnou se 
podloudným jednáním oba nejednou pokusili na úkor našeho města 
a jeho občanů podsunout členům zastupitelstva ke schválení snížení 
narůstajícího dluhu společnosti Pre-Gel s.r.o. „v likvidaci“. Na zá-
kladě výpočtu provedeného externím právníkem města JUDr. Janem 

Vyjídákem dosáhla výše zákonných úroků z prodlení dluhu za období 
let 2003–2020 částku ve výši 1 659 314 Kč, která pro město Rýmařov 
představuje jeho uplatnitelný zákonný nárok úhrady příslušenství dlu-
hu v plné výši dlužníkem, tj. společností Pre-Gel s.r.o. „v likvidaci“.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města stávající koaliční za-
stupitelé za SNK ED (místostarostka Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. 
Vlastimil Baran), PRO ZS (Bc. Michal Kaláb), KDU-ČSL (radní Mgr. 
Marcela Staňková, DiS., radní MUDr. Bohumil Servus, Jiří Štang-
lica), ODS (Vítězslav Šopík, Bc. Lenka Žmolíková), KSČM (radní 
Ladislav Žilka), SPD (radní Mgr. Bronislav Koňařík), SPORTOVCI 
(radní Ing. Tomáš Köhler) a zástupkyně ČSSD (Bc. Růžena Zapleta-
lová) svými 12 hlasy nepřipustili projednání mnou předložených ná-
vrhů usnesení k uložení povinnosti dlužníku uhradit shora vyčíslené 
zákonné úroky z prodlení do rozpočtu města, tedy ve prospěch všech 
občanů Rýmařova a jeho místních částí.
Byla-li slova společného novoročního přání starosty a místostarost-
ky o víře v lepší zítřky zamýšlena skutečně upřímně a vážně, očeká-
vám potom, že na nejbližším zasedání zastupitelstva 10. února 2022 
již podpoří přijetí mých opakovaně předkládaných návrhů usnesení 
k úhradě příslušenství dluhu dlužníkem. Podrobnější materiály a de-
tailní informace ke zmíněné kauze budou v dostatečném časovém 
předstihu zveřejněné na internetových stránkách na adrese www.ry-
marovbudelip.cz před konáním zastupitelstva.
V závěru dnešního pojednání si dovoluji všem spoluobčanům popřát 
do nového roku pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním, rodinném 
i profesním životě a šťastnou ruku na podzim v komunálních vol-
bách 2022.

JUDr. Jan Cuták
člen zastupitelstva

Názory rýmařovských zastupitelů 

Reakce na předchozí článek
Je neuvěřitelné, v jakých souvislostech JUDr. Cuták interpretuje naše 
novoroční přání. Upřímné přání vyslovené v souvislosti se stále ne-
končícím bojem s pandemií covidu, která přímo či nepřímo každo-
denně ovlivňuje naše životy a má negativní dopad na vztahy v rodi-
nách i v celé společnosti, spojovat s řešením poplatků k již uhrazené-
mu dluhu místního podnikatele na nájmu a službách? 
Pak stojí za zamyšlení, co JUDr. Cutáka vede k tomu, že se k této 
„kauze“, o které už detailně informoval v RH 12/2019 a my jsme věc 

čtenářům vysvětlili, znovu takto komplikovaně vrací. Motivace je 
zřejmá z poslední věty článku – vždyť v tomto roce budou komunální 
volby! Takže opoziční zastupitel nelení a vše, o čem se domnívá, že 
může mezi občany vyvolat dojem, že se na radnici děly a dějí nepřís-
tojnosti, znovu předloží jako problém. 
Nicméně k přání JUDr. Cutáka, aby měli občané šťastnou ruku na 
podzim v komunálních volbách 2022, se připojujeme. 

Luděk Šimko, Lenka Vavřičková

Česká pošta, s. p. 
Foto: redakce
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Užitečná informace

Nezapomeňte zaplatit poplatky městu
Městský úřad už od loňského roku nerozesílá poštovní poukázky k úhradě poplatků městu, proto ob-
čany upozorňujeme na povinnost uhradit poplatky za odpady a ze psů a nájemné z pozemků města.

Místní poplatek za obecní systém odpado-
vého hospodářství
Základní výše poplatku se od loňského 
roku nezměnila a činí 700 Kč, naleznete 
ji v obecně závazné vyhlášce města Rýmařo-
va č. 3/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství – https://
www.rymarov.cz/obecne-zavazne-vy-
hlasky/2747-3-2021. Poplatek se platí jed-
norázově do konce prosince 2022. 
Upozorňujeme, že od roku 2022 byly zru-
šeny slevy pro osoby do 26 let věku, které 
byly po dobu předškolní či školní docházky 
nebo středoškolského či vysokoškolského 
studia ubytovány mimo Rýmařov, a pro oso-
by, které dlouhodobě pobývaly (nepřetržitě 
více než 6 měsíců v příslušném kalendářním 
roce) v jiné obci na území České republiky 
za předpokladu, že v této obci platily úhradu 
za komunální odpad. 
Studenti, kteří uplatňovali 50% slevu na 
poplatek v roce 2021 a dosud nedoložili po-
tvrzení za školní rok 2021/2022, musí tak 
učinit nejpozději do 31. března 2022, jinak 
jim bude sleva přiznána pouze do 30. červ-
na 2021.
Poplatníci, kteří budou za rok 2022 nároko-
vat osvobození od poplatku, musí tuto sku-
tečnost ohlásit (doložit doklad) nejpozději 
do 31. ledna 2023. Po této lhůtě již nelze 
osvobození přiznat!
Nově se poplatková povinnost vztahuje 
také na právnické osoby – vlastníky nemo-
vité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášena žádná fyzická osoba a která je 
umístěna na území města. Dosud měly tuto 
povinnost pouze fyzické osoby.
Další informace podá referentka finančního 
odboru MěÚ Rýmařov Jana Kopečková, tel.: 
554 254 156, e-mail: kopeckova.jana@ry-
marov.cz, 2. patro radnice, dveře č. 301.

Místní poplatek ze psů
Výši poplatku naleznete v obecně závazné 
vyhlášce města Rýmařova č. 3/2019, o míst-
ních poplatcích – https://www.rymarov.cz/
obecne-zavazne-vyhlasky/1481-3-2019 – po- 
platek se liší dle místa bydliště majitele (ro-
dinný dům vs. činžovní dům, město vs. míst-
ní části) a počtu chovaných psů. Poplatek je 
splatný do konce března 2022.
Další informace podá referentka finanční-
ho odboru MěÚ Rýmařov Jana Janská, tel.: 
554 254 100, e-mail: janska.jana@rymarov.
cz, přízemí radnice – podatelna, pokladna.

Nájemné z pozemků užívaných na zákla-
dě nájemních smluv uzavřených s městem 
Rýmařovem
Výše poplatku je uvedena v nájemní smlou-
vě, poplatek je splatný do konce března 2022. 
Rada města však zvýšila od roku 2021 sazby 
za nově pronajaté pozemky, pro existující 
smlouvy pak od roku 2022 – za plochu za-
hrádek 2,00 Kč/m2/rok (původní sazba činila 
1,00 Kč/m2/rok) a za zastavěnou plochu pod 

ostatními stavbami na 15,00 Kč/m2/rok (pů-
vodní sazba činila 11,50 Kč/m2/rok). Všem 
nájemníkům, kterých se změna dotkla, byla 
zaslána písemná informace a byla sdělena 
i nová částka nájemného. 
Další informace podá referentka finančního 
odboru MěÚ Rýmařov Lenka Nečasová, tel.: 
554 254 151, e-mail: necasova.lenka@ryma-
rov.cz, 2. patro radnice, dveře č. 309.

Jak provést úhradu místního poplatku?
•	 bezhotovostním převodem na účet měs-

ta č. 19–1421771/0100 (věnujte prosím 
pozornost uvedení správného variabil-
ního symbolu – pokud jej z předešlých 
plateb nemáte k dispozici, kontaktujte 
výše uvedené referentky finančního od-
boru Městského úřadu Rýmařov; pokud 
jste již v minulosti prováděli úhradu pro-
střednictvím internetového bankovnictví, 
lze platbu většinou jednoduše najít a opa-
kovat),

•	 v hotovosti nebo platební kartou na po-
kladně MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 
230/1, přízemí radnice, v provozní době 
podatelny:

Pondělí 08:00–11:30 12:30–17:00

Úterý 08:00–11:30  

Středa 08:00–11:30 12:30–17:00

Čtvrtek 08:00–11:30  

Pátek 08:00–11:30  

•	 úhradou na poště – je nutno vypsat poš-
tovní poukázku a uvést účel platby ob-
dobně jako u bezhotovostního převodu,

•	 vkladem v bance ve prospěch účtu města 
č. 19–1421771/0100.

Zdroj: webové stránky města Rýmařov
Foto: pixabay.com, redakce
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Informace k dani z příjmů fyzických osob
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 se podává do 1. dub-
na 2022. V případě, že budete přiznání podávat elektronicky, posouvá se 
lhůta až na 2. května 2022. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá 
daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 
2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.
Všechny formuláře jsou k vytištění dostupné ve formátu PDF na 
webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz/cs/
dane/danove-tiskopisy a v tištěné podobě jsou k dispozici také na 
územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních 
pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.
Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete 
rovněž na stránkách www.financnisprava.cz. Od konce února 2022 
bude možno vyplňovat i podávat přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob také elektronicky prostřednictvím portálu Moje daně (v aplika-
ci Online finanční úřad nebo pomocí aplikace Elektronická podání 
pro Finanční správu). Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých 
elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání na-
leznete v aktuálních informacích Finanční správy.
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané 
občanem pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu 
bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele 
za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný 
a řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po 
odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoli jiné listinné podání) 
lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do 
sběrných boxů umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.
Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnan-

ci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto 
prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů 
použili zejména telefony a e-maily.
Územní pracoviště v Bruntále: 
E-mailová adresa pro příjem dotazů veřejnosti: podatelna3205@
fs.mfcr.cz
Linka pro zodpovídání dotazů k dani z příjmů fyzických osob: 
554 792 111
V případě dotazů neváhejte využít uvedených kontaktů. Vaše dotazy 
budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních praco-
višť, kteří odpoví se znalostí regionálních souvislostí.

Foto a text: Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí FÚ pro MSK

Zdravotnictví

Lůžková rehabilitace Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově  
obnovila provoz

Vysoké počty pacientů s onemocněním covid-19 v předchozích měsí-
cích měly dopad také na provoz lůžkové rehabilitační péče v Nemocnici 
AGEL Podhorská. Stejně jako před rokem zapříčinila špatná epidemická 
situace uzavření lůžkové části oddělení rehabilitační a fyzikální medi-
cíny (ORFM) v Rýmařově pro běžné pacienty. Stabilizovaná epidemická 
situace umožnila návrat nejen rehabilitační postcovidové léčby.
„Množství covid pozitivních pacientů, jejichž stav vyžadoval akutní 
lůžkovou péči, bylo velké. Museli jsme na tuto situaci reagovat. Došlo 
na uzavření interního oddělení, ze kterého vznikla samostatná covid 
jednotka, chirurgická a gynekologická lůžková část sloužila pro non 
covid interní pacienty a z lůžkové rehabilitace v Rýmařově vznikla 

dočasná doléčovací jednotka pro covid pozitivní pacienty,“ přibližuje 
přechodný stav, který nastal v Nemocnici AGEL Podhorská, místo-
předsedkyně představenstva Mgr. Marcela Kadlecová.
Díky postupné stabilizaci epidemické situace v ČR bylo možné chod 
ORFM opět obnovit v běžném režimu. V rámci komplexní péče na-
bízí lůžkové rehabilitační oddělení také postcovidovou péči, která je 
zaměřena na posílení ochablého svalstva, zvýšení dechové kapacity 
a celkové kondice. 
„Pracovníci na našem rehabilitačním oddělení věnují péči nejen post- 
covidovým pacientům a pacientům po úrazech či operaci. V rámci 
lůžkové péče rehabilitační a fyzikální medicíny nabízí Nemocnice 
AGEL Podhorská v Rýmařově také speciální program určený pro pa-
cienty, které čeká výměna kyčelního nebo kolenního kloubu. Jeden až 
dvoutýdenní program, který je hrazen zdravotními pojišťovnami, při-
praví pacienta na operační výkon i pooperační režim. Během tohoto 
programu se fyzioterapeuti zaměřují na léčebný tělocvik, který obnáší 
nácvik správné chůze o berlích, protahování pro prevenci zkrácení 
svalů, ale také cviky pro zvýšení celkové kondice a funkce kardiovas-
kulárního systému. Výsledkem je kratší a rychlejší rekonvalescence 
po zákroku,“ dodává Mgr. Kadlecová. 
Rehabilitační program je hrazen ze zdravotního pojištění, zájemci 
o jeho absolvování potřebují pouze doporučení od svého ortopeda či 
praktického lékaře. Více informací získají lidé přímo na rehabilitač-
ním oddělení na telefonním čísle 554 253 705.

Adam Knesl
tiskový mluvčí AGEL, a. s.

