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číslo 02/2022 cena 15 Kčvyšlo 25. 2. 2022

První rýmařovské miminko  
roku 2022 se jmenuje Kateřina

Kam letos půjdou peníze  
z městského rozpočtu

 
 

Studenti zahájili další ročník  
bezplatného dárcovství krve

V muzeu můžete navštívit výstavu 
Jak vidím Jeseníky  

Horní Město ožilo závodem  
v motoskijöringu

ročník XXIV.
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Vítání občánků

Přihlášku a více informací 
najdete na straně 10.

 

Milé maminky a tatínkové,
srdečně vás zveme 
na slavnostní obřad

Na vaše děťátko i vás se těší 

vedení města a členky Komise pro společenské záležitosti

města Rýmařova
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Aktuálně z města

Hospodaření města v roce 2021
Na únorovém zasedání schválili zastupitelé předběžnou zprávu o hospodaření města 
za rok 2021, které skončilo přebytkem ve výši 96,47 mil. korun. Skutečný přebytek 
hospodaření bude upřesněn poté, co bude provedeno vypořádání dotací (rozvojových 
i neinvestičních), ale protože v tomto směru neočekáváme žádné zásadní úpravy, lze 
výsledek považovat za konečný. 

Celkové příjmy rozpočtu města spolu se 
saldem financování (přebytkem) roku 
2020 představují částku 343 240,69 tis. 
korun. Jen příjmy tvoří 264 897,6 tis. 
korun a zahrnují daňové, nedaňové a ka-
pitálové příjmy a dotace. Zejména da-
ňové příjmy se pro loňský rok z důvodu 
pandemie covidu-19 velmi složitě pláno-
valy. Výpadky v daňových příjmech stá-
tu, které prostřednictvím rozpočtového 
určení daní (procenta z výnosu z DPH 
a daně z příjmů fyzických a právnických 
osob, které náleží obcím) představují 
nejvýznamnější příjem obcí, nás nutily 
k obezřetnosti, a proto schválený roz-
počet počítal s daňovými příjmy ve výši 
137 878,62 tis. korun. V tomto směru 
skutečnost předčila naše původní oče-
kávání, neboť výsledné daňové příjmy 
činily 153 294,19 tis. korun. Nedaňové 
příjmy rozpočtu tvořily částku 65 428,9 
tis. korun, z toho více než 80 % připa-
dá na příjmy z pronájmu majetku měs-
ta (pozemků, bytového a nebytového 
fondu, kanalizační a teplovodní infra-
struktury atd.). V loňském roce dosáhly 
významné výše příjmy z prodeje pozem-
ků (9 994,66 tis. korun) inkasované ze-
jména v souvislosti s prodejem pozemků 
určených k výstavbě rodinných domů 
v Edrovicích (Vychodilova ulice).
Největší výdaje loňského roku byly tra-
dičně směřovány do oblasti služeb pro 
obyvatelstvo, a to 129 802,48 tis. korun. 
Z toho na vzdělávání šlo 32 682,76 tis. 
korun (provoz MŠ, ZŠ a SVČ), na kul-
turu pak 15 898,47 tis. korun (knihovna, 
muzeum, program rozvoje zájmových 
aktivit, vydávání Rýmařovského hori-

zontu a další), na tělovýchovu a sport 
bylo vynaloženo 6 090,46 tis. korun 
(program podpory tělovýchovy a spor-
tu, péče o sportovní zařízení, výstavba 
sportovišť a další), do oprav bytového 
a nebytového fondu bylo investováno 
38 949,38 tis. korun a např. svoz ko-
munálního odpadu nás stál 10 809,34 
tis. korun (přičemž příjem z místního 
poplatku za odpady byl 4 912,68 tis. ko-
run). 
Největší plánovaná investice roku 2021 
– výstavba domu s pečovatelskou služ-
bou na Lidické ulici – byla z důvodu 
pozdního získání kladného rozhodnutí 
o dotaci ministerstva pro místní rozvoj 
zahájena až na podzim, takže místo plá-
novaných 27,4 mil. korun vlastní spo-
luúčasti k dotaci bylo proinvestováno 
jen 1,5 mil. korun. Naopak výsledek roz-
hodnutí o získání dotace na rekonstrukci 
komunikace v Husově ulici, který jsme 
obdrželi s koncem prázdnin, byl nega-
tivní. Tato informace vedla k rozhod-
nutí realizovat novou cestu, parkoviště 
a chodníky na Husově ulici z vlastních 
zdrojů. Práce byly zahájeny na podzim 
částečným položením nové dešťové ka-
nalizace za 750 tis. korun. Podle pod-
mínek pro získání dotace nastavených 
MMR je reálná šance získat dotaci na 
rekonstrukci ulice Julia Sedláka (umís-
tění školských zařízení), proto byla na 
podzim 2021 podána žádost o dotaci 
a celá akce byla přesunuta do roku 2022. 
Je nepsaným pravidlem, že město usiluje 
o získání dotací na každou plánovanou 
investici, byť jsme si vědomi, že to může 
vést k odložení realizace.
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Významnou investicí uplynulého roku byla výstavba cyklostezky 
a dvou přechodů v Janovicích v celkové ceně 11 035,8 tis. korun. 
Dotaci ve výši 10 372,27 tis. korun obdržíme v průběhu roku 2022. 
Město se dočkalo i opravy přivaděče k čistírně odpadních vod podél 
Podolského potoka. Vyvložkování potrubí bezvýkopovou technologií 
stálo 8 868 tis. korun. Jako téměř každý rok byla provedena moderni-
zace a výměna lamp veřejného osvětlení, a to v místní části Harrachov 
a části města. Město investuje také v oblasti životního prostředí, kde 
se podařilo za pomoci dotace z Operačního programu Životní prostředí 
realizovat biokoridory v místních částech Edrovice a Stránské. Dále 
byly opraveny chodníky na ulicích Dukelské a Lidické, vč. nového 
schodiště.
V průběhu roku jsme se také soustředili na projektovou přípravu na 
další období. Byla zpracována projektová dokumentace pro rekon-
strukci objektu bývalé školy Prima k přemístění městského úřadu, re-
konstrukci ulic Lipové a 1. máje (vč. nových chodníků a opravy kana-
lizace), ulice Bednářské, vybudování nového chodníku v Edrovicích, 

vystavění nového parkoviště na ulici 8. května u fotbalového hřiště, na 
výstavbu nových sportovišť (skateparku na Žižkově ulici, multifunkč-
ního hřiště v Jamarticích a v Janovicích, jehož realizace už byla zahá-
jena v roce 2021), na dostavbu technické infrastruktury na Vychodilo-
vě ulici v Edrovicích či přechod u Polikliniky. V oblasti energetických 
úspor město připravilo tři projekty na zřízení fotovoltaické elektrárny.
Celkové výdaje loňského rozpočtu města představují částku 
246 768,27 tis. korun. Rozdíl příjmů a výdajů 96 472,4 tis. korun je 
výsledkem hospodaření minulého roku a tento byl zapojen do rozpoč-
tu roku 2022. Je pravdou, že uvedený přebytek je nejvyšší v historii 
města. Bohužel poslední dva roky, kdy na život nás všech a ekono-
miku státu, obcí a každé domácnosti dopadala pandemie covidu-19, 
byly po všech stránkách nevyzpytatelné a doslova jako na houpačce. 
Za takových okolností je opatrnost při rozhodování o financích města 
pochopitelná.

Lenka Vavřičková, místostarostka
Foto: redakce

Investiční plán Rýmařova na rok 2022
Rok 2022 je z pohledu města proinvestiční. Předběžně vyčíslené inves-
tiční náklady jsou na úrovni 157,4 mil. korun. Některé stavby přecházejí 
z roku 2021, a to zejména výstavba domu s pečovatelskou službou za 
42,7 mil., kterou pro město realizuje na základě výběrového řízení spo-
lečnost Rýmstav CZ, s. r. o. Město na tuto akci získalo dotaci ve výši 
11,4 mil. korun z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a stavba by 
měla být dokončena na podzim tohoto roku.

Regenerace Husovy ulice
Další významnou stavbou přecházející z loňského roku je regenerace 
Husovy ulice, kde se v roce 2021 začala budovat dešťová kanaliza-
ce. Ta bude v letošním roce dokončena, následovat bude kompletní 
oprava uličního prostoru zahrnující úpravu stávající komunikace, do-
plnění chodníků a míst pro parkování, nové propojení s Lipovou ulicí 
a návaznost na autobusové nádraží, úpravu veřejného osvětlení a dal-
ší nutné úpravy vynucené touto investicí. Stavba se nachází v památ-
kové zóně města, z čehož vychází i materiálové řešení nově provádě-
ných konstrukcí. Stavbu pro město realizuje společnost JR STaKR, 
s. r. o., vítěz výběrového řízení, za nabídkovou cenu 19,2 mil. korun.

Další významné opravy
Mezi významné investiční záměry v oblasti komunikací pro letoš-
ní rok patří oprava ulice Julia Fučíka (v Edrovicích – za Hroznem), 
ulic Lipové, 1. máje a Bednářské, chodník Edrovicemi (od rybníka 
po dětský domov – ulice Krátká), parkoviště na ulici 8. května (před 
Správou silnic MSK) a oprava komunikace v ulici Julia Sedláka, na 
kterou se snaží město získat dotaci z programu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR. Některé z uvedených akcí jsou již vysoutěžené a jejich 
realizace bude zahájena podle klimatických podmínek, u ostatních se 
připravují podklady pro výběrová řízení. 
Samostatnou kapitolou je oprava lesní cesty „Ke Kyselé“, poškozené 
kůrovcovou těžbou. Na opravu město získalo dotaci z programu mi-
nisterstva zemědělství ve výši 90 % uznatelných nákladů. Tato akce 
již byla také vysoutěžena a realizaci bude provádět společnost KÁ-
MENBAU, s. r. o., vítěz výběrového řízení, za nabídkovou cenu 2,8 
mil. korun.