Foto: archiv AGEL, a. s.
Staniční sestra Jana Suchánková na oddělení rehabilitační a fyzikál-
ní medicíny v Rýmařově
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Transfúzní služba v Bruntále rozšiřuje odběrové dny
AGEL Transfúzní služba reflektuje dlouhodobý problém nedostatku 
krevních zásob rozšířením odběrů plné krve v Bruntále o středy. Až do  
2. února 2022 obdrží dárci krve a plazmy, kteří přijdou k odběru právě ve 
středu, jako poděkování malý dárek – tričko s motivem „Darujeme krev, 
zachraňujeme životy“. První středeční odběr se uskutečnil 12. ledna. 
Naši dárci jistě také ocení aktualizaci výše propláceného jízdného, na 
které má nárok každý dárce, který bydlí mimo Bruntál.

„Pro dárce, kteří k nám chodí darovat krev a plazmu, pořádáme mno-
ho akcí a soutěží, domlouváme slevy u místních firem a připravujeme 
benefity za jubilejní odběry. Snažíme se je tak motivovat k pravidelné-
mu darování krve a plazmy. Úzce spolupracujeme s Českým červeným 
křížem, který je hlavním propagátorem bezpříspěvkového dárcovství 
krve. Pouze dárci s bezpříspěvkovými odběry mohou obdržet plakety 
a medaile prof. MUDr. Jana Jánského,“ sdělila Marcela Kučerková, 
referentka AGEL Transfúzní služby.
Benefitem pro dárce krve a plazmy na Bruntálsku je např. sleva 10 % 
na jednorázový vstup do Wellness Bruntál, 10% sleva na inscenace 
uváděné Divadlem Bruntál nebo sleva 10 % z ceny všech tuzemských 
i zahraničních pobytů CK ATIS se sídlem v Bruntále. 
Dárci krve a plazmy mají dále nárok na odpočet ze základu daně 
z příjmu, a to za každý odběr 3 000 Kč, stravné ve formě poukázek 
a pracovní či studijní volno po 24 hodin od příchodu k odběru. Další 
výhodou pravidelného dárcovství krve je, že má dárce přehled o svém 
zdravotním stavu díky vyšetření krevního vzorku, které se provádí 
před každým odběrem.
AGEL Transfúzní služba podporuje i Český národní registr dárců dře-
ně. Proto společně naplánovali na 22. únor 2022 „Nábor hrdinů“, kdy 
bude možné na Transfúzní službě v Bruntále vstoupit do registru a dát 
tak novou šanci lidem, kteří potřebují pomoc nejvíce. Kritéria pro 
vstup do registru jsou velmi podobná kritériím pro dárce krve a plaz-
my, pouze je pro zájemce věkově ohraničen, a to od 18 do 35 let.
„Český národní registr dárců dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé 
České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, ze-
jména s leukémií a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevní-

mi chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplanta-
ce krvetvorných buněk, výzkum a inovace lékařského vybavení. Přes-
tože je v registru už přes 100 000 dobrovolníků, stále pro každého cca 
čtvrtého pacienta lékaři dárce nenajdou. Řešením, jak najít dárce pro 
téměř každého pacienta, je rozšířit základnu dobrovolníků darujících 
svým zápisem k nám naději všem současným i budoucím pacientům,“ 
sdělila MgA. Klára Conková, manažerka ČNRDD.
Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve 
věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. AGEL 
Transfúzní služba s odběrovými středisky v Šumperku a Bruntálu 
zásobuje nemocnice a krevní banky v Olomouckém a Moravskoslez-
ském kraji. Dárci se mohou objednat v Transfúzní službě v Bruntálu 
pomocí objednávkového systému na adrese bruntal.odbery.agel.cz 
nebo na bezplatné tel. lince 800 300 900.

Adam Knesl
tiskový mluvčí AGEL, a. s.

Foto: archiv AGEL, a. s.

Školství

Studium na víceletém gymnáziu v Rýmařově
Gymnázium Rýmařov je škola rodinného typu a jako taková si zakládá 
na přátelské pracovní atmosféře. Žáci, kteří sem zamíří hned z páté tří-
dy, se poměrně rychle zapojují do studijního procesu, který je naučí, 
jak se pro ně vhodným způsobem připravovat do jednotlivých předmětů 
a získávat v nich potřebné dovednosti a znalosti. 
S pedagogy a prostředím školy se mohou seznámit již v rámci gym-
naziální přípravky probíhající na naší škole pravidelně od podzimu. 

Výuka, v níž je kladen důraz na individuální přístup k žákům a jejich 
aktivní zapojení do hodin, probíhá v příjemném prostředí jednotli-
vých tříd a v moderně vybavených laboratořích chemie a fyziky, stej-
ně jako v nové učebně výtvarné výchovy. Pro výuku cizích jazyků se 
využívá jazyková laboratoř, jež je plně vybavena počítačovou techni-
kou pomáhající studentům zdokonalovat jejich jazykové dovednosti. 
V sekundě si žáci vybírají druhý cizí jazyk, mají možnost zvolit si 
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mezi francouzštinou, němčinou a ruštinou. Žáci se každoročně při-
pravují na jazykové soutěže, olympiády a certifikáty. Letos poprvé 
jsme se jako škola úspěšně zapojili do překladatelské soutěže pořá-
dané Univerzitou Palackého v Olomouci. Pro výuku angličtiny jsme 
navázali spolupráci s jazykovou školou a využíváme rodilé mluvčí. 
V průběhu svého studia se mohou žáci zúčastnit hned několika kurzů, 
které se těší velké oblibě. V primě se začíná dvoudenním adaptačním 
kurzem, v sekundě se vyjíždí na týdenní lyžařský výcvik a v tercii 
naopak probíhá letní vodácký kurz, na nějž se mnohdy vzpomíná ješ-
tě u maturitní zkoušky. Samozřejmostí je i kulturní rozhled, který si 

studenti udržují pravidelnými návštěvami divadel, muzeí a účastí na 
různých exkurzích.
Jakmile naši studenti úspěšně složí maturitní zkoušku, jsou připrave-
ni ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Mnozí z nich 
využijí možnosti studovat v zahraničí v rámci programu Erasmus. 
Někteří své uplatnění najdou přímo v praxi. Ať tak či tak, osm gym-
naziálních let se zapíše do jejich paměti jako zdroj vzdělání a nezapo-
menutelných zážitků.

Petr Kroutil
Foto: archiv školy

Žáci základní školy zvítězili ve sportovně-vědomostní soutěži České televize
Žáci Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, soutěžili 17. ledna 2022 pod 
dohledem herce Lukáše Langmajera a Karla Zimy v televizním pořadu 
Už tam budem? Jde o chytrou a akční soutěž České televize, která si-
muluje let na Mars. Soupeří spolu dvě pětičlenné posádky, které musí 
zvládnout fyzické úkoly i vědomostní testy. 
Do boje o pěkné ceny vyrazili Matyáš Sajbot, David Mlčák, Týna 
Baslarová, Petra Janská a Darina Matušková, žáci 8. a 9. ročníku zá-
kladní školy. Natáčení probíhalo v expozici Malého světa techniky 
U6 v Ostravě. Do cesty za vysněným vítězstvím se jim postavil na-
šlapaný tým z Karviné, ale po vyrovnaném průběhu klání se nakonec 
radoval tým z Rýmařova.
„Skvělý výkon okořenili celkovým vítězstvím a ziskem cen nejvyšších. 
Děkuji žákům za předvedené znalosti a technické dovednosti, dále za 
ukázku mimořádné fyzické zdatnosti, pokory a smyslu pro fair play,“ 
zhodnotil úspěch učitel Ivo Hofer.
Podle soutěžících byl největším zážitkem průběh celého natáčení od 
kostymérny až po závěrečnou klapku. Nejsložitějším úkolem bylo 
zapojení led osvětlení, to jim zabralo hodně času a vyhráli jen těsně. 
Jako výhru si žáci odnesli chytré telefony a spoustu dalších zajíma-

vých cen včetně volného vstupu celé třídy do Velkého světa techniky 
v Ostravě. 

JS
Foto: archiv Základní školy Jelínkova
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Středisko volného času

Gymnazisté prošli lyžařským výcvikem v Karlově
V pondělí 3. ledna, hned po vánočním lenošení, vyjeli žáci sekundy 
a kvinty rýmařovského gymnázia do Karlova na týdenní lyžařský výcvik. 
I přes neobvykle deštivé lednové počasí neztrácely děti dobrou náladu 
a již dopoledne téhož dne, hned po ubytování v příjemném prostředí ho-
telu Karlov, se ocitly na svahu, aby začaly s výcvikem.

Někteří stáli na lyžích či snowboardu poprvé, ale mnozí poprvé brázdi-
li sjezdovku v dešti. I tak to byla zábava, legrace si užili dost. V úterý 
se počasí natolik zhoršilo, že lyžovat bylo zcela nemožné, a všichni 
se báli toho nejhoršího, že sníh roztaje a místo sněhových radovánek 
na svahu budou moci chodit leda na procházky. Den si děti krátily 
společenskými hrami, sledováním filmů, dvě dívky se online účastnily 
fakultního kola Překladatelské soutěže pořádané Univerzitou Palacké-
ho. Ve středu se na gymnazisty v Karlově usmálo štěstí, dopoledne sice 
ještě trochu mrholilo, ale odpoledne se na obloze objevilo sluníčko 

a večer začalo sněžit. Ve čtvrtek již sjížděli celý kopec i ti nejméně 
zdatní a v jejich očích bylo znát, že si jízdu na lyžích konečně užívají. 
Instruktoři měli radost z toho, že jejich práce nebyla marná. 
Kromě zdokonalení se v lyžování či snowboardingu se žáci během po-
bytu také dozvěděli, jak mají o své sportovní náčiní pečovat, byli po-
učeni o tom, jak se mají chovat na horách, zhlédli zajímavou prezen-
taci o práci horské služby. Příznivci disco hudby si také přišli na své, 
za dobré chování si po dva večery mohli všichni v tělocvičně zatančit. 
Celý páteční prosluněný den se pak lyžovalo až do pozdních odpo-
ledních hodin a k večeru se studenti příjemně unaveni a plni nových 
zážitků vrátili zpět do Rýmařova.

Kateřina Vašičková
Foto: archiv školy
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Štěpánská desítka 2021
Každý rok 26. prosince se ve Staré Vsi konají běžecké závody Štěpánská 
desítka. Po loňském roce, kdy byly závody uspořádány „online“ a každý 
závodník si trať mohl proběhnout, kdy chtěl, se letos směly uskutečnit 
klasickým způsobem. Počasí bylo výborné, i když trať ve vyšších par-
tiích byla namrzlá a kluzká.

Pro dětské kategorie byly připraveny okruhy kolem kulturního domu. 
Kategorie běžců 11 let a starší již startovaly hromadně a vydaly se 
směrem na Anenskou huť. Běžci starší 18 let se otočili až u restaurace 
Zastávka a absolvovali trať dlouhou 8,6 km. 
Nejrychlejší na nejdelší trati byl rýmařovský lyžař Václav Sedláček, 
v kategorii B Marek Lubrich, C Miroslav Fistr, D Emil Doseděl,  
E Lucie Vikartovská, F Irena Ambrožová, z žen na 4,4 km Kateřina 
Sedláčková, mezi dorostenci Tadeáš Küschmer, mezi dorostenkami 
Marcela Hloušková, ze starších žaček Tereza Rončáková, mezi žáky 
Jindřich Kabourek, mezi žačkami Kateřina Kováčiková, mezi mladší-
mi žáky Jan Hrouza, mezi mladšími žačkami Anna Fryblíková, z nej-
mladších žáků Richard Trlica, z nejmladších žaček Kateřina Sedláč-
ková, z benjamínků Vít Sedláček a z benjamínek Helena Hrouzová. 
Kompletní výsledky jsou umístěny na www.stepanska.svcrymarov.cz. 

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, bez kterých by závody ne-
bylo možné pořádat. Jsou to město Rýmařov, SVČ Rýmařov, Běžci 
z Rya, Fradico, Starp, Steelbak, obec Stará Ves a další.

Jakub Vala
Foto: archiv SVČ Rýmařov

Cesta vzhůru rýmařovských horolezců

Loňský rok byl pro děti z lezeckého kroužku Střediska volného času 
Rýmařov kvůli pandemii covidu na počet závodů velmi chudý. Pro 
některé závodníky byl první zkušeností se závody Monkey Cup 
v Lanškrouně, který se konal 6. listopadu 2021, kam se jich z Rý-
mařova vydalo osm. Na děti čekala jedna cesta na rychlost, dvě na 
obtížnost a jeden boulder. Pro některé to byla velká zkouška odvahy, 
jelikož lanškrounská stěna je typická svým velkým převisem, na který 
naše děti nejsou zvyklé. V nejmladší kategorii Rýmařov reprezento-
vala Adéla Valová, která získala cenu pro nejmladší závodnici a ve 
své kategorii skončila na druhém místě. Starší kategorii 8–9 let vyhrál 
Jeremiáš Peterek, třetí skončil Gabriel Ujfaluši. Další medaile získali 
nejstarší rýmařovští lezci, Šimon Nádvorník zlatou a Adam Nikolov 
stříbrnou. 



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2021

14

Záchranáři v akci

Posádky ZZS zachraňovaly v terénu muže postiženého infarktem
Zdravotnická záchranná služba zasahovala v sobotu 18. prosince od-
poledne ve Staré Vsi u vážně ohroženého muže. Ve tři čtvrtě na dvě byl 
na tísňovou linku 155 ohlášen pád cyklisty na sjezdovce ski areálu. Na 
pomoc vyjely rýmařovské posádky – zdravotnická a lékařská. 
Třiatřicetiletý muž podle informací, které mají záchranáři k dispozi-
ci, vedl svůj bicykl do kopce, přičemž zkolaboval. Odborné lékařské 
vyšetření na místě zásahu ukázalo příznaky svědčící pro akutní sr-
deční infarkt. Pacient byl při vědomí, ale v ohrožení života. Záchra-

náři mu poskytli přednemocniční neodkladnou péči a připravili jej 
k transportu do zdravotnického zařízení. Stav muže vyžadoval rych-
lou a šetrnou přepravu na specializované pracoviště. Přivolán byl 
proto vrtulník letecké záchranné služby. Muž byl následně předán 
v ostravské fakultní nemocnici. Zde bohužel svůj boj se zdravotními 
komplikacemi prohrál.

PhDr. Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Silvestr moravskoslezských záchranářů
O silvestrovské noci vyjížděly posádky ZZS MSK celkem ve 430 pří-
padech. Je to o stovku událostí více, než je dlouhodobý denní průměr 
v Moravskoslezském kraji. Konec roku tedy pro záchranáře rozhodně 
klidný nebyl. 
Během čtyřiadvaceti hodin muselo být ošetřeno 109 zraněných, ve 
více než polovině případů po pádech. Více než desítka osob se zranila 
při pádu na ledu a sněhu, především v horských oblastech Beskyd či 
Jeseníků. Dvaadvacet pacientů uvedlo, že bylo zraněno při napadení 
jinou osobou. Ve čtrnácti případech pak museli záchranáři ošetřovat 
intoxikované alkoholem nebo jinou omamnou látkou. 
Od silvestrovské půlnoci do rána musely posádky ZZS vyjíždět ve 
sto šesti případech, což je o patnáct zásahů více proti roku 2020. Bě-
hem novoročních oslav zasahovali záchranáři v kraji pouze u dvou 
poranění vzniklých při odpalování zábavní pyrotechniky – v Ostravě 
a Opavě. Šlo o středně těžké zranění obličeje a horní končetiny. 
V nočních hodinách však byli záchranáři voláni k šestačtyřiceti po-
raněným osobám, což je dvakrát víc než před rokem. Mezi příčinami 
úrazů dominovaly pády (ze schodů, při tanci) se zraněními hlavy či 

končetin, ale také údery lahví, popelníkem, řezná poranění od skla… 
Zhruba polovina úrazů se přitom stala lidem pod vlivem alkoholu.

PhDr. Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: archiv ZZS MSK

Další závodní zastávka se uskutečnila 4. prosince 2021 v Lipníku nad 
Bečvou na tradičním Vánočním poháru. I tyto závody byly ovlivněny 
pandemií a místo cca 130 závodníků jich přijelo kolem 80. Rýmařov-
ský tým soutěžil ve stejném složení jako v Lanškrouně. Nejmladší 
závodnicí byla Adéla Valová, která v kategorii do 9 let skončila na 
druhém místě. Mezi chlapci si první místo odvezl Gabriel Ujfaluši, ve 
starších získal Tadeáš Peterek třetí místo a mezi nejstaršími skončil 
Šimon Nádvorník druhý a Adam Nikolov třetí.
Na většinu dětí z kroužku ještě čekaly dva domácí závody. Rýma-
řovský gibon byl pořádán opět netradičně. Kvůli dodržení vládních 
nařízení a proticovidových opatření byly závody rozloženy do více 
dní pro malé skupiny či jednotlivce. 
Rýmařovské děti si mohly závodní cesty zkoušet až do konce roku 
2021, vyhodnocení proběhlo druhý týden v lednu. Celkem se závodu 
zúčastnilo 45 lezců, kteří byli rozděleni do šesti kategorií od čtyřle-
tých až po sedmnáctileté. Kompletní výsledky jsou umístěny na www.

gibon.svcrymarov.cz.
Dalším závodem, který se uskutečnil na konci roku na rýmařovské 
stěně, byl Moravskoslezský gekon, který probíhal skoro celý měsíc. 
Je již určen pro zkušenější lezce a oddíly. Bohužel účast dalších klubů 
byla opět ovlivněna covidovou situací. I tak na závody přijely děti ze 
Šumperku a Frýdku-Místku. Oddíl si vybral den a čas, kdy si mohl 
závodní cesty přelézt. Rýmařovské děti se v silné konkurenci neztra-
tily a často skončily na předních příčkách. Kompletní výsledky jsou 
opět umístěny na www.msgekon.cz.

Jakub Vala
Foto: archiv SVČ Rýmařov
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Hasiči v terénu

Tragický požár bytu v Rýmařově má jednu oběť
Šest jednotek hasičů zasahovalo v druhé polovině prosince u požáru 
přízemního bytu na Bartákově ulici. V jeho interiéru byla nalezena jedná 
mrtvá osoba. Hasiči pak z třípodlažního domu vyvedli další osobu, která 
se nadýchala kouře. 
Událost byla hasičům nahlášena ve 13:03. Na místo byly vyslány 
jednotky profesionálních hasičů ze stanic Rýmařov a Bruntál spolu 
s dobrovolnými jednotkami obcí Rýmařov, Horní Město, Dolní Mo-
ravice a Břidličná. Hasiči s pomocí vodního proudu dostali požár pod 
kontrolu během dvaceti minut. Dalších dvacet minut jim trvala jeho 
celková likvidace.
Z třípodlažního domu také vyvedli jednu osobu, která se nadýchala 
kouře, a podali jí kyslík. Nikdo další být evakuován nemusel. V bytě, 
který byl požárem zasažen, však hasiči nalezli mrtvou osobu. Výše 
škody byla vyčíslena na 200 tisíc korun.

npor. Ing. Lukáš Popp
HZS MSK

Foto: redakce

Hasiči zasahovali v noci u vážné nehody
Profesionální hasiči z Bruntálu zasahovali v noci z 27. na 28. prosince 
u vážné nehody osobního automobilu Škoda Octavia mezi Bruntálem 
a Valšovem. Ze zadní části havarovaného vozu museli vyprostit jednu 
zraněnou osobu a asistovali týmu záchranářů při ošetřování dalších 
dvou zraněných.
Jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze 
stanice v Bruntále vyjela na místo nehody dvěma vozidly dvacet minut 
před pondělní půlnocí. Podle informací policie řídil octavii s označe-

ním taxislužby 23letý muž z Bruntálska. Po průjezdu mírně pravotoči-
vé zatáčky dostal na namrzlém povrchu vozovky smyk, najel za pravý 
okraj komunikace a narazil do kovového svodidla. Náraz vymrštil au-
tomobil do vzduchu a vůz dopadl do silničního příkopu. Bezpečnost-
ním pásem přitom byl připoután pouze jeden ze tří cestujících.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí HZS MSK

Foto: archiv HZS

Policejní zápisník

Silně podnapilý muž ležel v mrazu venku
Rýmařovští policisté našli krátce před dva-
advacátou hodinou 26. prosince na ulici Palac-

kého místního 27letého muže, který v silně pod-
napilém stavu ležel na zemi. Venku přitom panovala 

teplota mínus 12 stupňů Celsia, což bezprostředně ohrožovalo jeho 
život a zdraví. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili přes 2,6 
promile alkoholu, a proto rozhodli o jeho transportu na protialkoholní 
záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. 

Silniční kontroly prokázaly podnapilé řidiče 
V rámci výkonu služby autohlídky Policie České republiky stavěly 
koncem prosince na různých místech bruntálského okresu motorová 
vozidla a mimo jiné kontrolovaly, zda řidiči nepožili alkoholické ná-
poje nebo nejsou pod vlivem omamných, návykových a psychotrop-
ních látek či jedů.
Při této akci rýmařovští policisté kontrolovali na Národní ulici řidiče 
osobního vozidla Škoda Octavia. Dechovými zkouškami mu naměři-

li pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,2 promile alkoholu. Řidič 
požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal. Na místě mu byl 
zadržen řidičský průkaz a čelí podezření ze spáchání přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

por. Bc. René Černohorský
Policie České republiky
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Z kapsáře tety Květy 

Dva – bez dvou – se dvěma…
Tak už žijeme v novém letopočtu s dvěma dvojkami na konci. Čas 
běží, pádí, říkám teď, ale už to není teď, ale minulost. Přebírám no-
voroční přání, péefka, zdá se mi, že těch dvojek je nějak moc, a co až 
přijde třeba 22. únor!
Číslovka dva je hodně užívaná, to uznávám. Ve dvou se to lépe táhne, 
dva stačí, my dva a čas, jedna dvě Honza jde, sedět na dvou židlích, 
dvěma pánům nelze sloužit, jeden dva dny vydržíš, jedna dvě to bude 
hotové, mám dvě želízka v ohni. A taky dvojhlas, dvouhrbý a dvoulet-
ka a dvojsmysl a dvoulitrový, dvojjazyčný… Zalovte v paměti a bu-
dete překvapeni.
Co slavné dvojice?
Adam a Eva, Romeo a Julie, Kráska a Zvíře, Spejbl a Hurvínek, Ze-
man a Ovčáček, Křemílek a Vochomůrka, Kolben a Daněk, Rimskij 
a Korsakov, Wolfgang a Madeus Mozartovi (!)… V krátké době jich 
určitě nashromáždíte spoustu, mně se to povedlo. Jen mám problém, 
koho dát ke Sněhurce.

A co ještě? Mám dvě oči, dvě uši, nohy, ruce, ledviny, prsa, ramena, 
kolena. Ale jazyk a nos jen jeden. Dobře tak. Moc nemluv a nestrkej 
nikam nos. 
Moje trápení: ponožky! Stáčím je vyprané po dvou, zbývá jedna až 
tři liché, živoří ve skříni, jsou z nich sirotci, začínám je pozorovat. 
Stálé ponožkové vdovy jsou na šňůře osamělé, postrádají životního 
druha, ztratily naději, vzpomínají na zašlé časy, vlněná má vzpomínky 
na hory, tmavá na maturitní ples, karmínová osiřela mladičká, dra-
hou družku ztratila po prvním praní. Kde jsou? Zapadlé za košem, 
za pračkou, za gaučem, v odpadkovém koši? Číhám na blízké muže, 
jestli nepřicházejí domů v jedné ponožce. Ne. Jedna se přetvařuje, 
mizí jako její družky beze stopy a její majitel má těžké rozhodování, 
jestli si oponožkovat levou, nebo pravou nohu. Jde to, ale není to ono. 
Asi jako Mařenka bez Jeníčka.
A že to taky zažíváte? Musí být přece jedna + jedna.

Si

Poděkování kočičího útulku

Chci touto cestou poděkovat všem hodným lidem, kterým nejsou 
lhostejné životy zvířat bez domova. Finanční příspěvek a věcné dary 
byly předány v bruntálském útulku, kde se nachází asi 100 kočiček 
a každá pomoc je vítána. 

Za útulek Hana Čalová

Společenská kronika

Mária Chvátalová – Rýmařov .................................................... 80 let
Milada Krčková – Rýmařov ....................................................... 80 let
Růžena Klechová – Rýmařov .................................................... 80 let
Eva Horská – Rýmařov .............................................................. 81 let
Šarlota Soldánová – Rýmařov ................................................... 81 let
Věra Lašáková – Rýmařov ......................................................... 81 let
Eva Králová – Rýmařov ............................................................. 82 let
Josef Urbášek – Janovice ........................................................... 83 let
Marie Veislíková – Rýmařov ..................................................... 83 let
Vlasta Furišová – Janovice ........................................................ 83 let
Julius Schatral – Rýmařov ......................................................... 83 let
Josef Strouhal – Rýmařov .......................................................... 83 let
Werner Kunz – Rýmařov ........................................................... 84 let

Jan Zavadil – Rýmařov .............................................................. 84 let
Eva Směšná – Rýmařov ............................................................. 86 let
Antonie Kovářová – Rýmařov ................................................... 87 let
Josef Kmenta – Rýmařov ........................................................... 87 let
Eva Hájková – Rýmařov ............................................................ 88 let
Marie Šomanová – Rýmařov ..................................................... 89 let
Věra Mahovská – Rýmařov ....................................................... 89 let
Štefan Štefaňák – Rýmařov ....................................................... 90 let
Jarmila Veselá – Rýmařov.......................................................... 91 let
Helena Valová – Rýmařov ......................................................... 91 let
Marta Vogelová – Edrovice ........................................................ 92 let
Marie Nesibová – Rýmařov ....................................................... 92 let

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (10. 12. 2021 –  13. 1. 2022)

Oldřich Jiruš – Rýmařov ............................................................. 1947
Jaroslav Šoustal – Rýmařov ........................................................ 1951
Karel Příhoda – Horní Město ...................................................... 1955
Bedřich Bujas – Rýmařov ........................................................... 1965
Jaroslav Husták – Malá Morávka ............................................... 1936
Anna Nevosadová – Rýmařov .................................................... 1948
Vladimír Žouželka – Rýmařov ................................................... 1953
Martin Slovák – Rýmařov ........................................................... 1937
František Dohnal – Malá Morávka ............................................. 1937

Jaroslav Mazel – Nové Pole ........................................................ 1931
Hana Krayzlová – Rýmařov ........................................................ 1952
Ludmila Nedomlelová – Rýmařov .............................................. 1947
Lukáš Lón – Rýmařov ................................................................ 1988
Jarmila Kuželová – Skály ........................................................... 1951
Günter Jilg – Malá Štáhle ........................................................... 1934
Růžena Ondrová – Dolní Moravice ............................................ 1926
Jan Adámek – Rýmařov .............................................................. 1943
Marie Domovcová – Rýmařov .................................................... 1957

Rozloučili jsme se
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Vzpomínka
Čas nám neběží tak rychle, aby se dalo někdy zapomenout.