Nová budova městského úřadu

Významným investičním záměrem pro letošní rok by byla i přestavba 
bývalé školy Prima na městský úřad. Tímto krokem by město chtělo 
přiblížit dostupnost služeb a sjednotit veškeré agendy, které občanům 
poskytuje. Jelikož jde o investici za cca 70 mil. korun, zastupitelstvo 
ji podmínilo získáním dotace. Město podalo žádost o dotaci z progra-
mu ministerstva pro místní rozvoj už v loňském roce. Výše případné 
dotace by činila max. 20 mil. korun. Nyní probíhá administrace po-
dané žádosti ze strany ministerstva. Pokud by bylo město s žádostí 
úspěšné, akce by se realizovala částečně v letošním roce a práce by 
byly dokončeny v průběhu roku 2023.

Stavba domu s pečovatelskou službou na Hornoměstské ulici
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Investice do sportovně-kulturní infrastruktury
Mimo komunikace město investuje i do sportovně-kulturní infra-
struktury, a to zejména výstavbou multifunkčních sportovních celků. 
V roce 2021 se začalo s výstavbou multifunkčního hřiště v Janovicích 
na Školní ulici, které realizuje společnost sport cité + s. r. o., vítěz 
výběrového řízení, za nabídkovou cenu 2,8 mil. korun. Další multi-
funkční hřiště by letos mělo vzniknout v Jamarticích, aktuálně pro-
bíhá zpracování dokumentace. Specifickým hřištěm, které má město 
v plánu letos realizovat, je nový skatepark na Žižkově ulici. Projekt 
připravila společnost Mystic Constructions, s. r. o., a předpokládané 
náklady na jeho realizaci jsou 4,5 mil. korun. Hřiště zahrnuje různě 
velké a tvarově členité betonové plochy, které budou výškově děleny 
schody nebo nájezdovými rampami s opěrnými zídkami různé šířky 
po stranách. Plochy by měly sloužit pro aktivity nejen na skatech, 
ale i koloběžkách či BMX. V letošním roce chceme dále zřídit nový 
přechod u Polikliniky a také předláždit plochu před radnicí v broká-
tovém stylu.
Při realizaci uvedených záměrů se dá očekávat částečné omezení 

běžného provozu. Věříme, že odměnou za to bude krásnější veřejné 
prostranství a lepší životní podmínky nejen pro občany našeho města.

Luděk Šimko, starosta
Foto: redakce

Dotace schválené v Programech podpory zájmových aktivit  
v Rýmařově na rok 2022 

Zastupitelstvo města Rýmařova vyhlásilo v září 2021 Programy podpo-
ry zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2022. Od října byly programy 
včetně formuláře žádosti a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města vyvěšeny na webových stránkách města 
a na úřední desce. 

Od 1. listopadu 2021 až do 5. ledna 2022 mohly organizace, zapsané 
spolky a další žadatelé podávat žádosti o příspěvek z rozpočtu města 
v rámci stanovených programů. Město Rýmařov přijalo celkem 18 
žádostí, které plánovaly realizaci aktivit s celkovými náklady ve výši 
993 080 korun a požadovaly příspěvek v celkové výši 666 690 ko-
run. Všechny přijaté žádosti splňovaly veškeré náležitosti, a žádného 
žadatele tak nebylo nutno vyřadit z dalšího hodnocení. Nebyly však 
podány žádné nominace na ocenění úspěchu na soutěži.
Žádosti hodnotila komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní 
vztahy a na základě jejího doporučení pak rada a zastupitelstvo rozdě-
lily celkem 466 300 korun, zbylou částku ve výši 83 700 korun navrh-
la komise ponechat v rozpočtové kapitole k rozdělení v rámci podpo-
ry kulturních a zájmových aktivit na základě individuálních žádostí.

Leona Pleská
vedoucí odboru školství a kultury

MěÚ Rýmařov
Foto: archiv redakce

Vizualizace skateparku na Žižkově ulici

Program I – Celoroční činnost

Žadatel Projekt Celkové 
náklady

Požadovaná 
částka

Podíl 
dotace Schváleno

Městské divadlo Rýmařov, z. s. Příspěvek na vytápění objektu 
v roce 2022 82 800,00 Kč 49 000,00 Kč 59,18 % 49 000,00 Kč

Spolek OCTOPUS, z. s. Celoroční činnost spolku 132 600,00 Kč 119 340,00 Kč 90,00 % 119 340,00 Kč

OS Svět Marie Kodovské Celoroční činnost Galerie Marie 
Kodovské 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50,00 % 10 000,00 Kč

Junák – český skaut, z. s., 
středisko Rýmařov Celoroční činnost skautských oddílů 60 000,00 Kč 40 000,00 Kč 66,67 % 40 000,00 Kč

Celkem 218 340,00 Kč

Program II – Kulturní nebo zájmová akce

Žadatel Projekt Celkové 
náklady

Požadovaná 
částka

Podíl 
dotace Schváleno

Základní umělecká škola Rýmařov, p. o. III. ročník festivalu skladatele 
Petra Bazaly 12 500,00 Kč 10 500,00 Kč 84,00 % 10 000,00 Kč

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, p. s. 
Rýmařov

14. ročník Koncertu pro 
Kouzelnou buřinku 12 000,00 Kč 7 000,00 Kč 58,33 % 7 000,00 Kč

Základní škola Rýmařov, Školní 
náměstí 1

Poznáváme region – zámek 
Bruntál, lázně Karlova Studánka 8 280,00 Kč 6 600,00 Kč 79,71 % 6 600,00 Kč
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Dotace schválené v Programech podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově  
na rok 2022

Zastupitelstvo města Rýmařova vyhlásilo v září 2021 Programy podpory 
tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2022. Od října byly programy 
včetně formuláře žádosti a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města vyvěšeny na webových stránkách města 
a na úřední desce. 

Nově byl vyhlášen program Správa majetku města, který je určen 
spolkům, jež pečují o majetek města Rýmařova. Od 1. listopadu 2021 
až do 5. ledna 2022 mohly organizace, zapsané spolky a další žadatelé 
podávat žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci stanovených 
programů.
Město Rýmařov přijalo celkem 50 žádostí, které plánovaly realizaci 
aktivit s celkovými náklady ve výši 15 304 208 korun a požadovaly 
příspěvek v celkové výši 5 171 066 korun. Všechny přijaté žádosti 
splňovaly veškeré náležitosti, a žádného žadatele tak nebylo nutno 
vyřadit z dalšího hodnocení. Dále bylo přijato 19 nominací na ocenění 
úspěchu sportovců na soutěžích.
Žádosti hodnotila komise pro výchovu, vzdělávání a sport a na zá-
kladě jejího doporučení pak rada a zastupitelstvo rozdělily celkem 
4 807 466 korun.

Leona Pleská
vedoucí odboru školství a kultury

MěÚ Rýmařov
Foto: archiv redakce

Ondrašíková Ludmila Jesenický umělecký festival 
JesArt 2022 90 000,00 Kč 72 000,00 Kč 80,00 % 20 000,00 Kč

Western Arts Club, z. s. 25. ročník Velké ceny Indiana 150 000,00 Kč 85 000,00 Kč 56,67 % 40 000,00 Kč

Nárožná Jana Den dětí 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 75,00 % 8 000,00 Kč

Základní umělecká škola Rýmařov, p. o. Betlém pro Rýmařov 2022 35 000,00 Kč 29 750,00 Kč 85,00 % 28 000,00 Kč

Cimbotová Anna 6. ročník festivalu Habibi 99 000,00 Kč 44 000,00 Kč 44,44 % 25 000,00 Kč

Národní památkový ústav, územní 
památková správa Kroměříž Zámecká sezóna 2022 151 700,00 Kč 100 000,00 Kč 65,92 % 100 000,00 Kč

Celkem 244 600,00 Kč

Program III – Talent, reprezentace

Žadatel Projekt Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka

Podíl 
dotace Schváleno

Základní umělecká škola 
Rýmařov, Čapkova 6, p. o. Reprezentace města a školy 4 200,00 Kč 3 500,00 Kč 83,33 % 3 360,00 Kč

Celkem 3 360,00 Kč

Program I – Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Žadatel Projekt Celkové 
náklady

Požadovaná 
částka

Podíl 
dotace Schváleno

SK BADEC RYO, z. s. Celoroční činnost dětí a mládeže 
v badmintonovém klubu 65 000,00 Kč 58 500,00 Kč 90,00 % 58 500,00 Kč

ATLETIKA Rýmařov, z. s. Celoroční činnost 395 000,00 Kč 189 000,00 Kč 47,85 % 189 000,00 Kč

HC SVČ Rýmařov, z. s. Celoroční činnost 85 000,00 Kč 35 000,00 Kč 41,18 % 35 000,00 Kč

SK Jiskra Rýmařov, z. s. Sportovní činnost mládežnických 
družstev v roce 2022 913 625,00 Kč 853 375,00 Kč 93,41 % 851 500,00 Kč

KK Jiskra Rýmařov, z. s. Podpora pro činnost dětí v oddíle 40 000,00 Kč 23 000,00 Kč 57,50 % 23 000,00 Kč

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Rýmařov

Zajištění pravidelné činnosti dětského 
sportovního rybářského kroužku 80 000,00 Kč 60 000,00 Kč 75,00 % 40 000,00 Kč