Dne 4. února 2022 uctíme tichou  
vzpomínkou 20. smutné výročí chvíle,  

kdy nás tragicky opustil náš milovaný syn, 
bratr, vnuk, strýc a kamarád

David Merva.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají
maminka Miluška, bratr Petr s rodinou, babička Labantová 

z Velké Štáhle.

Vzpomínka
V měsíci lednu by slavili  

narozeniny
otec a syn

Zdeněk Vogel st.  
a Zdeněk Vogel ml.

Kdo jste je znali, vzpomeňte na ně s námi.

Dne 17. ledna by se dožila 66 let 
paní Hana Skoumalová.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají 
manžel a děti Hanka a Pavel s rodinou.

Jindřiška Fréharová – Tvrdkov ................................................... 1930
Miluše Špačková – Rýmařov ...................................................... 1948
Antonín Václavík– Rýmařov ...................................................... 1956
Vlastimila Stachová – Jamartice ................................................. 1945

Jindřich Fojtů – Rýmařov ........................................................... 1943
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (10. 12. 2021 –  13. 1. 2022)

8. 1. – 20. 2.
M. muzeum Rýmařov
Výstava: Jan Zrzavý/Václav Boštík  
– Vyzařování

14. 1. – 14. 2. SVČ Rýmařov 
Jan Sochor – Výstava jednoho neumělce

1. 2. 17:00 hod. M. knihovna Rýmařov
Vernisáž: Pavel Rajdl – Něco málo / obrazy

1. 2. – 31. 3. M. knihovna Rýmařov
Výstava: Pavel Rajdl – Něco málo / obrazy

3. 2. – 27. 3. M. muzeum Rýmařov
Výstava: Jak vidím Jeseníky

28. 2. 20:00 hod. M. divadlo Rýmařov
Partička na vzduchu

   

Přehled kulturních akcí – leden/únor 2022

Městské muzeum a Galerie Octopus

Vyzařování Jana Zrzavého a Václava Boštíka v Galerii Octopus
Vernisáží mimořádné dvojvýstavy Jana Zrzavého a Václava Boštíka rý-
mařovské muzeum v sobotu 8. ledna zahájilo další pětiletí své výstavní 
činnosti v Galerii Octopus. To předchozí shrnuje nově vydaný katalog 
bezmála osmdesáti výstav z let 2017–2021, který byl vydán za laskavé 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR a města Rýmařova. Ředitelka 
muzea Růžena Zapletalová, autor koncepce a kurátor výstav Michal 

Vyhlídal, autor grafického zpracování Roman Karel a Zdenka Přikrylo-
vá Nesetová, jež měla na starost jazykovou úpravu, katalog pokřtili na 
závěr vernisáže. 
Novou sezónu v Galerii Octopus otevírá výstava dvou významných 
českých malířů 20. století Jana Zrzavého (1890–1977) a Václava 
Boštíka (1913–2005), jež nese společný název Vyzařování. Návštěv-
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Historické pozoruhodnosti Rýmařovska 
Válečná pamětní deska v Malé Štáhli

V seriálu o pomnících vojáků, kteří padli v první světové válce, se z Tvrd-
kovska přesuneme do Malé Štáhle. Němečtí obyvatelé obce se na počátku 
20. let 20. století rozhodli památku svých padlých uctít poněkud jiným 
způsobem, než tomu bylo v ostatních částech regionu Rýmařovska. 
Malá Štáhle patřila v okrese Rýmařov k obcím s nižším počtem obyva-

tel. V roce 1910 zde žilo pouze 193 lidí. Obecní kronika uvádí, že v létě 
1914 byli dva maloštáhelští muži povoláni ke svým regimentům ještě 
před vypuknutím bojů, dalších devět pak při všeobecné mobilizaci do 
rakouskouherské armády. Všeobecná mobilizace proběhla 26. července 
1914, kronika však mylně uvádí datum 28. července. Povolávací rozkaz 

níci si na ní mohou vůbec poprvé prohlédnout soubor kreseb a grafik 
ze soukromé sbírky, který dosud nebyl vystaven. Pel výjimečnosti 
umocňuje, že v případě Zrzavého jde o skici a přípravné kresby za-
chycující prvotní ideu a hledání co nejdokonalejší kompozice v jeho 
typických námětech, jakými byli andělé, hlava Panny Marie, moti-
vy z milované Bretaně a Benátek či rodných Okrouhlic na Vysočině. 
V Boštíkově případě jsou to drobnější pastely vtírané do vlhkého pa-
píru, sloužící často jako pozornosti přátelům. Ve výsledku jsou to tedy 
díla, která se v galeriích a publikacích příliš neobjevují, jak zdůraznil 
v úvodním slově fotograf Jindřich Štreit, který mimochodem oběma 
autorům uspořádal výstavu v Sovinci (Boštíkovi na jaře 1989, Zrza-
vému v roce 1996). 
Co spojuje dvě osobnosti rozdílné generačně i výtvarně? – Zrzavého, 
stoupence figurativního malířství, a Boštíka, zastánce abstraktního 
zobrazení? Co vyzařuje z jejich díla k člověku jednadvacátého století? 
Ačkoliv řada děl Jana Zrzavého postupem času zklasičtěla a ve veřej-
ném povědomí se uhnízdila známá představa malíře jako bělovousého 
dědečka s červenou čepicí či baretem, nebylo jeho dílo dlouhé roky 
přijímáno; pro údajný nedostatek talentu nebyl přijat na pražskou 
Akademii výtvarného umění, kam se hlásil čtyřikrát. Svým jedineč-
ným stylem, barevností, ba i náměty byl od počátku těžko zařaditelný, 
protože se nepřikláněl k žádnému aktuálnímu proudu; nacisté jeho 

obrazy zahrnuli do indexu tzv. „zvrhlého umění“ a normalizátorům 
nebylo pro svou duchovnost rovněž po chuti. I přesto se Zrzavý za 
svého života dočkal několika výstav a v roce 1966 dokonce udělení 
titulu Národního umělce, což nepřijal s velkým potěšením. „Nebylo 
oblíbenějšího a milovanějšího umělce naší doby,“ zhodnotil osobnost 
Jana Zrzavého jeho přítel, historik umění František Dvořák.
To Václav Boštík musel na veřejnou prezentaci a ocenění své práce 
počkat až do pádu komunistické moci v zemi. Do té doby zůstávalo 
jeho dílo skryto v ateliéru a umělec, aby uživil rodinu (s manželkou 
Marií měli pět dcer), přijímal zakázky typu psaní 77 298 jmen do 
omítky Památníku obětí holocaustu z Čech a Moravy v Pinkasově 
synagoze (1955–1959) či renovace sgrafitové výzdoby zámku v Li-
tomyšli (1973–1986) spolu s dalšími umělci v nemilosti: Olbramem 
Zoubkem, Stanislavem Podhrázským a Zdeňkem Palcrem. Vedle 
toho se na zimní měsíce vracel do pražského ateliéru, v němž maloval 
a kreslil – „mlžně a oblačně“, jak napsal jeho nejbližší přítel, histo-
rik umění Jaromír Zemina – své abstraktní kompozice, v nichž světlo 
prodírající se, vyzařující či přímo zářící je „zjevovatelem duchovního 
principu a sjednocovatelem světa“. Sám Václav Boštík napsal: „Sním 
o malbě, která bude celá bílá. To však už nebudou barvy, ale světlo.“ 
Podobně Jan Zrzavý v kompozicích užíval světla, jemně rozptýle-
ného a oble modelujícího po vzoru milovaného Leonarda da Vinci, 
především k projekci prožívaných citů a duševních stavů s vědomím 
„jsoucnosti Boha, jež jest nejhlubším uvědoměním si vlastní své by-
tosti a skutečnosti bytí“. 
Výstava Jana Zrzavého a Václava Boštíka, dvou umělců „umějících 
a vědoucích“, jak napsal Jaromír Zemina, prodlouží duchovní zážitek 
uplynulého vánočního času a připraví na meditativní a kontemplativ-
ní čas velikonoční, v němž světlo jako symbol naděje hraje tu nejzá-
sadnější roli. Přijďte se naladit, výstavu stihnete do 20. února.

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv Městského muzea RýmařovO Zrzavém a Boštíkovi promluvil Jindřich Štreit

Zleva Roman Karel, Růžena Zapletalová, Zdenka Přikrylová Neseto-
vá a Michal Vyhlídal křtí katalog výstav
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pak do konce první světové války obdrželo ještě 27 mužů. Celkem tak 
na frontách bojovalo 38 mužů z Malé Štáhle, což v případě nevelké 
vsi s necelými 200 obyvateli představovalo zhruba pětinu populace. 
Z oněch 38 povolanců takřka třetina (přesněji 12) padla. 
Uctít památku obětí se v Malé Štáhli rozhodli již někdy v roce 1921. Na 
rozdíl od obyvatel Tvrdkova, Rudy, ale i dalších obcí, jejichž památní-
kům se budeme věnovat v příštích vydáních Rýmařovského horizontu, 
nevznikl v Malé Štáhli venkovní pomník ve tvaru obelisku či stylizo-
vané mohyly, nýbrž mramorová pamětní deska se jmény padlých, která 
byla umístěna do interiéru kaple původně zasvěcené 14 svatým pomoc-
níkům, nyní sv. Janu Křtiteli. 
V první fázi bylo obecním výborem pro zřízení památníku vybráno 800 
korun. Do roku 1923 bylo vybráno mezi obyvateli dalších 1 690 ko-
run. Mramorovou desku obstaral farář Johann Ludwig, snad původem 
z Malé Štáhle, jinak ale působící v americké Pensylvánii. Byla vyrobe-
na kameníkem Josefem Pilzem ze slezských Velkých Kunětic. 
Oproti jiným pomníkům je maloštáhelský skromnější co do výzdoby. 
V horní části mramorové desky se nachází stylizovaný železný kříž, 
pod ním je německý nápis: „Andenken an die im Weltkriege 1914–1918 
gefallenen Helden aus Klein-Stohl“, tedy „Vzpomínka na hrdiny z Malé 
Štáhle, kteří padli ve světové válce v letech 1914–1918“. Zatímco ně-
které pomníky rozlišovaly, zda voják padl na frontě (gefallen), zemřel 
na následky zranění či nemoci (gestorben), případně byl nezvěstný 
(vermist), ten v maloštáhelské kapli zmiňuje pouze padlé v boji. Pod 
dvanácti jmény je ještě nápis „FEIERLICHE EINWEIHUNG IN DER 
KIRCHE ZU KL. STOHL SEPT. 1923“, tedy dodatek, že slavnostní od-
halení desky proběhlo v kostele v Malé Štáhli v září 1923.
Umístění desky do kaple bylo spojeno s opravami celého interiéru. Také 
v Malé Štáhli bylo slavnostní odhalení doprovázeno kulturním progra-
mem. Deska byla vysvěcena a na své místo připevněna 8. září 1923 
za účasti duchovních z Dolní Moravice, Dolního Václavova a Velké 
Štáhle. Není bez zajímavosti, že jména duchovních svědčí o českém 

původu, např. faráře Antonína Kropáče z Dolní Moravice či kaplana 
Johanna Nedbálka z Velké Štáhle, který promluvil ke shromážděným. 
Zpěv vedl penzionovaný učitel Johann Adámek. 

Mgr. Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

(Zdroje: Gemeinde Gedenkbuch Klein-Stohl. In: Gemeinde Gedenk- 
buch Klein-Stohl. Zápisy pro léta: 1929. In: Digitální archiv Zem-
ského archivu v Opavě – Kroniky [online databáze]. Zemský archiv 
v Opavě ©2022, poslední aktualizace: 2017-06-28, [cit. 2022-01-20, 
08:05 EST]. Dostupné z: digi.archives.cz; Pomníky padlých z první 
světové války. In: Rýmařovský horizont 19/2006, str. 12–14.)

Snímek pamětní desky vlepený v kronice Malé Štáhle z roku 1929 
(Zemský archiv Opava, pobočka Bruntál se sídlem v Krnově)
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(Nejen) literární výročí
1. 2. 1882  nar. Marie Majerová, spisovatelka a novinářka  

(zemř. 16. 1. 1967) – 140. výročí narození 
2. 2. 1882  nar. James Joyce, irský spisovatel  

(zemř. 13. 1. 1941) – 140. výročí narození 
2. 2. 1942  zemř. Daniil Charms, vl. jm. D. I. Juvačov, ruský 

spisovatel (nar. 30. 12. 1905) – 80. výročí úmrtí 
7. 2. 1812  nar. Charles Dickens, anglický spisovatel a publicista 

(zemř. 9. 6. 1870) – 210. výročí narození 
7. 2. 1862  zemř. František Škroup, skladatel  

(nar. 3. 6. 1801) – 160. výročí úmrtí 
7. 2. 1922  nar. Jan Skácel, spisovatel  

(zemř. 7. 11. 1989) – 100. výročí narození 
8. 2. 1872  nar. Theodor Lessing, německý filosof  

(zavražděn 30. 8. 1933) – 150. výročí narození
10. 2. 1962  zemř. Max Švabinský, výtvarník  

(nar. 17. 9. 1873) – 60. výročí úmrtí 
13. 2. 1942  zemř. Otakar Batlička, spisovatel  

(nar. 12. 3. 1895) – 80. výročí úmrtí 
15. 2. 1912  nar. Bohdan Lacina, výtvarník a sochař  

(zemř. 6. 7. 1971) – 110. výročí narození 
15. 2. 1932  nar. Leoš Suchařípa, herec, divadelní kritik a teoretik, 

překladatel (zemř. 14. 6. 2005) – 90. výročí narození 

18. 2. 1932  nar. Miloš Forman, filmový režisér  
(zemř. 13. 4. 2018) – 90. výročí narození 

21. 2.  Mezinárodní den mateřského jazyka – vyhlásilo 
UNESCO roku 1999 

21. 2. 1902  zemř. Emil Holub, přírodovědec, cestovatel a autor 
cestopisů (nar. 7. 10. 1847) – 120. výročí úmrtí 

22. 2.  Den sesterství – celosvětový svátek skautů, vyhlásila 
Skautská organizace od roku 1927, výročí narození 
zakladatelů skautingu manželů Baden-Powellových 
(v letech 1857 a 1889)

23. 2. 1942  zemř. Stefan Zweig, rakouský spisovatel  
(nar. 28. 11. 1881) – 80. výročí úmrtí 

24. 2. 1912  nar. Jiří Trnka, výtvarník, tvůrce loutkových filmů 
(zemř. 30. 12. 1969) – 110. výročí narození 

25. 2. 1842  nar. Karl May, německý spisovatel  
(zemř. 30. 3. 1912) – 180. výročí narození 

26. 2. 1802  nar. Victor Hugo, francouzský spisovatel  
(zemř. 22. 5. 1885) – 220. výročí narození 

27. 2. 1902  nar. John Steinbeck, americký spisovatel, nositel No-
belovy ceny (zemř. 20. 12. 1968) – 120. výročí narození 

27. 2. 1912  nar. Nataša Gollová, vl. jm. N. Hodáčová, herečka 
(zemř. 29. 10. 1988)  – 110. výročí narození

Citát:  Život je příliš krátký na to, abys četl špatnou knihu.  
               James Joyce

Čtenářská výzva
V lednu odstartoval nový ročník Čtenářské výzvy, kterou vyhlašuje 
web Databazeknih.cz. Smyslem výzvy je objevovat knihy hrou. Sta-
čí přečíst dvacet knižních titulů podle dvaceti pokynů. Ty najdete na 

webu Databazeknih.cz, na našem Facebooku a webových stránkách 
knihovnarymarov.cz.

Kniha, jejíž název neobsahuje písmeno „a“ 
Ruta Sepetysová: V šedých tónech

14. června 1941. Den, kdy se Lině obrátil ži-
vot vzhůru nohama. Do bytu její rodiny vtrh-
la sovětská tajná policie, známá jako NKVD, 
se seznamem lidí k první deportaci. Lina, její 
matka i mladší bratr Jonas jsou posláni do pra-
covních táborů, otec je odsouzen k životu ve 
vězení.
Jsou přepravováni jako dobytek ve špinavém 
vagónu, který smrdí po výkalech a všem mož-
ném. Netuší, kam je vezou ani co s nimi mají 
v plánu udělat. Začíná boj o přežití. 
Od deportace uběhl měsíc a Lina s ostatními 
zjišťují, že je vezou na Sibiř. Nad vodou ji 
drží jen naděje a láska k rodině a výtvarnému 
umění. Riskuje život tím, že kreslí své okolí, 
a doufá, že obrázky pomohou otci najít je a za-
chránit. Lina se musí naučit prát o svůj život 
a dělat těžká rozhodnutí. Musí strpět ponižo-
vání a bití. Dokáže naděje udržet člověka při 
životě dostatečně dlouho, když čelí krajní kru-
tosti a nenávisti?

  „Davaj!“ Důstojník NKVD drapl Jonase za 
rameno a táhl ho pryč.
  „NE!“ zaječela matka.
 Odváděli Jonase. Mého krásného, rozkošné-
ho brášku, který brouka z domu radši vyhnal, 
než aby ho zašlápl, a který ochotně nabídl 
pravítko, když bylo potřeba ošetřit jednomu 
mrzutému dědkovi nohu.
  „Mami! Lino!“ volal a bušil kolem sebe ru-
kama.
  „Stůjte!“ vykřikla jsem a vrhla se za nimi. 
Matka chytila policistu a začala mluvit rusky, 
čistě, plynně rusky. Zastavil se a poslouchal. 
Snížila hlas a mluvila klidněji. Nerozuměla 
jsem ani slovo. Policista cukl Jonasem k sobě. 
Já ho chytila za druhou ruku. Celé tělo se mu 
začalo zmítat vzlyky. Vpředu na kalhotách se 
mu objevila velká mokrá skvrna. Svěsil hlavu 
a plakal.
  Matka vytáhla z kapsy svazek rublů a opatr-
ně ho důstojníkovi ukázala. Sáhl po něm a pak 
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Alena Mornštajnová: Tiché roky
Karin Lednická: Šikmý kostel
Shari Lapena: Její konec
Olga Tokarczuk: Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých
Darcy Coates: Kořist
Angela Marsons: Dětské duše

Fredrick Backman: Medvědín
Jojo Moyesová: Schovej mě v dešti
André Aciman: Dej mi své jméno
C. J. Tudor: Ti druzí
Robert Bryndza: Noční lov
Sofía Segovia: Šepot včel

Další tipy na knihy, jejíž název neobsahuje písmeno „a“:

matce něco řekl a kývl hlavou. Ta vystřelila rukou vzhůru, strhla si 
z krku přívěsek a vtiskla ho muži do ruky. Ale ten pořád nevypadal 
spokojeně. Matka dál mluvila rusky a vytáhla z kabátu kapesní ho-
dinky. Poznala jsem je. Byly po jejím otci a v měkkém zlatě vzadu 
bylo vyryté jeho jméno. Policista po nich chňapl, pustil Jonase a za-
čal křičet na lidi vedle nás.
  Přemýšleli jste někdy o tom, jakou cenu má lidský život? To ráno 
měl ten bráškův cenu kapesních hodinek.

(SEPETYSOVÁ, Ruta. V šedých tónech. Přel. Petr Eliáš. 1. vydání. 
Praha: CooBoo, 2013, s. 25–26.)

Když v červnu 1941 proběhla první deportace lidí do pracovních tá-
borů na Sibiři, poté co v roce 1939 Sovětský svaz obsadil Litvu, Lo-
tyšsko i Estonsko, autorčin otec, ještě malý chlapec, utekl i s rodiči 
z Litvy do uprchlického tábora v Německu, avšak jeho příbuzní byli 
deportováni a vězněni stejně jako hlavní postava knihy.
Autorka se do Litvy vydala dvakrát a setkala se s příbuznými, kteří 
deportaci přežili, s historiky i psychology. Události, které popisuje 
v knize, jsou zážitky přeživších. Po návratu do Litvy v polovině pa-
desátých let mnozí zjistili, že jejich domovy byly obsazeny Sověty, 
a dokonce i jejich identita byla ukradena.
Postavy románu jsou samozřejmě smyšlené, spojují v sobě svědectví 

celé řady pamětníků. Pouze doktor Samodurov, který pomohl zachrá-
nit nespočet životů, má reálný předobraz nesoucí totéž jméno.
V šedých tónech je autorčin debut. Napsala jej na počest těch, kteří 
přišli o život za stalinské éry.

  Seděli jsme na podlaze kanceláře. Každých pár minut Komorov ně-
koho uhodil nebo nakopl ve snaze zastrašit ho, aby podepsal. Nikdo 
nepodepsal. S každým jeho krokem jsem sebou škubla. Po šíji a dál po 
páteři mi stékaly kapky potu. Hlavu jsem měla sklopenou, aby si mě 
nevšiml. Ti, kteří usnuli, dostali výprask.
  Hodiny plynuly. Poslušně jsme seděli, jako děti před panem ředite-
lem. Konečně Komorov promluvil ke Kreckému.
  „Říká tomu mladému, aby to tu převzal,“ přeložila matka.
 Komorov k ní došel. Vzal ji za paži a plivl jí do obličeje něco, co 
připomínalo ústřici. Pak odešel.
  Matka si slinu rychle otřela, jako by jí to vůbec nevadilo. Mně ale 
ano. Chtěla jsem všechnu svou nenávist nashromáždit v puse a pliv-
nout mu ji do tváře.

(SEPETYSOVÁ, Ruta. V šedých tónech, s. 123.)

Jaroslava Adámková
Městská knihovna Rýmařov

Knihovna má nový web
Do roku 2022 vstupuje rýmařovská knihovna 
s novými webovými stránkami. Změnily design 
i rozvržení tak, aby byly přehlednější a uživa-
telsky příjemnější.
Čtenáři, kteří si zvykli vyhledávat a objedná-

vat knihy z našeho fondu v online katalogu, 
na začátku ledna zaznamenali, že webové 
stránky knihovnarymarov.cz změnily vzhled. 
Jsou barevnější a přehledněji rozvržené. 
Červeně zvýrazněný vstup do online katalo-

gu knihovny najdou čtenáři na hlavní stránce 
nahoře, pod údajem o aktuální otvírací době. 
Vpravo od něj je rovněž přístup do Soubor-
ného regionálního katalogu, který umožňuje 
vyhledávat tituly ve všech knihovnách ně-
kdejšího bruntálského okresu. 
Horní lišta nabízí hlavní rubriky. Kromě ak-
tualit a pozvánek na nejbližší kulturní akce 
zde uživatelé najdou veškeré důležité infor-
mace, stručnou historii knihovny, knihovní 
řád, fotogalerie z besed a workshopů i pře-
hled služeb podle věku návštěvníků knihov-
ny. Nová rubrika Poprvé v knihovně umožní 
snadno se zorientovat nováčkům, studenti 
Virtuální univerzity třetího věku mají vlastní 
rubriku s informacemi o aktuálním semestru, 
svůj prostor má i nově otevřená galerie Čítár-
na. Samozřejmostí jsou odkazy na literární, 
knihomilské a spřízněné weby. Lépe viditel-
né, a tím pádem snadno dohledatelné jsou 
veškeré kontakty na pracovníky knihovny.
Nové stránky podle návrhů a požadavků 
knihovnic vytvořila společnost Netpromo- 
tion. Hlavním kritériem při jejich tvorbě byla 
přehlednost a přívětivost, tedy aby uživatel 
našel snadno vše, co potřebuje, a cítil se stej-
ně jako v knihovně – vítán.

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov
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Začíná letní semestr VU3V
Ve středu 2. února začne první přednáškou letní semestr Virtuální uni-
verzity třetího věku (VU3V), kterou organizuje Provozně ekonomická fa-
kulta České zemědělské univerzity v Praze a pro seniory z Rýmařovska 
pořádá Městská knihovna Rýmařov. 
Studenti si pro letní semestr zvolili dva kurzy: 
Křesťanská ikonografie a hagiografie a Čínská 
medicína v naší zahrádce. Kurzy lze absolvovat 
samostatně nebo oba paralelně. Semestr probíhá 
formou šesti společných videopřednášek a cvič-

ných testů v knihovně, a poté domácím samostudiem.
Stále přijímáme nové zájemce o studium, přihlásit se lze na začát-
ku každého semestru osobně v knihovně nebo telefonicky na čísle 

778 532 965. Více se o VU3V dozvíte na webu 
knihovnarymarov.cz/vu3v/co-je-vu3v nebo na 
portálu e-senior.czu.cz.

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Hostem galerie Čítárna bude výtvarník Pavel Rajdl
V loňském Týdnu knihoven zahájila vernisáží první výstavy činnost ga-
lerie Čítárna rýmařovské knihovny. Na tři následující měsíce prostory 
čítárny oživily velkoformátové malby Martina Zemanského. Druhým 
hostem galerie bude od 1. února Pavel Rajdl.
Kolínský výtvarník Pavel Rajdl (*1942) vystudoval výtvarný obor 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (u prof. Ladisla-
va Leitgeba, Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického), 
později scénografii a dějiny umění. Jeho tvorba je zaměřena na ab-
straktní keramickou plastiku, reliéf a na keramiku pro architekturu. 
Zabývá se i plastikou ze dřeva a kamene, maluje, kreslí a fotogra-
fuje. Je členem Sdružení výtvarných umělců – keramiků a Středo-
českého sdružení výtvarníků Unie výtvarných umělců ČR. Je též 
kurátorem kolínské Galerie v Zahradě a Studiové scény Pod točnou 
v kolínském divadle.
Své práce Pavel Rajdl představil na více než osmdesáti samostat-
ných výstavách v ČR a v zahraničí, vystavoval např. v Mnichově, 
Frankfurtu, Tokiu, Paříži či Budapešti. Je zastoupen ve sbírkách 
v ČR, Německu, Japonsku, USA, Švýcarsku, Rakousku, Švédsku, 

Holandsku, Francii a Itálii. Místní publikum mohlo vidět jeho výsta-
vu nejblíže loni v šumperské Galerii Jiřího Jílka. Nyní se výběrem 
obrazů s příznačným názvem Něco málo představí také v rýmařov-
ské knihovně.
Autor se zajímá o proměnu mezi viděným a transformací viděné-
ho, pohyb na hranici reálného a imaginárního, vnějšího a vnitřního, 
konkrétního a abstraktního. Kontrast struktur někde přechází v ly-
ricky hladké zpracování plochy. Často je akceptována kresba rytá, 
škrábaná či řezaná. Prostory obrazů a kreseb jsou vyplněny magic-
kými elementy, kompozice je řešena s citem pro barevnost, světlo, 
celek i detail, vždy ale s výtvarnou přesvědčivostí v jednoduchosti 
sdělení. 
Galerie Čítárna zve na osobní setkání s autorem při vernisáži v úte-
rý 1. února v 17 hodin. Díla Pavla Rajdla budou zdobit prostory 
čítárny do konce března.