Ski klub RD Rýmařov, z. s. Celoroční činnost Ski klubu RD 
Rýmařov na rok 2022 770 000,00 Kč 350 000,00 Kč 45,45 % 350 000,00 Kč
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ŠO Jiskra Rýmařov, z. s. Celoroční činnost šachového oddílu 36 000,00 Kč 20 000,00 Kč 55,56 % 20 000,00 Kč

SK Studio Sport a Zdraví, z. s. Celoroční činnost 320 208,00 Kč 225 966,00 Kč 70,57 % 225 966,00 Kč

Kroutil Evžen Celoroční příprava Vojtěcha Kroutila – 
motokros 244 400,00 Kč 46 000,00 Kč 18,82 % 20 000,00 Kč

Celkem 1 812 966,00 Kč

Program II – Podpora činnosti sportovních oddílů

Žadatel Projekt Celkové 
náklady

Požadovaná 
částka

Podíl 
dotace Schváleno

Sbor dobrovolných hasičů 
Janovice Celoroční činnost oddílu 55 000,00 Kč 30 000,00 Kč 54,55 % 20 000,00 Kč

SK BADEC RYO, z. s. Celoroční činnost badmintonového 
klubu 75 000,00 Kč 60 000,00 Kč 80,00 % 30 000,00 Kč

Basketbalová a florbalová 
asociace amatérů Oldies 
Rýmařov

Podpora sportovní činnosti spolku 150 800,00 Kč 105 800,00 Kč 70,16 % 10 000,00 Kč

SK Jiskra Rýmařov, z. s. Celoroční činnost oddílu 622 875,00 Kč 466 125,00 Kč 74,83 % 412 400,00 Kč

KK Jiskra Rýmařov, z. s. Pokrytí nákladů na činnost oddílu 62 000,00 Kč 35 500,00 Kč 57,26 % 30 000,00 Kč

SPV Jiskra Rýmařov, z. s. Podpora činnosti oddílu Sport pro 
všechny 51 200,00 Kč 15 200,00 Kč 29,69 % 15 200,00 Kč

Polák Aleš Činnost oddílu stolního tenisu 
a reprezentace města v krajské soutěži 36 000,00 Kč 14 000,00 Kč 38,89 % 10 000,00 Kč

AK Běžci z Rya Rýmařov, z. s. Celoroční činnost oddílu 90 000,00 Kč 50 000,00 Kč 55,56 % 20 000,00 Kč

Celkem 547 600,00 Kč

Program III – Správa majetku města

Žadatel Projekt Celkové 
náklady

Požadovaná 
částka

Podíl 
dotace Schváleno

SK Jiskra Rýmařov, z. s.
Dofinancování provozních nákladů 
spojených s provozem a údržbou 
zařízení v majetku města v roce 2022

1 940 000,00 Kč 1 746 000,00 Kč 90,00 % 1 746 000,00 Kč

KK Jiskra Rýmařov, z. s. Pokrytí nákladů na činnost oddílu 268 000,00 Kč 218 000,00 Kč 81,34 % 218 000,00 Kč

Celkem 1 964 000,00 Kč

Program IV – Pořádání významných sportovních akcí

Žadatel Projekt Celkové 
náklady

Požadovaná 
částka

Podíl 
dotace Schváleno

Sedláček Václav Výjezd na kolečkových lyžích na 
Praděd 2022 37 500,00 Kč 15 000,00 Kč 40,00 % 15 000,00 Kč

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, 
p. s. Rýmařov

XII. ročník Pétanque s Kouzelnou 
buřinkou 14 000,00 Kč 7 000,00 Kč 50,00 % 7 000,00 Kč

Základní škola Rýmařov, 
Školní náměstí 1 Okresní turnaj ve vybíjené 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 80,00 % 3 000,00 Kč

Czech Cycling Tour, s. r. o. Závod míru 2022 7 937 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1,26 % 80 000,00 Kč

Klub českých turistů, odbor 
Rýmařov 47. ročník Rýmařovské padesátky 11 000,00 Kč 8 800,00 Kč 80,00 % 8 800,00 Kč

Gymnázium a Střední odborná 
škola Rýmařov 15. ročník Běhu na Praděd 9 300,00 Kč 7 000,00 Kč 75,27 % 7 000,00 Kč

Gymnázium a Střední odborná 
škola Rýmařov

17. ročník Velikonočního turnaje 
v košíkové 6 500,00 Kč 4 700,00 Kč 72,31 % 2 000,00 Kč
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První rýmařovské miminko roku 2022 se jmenuje Kateřina

Město Rýmařov má prvního občánka roku 2022. Holčička Kateřina se na-
rodila v olomoucké porodnici ve středu 12. ledna osm minut po desáté 
hodině dopolední Martině Melnické a Daliboru Holušovi. Narození první-
ho občánka Rýmařova na počátku kalendářního roku je vždy slavnostní 
událostí. Nejinak tomu bylo i letos. 
Po narození měřilo děvčátko 49 cm a vážilo 3,5 kg. Holčička dosta-
la jméno Kateřina. „Pohlaví miminka jsme věděli dopředu a vybírali 
jsme klasické české jméno,“ svěřila se maminka Martina, která před 
nástupem na mateřskou pracovala na Úřadu práce. Tatínek Dalibor 
působí ve stavebnictví a oba rodiče žijí v Rýmařově od narození. Na 
Kačenku čekala doma čtyřletá Terezka, která malou sestřičku ráda 
chová a mamince s ní pomáhá. Tatínek chtěl být u porodu, nakonec 
však kvůli rozhodnutí lékařů provést týden po termínu porodu císař-
ský řez sledoval příchod své druhé dcery na svět přes sklo. „Z po-
rodnice jsem šla už po čtyřech dnech domů. Druhá dcera je klidnější 
a taky už jsme hlavně věděli, co nás čeká,“ sdělila ještě maminka.
K narození miminka popřáli rodičům také zástupci města Rýmařova, 
starosta Luděk Šimko a místostarostka Lenka Vavřičková. Ke gratu-

lantům se připojuje i redakce Rýmařovského horizontu a přeje novo-
rozené holčičce hodně zdraví a štěstí. Totéž přání patří i všem dalším 
novorozencům roku 2022. 

JS
Foto: redakce

Krečmer Patrik 1. ročník koloběžkového závodu 
O trofej střelené vlčice 50 000,00 Kč 35 000,00 Kč 70,00 % 20 000,00 Kč

RIOCYCLING TEAM, z. s. Pořádání mezinárodních 
cyklokrosových závodů 281 500,00 Kč 120 000,00 Kč 42,63 % 120 000,00 Kč

Volejbal Rýmařov, z. s. Mezinárodní turnaj k výročí 17. 
listopadu 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 75,00 % 15 000,00 Kč

SK Jiskra Rýmařov, z. s.
XXIII. ročník mezinárodního turnaje 
přípravek a mladších žáků Lord Cup 
2022

111 800,00 Kč 37 200,00 Kč 33,27 % 37 200,00 Kč

Nárožná Jana Mistrovské utkání mužů KHL – Winter 
Classic 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50,00 % 4 000,00 Kč

Nárožná Jana Rýmařovská obrliga 100 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60,00 % 6 000,00 Kč

Nárožná Jana Univerzitní hokej Winter Classic 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50,00 % 4 000,00 Kč

SPV Jiskra Rýmařov, z. s. 46. ročník Rýmařovského desetiboje 23 000,00 Kč 8 900,00 Kč 38,70 % 8 900,00 Kč

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Rýmařov

Zajištění 2. ročníku rybářských závodů 
dospělých a dětí s mezinárodní účastí 
Ryo game Fishing 2022

140 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14,29 % 10 000,00 Kč

Ski klub RD Rýmařov, z. s. 27. ročník DuKo triatlon Rýmařov 2022 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 33,33 % 20 000,00 Kč

Ski klub RD Rýmařov, z. s. Jesenická magistrála MTB 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč 40,00 % 5 000,00 Kč

Ski klub RD Rýmařov, z. s. Lesní běh lyžařů Rýmařov 2022 14 000,00 Kč 5 000,00 Kč 35,71 % 5 000,00 Kč

Ski klub RD Rýmařov, z. s. Krajský závod v běhu na lyžích 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50,00 % 10 000,00 Kč

Ski klub RD Rýmařov, z. s. Koláčkový závod v běhu na lyžích 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50,00 % 5 000,00 Kč

ŠO Jiskra Rýmařov, z. s. Velká cena Rýmařova mládeže v šachu 
2022 10 500,00 Kč 5 000,00 Kč 47,62 % 5 000,00 Kč

AK Běžci z Rya Rýmařov, z. s. Štěpánská desítka 20 000,00 Kč 14 000,00 Kč 70,00 % 5 000,00 Kč

AK Běžci z Rya Rýmařov, z. s. Alfrédka – Memoriál Miloslava 
Čermáka 19 000,00 Kč 11 500,00 Kč 60,53 % 5 000,00 Kč

AK Běžci z Rya Rýmařov, z. s. Běh na Čerťák 19 000,00 Kč 12 500,00 Kč 65,79 % 5 000,00 Kč

Celkem 412 900,00 Kč
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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, posunuje 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 a v tiš-
těné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční 
úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům z epidemio-
logických důvodů nedoporučuje.  
Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z pří-
jmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy nalezne-
te rovněž na stránkách Finanční správy. Od konce února 2022 bude 
možno vyplňovat i podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
také elektronicky prostřednictvím portálu Moje daně - adisspr.mfcr.cz 
(v aplikaci Online finanční úřad nebo pomocí aplikace Elektronická 
podání pro Finanční správu). Aktuální informace k dostupnosti jed-
notlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického 
podání naleznete 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 sběr-
ných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.
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 výše uvedených kontaktů. Vaše 
dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních 
pracovišť, kteří odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních sou-
vislostí.