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov
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Organizace a spolky

Kuchařská party v Rýmařově
Ve školní jídelně při Základní škole Rýmařov se 11. ledna 2022 povedlo 
realizovat setkání zástupců školních kuchyní a jídelen z celého regionu 
Rýmařovska. Akci uskutečnil tým projektu MAP II ve spolupráci s Janou 
Egidovou, vedoucí školní jídelny Základní školy Rýmařov. Cílem byla 
stejně jako v minulých letech výměna zkušeností z kulinářského oboru 
a zkvalitnění stravování dětí ve školních jídelnách.

Nikola Pohanělová z Místní akční skupiny Rýmařovsko společně 
s Janou Egidovou přivítaly přítomné pracovníky a kuchaře. Kuchař-
ská party byla otevřena i pro běžné návštěvníky a účast byla velice 
pěkná. Sešlo se 35 zástupců školních jídelen a dalších 40 účastníků 
z veřejnosti. 
Hlavní roli měl šéfkuchař Petr Janů. V odborných kruzích je znám jako 
chuťový virtuóz a kulinářský mág. Při prezentacích zastupuje společ-
nost Bonduelle a rád propaguje po České republice nejnovější trendy 
moderního vaření se specializací na veřejné stravování. Ve školní jídel-
ně v Rýmařově strávil celý den. S týmem Jany Egidové, jemuž patří 
velké poděkování za šikovnost a pracovitost, přichystal pokrmy, které 
byly odpoledne prezentovány a nabídnuty k ochutnávce všem zúčast-
něným. Některé z pokrmů připravil sám před zraky přítomných. 
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Janovické stromořadí získalo v anketě Alej roku 2021 čtvrté místo
Jedenáctý ročník ankety Alej roku byl nabitý konkurencí a janovická 
alej se v ní z celkových 93 stromořadí umístila na nádherném čtvrtém 
místě. Pořadatel, sdružení Arnika, se poprvé v historii soutěže rozhodl 
na krátký čas odtajnit průběh hlasování, což u lidí vyvolalo větší zájem 
o podporu nejen janovické aleje.
Vítězem se stala Klokotská alej z Tábora s 999 hlasy, která se v minu-
lých letech stala třikrát po sobě vítězkou v rámci svého regionu, a vloni 
dokonce obsadila druhé místo v celostátním hlasování. Tentokrát se 
jako druhá umístila brněnská alej jírovců s 670 hlasy a bronzová příč-
ka patří Tyršově aleji z Orlové se ziskem 407 hlasů. Stromořadí vedou-
címu do Janovického lesa třetí příčka utekla pouze o 34 hlasů, stejně 
jako prvenství v Moravskoslezském kraji, kam spadá i orlovská alej. 
Čtvrté nejkrásnější stromořadí v republice se nachází v Janovicích, 
v trati zvané V alejích, kterou vede turistická a naučná stezka na Ka-
mennou horu. Vzrostlá lipovo-javorová alej je dlouhá téměř 500 me-
trů. Stojí zde již od první poloviny 19. století jako nádherná brána do 
Janovického lesa.
Redakce děkuje všem hlasujícím, kteří navštívili stránky www.alej-
roku.cz a vyplnili hlasovací dotazník, protože i to zabralo trochu času 
a vyžadovalo ještě zvláštní potvrzení. Po vzoru vítězné Klokotské ale-
je můžeme janovické stromořadí nominovat příští rok znovu a probo-
jovat se tentokrát na přední příčky. 

Cílem ankety je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím, které patří 
do zdravé a fungující krajiny. Svými nominacemi lidé upozorňují na 
nejkrásnější vzrostlá stromořadí nebo představují mladé aleje.

JS
Zdroj: Sdružení Arnika

Foto: Lenka Romaňáková

Ornitologové znají výsledky Ptačí hodinky
Od 7. do 9. ledna proběhlo veřejné sčítání ptáků na krmítkách. Do čtvrté-
ho ročníku Ptačí hodinky se zapojili dobrovolníci z celé republiky v ještě 
větším počtu než loni. Letos bylo zaznamenáno 24 135 hodinových sčítá-
ní zásluhou 34 947 účastníků. 

Celkem účastníci zapsali více než 754 000 ptáků, z čehož průměrně 
připadá 31 ptáků na 1 krmítko a 1 hodinu sčítání. Ornitologové avizo-
vali, že nejlepší hodina pro sčítání byla mezi 9:00 a 10:00, kdy ptáci 
nejvíce hledají potravu. Sčítalo se od pátku do neděle. 

Většina receptů měla společného jmenovatele, a to přípravu bez mou-
ky, tedy v bezlepkové verzi. Pokrmy se skládaly převážně ze zeleniny, 
luštěnin a pepitek (drobných zrnek vyrobených z luštěninové mouky 
a zeleniny), ale nechybělo ani maso. Hosté mohli ochutnat například 
salát Havaj nebo Pepisotto, rybí kari s cizrnou a zeleninovou rýží, pe-
čené zeleninové placky se sýrem, trhané hovězí maso s batátovým 
pyré a zeleninou, pohankové karbanátky s mrkvovým dipem nebo 
rybu pod peřinkou. Pěkným doplněním byly čtyři druhy krémových 
polévek, tři druhy salátů a tři pomazánky – pohanková, rybí s duo 
mrkví a z červené čočky a tvarohu.
Dýňové pyré by nikdo nečekal v těstu vynikajících lívanců. Společně 
s rozvarem z ovoce a nadýchaným tvarohem chutnaly jak dospělým, 
tak hlavně dětským účastníkům. Všechny pokrmy byly vhodné do 
mateřských, základních i středních škol. Pro účastníky byly připrave-
ny v tištěné podobě prezentované recepty včetně kalkulace a normo-
vání. Janů také ochotně odpovídal na dotazy veřejnosti.
Akce se zúčastnili i zástupci vedení školy – ředitel Jan Jablončík a zá-
stupkyně Kateřina Pallová. Ochutnat zdravé recepty přišel též staros-

ta Luděk Šimko, který poděkoval organizátorům za přípravu velmi 
pěkné akce.
Výhodou setkání v prostorách rýmařovské školní jídelny je fakt, že 
pracovníci školních kuchyní nemusí cestovat na semináře do vzdá-
lenějších měst. To je také cílem projektu MAP, který má podporovat 
spolupráci škol, pedagogů i ostatních pracovníků ve školství, podpo-
rovat akce pro děti i veřejnost přímo na Rýmařovsku. 
Projekt: Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařov-
ska CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608 (zkráceně MAP II)

Za realizační tým projektu
Nikola Pohanělová

Místní akční skupina Rýmařovsko, o. p. s.
Foto: archiv MAS Rýmařovsko
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Od práce k plnohodnotnému životu
Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově provozuje v rámci svých služeb 
také Sociálně terapeutickou dílnu Buřinka. V ní pracovníci pomáhají 
rozvíjet pracovní dovednosti klientů z cílové skupiny osob s mentálním 
či kombinovaným handicapem. Rozvoj těchto dovedností má za cíl po-
moci jim uplatnit se ve společnosti a začlenit se na chráněný, případně 
otevřený trh práce. 

V posledním roce služba začala nabízet mimo učení klientů tradičním 
řemeslům rovněž moderní dílnu 3D tisku, která nabídla své výrobky 
k prodeji v průběhu ledna 2022 na facebookových stránkách STD Bu-
řinka – Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově. Objednat a zakoupit 
si výrobky z 3D tiskárny je možné přímo v dílnách na ulici Okružní 
10 a po znovuotevření také v Kavárně – občerstvení Buřinka na So-
kolovské.

Pomineme-li rozmanitý rozvoj pracovních dovedností, klientům je 
v STD pravidelně k dispozici hudební terapie, společenské hry, učení 
se základní práci s počítačem, opakování psaní, čtení, počítání ad.
Jednou z dílen, které našim klientům pomáhají rozvinout jejich pra-
covní schopnosti, je ruční dřevařská dílna. Zde pracovníci učí klienty 
manipulaci se dřevem a tvorbě užitečných věcí do domácnosti, o kte-
ré jeví zájem široká veřejnost. Mezi oblíbené výrobky patří ptačí bud-
ky, svícny, hmyzí domky, stoličky aj.
Neméně důležitou je košíkářská dílna, kde z pedigu a šény vznikají 
koše různých velikostí, ozdobné zvonečky, vánoční sáně s kožíškem 
a mnohé další výrobky. V dílně ručních prací klienti momentálně 
vytvářejí za pomoci pracovníků širokou škálu velikonočních ozdob, 
jako jsou věnce či zajíčci, přičemž tematika tvoření závisí vždy na 
nadcházejícím ročním období, případně blížícím se svátku.
Klienti také mohou být součástí týmu Kavárny – občerstvení Buřinka 
na Sokolovské ulici 30, kde rozvíjejí dovednosti související s obslu-
hou hostů, přípravou jednoduchých pokrmů, stolováním a úklidem 
pracovního prostředí. Co je však velmi důležité, dostávají se do běž-
ného sociálního kontaktu s veřejností, který jim pomáhá zvýšit sebe-
důvěru a motivaci k životnímu posunu. Vzhledem k aktuální pande-
mické situaci je však kavárna dočasně uzavřena.
Mimo práci v kavárně se klienti učí také vaření v gastronomické díl-
ně, kde společně s pracovníky každé úterý připravují určité druhy 
pokrmů. Tím mohou ještě rozvinout svůj potenciál související s gas-
tronomií, případně znalosti aplikovat při péči o návštěvníky Kavárny 
– občerstvení Buřinka.
Nově je také možno využít služeb STD Buřinka k opravě či ušití 
oděvů v součinnosti s textilní dílnou. Klienti se učí přesným střihům, 
různým druhům zapošívání a plnění látek, nově se za intenzivní po-
moci pracovníků učí opravovat oděvy dle přání zákazníků. Úpravy 
lze provést na základě domluvy na Okružní 10 v Rýmařově, případně 
přes uvedené facebookové stránky, kde bude rovněž zveřejněn ce-
ník služeb. Jde například o doplňky k oděvům, jako je pásek, kapsa, 
rozparek, dále nažehlování puků, úprava límce, přidání poutek atd. 
Provádíme i výměnu zipu u veškerých oděvů, zkracování délky, zú-
žení či jiné požadované úpravy. Nabízíme rovněž úpravu délky záclon 
a závěsů, látkové tašky s logem, látkové předměty pro děti (pleny, 
„usínáčky“) ad.
V neposlední řadě chceme upozornit na novou a zcela moderní for-
mu rozvoje dovedností uživatelů našich služeb, a to dílnu 3D tisku. 
Za pomoci pracovníků v ní klienti rozvíjejí schopnost práce s elekt-
ronickým zařízením, které je vždy třeba určitým způsobem nastavit 
a připravit k chodu. Vznikají zde unikátní výrobky, jako jsou rekvizi-
ty z filmů (Harry Potter, Pán prstenů), vánoční či velikonoční ozdoby 
(aktuálně vejce různých velikostí, stojany ve tvarech zajíce) a také 
praktické ozdoby k Valentýnu či předměty využitelné v každodenním 

Sýkora koňadra

V okrese Bruntál se účastnilo 244 pozorovatelů, což je o 44 více než 
loni. Napočítali celkem 6 232 ptáků, což vychází na téměř 38 ptáků na 
jednom krmítku za hodinu. V největším množství letos zaznamenali 
sýkory koňadry, za nimi následují vrabci domácí, vrabci polní, sýko-
ry modřinky a zvonci zelení. Změna v porovnání s loňským pořadím 
nastala u čížka lesního, který letos obsadil sedmnácté místo, přestože 
loni mu patřilo místo čtvrté. Čížek lesní se loni umístil v první pětce 
i celorepublikově. Ornitologové to vysvětlují tím, že velká hejna čížků 
ze severu zalétají zimovat do střední Evropy v nepravidelných inter-
valech. 
Na necelá 3 % krmítek nepřilétli během 60 minut žádní ptáci. I taková 
pozorování jsou cenná – pomáhají zjistit, kde ptáci chybí. Podrobné 
výsledky včetně map jsou k dispozici na webu ptacihodinka.birdlife.cz.