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí FÚ pro Moravskoslezský kraj

Město podpořilo projekt „Česko-polská budoucnost“
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci 
obecně prospěšné společnosti Rýmařovsko na předfinancování projektu 
„Česko-polská budoucnost“ ve výši 583 000 Kč.
Vedoucí kanceláře Rýmařovsko, o. p. s. Petr Pecha se na měs-
to obrátil se žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci na 
předfinancování projektu „Česko-polská budoucnost“, na který se 
společnosti podařilo získat dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregi-
onu Praděd v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polsko Interreg V-A. 
Projekt by měl probíhat od ledna do prosince 2022, připraveny jsou 
následující aktivity:
• třídenní setkání českých a polských partnerů – přednášky budou 

na téma Společné projekty na česko-polské hranici, podpora roz-
voje cestovního ruchu v pohraničí, marketing cestovního ruchu, 
využití česko-polské spolupráce při obnově kulturních památek 
v regionu. 

• vydání kapesního průvodce týkající se atraktivit a zajímavostí 
v rámci propagace cestovního ruchu na Rýmařovsku i v Ozimku. 

Publikace bude dvoujazyčná (ČJ, PJ) v počtu 2 000 ks s propoje-
ním QR kódů s mobilní aplikací ARTHUR.

V rámci projektu bude pořízen notebook, dataprojektor a promítací 
plátno. Veškeré vybavení bude využito i následně na dalších akcích 
v rámci česko-polské spolupráce v regionu (na besedách, výstavách, 
školeních) pořádaných místní akční skupinou, sdružením obcí a ob-
cemi a v rámci udržitelnosti již zrealizovaných projektů s polskými 
partnery. Pro propagaci budou kromě pozvánek a plakátů také poří-
zeny propagační předměty (bloky, diáře, propisky, papírové tašky, 
deštníky). 
Celkové náklady projektu činí 22 401,65 € (582 442,90 Kč), přičemž 
schválená dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů činí 19 041,40 € 
(495 076,40 Kč), vlastní podíl příjemce pak činí 3 360,25 € (87 366,50 
Kč).

Leona Pleská
vedoucí odboru školství a kultury

MěÚ Rýmařov

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracovi-
ště v Bruntále, oznamuje termíny pro odevzdání daňových 
přiznání v klubovně Střediska volného času Rýmařov (mezi- 
patro), Okružní ulice 1059/10 (vedle autobusového nádraží).:

•	 středa 30. března 2022 od 12:00 do 17:00 hodin
•	 pátek 1. dudna 2022 od 08:00 do 14:00 hodin

Oceňování významných činů nebo zásluh pro město
Rada města schválila úpravu způsobu oceňování osobností, jejichž čin-
nost byla pro Rýmařov významným přínosem, nebo šířily dobré jméno 
našeho města ve světě. Jak je tedy možno významné osobnosti ocenit?
Čestný občan města
Uděluje se významným osobnostem, které se zasloužily o město, po-
dílely nebo podílejí se na duchovní i materiální pomoci městu nebo 
jako projev úcty při příležitosti jejich životního jubilea nebo význam-
né události ve městě. Uděluje se osobám, které nemají trvalý pobyt 
ve městě. Návrhy na ocenění se přijímají průběžně, udělení schvaluje 
zastupitelstvo města na návrh rady města.
Zasloužilý občan města
Uděluje se občanům žijícím v našem městě, kteří mají významné 
zásluhy při rozvoji města v různých oblastech při jejich životním 
jubileu. Návrhy na ocenění se přijímají průběžně, udělení schvaluje 
zastupitelstvo města na návrh rady města.
Pamětní medaile města Rýmařova

Uděluje se za významné úspěchy ve sportu, za získání význam- 
ného ocenění v jiných mezinárodních soutěžích nebo za významné 
dílo v oblasti kultury, sportu, lékařství a podobně s přínosem pro měs-
to Rýmařov, případně za jiný významný čin ve prospěch města či jeho 
občanů. Udělení medaile je spojeno s předáním pamětního listu s uve-
dením jména, odůvodnění a data. Pamětní medaile může být udělena 
pouze jednou.

Dosavadní držitelé ocenění
Čestný občan města

Mons. ThDr. František Vaňák
Zasloužilý občan města

František Vychodil, Jaroslav Němec, Ing. Miloslav Marek
Pamětní medaile města Rýmařova
Mgr. Jiří Karel, František Pohanka

Zdroj: webové stránky města
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Přihlaste své miminko na Vítání občánků
Došlo ke změně právní úpravy a rodiče dětí budou ke slavnostnímu 
obřadu „Vítání občánků“ zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. 
Přihlášku máte k dispozici níže nebo si ji můžete stáhnout na www.
rymarov.cz či nechat poslat na email a také vyzvednout osobně na měst-
ském úřadě. 
Je tedy nutné, aby rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání svého 
děťátka mezi občany našeho města, doručili Městskému úřadu Rý-
mařov přihlášku na tuto akci. Vyplněnou přihlášku lze zaslat na úřad 
poštou nebo datovou schránkou, případně doručit osobně na matriku. 

Zákonný zástupce miminka poté včas obdrží pozvánku. Vítání občán-
ků se vždy koná v sále Základní umělecké školy Rýmařov na Diva-
delní ulici a je určeno dětem ve věku od šesti týdnů do jednoho roku 
s trvalým pobytem na území města Rýmařova. Nejbližší termín pro 
tuto akci je plánován na 20. března 2022. 
Více informací poskytne Renata Tvrdcová, matrikářka Městského 
úřadu Rýmařov, náměstí Míru 1, kancelář č. 201, tel. 554 254 142.

JS

PŘIHLÁŠKA NA SLAVNOSTNÍ OBŘAD
„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“

a souhlas se zpracováním osobních údajů

Jméno a příjmení dítěte:  ..............................................................................................................................................

Datum narození: ............................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................................................

Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce):  .........................................................................................................

Doručovací adresa: ........................................................................................................................................................
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu)

Kontakt (telefon, e-mail): ..............................................................................................................................................

Informace o zpracování osobních údajů
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány výhradně k výše uvedenému účelu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje nebudou předávány jiným osobám a po uplynutí 3 let 
nebo po odvolání Vašeho souhlasu budou zlikvidovány. Bližší informace o Vašich právech a způsobu jejich výkonu 
naleznete na https://www.rymarov.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Správce osobních údajů: Město Rýmařov se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Já níže podepsaný, souhlasím, aby město Rýmařov v rámci slavnostního vítání občánků zpracovávalo mé osobní 
údaje a osobní údaje mého dítěte pro tyto účely:

Zveřejnění jména a příjmení mého  s y n a / d c e r y *  v Rýmařovském horizontu  
(v tištěné i elektronické verzi) a na sociálních sítích města Rýmařov. ...................................................... ANO    NE*

Pořízení fotografií mého  s y n a / d c e r y *  a mé osoby a jejich zveřejnění v Rýmařovském horizontu 
(v tištěné i elektronické verzi) a na sociálních sítích města Rýmařov.  ..................................................... ANO    NE*

Svým podpisem potvrzuji účast na slavnostním obřadu „Vítání občánků“.

Datum a podpis rodiče (zákonného zástupce) dítěte:  ....................................................................................................

*nehodící se škrtněte
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa podle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

STAROSTA MĚSTA RÝMAŘOVA VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pozice strážník/strážnice Městské policie Rýmařov

Místo výkonu práce: město Rýmařov
Předpokládaný nástup:  1. dubna 2022, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 7. platová třída – strážník čekatel – do 

doby získání osvědčení o splnění sta-
novených odborných předpokladů,  
8. platová třída – v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a naří-
zením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, vše ve znění pozděj-
ších předpisů + zvláštní příplatek + mož-
nost přiznání osobního příplatku

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstna-
neckých výhod

Popis pracovní činnosti:
Strážník městské policie plní úkoly dle ustanovení § 2 zákona 
o obecní policii, zejména:
	přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
	dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
	podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na 

dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komu-
nikacích,

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

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

stvích v obci,
	odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
	poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu 

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

takové osvědčení uchazeč vlastní.
Jiné požadavky na zájemce:
Požadované znalosti a dovednosti:
	velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
	řidičský průkaz skupiny B, 
	dobrá fyzická kondice,
	odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita,
	zbrojní průkaz skupiny D výhodou.
Písemná přihláška zájemce bude obsahovat:
	označení výběrového řízení,
	jméno, příjmení a titul uchazeče,
	datum a místo narození uchazeče,
	státní příslušnost uchazeče,
	místo trvalého pobytu uchazeče,
	číslo občanského průkazu,
	kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,

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

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

	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 zá-

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

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

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

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

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že 
vyhlašovatel je oprávněn k ověření pravdivosti čestného prohlá-
šení o splnění podmínky spolehlivosti dle ustanovení § 4b zákona  
č. 553/1991 Sb.:
1. Pořídit si opis z evidence přestupků vedené rejstříkem trestů nebo 

údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných 
přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky přestupků, podle 
§ 4b odstavce 1 zákona č. 553/1991 Sb.

2. Požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko, zda 
existují skutečnosti nasvědčující tomu, že uchazeč založil, podpo-
ruje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje 
k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, ná-
boženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že vy-
hlašovatel si k ověření bezúhonnosti uchazeče dle ustanovení § 4a 
zákona č. 553/1991 Sb. vyžádá opis z evidence rejstříku trestů. 
Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel 
tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými 
právními předpisy.
Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 
230/1, 795 01 Rýmařov
Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou v obálce označené „Výběrové řízení strážník Městské policie 
Rýmařov – Neotvírat“, doručené nejpozději v den stanovené lhůty 
pro podání přihlášky.
Lhůta pro podání přihlášky:  21. 3. 2022
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového ří-
zení zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně 
až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které mu 
účastí ve výběrovém řízení vznikly. Souhlas se zpracováním osob-
ních údajů je zveřejněn a dostupný ke stažení na úřední desce města: 
www.rymarov.cz. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty 
s osobními údaji a výpis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět 
uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Luděk Šimko, starosta 
města Rýmařova, tel.: 554 254 130, popř. Ing. Lenka Vavřičková, 
místostarostka města Rýmařova, tel: 554 254 131.

Ing. Luděk Šimko, v. r.
starosta města Rýmařova
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Hlasování ZM o odvolání starosty a místostarostky z funkcí
Poslední zasedání č. 22 Zastupitelstva města Rýmařova dne 10. úno-
ra 2022 znamenalo pro fyzicky přítomné občany a online sledující 
diváky na internetu názornou ukázku fungování účelového spolčení 
stávající „koalice“. Konkrétně tedy všech zastupitelů za SNK ED, 
PRO ZS, KDU-ČSL, ODS, KSČM, SPD, SPORTOVCI a jedné „pře-
stoupivší“ členky zastupitelstva za ČSSD do koaliční, po dlouhá léta 
bývalým starostou Ing. Kloudou budované a úzce provázané struk-
tury ve vedení města. Při hlasování o mých přednesených návrzích 
usnesení k odvolání stávajícího starosty Ing. Šimko a místostarost-
ky Ing. Vavřičkové z jejich funkcí shora uvedený výčet zastupitelů 
oběma funkcionářům vyjádřil svoji bezmeznou a jednolitou podporu. 
V jednom šiku. Bez uzardění, bez sebemenších náznaků studu.

Proč by se mělo jednat o „účelové spolčení“ koaličních zastupitelů, 
ptáte se? Protože se totiž vůbec nejednalo o vyjádření podpory tako-
vému starostovi a místostarostce, kteří by za uplynulé více jak tři roky 
volebního období do „roztrhání těla“ hájili výlučně zájmy a prospěch 
všech občanů Rýmařova. Opak je pravdou.

V preambuli odůvodnění mých návrhů usnesení k odvolání dvou výše 
jmenovaných funkcionářů z funkcí jsem uvedl tyto následující sku-
tečnosti:

Na 6 vybraných příkladech můžete sami posoudit sepsané důvody 
pro odvolání shora nadepsaných funkcionářů z funkcí. Mezi důvo-
dy pro odvolání vedoucích funkcionářů řadím jejich dlouhodobou 
neschopnost projevu elementární pracovní a morální kompetence 
k řízení města, nehospodárné, mnohdy protekcionistické, nakládání 
s veřejnými prostředky a na doložených případech spáchání nejedné 
odhalené licoměrnosti.

Otevřeně si už přiznejme, že za více jak tři roky uplynulého volebního 
období jsme v pojetí výše jmenovaných funkcionářů byli svědky nejed-

noho případu uplatňování vlády arogance moci, povýšenosti, nepocti-
vosti, svévole, porušování dobrých mravů, měření „dvojím metrem“, 
politické korupce a pokryteckého klientelismu na úkor veřejného zá-
jmu v neprospěch spoluobčanů.
Z podrobně popsaného obsahu šesti níže uvedených bodů odůvodně-
ní zveřejněných na internetových stránkách www.rymarovbudelip.cz 
je dále zjevné, že se obelhávání a lež staly v jednání stávajících ve-
doucích funkcionářů města již jakousi nepsanou normou či dokonce 
zvykem.

1. Popření zásady rovného postavení zastupitelů
2. Porušení tiskového zákona a cenzura v Rýmařovském horizontu
3. Kauza Pre-Gel, s.r.o., „v likvidaci“: úhrada zákonných úroků 

z prodlení
4. Okolnosti výběru alternativy kruhového objezdu na ulici Julia 

Sedláka
5. Skutečnosti o návrhu a přijaté změně Zřizovací listiny Bytermu 

Rýmařov, p. o.
6. Podpora financování nové fotbalové tribuny a zázemí pro fotba-

lový stadion

Takovému nepřístojnému jednání, nekalému způsobu nakládání s ve-
řejnými prostředky a zákulisnímu stylu řízení města je třeba udělat 
co nejdříve ráznou přítrž, a to včetně ukončení uplatňování vysoce 
„nadstandardní“ podpory privilegovaným jednotlivcům nebo „spřáte-
leným“ zájmovým skupinám.

Jedná se o první nezbytný krok pro nastolení lepší budoucnosti a za-
jištění prospěchu všech občanů Rýmařova bez výjimek a pro nastar-
tování skutečně nové éry a vzestupu našeho města do sféry prosperity 
a zvyšování životní úrovně vás, spoluobčanů.

JUDr. Jan Cuták
člen zastupitelstva

Názory rýmařovských zastupitelů 

Reakce na předchozí článek
Upřímně doporučujeme každému, aby si dal tu práci a přečetl si 
23stránkový materiál předložený JUDr. Cutákem jako podklad pro 
odvolání vedení města. Každý ať si udělá svůj názor. Informace jsou 
v materiálu podávány pouze jednostranně a souvislosti znají jen ti, kteří 
byli s jednotlivými kauzami seznamováni průběžně, což jsou zastupi-
telé. Materiál JUDr. Cutáka ale evidentně svým obsahem nebyl určen 
zastupitelům, nýbrž občanům. V lidech je potřeba před volbami opět 
rozdmýchat pocit, že se na radnici dějí nepřístojnosti. 
Na základě všech dostupných informací většina (15) zastupitelů svo-
bodně a demokraticky hlasovala proti odvolání vedení města. O svém 
návrhu nepřesvědčil JUDr. Cuták ani tzv. opoziční zastupitele, kteří se 
při hlasování zdrželi. Jediný pro odvolání byl předkladatel. Dva za-
stupitelé byli ze zasedání omluveni (oba za hnutí ANO). Nejednalo se 
o žádné „účelové spolčení koalice“, ale rozumné vyhodnocení každého 

zastupitele, zda popsané „kauzy“ jsou, či nejsou důvodem pro odvolání. 
Slova JUDr. Cutáka o boji za „nastolení lepší budoucnosti a zajištění 
prospěchu všech občanů Rýmařova bez výjimek a pro nastartování 
skutečně nové éry a vzestupu našeho města do sféry prosperity a zvy-
šování životní úrovně vás, spoluobčanů“ jsou jen prázdná slova a poli-
tické fráze. Co hmatatelného za panem zastupitelem v tomto volebním 
období zatím zůstává? My víme o třech trestních oznámeních, která 
podal na současné či bývalé vedení města nebo jím zřízené organizace. 
Vyšetřování zaměstnalo desítky lidí přípravou podkladů, sepisováním 
vyjádření a absolvováním výslechů na policii. Všechna oznámení byla 
Policií ČR odložena jako nedůvodná.
Nechme se překvapit, zda a jak budou útoky JUDr. Cutáka na ty, kteří 
„nehlasují s ním“, s blížícími se komunálními volbami pokračovat.

Luděk Šimko, Lenka Vavřičková

Město nabízí k prodeji pozemky pro stavbu rodinného domu
Město Rýmařov vyhlásilo záměr prodeje pozemků. Jde o pozemky parc. 
č. 254 a parc. č. 255/2, vše v katastrálním území Edrovice, o celkové 
výměře 1 544 m2, za účelem výstavby rodinného domu. Prodej proběhne 
nabídkovou obálkovou metodou. Podrobné podmínky najdete na úřední 
desce městského úřadu – www.rymarov.cz.

Minimální nabídková cena je stanovena na 541 789,60 korun (v část-
ce je již započteno DPH ve výši 21 %). Tato cena je minimální na-
bídkovou cenou, ze které budou zájemci vycházet při podávání svých 
nabídek. Ke kupní ceně budou připočteny náklady spojené s převo-
dem (kolek, náklady na vyhotovení znaleckého posudku). Jediným 

Užitečná informace
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hodnoticím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší na-
bídnutá cena.
Nabídky musí být doručeny nejpozději 7. března 2022 do 16:00, tedy 
do zahájení schůze hospodářské komise, na které se budou nabídky 
otevírat. Zájemci mohou být u otevírání obálek přítomni.

Podmínkou prodeje je výstavba rodinného domu pro individuální by-
dlení. Do 18 měsíců od uzavření budoucí smlouvy musí být uzavřena 
kupní smlouva a kupující musí získat pravomocné stavební povolení 
či jiné opatření příslušného orgánu státní správy umožňující řádné 
zahájení stavby a nejpozději do 12 měsíců od uzavření kupní smlou-
vy musí kupující vybudovat základy a základovou desku rodinného 
domu.
Po provedení výběrového řízení a schválení prodeje v zastupitelstvu 
města bude s úspěšným zájemcem (kupujícím) uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě kupní, přičemž kupující musí nejpozději do 60 
dnů od jejího podpisu uhradit městu 50 % kupní ceny s DPH. Město 
si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v kterékoliv jeho fázi, 
a to bez udání důvodu.
Bližší informace k prodeji lze získat na finančním odboru MěÚ Rýma-
řov, náměstí Míru 230/1 u Ing. Martina Sekaniny, tel.: 554 254 153, 
e-mail: sekanina.martin@rymarov.cz.