JS
Zdroj: Česká ornitologická společnost

Foto: pixabay.com
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Jiří Buchal přišel do RD Rýmařov, aby posílil českou značku
Novým generálním ředitelem RD Rýmařov se 
v listopadu loňského roku stal Ing. Jiří Bu-
chal. Společnost prošla v roce 2021 generač-
ní obměnou a před sebou má nyní zlomový 
rok. S novým vedením je připravena čelit 
výzvám a plnit další úkoly. Položili jsme no-
vému řediteli několik otázek, abychom zjis-

tili, jaké jsou jeho vize a plány s firmou, která v České republice staví 
nejvíce dřevostaveb. 
Pane řediteli, můžete úvodem říct pár základních informací o RD Rýma-
řov? Kam až sahá historie společnosti, kolik jste už postavili domů a na 
jakých trzích expandujete?
Rodáci z Rýmařova budou jistě vědět, že kořeny naší fabriky spa-
dají až do 60. let minulého století. V roce 1968 získala od německé 

Koncert pro Kouzelnou buřinku 
Rýmařovská organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním posti-
žením pořádala 25. listopadu 13. ročník Koncertu pro Kouzelnou buřin-
ku, kterého se zúčastnilo 35 diváků. Loňský 12. ročník se kvůli covidové 
situaci neuskutečnil.
Pozvání přijali kamarádi z bruntálské dílny Polárka a ze Sagapa Rý-
mařov. Programem provázela Lucie Camfrlová, která informovala 
o činnosti Centra vzdělávání a zábavy pro mentálně postižené z Rý-

mařova – Kouzelná buřinka a poděkovala všem dárcům a organiza-
cím, kteří činnost centra svými dary podpořili. 
Koncert se nesl v duchu českých hitů, kdy hrál a zpíval Karel Gott 
revival Morava. Všichni účastníci koncertu tančili a zpívali, někteří 
dokonce i na pódiu společně s „Kájou“. Koncert a známé písničky si 
náležitě užili. Bylo to příjemné zpestření programu centra v roce 2021.

Foto a text: Lucie Camfrlová

Zámek Janovice

Prostor pro firmy a podnikatele

Zámeckou sezónu ukončila strašidelná prohlídka
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přejeme Vám ze zámku harmonický, 
klidný a šťastný rok 2022. Ráda bych také touto cestou poděkovala všem 
institucím, bez kterých by zámecká sezóna roku 2021 neproběhla takto 
ladně a úspěšně a které svou aktivní účastí zapříčinily, že zámek ožil.

30. října jsme Strašidelnou prohlídkou ukončili hlavní sezónu. Na-
vštívilo nás 183 kouzelných bytostí. Díky nim ožil nejen zámek, ale 
i jeho magické okolí prostřednictvím „slavnostního“ průvodu. 
V listopadu se zámecké nádvoří hlavně z důvodu bezpečnosti ná-
vštěvníků dočkalo ozdravného ořezu borovice vejmutovky a kácení 
churavých stromů. Revitalizací nádvoří sice pozměnilo svůj ráz, ale 
i prokouklo. Ještě před závěrem roku proběhla na nejohroženějších 
místech zámku sanace padající omítky zdí a čištění okapů.
Momentálně zámek působí tichým dojmem, jako by spal, ale nebojte 
se, sbírá síly a inspiraci na další sezónu. Opatrujte se a budeme se na 
Vás těšit. 

Markéta Janáková
kastelánka zámku Janovice u Rýmařova

Foto: archiv zámku

životě (škrabky na sklo, univerzální klíče, klíčenky s žetony do košíku 
atp.). I tyto produkty budou v nabídce na facebookových stránkách 
STD Buřinka – Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově.
Přátelská atmosféra, simulace pracovních činností a možnost kvalitně 
trávit svůj čas v Sociálně terapeutické dílně Buřinka jsou nyní k dis-
pozici i dalším zájemcům, kteří spadají do cílové skupiny mentálně 
či kombinovaně postižených osob a pohybují se ve věkovém rozmezí 
16–64 let. 

Lucie Tvrdcová
Foto: archiv STD Buřinka

Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově

KONTAKTY 
Bc. Lucie Tvrdcová, DiS. - vedoucí pracovník
mob. tel.: 604 742 269

Bc. Tomáš Schreiber, DiS. - sociální pracovník 
mob. tel.: 702 268 376

E-mail: tvrdcova@diakonierymarov.cz
 schreiber@diakonierymarov.cz
Web:  www.diakonierymarov.cz 
Adresa:  Okružní 10, 795 01 Rýmařov
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společnosti OKAL – Otto Kreinbaum licenci na výstavbu rodinných 
domů ze dřeva. Rok nato vyrostla rýmařovská továrna, která zaměst-
nala na tisícovku lidí. Dnes má RD Rýmařov na svém kontě přes 26 
tisíc staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také deve-
loperských projektů. Působíme nejen v České republice, ale také na 
Slovensku, v Německu, Rakousku, Británii, Švýcarsku a v zemích 
Beneluxu. 
Kolik zaměstnanců dnes RD Rýmařov má? Chybí vám nějací lidé? 
Je těžké obsadit některé pozice?
Aktuálně zaměstnáváme 430 lidí, z toho je 342 z Rýmařova a při-
lehlých obcí do 20 kilometrů. V současné době bychom rádi obsadili 
cca 30 pozic, z toho většinou řemeslníků na montáže, od elektrikářů 
přes malíře, fasádníky až po pokrývače. Několik neobsazených pozic 
máme v oddělení servisu a ve výrobě v našem truhlářském středis-
ku Kasard. V dnešní době není snadné tato místa obsadit vhodnými 
kandidáty, takže pokud čtenáři Horizontu hledají práci, budeme rádi, 
když se nám ozvou. 
Jaké jsou vaše pracovní zkušenosti? Proč si noví majitelé RD Rý-
mařov vybrali zrovna vás?
Celý svůj profesní život se věnuji podnikání a finančnímu a krizo-
vému řízení podniků. Majitelé RD Rýmařov mě oslovili, jelikož ne-
hledali jen manažera, který od stolu navrhne zlepšení, ale protože 
si rovnou vyhrnu rukávy a změny rychle prosadím. Před nástupem 
do Rýmařova jsem pracoval v mezinárodních bankách Citibank 
a HSBC, dále jsem působil například jako finanční ředitel a risk ma-
nažer skupiny RSJ, a. s., Karla Janečka nebo jako krizový manažer 
skláren ve Světlé nad Sázavou – dnešní Crystal Bohemia, a. s.
Jaké jsou v RD Rýmařov vaše hlavní cíle?
Mám pro fabriku pět jasných priorit. Jednak chci zvýšit produktivitu 
na všech úrovních, plánuji výrazně posílit prodej a jeho podporu, 
zajistit více montážních skupin a současně zefektivnit interní fungo-
vání firmy. Vše jmenované nám pomůže dosáhnout mého hlavního 
cíle, a to posílit tradiční českou značku RD Rýmařov na středoev-
ropském trhu.
Chystáte nějaké konkrétní změny, které vám pomohou dosáhnout 
vašich cílů?

Doteď jsem se s fabrikou hlavně seznamoval a zjišťoval jsem, kde 
všude jsou naše přednosti, abych na nich mohl dále stavět. Moje plá-
ny ale už začínají dostávat konkrétní obrysy. Zatím mohu prozradit 
jednu zásadní změnu. V prvním kvartále letošního roku postavíme 
v našem areálu vzorové domy. Slibuji si od toho výrazné posílení 
prezentace výsledků práce našich zaměstnanců a pomoc obchodní-
kům v silném konkurenčním prostředí. Na naše domy jsme hrdí, tak 
chci, abychom je patřičně ukázali. A kde jinde se to nejvíc hodí než 
tady v Rýmařově.
V čem tedy spatřujete přednosti RD Rýmařov, jaké jsou jeho konku-
renční výhody na českém trhu?
RD Rýmařov je nejsilnější značka na poli dřevostaveb v České repub-
lice. Další výhodu spatřuji v husté síti obchodních center, zastoupení 
máme po celé České republice. Největší naší devizou jsou šikovní 
pracovníci, kteří u nás dřevostavby připravují srdcem, a na výsledku 
jejich práce je to patřičně vidět. Zaměstnáváme šikovné lidi, kteří od-
vádí stabilně kvalitní a rychlou práci, o níž svědčí reakce našich spo-
kojených zákazníků. Inspiraci hledáme v zahraničí, kde mají domy 
ze dřeva o něco delší historii než u nás, a držíme krok s moderními 
trendy ve stavitelství a architektuře. Navíc naše domy nalézají uplat-
nění také na zahraničním trhu, což podtrhuje dobrou vizitku firmy.
Na závěr dovolte osobní otázku. Odkud pocházíte? A jak trávíte svůj 
volný čas, pokud vám tedy nějaký zbývá?
Jsem napůl z Čech a napůl z Moravy. Matka pochází ze statku u Karl- 
štejna, kde nedaleko bydlím nyní i já se svou rodinou, a otec pochází 
z Bruntálu. K místnímu kraji, řemeslu a práci rukama mám tak velice 
blízko. Nyní pendluji mezi domovem a Rýmařovem. Trávím tu veš-
keré pracovní dny, abych prosadil vše, co je třeba pro dosažení našich 
cílů. Volný čas trávím nejraději aktivně – ať už s rodinou, nebo prací 
na zahradě. V zimě mne o víkendu potkáte na sjezdovce, v létě zase 
v lesích na horském kole. Těším se na poznávání zdejšího kraje.
Dále mi dovolte všem občanům Rýmařovska popřát hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v roce 2022.

Ivana Čechová
AMI Communications

Foto: archiv společnosti RD Rýmařov

Pověst o velkém frýdlantském zvonu
Kolem roku 1450 to v našem kraji vypadalo úplně jinak než dnes. 
V rozsáhlých lesích se ještě dařilo vlkům i medvědům a tam, kde jsou 
dnes lidská obydlí, se nacházely velké haldy odpadu z dolů a sléváren. 
Avšak tyto podniky už bohužel spěly k zániku, v důsledku čehož hro-
zila nezaměstnanost. Velká část obyvatelstva se proto začala věnovat 
obchodu. 
V lesnaté oblasti mezi Lomnicí a Frýdlantem (dnešní Břidličnou) 
se dříve nacházela pěkná osada zvaná Einsiedel. Jakkoli ze samoty 
vzešlá, osada se brzy zalidnila a stala se idylickým místečkem upro-
střed lesů. Neměla žel dlouhého trvání. Vypukl mor, mnoho obyvatel 
zemřelo, zbylí se odstěhovali, chýše a domky zůstaly prázdné. Na 
rozkaz tehdejších majitelů byla osada opuštěna a zničena. Hlavní spo-
jovací cesta či silnice z Lomnice k našemu městečku Frýdlantu tehdy 
vedla podél zpustlé osady „Einsiedel“. 
Jednoho krásného letního dne, o nějakých 200 let později, táhl jistý 
obchodník s vepři spolu se svým stádem a hlídači po hlavní silnici 
z Lomnice do Frýdlantu. Poblíž rozpadlé osady se obchodník s dopro-
vodem zastavil ve stínu lesa k polednímu odpočinku. Muži si pochut-
návali na svačině u osvěžujícího lesního pramene, zatímco prasata 

objevila chutné bukvice. Kolem se ozývalo hlasité chrochtání a kvi-
čení. Vtom si jeden z honáků všiml horlivého rytí a hrabání vepřů. 
Zpozorněl, šel se podívat a k úžasu všech našel hluboko v lesní půdě 
ukrytý krásný velký zvon. A protože to místo už patřilo k frýdlant-
skému území, nahlásili to muži po svém příchodu na frýdlantském 
fojtství. Ihned se vypravila početná skupina frýdlantských obyvatel 
s nářadím a povozem a s velkým úsilím šťastně dopravili pěkný zvon 
do městečka, aby se stal součástí jejich chudičkého kostela. Svým 
zvukem ladil s ostatními zvony a byla radost ho poslouchat. Jak se 
mezi lidem povídalo, zvony zpívaly:

„Vepř a měšťan, vyhrabán.“
Jednotlivým zvoněním zvon zpíval: „Vepř vyhrabal, měšťan našel.“ 
Zvon pak ještě zažil hodně radosti i utrpení. Bohužel nás o něj připra-
vila neblahá světová válka. Navzdory tomu vzpomínka na ten krásný 
zvon mezi lidmi nikdy nevyhasne.

(Zdroj: Römerstädter Ländchen 7/1925, s. 56, archiv Městského 
muzea Rýmařov, přeložil Dieter Schallner st.,  

redakce Zdenka Přikrylová Nesetová.)
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Atletika Rýmařov úspěšně zahájila halovou sezónu
Letošní halová sezóna se mohla rozjet naplno, což je vidět na výkonech 
závodníků všech kategorií. Nasbíranou formu konečně mohou zúročit 
i rýmařovské atletky. Úspěchy zaznamenaly hned na čtyřech závodech. 

Ostravská hala hostila 15. ledna Přebor Moravskoslezského kraje 
starších žáků, kde Kateřina Zimáková vybojovala druhé místo ve sko-
ku dalekém. Její zatím nejlepší výkon sezóny měl délku 5,02 metrů. 
Kateřina také překonala svůj osobní rekord ve sprintu na 60 metrů. Už 
v rozběhu závodnice hájící barvy rýmařovské atletiky naznačila své 
možnosti, když prolétla rovinku za 8,34 s. Postoupila tak s přehledem 
do finále, kde přišlo ještě výrazné zlepšení na 8,27 s. S tímto časem se 
umístila na celkovém čtvrtém místě. Další naše závodnice soutěžily 
v běhu na 60 a 300 m. 
V těžké konkurenci zahajovacích závodů dospělých, juniorů a doros-
tenců, které se konaly v Ostravě 8. ledna, se představila dorostenecká 
atletka Karolína Knapková ve sprintu na 60 metrů a skoku dalekém, 
kde skončila na patnáctém místě. 
Hned další den se konal v Opavě halový přebor zaměřený na sprinty, 
dálku, trojskok a výšku. Naše závodnice se předvedly v kategoriích 
dorostenek a starších žákyní. Karolína Knapková si v dorostenecké 
kategorii skočila v dálce pro stříbro stejně jako Kateřina Zimáková 

v kategorii žákyní. Na nižších 
příčkách ve skoku dalekém se 
umístily naše atletky Karolína 
Kristinová a Nela Moisesová, 
které si svými výkony vytvoři-
ly osobní rekordy. Lucie Gorčíková a Dominika Grussová se předsta-
vily v 60metrovém sprintu, stejně tak ostatní jmenované závodnice.
Nejnovějším medailovým výsledkem je první místo Kateřiny Zimá-
kové a druhé místo Karolíny Knapkové, které ve skoku dalekém vy-
bojovaly v olomoucké hale v sobotu 22. ledna.
Halová sezóna teprve začala a stále je šance, že rýmařovské dresy 
budou k vidění na mistrovství České republiky na konci února. Dě-
kujeme městu Rýmařovu za podporu, všem závodnicím gratulujeme 
a čtenářům Rýmařovského horizontu přejeme do roku 2022 nejen 
sportovní úspěchy. 

Jana Strnadelová
Foto: archiv klubu ATLETIKA Rýmařov, z. s.

Sport

Tereza Človečková vybojovala 4. místo na mistrovství Evropy  
ve sportovním aerobiku

Závodnice SK Studio 
Sport a Zdraví Rýma-
řov Tereza Človečková 

patří již několik let mezi špičku českého spor-
tovního aerobiku a v Moravskoslezském kraji 
je v kategorii žen v současné době nejlepší. 
Vybojovat nominaci na ME a MS mezi kvalitní 
českou konkurencí je velice těžký úkol, Tereze 
se ale v listopadu 2021 tento sen splnil. 
Na podzim absolvovala dva náročné nomi-
nační závody i mistrovství republiky a podle 
postupového klíče získala nominaci na Mis-
trovství Evropy ve sportovním aerobiku. To 
proběhlo 28. listopadu 2021 v Agenu ve Fran-
cii a v kategorii žen soutěžilo sedmnáct zá-
vodnic ze šesti států – Belgie, Německa, Ma-
ďarska, Francie, Švýcarska a České republiky.
V základním kole byla Tereza velmi nervóz-
ní, byl to její první mezinárodní závod a brala 
ho opravdu zodpovědně. I přes velkou ner-
vozitu zacvičila svoji sestavu velmi pěkně, 

umístila se na krásném pátém místě a postou-
pila v soutěži do sedmičlenného finálového 
kola. Někteří zahraniční rozhodčí dokonce 
ohodnotili její výkon třetím místem, české 
rozhodčí však byly přísnější.
Finálové kolo žen probíhalo v pozdních 
večerních hodinách. Z Terezky během dne 
opadla nervozita, finálovou sestavu zacvičila 
s jiskrou a téměř bez chyby. Polepšila si ještě 
o jeden stupínek a v konečném pořadí mist-
rovství Evropy se umístila na krásném čtvr-
tém místě. Stupně vítězů obsadily dvě české 
závodnice a závodnice z Belgie. Finálovou 
sestavu můžete zhlédnout na https://www.
facebook.com/SK.SSaZ.Rymarov.
Tereze i její trenérce a mamince Olince moc 
gratulujeme a děkujeme za výbornou repre-
zentaci klubu a města Rýmařova.

Lýdie Švédíková
Foto: archiv klubu SK Studio Sport  

a Zdraví Rýmařov
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Jiskra Rýmařov zahájila přípravu na jarní část sezóny
Fotbalisté SK Jiskra Rýmařov odstartovali 11. ledna přípravné období 
před startem druhé poloviny sezóny. Moravskoslezská divize F sice za-
čne až na konci března, již nyní však hráči nabírají fyzickou kondici. 
V únoru je pak čekají první přípravné zápasy.
Poslední zápas odehrála Jiskra 30. října. Po více než dvou měsících se 
hráči a realizační tým setkali v úterý 11. ledna v prostorách tělocvičny 
Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov. „Jsme v přípravném ob-
dobí. Je to každý rok stejné – pilujeme fyzickou kondici. Chodíme do 
tělocvičny, kde posilujeme. Je v tom také hodně venkovního běhu. Toto 
je náš program zhruba první měsíc přípravy. Je to nezbytné, aby se 
organismus sportovců po dlouhé přestávce nastartoval,“ uvedl k led-
novému programu svého týmu trenér Milan Furik.
Mezi fotbalisty neoblíbené období úvodu přípravy, kdy pouze nabírají 
kondici, skončí na začátku února, kdy se rozběhne série pěti příprav-
ných utkání. „Máme tam ještě volná okénka, která můžeme zaplnit 
nějakými dalšími zápasy. Nejsem zastánce velkého počtu přípravných 
utkání. Nic nového v nich nezkoušíme. Jde jen o to, abychom hráče 
dostali do optimální formy tak, aby na konci března byli připravení 
na start soutěže,“ pokračoval Furik.
Prvním soupeřem fotbalistů Jiskry bude v sobotu 5. února SK Uničov, 
který v letošní sezóně vyřadil Rýmařov v předkole MOL Cupu. Zápas 
se odehraje na umělé trávě v Uničově. „Na začátek přípravy nás čeká 
třetiligový tým. Je to nejkvalitnější soupeř, s nímž se v přípravě po-
tkáme, ale jiný termín nebyl možný. Moravskoslezská fotbalová liga 
začíná na jaře dříve než divize. My v lednu teprve nabíráme fyzickou 
kondici, navíc hrát zápasy v počasí, které v tomto měsíci panuje, ne-
chci,“ vysvětlil trenér Jiskry volbu soupeřů.
Po Uničovu čekají svěřence Milana Furika duely proti celkům z kraj-
ských přeborů – Slovanu Moravská Třebová, Háji ve Slezsku a Štern-
berku. Generálku pak obstará 19. března utkání s 1. HFK Olomouc. 

„Na generálku se snažíme mít vždy soupeře, který výkonnostně odpo-
vídá naší soutěži. Holice hraje taktéž divizi, byť v jiné skupině. Pokud 
jde o týmy z krajských přeborů, vesměs jsou to celky, které se pohybují 
na špici soutěže,“ nastínil trenér Furik. 
Velké změny se přes zimu v týmu Jiskry nedají očekávat. „Přípravu 
s námi nezahájil Pavel Kučera, který však již druhou polovinu podzi-
mu stejně nenastupoval. Jde teď jen o to, zda pozici, na které nastupo-
val, zaplníme novým příchodem, případně zda sáhneme do vlastních 
řad po některém z našich dorostenců,“ zakončil Furik.

Tomáš Lašák
Foto: archiv SK Jiskra Rýmařov

Přípravný zápas Termín
Uničov – Jiskra Rýmařov 5. února
Jiskra Rýmařov – Moravská Třebová (hráno 
v Uničově) 13. února

Háj ve Slezsku – Jiskra Rýmařov 19. února
Šternberk – Jiskra Rýmařov 5. března
Jiskra Rýmařov – 1. HFK Olomouc 19. března
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Inzerce

Mohou nám „telešmejdi“ ještě volat?
Spotřebitelé přivítali s velkým očekáváním novelu záko-
na o elektronických komunikacích, která je snad už v le-
tošním roce zbaví nevyžádaných marketingových volání. 
Jaká je skutečnost? Opravdu už nám po Novém roce „te-
lešmejdi“ nemohou zavolat?
Asi každý se v minulosti setkal se situací, kdy mu vo-
lal někdo cizí s neodolatelnou nabídkou čehokoliv – 
od ponožek přes hrnce, elektroniku až po smlouvu na 
opravdu výhodné energie. Obvykle takový hovor začí-
ná: „Dobrý den, slyšíme se dobře?“ a pak následuje ně-

kolik kontrolních otázek završených nabídkou. „To jsou ony nevyžá-
dané marketingové hovory, organizované podle předem připravených 
scénářů,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace 
dTest, a dodává: „Vzhledem k negativním dopadům těchto hovorů na 
zranitelné spotřebitele jsme volající označili za „telešmejdy“ a vedli 
proti mim kampaň Stop telešmejdům. Kampaň byla ze strany spotře-
bitelů nejpodporovanější za celou téměř třicetiletou historii dTestu.“
Zákonodárci novelou zákona o elektronických komunikacích účin-
nou od 1. 1. 2022 změnili zásadním způsobem pravidla hry. Nově jsou 
marketingová a jiná obdobná volání zakázána, pokud si je účastník 
skutečně nepřeje a toto svoje přání neprojeví ve veřejném seznamu 
(změnil se tzv. princip opt-out na pricip opt-in). Jenže strohá litera zá-
kona nebyla bez dalšího vysvětlení úplně jasná ani právníkům specia-
lizujícím se na telekomunikace a ochranu osobních údajů, a tak Český 
telekomunikační úřad ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních 
údajů a Ministerstvem průmyslu a obchodu připravil společné Výkla-
dové stanovisko s odpověďmi na nejčastější otázky, týkající se no-
vých pravidel pro marketingová volání.
Konec náhodně vygenerovaným telefonním číslům
„Jsme za výkladové stanovisko vděčni,“ uvádí Eduarda Hekšová. 

„Potvrzuje to, co dTest o dopadech novely od počátku tvrdí. Tedy, že 
zákaz marketingových volání neznamená konec pro volání slušných 
podnikatelů svým klientům, zákazníkům, nebo dokonce i pacientům, 
jak se z trhu občas ozývá.“ Pokud má volající jiný právní důvod pro 
své volání než jen samotnou marketingovou nabídku, není ve svém 
volání nijak omezen. Ovšem je důležité připomenout, že „telešmejdy“ 
novela zasáhla na citlivém místě. Pokud se totiž účastník volajícího 
zeptal, odkud mají jeho telefonní číslo, pravidelně se mu dostávalo 
odpovědi, že jeho číslo bylo náhodně vygenerováno počítačem. „Tato 
výmluva už nadále nebude možná,“ potvrzuje Eduarda Hekšová a do-
dává: „Zákon jasně stanoví, že za vytvoření účastnického seznamu 
se považuje i náhodné vygenerování telefonních čísel, přičemž pro 
marketingová volání na čísla z takového účastnického seznamu bude 
zapotřebí předchozího souhlasu účastníka.“
Nevyžádané nabídky jen do konce června
A mohou nám tedy „telešmejdi“ ještě zavolat? Zatím ano, ale jen do 
konce června 2022, kdy končí přechodné období pro nastavení no-
vých podmínek pro marketingová volání. Je také potřeba odlišovat 
„telešmejdy“ s jejich nevyžádanými nabídkami od volání za účelem 
výzkumu trhu, které zůstane i nadále dovolené. Výzkumné volání 
však musí být čisté a transparentní. Pokud by byla marketingová na-
bídka maskována výzkumem trhu, šlo by o zákonem zakázané jed-
nání. „Předpokládáme, že nevyžádaná marketingová volání budou 
postupně ustávat,“ odhaduje Eduarda Hekšová a uzavírá: „I tak musí 
zůstat spotřebitelé stále obezřetní. Šmejdi jsou kreativní a určitě se 
budou snažit se ke spotřebitelům nějakým způsobem dostat. Stále tedy 
platí základní poučka, že nejlepší nabídka za námi nepřijde sama, ale 
že si ji musíme sami aktivně vyhledat.“

Jaroslav Švehla
dTest

dTest
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w w w . g y m s o s r y m . c z
Sokolovská 466/34, 795 01, Rýmařov – tel.: 554 721 150 – mail: info@gymsosrym.cz

Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna.

Obory kuchař, opravář a masér mohou získat krajské 
stipendium.

Škola poskytuje výhodu „rodinného prostředí“
a jemu odpovídajících vzájemných vztahů, výchovu založenou

na pozitivních hodnotách, úctě a toleranci.

• 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

• 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Učební obory

Obor je určen pro žáky, kteří se naučí ručnímu a strojnímu 
obrábění kovu, opravy osobních a nákladních automobilů 
a traktorů. 
Dále získají bezplatně řidičský průkaz na skupinu T, B, C a 
svářečské průkazy (obalená elektroda + CO2).

Je určen pro chlapce a dívky, kteří se naučí přípravě 
pokrmů a obsluze, což jim umožní pracovat samostatně 
v restauracích,
závodních jídelnách a jiných zařízeních. Během studia 
umožňujeme žákům absolvovat barmanský kurz a kurz 
studené kuchyně.

• 79-41-K/81 Gymnázium
Osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd.

• 79-41-K/41 Gymnázium
Čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd.

Studijní obory

• 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou. 
Po ukončení studia najdou absolventi 
uplatnění v oblasti masérství, lázeňství, 
wellness a fitness. 

... škola pro vědu i praktický život

Gymnázium 
a Střední odborná škola,
Rýmařov, přípspěvková organizace

Přihlášky ke studiu podávejte do 
1. března 2022.

Od 2. března 2022 bude probíhat na škole 
příprava na přijímací zkoušky.
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