JS
Zdroj: MěÚ Rýmařov

Rýmařovská psycholožka  
ukončila svou praxi

Zástupci města v první polovině února poděkovali za dlouholetou 
práci klinické psycholožce Mgr. Iloně Servusové, která k 31. lednu 
2022 ukončila svou praxi. Pacienti se mohou v případě potřeby ob-
racet na PhDr. Vlastu Sehnalovou (tel. 732 377 251, nám. Míru 68/3, 
Bruntál), případně na MUDr. Evu Rozsívalovou (dětská psychiatrie, 
tel. 583 219 713, Nemocniční 270, Uničov).

Foto a text: Jana Krajčová 
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Zdravotnictví

Školství

Díky krajskému projektu proběhlo ve škole několik důležitých aktivit

Od července 2021 je Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov za-
pojena do krajského projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdě-
lávání v MSK II, ve zkratce označovaného jako OKAP II. Díky finanční 
podpoře z projektu bylo od září realizováno několik klíčových aktivit.
Motivační workshopy 1. ročníků
Žáci prvních ročníků gymnázia i střední odborné školy se aktivně zú-
častnili motivačních workshopů. Tyto aktivity měly za úkol stmelit 
nové kolektivy a vytvořit pevný základ pro další studium na škole. 
Třídy prožily dva dny v různých oblastech Jeseníků a žáci během her, 

soutěží a úkolů naplňovali a budovali kompetence a adaptovali se na 
nový kolektiv nejen spolužáků, ale i pedagogů. 
Výjezdy do divadel či zoo
V projektu jsou také aktivity kroužků spojené s různými výjezdy. 
Kroužky vznikly pod hlavičkou OKAP II a žáci společně s ostatními 
vyjíždějí nejen do divadel, ale i ostravské zoo, rozhlasu nebo televize.
CPV centra
V rámci projektu vznikají tři tzv. centra praktického vyučování. Díky 
finanční podpoře se vybavují místnosti novými stroji či technolo  - 
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giemi. První centrum je zaměřeno na strojírenství, druhé na zeměděl-
skou techniku a třetí na gastronomii. Realizační tým OKAP II přes 
výběrová řízení pořídil do gastrocentra elektrickou grilovací desku, 
šokový zchlazovač-zmražovač, salamander gril či nízkoteplotní pec 
s uzením a další zařízení. Do strojírenského centra byly pořízeny hro-
tové soustruhy, ohýbačky plechů či nové autodiagnostiky. V centru 
pro zemědělství se žáci naučí pracovat s kultivátorem, rozmetačem, 
secím strojem a v neposlední řadě s novým traktorem. Výběrová ří-
zení jsou ukončena a v současné době škola čeká na dodání strojů. 
Celkové náklady na tyto stroje, zařízení a technologie dosahují k  
7 000 000 korun.

Díky novým zařízením a strojům si pedagogové zvýší svou odbornou 
znalost a kompetence. Osvojí si novou technologii na workshopech 
či školeních. Škola také komunikuje s místními zaměstnavateli, se 
kterými podepsala memoranda o spolupráci. Při různých aktivitách 
projektu budou mít žáci možnost se s potenciálními zaměstnavateli 
osobně setkat a navštívit provozovny partnerů školy. Zaměstnavate-
lé zároveň podpoří svými znalostmi a odborností pedagogy školy při 
workshopech a školeních na novém zařízení. 
Od září absolvovali učitelé gastronomických oborů workshopy Ku-
chař v účelovém stravování / Česká kuchyně v moderním pojetí 
a Zvěřinové a houbové speciality. Další workshopy jsou naplánovány 
na zbývající čas projektu, který končí 30. 11. 2023. V dalších měsí-
cích tohoto školního roku nás čekají klíčové aktivity nazvané Sdílení 
učeben, Workshopy pro žáky ZŠ, Prezentiády, Matematické soustře-
dění či Dny/Výjezdy ve firmách. 

Za projektový tým 
Mgr. Martina Ujfaluši

Foto: archiv školy

Zahájili jsme další ročník bezplatného dárcovství krve 
I v dnešní nelehké době poznamenané pandemií koronaviru je důležité, 
aby každý pomáhal druhým v rámci svých možností. Studenti Gymnázia 
a Střední odborné školy v Rýmařově reagovali na celorepublikový nedo-
statek krve a rozhodli se rozšířit řady dobrovolných dárců. 
Ve druhý lednový pátek se vydali pod vedením Mgr. Bronislava 
Koňaříka, pedagoga a dárce v jedné osobě, na transfúzní stanici do 
Bruntálu. I když někteří neprošli přísnými kritérii pro darování krve, 
je třeba ocenit jejich zájem a chuť pomoci. Současně je třeba vyzdvih-

nout studentky maturitního oboru Masér sportovní a rekondiční Ane-
tu Caisbergerovou a Kateřinu Zavadilovou a studenty učebního oboru 
Kuchař-číšník Richarda Hájka a Moniku Kadlecovou, kteří úspěšně 
absolvovali všechna vyšetření, takže mohli usednout v odběrovém 
sále a darovat svoji krev. S vedením transfúzní služby jsme napláno-
vali další dárcovskou akci našich studentů na polovinu dubna.

Mgr. Bronislav Koňařík
Foto: AGEL Transfúzní služba, a. s.

Bubnování s Karlem Cvrkem
Na začátku prosince 2021 proběhla pro všechny třídy prvního stupně 
Základní školy Rýmařov vítaná kulturně-naučná akce. Pan učitel Karel 
Cvrk ze Základní umělecké školy Rýmařov díky projektu Místní akční 
plánování realizovanému MAS Rýmařovsko nabídl všem zájemcům 
z řad škol a školek Rýmařova i okolních obcí seminář bubnování na af-
rické bubny. 
Vzhledem k epidemiologické situaci žáci ZŠ Rýmařov nemohou za 
kulturou do divadel, nepotkávají se ve větším počtu. Proto přišla 
vhod nabídka uspořádat bubnování v sále ZUŠ a všechny třídy zde 
jednotlivě vystřídat, aby se nepotkaly, samozřejmě za dodržování hy-

Ukázka některých pořízených a dodaných strojů a zařízení
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Jééé, mami, já bych si přála kočičku... jé, tati, 
já chci raději pejska… nebo křečka, rybičky, 
činčilu. Kamarád má ještěrku, já bych se o ni 
staral. Fakt. Ty z odvážnějších dětí touží mít 

hada nebo sklípkana, dítka poněkud radikálněj-
ší by provokovala touhou po potkanovi znuděně 

povalujícím se na levém rameni. Jistě nejedno srdce 
vyučujícího přírodopisu by zajásalo nad znalostmi živočišné říše žáka 
školou povinného. Ale… vše je nějak jinak. 
K aktivitě zrozený školní parlament přišel s myšlenkou originálního 
školního maskota, který by byl nositelem všech potřebných vlast-
ností a idejí vystihujících většinu z těch, kteří navštěvují školy všeho 
druhu. A naše škola tedy nemůže jen tak přihlížet. Vlastně ani ne-
trvalo dlouho a na jednom z parlamentních sezení se zrodil nápad, 
že bychom si právě takové zvířátko mohli adoptovat v nedaleké Zoo 
Olomouc. Jen o málo déle trvalo hledání zvířete z nejlepších. Žralok 
zamítnut. Klokan zamítnut. Všichni znejistěli u slona indického. Di-
kobraz zamítnut také. O hmyzu snad neuvažoval nikdo. Stejně dopad-
lo mnoho dalších obyvatel zoo, až se najednou zrodil lemur. A hned 
s dobře zapamatovatelným jménem Evža. Slovo dalo slovo. Nejdříve 
tedy myšlenka dala myšlenku. Hlasovat se ani nemuselo a přírůstek 

(tedy jen vzdálený) byl na světě. Stejně jako možnost to vše realizovat 
a najít tolik potřebné peníze. 
Původně se tedy rozmýšlel plán, jak naplnit pomyslnou kasičku (krás-
né keramické prasátko) dostatečným množstvím financí. Prvním ná-
padem bylo uspořádání výstavy uměleckých děl z rukou dětí i s ná-
slednou dražbou žákovského umění, ten byl ale nakonec odsunut do 
příhodnějších měsíců. Právě tak se otevřela jiná možnost, na začátku 
z mnoha důvodů zavrhovaná, a tou byla žádost žákům o dobrovolnou 
sbírku. Záměr se jevil sice jako velmi rychlý, ale obavu vzbuzovala 
možnost nezískání dostatečného množství financí, tedy nesetkání se 
s potřebným nadšením vhodných dárců. Právě zde ale došlo k zásad-
nímu a největšímu omylu. Hned v prvních dnech se nasbíralo mezi 
žáky i učiteli tolik, že lemur Evža se už pomalu stával naším masko-
tem, dítětem, členem naší celoškolní rodiny. To vše za nashromáždě-
nou částku přesahující 3 000 korun. Škoda jen… škoda že nikdy ne-
bude moci navštívit ty, kteří rádi přispěli na jeho zářnou budoucnost. 
Však výhodu to přece jenom má v podobenství hory a Mohameda. 
My totiž můžeme bez větších problémů Evžu navštívit sami. A to té-
měř kdykoliv. Jako nového kamaráda ho někdy přijedeme pozdravit.

Ivo Janoušek
Tvůrce loga: Charlotte Applová

Na přehlídce hry na akordeon rýmařovská žákyně  
svým výkonem všechny okouzlila

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 proběhla Okresní nesoutěžní přehlídka ve hře 
na akordeon. Přehlídka se konala v sále ZUŠ Bruntál za účasti žáků a je-
jich učitelů ze ZUŠ Bruntál, Krnov a Rýmařov. 
Všichni účastníci programu si s chutí a radostí zahráli a před svými 
kolegy a učiteli předvedli velmi pěkné výkony. Každý vystupující 
obdržel pamětní list a sladkou odměnu. Žákyně Základní umělecké 
školy Rýmařov Lucie svým výkonem všechny okouzlila. Za rok a půl 
se naučila mnoho prvků z akordeonové hry a na jejím výkonu vůbec 
nebyla znát dlouhá distanční výuka. Vojtěch se v nejpočetněji zastou-
peném 5. ročníku také neztratil. Jeho hra vynikla především díky kla-
sickým skladbám oproti skladbám současných autorů ostatních akor-
deonistů. O spokojenosti našich dvou žáků svědčí jejich vyjádření. 

gienických pravidel. Děti si aktivní bubnování náramně užily a paní 
učitelky také. Odezva ze všech tříd od prvňáčků po páťáky byla velmi 
kladná. 
Rádi bychom poděkovali nejen panu učiteli Cvrkovi, který to s dětmi 
výborně umí, ale i panu řediteli ZUŠ za půjčení sálu a především 
týmu z MAS Rýmařovsko – projektu Místní akční plán II – rozvoj 
vzdělávání na území Rýmařovska CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000860
8, za finanční podporu. Děti si tak zpestřily výuku nejen v Rýmařově, 

ale také ve školkách a školách v okolních obcích. Není lehké v dnešní 
době naplánovat a provést komunitní setkávání lidí. Toto byl výborný 
nápad, který se podařilo dotáhnout do konce. Děkujeme!

Mgr. Marcela Tauferová
Foto: archiv ZŠ Jelínkova, Rýmařov

Adopce na místní základní škole
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Cesta za poznáním komiksu
Julie, žákyně Základní umělecké školy Rýmařov, se koncem ledna vyda-
la do Prahy, aby se setkala s jednou ze sester Geislerových – Lelou. Lela 
Geislerová je známá česká výtvarnice a zpěvačka, která se mimo jiné 
věnuje komiksu. A komiks je to, co Lelu spojuje s naší Julčou. 
Setkání proběhlo v sobotu 22. ledna v domě U Kamenného zvonu 
na Staroměstském náměstí díky programu MenArt, což je roční sti-
pendijní program určený dětem a studentům nadaným v uměleckých 
oborech a jejich pedagogům. Umožňuje jim po dobu jednoho školního 
roku pracovat v úzkém kontaktu 
s mentory – výraznými osob-
nostmi české umělecké scény. 
O program je opravdu velký 
zájem a Julie se bohužel nedo-
stala do nejužšího výběru. Pro-
gram MenArt ovšem nabídnul 
možnost setkat se s vybraným 
mentorem alespoň v rámci jed-
noho dne. A tak jsme najednou 

s Julčou seděly v koncertním sále 
domu U Kamenného zvonu, kou-
kaly z okna na Staroměstské ná-
městí, listovaly skicáky Lely Gei- 
 slerové a poslouchaly její rady, 
jak kreslit, jak dělat komiks i jiné 
grafické práce. Lela byla úžasně 
otevřená a inspirující. Chvílemi 
se zdálo, že Julie ani nedýchá, 
nasávala atmosféru a všechno in-
tenzivně vnímala.

A aby těch vjemů bylo ještě více, po skončení menartového setkání 
sbírala Julie další dojmy při prohlídce středověkého umění ze sbí-
rek Národní galerie v Anežském klášteře. Tento výlet za uměním se 
opravdu povedl. Je to radost mít ve škole tak nadané a nadšené žáky! 

Martina Kohoutková
učitelka výtvarného oboru

Foto: archiv ZUŠ Rýmařov

Lucinka prohlásila, že to bylo fajn a lepší než 
se učit ve škole. Vojta se ptal, kdy bude další 
přehlídka. 
Ráda bych poděkovala všem dětem, které 
vystoupily, byl to naprosto úchvatný zážitek. 
Možná i tím, že jsem se po dlouhé době zú-
častnila živého vystoupení. Poděkování pat-
ří i panu učiteli Radku Bartošíkovi ze ZUŠ 
Bruntál za celou organizaci.

Jaroslava Brulíková
Foto: archiv ZUŠ Rýmařov
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Středisko volného času



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT02/2022

18

Karneval na lede 

 
aneb 

Nedele 27. února 2022 

od 14:00 do 16:00

zimní stadion v Rýmarove

Karneval na lede 

 Jak si hrají periny
aneb 

Nedele 27. února 2022 

od 14:00 do 16:00

Můžete se těšit na zábavné soutěže, hry a tanec.
Nezapomeňte si vzít karnevalový převlek a brusle.
Vstupné: 25 ,-  

zimní stadion v Rýmarove

Jak si hrají periny

www.svcrymarov.cz

Středisko volného času Rýmařov -  galerie MEZIPATRO

galerie je otevřena / po.- pá. 8 -18 hod / vstup zd ar m a /   

© DESIGN
Svaťa Klhůfek

Fotoklub 
v obrazech od 15. 3. do 12. 4. 2022

Vás zve na výstavu fotografií členů Fotoklubu Beseda Otrokovice
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Senioři chystají další aktivity s polskými přáteli
Po úspěšně realizovaných projektech z loňského roku naplánovalo Stře-
disko volného času Rýmařov na první pololetí letošního roku další zají-
mavé aktivity pro seniory z obou stran hranice. 

Už na víkend 11.–12. března je připravena poslední část projektu Ži-
jeme sportem. Jak název napovídá, tentokrát se budou účastníci spo-
lečně věnovat ryze sportovním aktivitám. Zahájí je v pátek dopoledne 
cvičením s overballem, následovat bude odpoledne zaměřené na pila-
tes, kondiční cvičení v posilovně, základy orientálního tance a zum-
bu pro seniory. Po večeři jsou připraveny relaxační aktivity, deskové 
hry a tanec. Nadšenci, kterým by celodenní dávka sportu nestačila, 
mohou změřit síly ve stolním tenisu. Na sobotu je připraven výlet 
do Karlovy Studánky – necháme se překvapit, zda lázně v srdci Jese-
níků přivítají seniory zimním, nebo už jarním počasím. Každopádně 
si všichni budou moci užít procházku a také plavání v místním bazé-
nu. Odpoledne po návratu do Rýmařova proběhne relaxační cvičení 
a úvod do autogenního tréninku. 
Na začátek dubna je připraven jarní workshop v rámci projektu Dě-
dictví našich předků. Znovu jde o dvoudenní akci, tentokrát však 
bude zaměřena na tradiční lidová řemesla. První den bude věnován 
paličkování a keramice, na druhý den proběhne výlet na zámek v Lin-
hartovech, kde bývají v tomto období připraveny zajímavé velikonoč-
ní workshopy pro veřejnost. Odpoledne snad zbude ještě chvíle času 
na výrobu velikonočních dekorací v šicí dílně.

Na konci dubna proběhne třídenní výlet do Ozimku. Naši polští ko-
legové připravili výlet na kolech kolem Turavského jezera, relaxační 
cvičení nebo výuku nordic walkingu. Po všechny dny budou také pro-
bíhat animačně integrační aktivity pod vedením pracovníků ozimecké 
pobočky Školy superbabiček a superdědečků.

Pokud vás projekty zaujaly a rádi byste se naplánovaných akcí v Rý-
mařově nebo v Ozimku zúčastnili, můžete nás kontaktovat na adrese 
Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, nebo e-mailu pavlo-
va@svcrymarov.cz, rádi vás zařadíme do databáze účastníků a po-
skytneme vám podrobné informace.
Projekty Dědictví našich předků, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009

/0002536, a Žijeme sportem, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/000
2394, jsou spolufinancovány z OP Přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Praděd a městem Rýmařovem.

Bc. Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov

Foto: archiv SVČ Rýmařov

Záchranáři v akci

Muž se vážně zranil při snowkitingu ve Stránském
Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly v sobotu 22. ledna v po-
ledne u vážně zraněného muže. Před tři čtvrtě na dvanáct přijali krajští 
operátoři informaci o nálezu osoby v terénu u Stránského. Pomoci vyjela 
rýmařovská posádka rendez-vous s lékařem a tým rychlé zdravotnické 
pomoci. K zásahu byl povolán rovněž vrtulník LZS Olomouc.
Čtyřiapadesátiletého muže s výbavou na snowkiting ležícího na 
sněhu vedle tažného draka si všimli okolojedoucí běžkaři. Samotný 
úraz nikdo neviděl, ale okolnosti svědčí pro pád postiženého při po-
ryvu větru. Pacient byl při vědomí, na událost si však nepamatoval. 
Zasahující lékař vyslovil podezření na poranění páteře a pánve, ne-

Posádky záchranářů zaměstnávají zimní úrazy
Týmy zdravotnické záchranné služby zasahují v těchto dnech u čet-
ných zimních úrazů. Ke zraněným jsou volány především do hor-
ských středisek či oblastí, a to v pohořích Jeseníků i Beskyd. Jen od 
pátku do neděle 14.–16. ledna záchranáři museli vyjíždět ke dvěma 
desítkám zraněných.
Dominovaly úrazy lyžařů. Pozemní posádky a ve třech případech také 
vrtulník LZS zasahovaly ve ski areálech Čerťák, Grúň, Mosty či Bu-

kovec, v Malé Morávce pak opakovaně. Mezi zraněnými bylo kromě 
dospělých také několik dětí. Nejčastěji utrpěli lyžaři poranění kon-
četin, ošetřit bylo nutné i tři pacienty s otřesy mozku. Kromě lyžařů 
a snowboardistů docházelo také k poranění řady turistů, kteří uklouzli 
a upadli na zledovatělých horských stezkách či silnicích. 

Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK
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Policisté z Bruntálu prošetřují dopravní neho-
du, ke které došlo mezi jednadvacátou hodinou 

večerní 30. ledna a sedmou hodinou ranní 31. 
ledna letošního roku na třídě Hrdinů v Rýmařově. 

Neznámý řidič pravděpodobně nákladního automobilu projížděl oko-
lo jednoho z domů, přičemž zřejmě před jízdou řádně neočistil svůj 

dopravní prostředek, takže při jízdě z jeho vozu odlétlo větší množství 
ledu a dopadlo na zaparkovaný citroen. Aniž by byla nehoda nahláše-
na policistům či majiteli osobního automobilu, neznámý řidič odjel. 
Hmotná škoda byla vyčíslena na nejméně 15 tisíc korun. Informace, 
které by vedly k objasnění případu, lze sdělit (i anonymně) na číslech 
974 731 250 či 974 731 251, případně na lince 158.

Krádež nafty v Dětřichově nad Bystřicí
V noci z 30. na 31. ledna neznámý pachatel v Dětřichově nad Bystřicí 
po násilném odstranění uzamčeného víčka palivové nádrže odčerpal 
a odcizil z nákladního vozu Avia 40 litrů nafty, čímž poškozenému 
49letému majiteli vznikla celková škoda ve výši nejméně dva a půl 

tisíce korun. Případem se zabývají policisté v Rýmařově a jakékoli 
informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odci-
zených pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit (i anonymně) 
na čísle 974 731 751.

Policisté silně podnapilého muže předali na záchytku
Policejní autohlídka z Rýmařova prováděla 26. ledna večer dohled 
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a také nad veřejným 
pořádkem v Břidličné, přičemž v prostoru ulic Fojtství a Hřbitovní 
zaregistrovala podnapilého muže, který polehával na zemi, nebyl 
schopen souvislé chůze a svlékal si svrchní oděv. Muž kopal do po-
pelnic a vůči kolemjdoucím se choval arogantně, vulgárně a agresiv-

ně. Hlídka 24letého muže zkontrolovala a podrobila jej orientační 
dechové zkoušce s pozitivním výsledkem přes 2,1 promile alkoholu. 
Policisté rozhodli o zajištění silně podnapilého muže a o jeho převe-
zení na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění.

por. Bc. René Černohorský
Policie České republiky

Policejní zápisník

Z kapsáře tety Květy 

Nepotřebuji, nekupuji
V domácnosti přicházejí na přetřes diskuse o penězích: co všechno se 
bude zdražovat, na co nebudeme mít, v čem se budeme uskromňovat. 
Jak zkrotit rodinný rozpočet?
Zamysleme se nad jednoduchými tipy, jak je možné ušetřit. Budeme 
svítit úspornou žárovkou v místnostech, ve kterých jsme. Taky nemu-
síme topit všude naplno. Sprchování je úspornější než plná vana. Při 
čištění zubů nemusí stále téct voda.
Vyplatí se energeticky úsporné spotřebiče a využívat noční proud. Bu-
deme kupovat to, co opravdu potřebujeme, a ne to, co je v akci. Va-
ření je lepší doma, pít budeme raději vodu z kohoutku, bez balené se 
obejdeme a bez polotovarů taky. Na hrnce patří pokličky a jídlo „do-
jde“ na vypnuté plotýnce. Sledujte, za co nejvíc utrácíte. Za sladkosti, 
pochutiny a speciality? Na začátku měsíce je dobré zaplatit nezbytné 
výdaje: nájemné, složenky, internet, kroužky, mimořádné poplatky. 
A jestli něco zbývá, udělejme si raději rezervu (na zdravotní služby, 
oblečení, kulturu, spotřební zboží, drogerii, auto, daně…).

Tak jako při hubnutí nejsou výsledky vidět okamžitě, ale až po dlou-
hodobějším úsilí, částka se nám nastřádá postupně. Neholdujme kon-
zumu. Umějme říct: „To nepotřebuju,“ i když je to těžké. Běžná rada, 
že bychom měli mít uložené tři až pět platů bokem pro nečekané vý-
daje nebo ztrátu zaměstnání, je pro mnoho rodin sci-fi.
Jdete nakupovat? Berte s sebou jen určitý obnos, platební kartu ne-
chejte doma, nechoďte taky nalačno. Jinak se vám všechno líbí a na 
všechno máte chuť. Pokud víte, že neodoláte pokušení nakupovat ve 
slevách a ve větším množství, raději do žádných obchodů nechoďte.
Nejvíc se dá ušetřit na závislostech, jako je alkohol, cigarety, drogy… 
Na značkovém oblečení, obuvi… Na knihách, kultuře, zábavě, umě-
ní? Dá se bez něj žít, ale jenom chudě. To přece nechceme.
Učme to i naše děti, dopřejme jim základní orientaci ve světě financí. 
A my? Zkoušejme, co právě u nás vyjde. 
P. S. Jak to bude? Právě mi „klekla“ pračka.

Si

Poděkování Diakonii ČCE
Chtěli bychom touto cestou poděkovat kolektivu pečovatelek Diako-
nie ČCE, především paní Maňurové, za obětavou péči a pomoc s naší 
maminkou a babičkou, paní Vogelovou. Ještě jednou velké děkujeme. 

Dcera a celá rodina

Chtěl bych touto cestou vyjádřit velké poděkování sestřičkám z Dia-
konie Rýmařov za starostlivost, trpělivost a péči v nemoci o mého 
otce, pana Miroslava Vágnera.

Petr Wagner, syn

vyloučil ani možnost vnitřního poranění. 
Záchranáři muže pomocí vyprošťovacího rámu přesunuli do vyhřáté-
ho ambulantního prostoru sanitního vozidla, sejmuli mu přilbu a dal-
ší vybavení. Následně jej zajistili krčním límcem, pánevním pásem 
a uložili do podtlakové matrace. Dvěma žilními vstupy zahájili po-

dávání léků a připravili zraněného pro transport do zdravotnického 
zařízení. Pacienta si převzala posádka vrtulníku a přepravila jej do 
Fakultní nemocnice Olomouc.

 Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: pixabay.com

Kus ledu poničil auto v Rýmařově
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Marie Smolková – Rýmařov ....................................................... 1948
Marta Vogelová – Edrovice ......................................................... 1929
Ladislav Zbořil – Tvrdkov .......................................................... 1954
Miroslav Vágner – Rýmařov....................................................... 1944
Zdeněk Štěpaník – Stará Ves ....................................................... 1951
Šarlota Kmentová – Rýmařov ..................................................... 1935
Terézia Dorociaková – Rýmařov ................................................ 1954

František Albert – Stará Ves ........................................................ 1958
Stanislav Skokánek – Rýmařov .................................................. 1942

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Přehled kulturních akcí – únor/březen 2022

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (14. 1. 2022 až 18. 2. 2022)

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (14. 1. 2022 až 18. 2. 2022)

Karel Raška – Rýmařov ............................................................. 80 let
Marie Ihnátová – Rýmařov ........................................................ 80 let
Miroslav Hradil – Rýmařov ....................................................... 80 let
Františka Daňková – Rýmařov .................................................. 80 let
Ludmila Lipková – Rýmařov ..................................................... 80 let
Zdenka Elšíková – Rýmařov ...................................................... 80 let
Marie Humeníková – Rýmařov ................................................. 80 let
Cyril Novysedlák – Rýmařov .................................................... 81 let
Josef Tabarka – Rýmařov ........................................................... 81 let
Žofia Sagalincová – Rýmařov .................................................... 81 let
Jan Kysilko – Rýmařov .............................................................. 81 let
Svatava Procházková – Rýmařov .............................................. 81 let

Alenka Urbanová – Rýmařov .................................................... 82 let
Anežka Kmentová – Rýmařov ................................................... 83 let
Jarmila Žeravová – Janovice ...................................................... 84 let
Jan Vala – Rýmařov ................................................................... 85 let
Anežka Cagašíková – Rýmařov ................................................. 85 let
Olga Tomanová – Rýmařov ....................................................... 85 let
Josefa Jurašová – Rýmařov ........................................................ 88 let
Štěpánka Smetanová – Rýmařov ............................................... 90 let
Marie Závadová – Rýmařov ...................................................... 90 let
Elena Cetkovská – Rýmařov ...................................................... 91 let
Olga Dočkálková – Rýmařov ..................................................... 92 let
Šarlota Bubelová – Rýmařov ..................................................... 97 let

Rozloučili jsme se

Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli. 

Za ruce, které nám tolik pomáhaly. 
Děkujeme za to, že jste byli. 

Za každý den, který jste s námi žili.

Dne 3. února 2022 jsme vzpomněli  
37. smutné výročí,

kdy nás navždy opustil náš milovaný bratr,
pan Josef Kadlec.

Dne 9. února 2022 jsme vzpomněli  
1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná  
maminka a babička, 

paní Alžběta Kadlecová.

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

S láskou stále vzpomínají dcera Alena s rodinou.

Vzpomínka
Za všechnu lásku a péči tvou

co vděkem dnes ti můžem dát...
Hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.

Dne 1. března 2022 by se dožila 69 let
naše milovaná dcera, manželka,  

maminka, babička,
paní Ludmila Macková z Valšova.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Miroslav, maminka Alžběta, dcera Alena,

syn Miroslav s manželkou, vnoučata, ostatní příbuzní a přátelé.

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

Dne 25. února 2022 jsme vzpomněli  
19. smutné výročí,

kdy nás navždy opustila naše milovaná  
maminka, babička, prababička,

paní Růžena Macková z Jamartic.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Marie a Jaroslava s rodinami,

synové Jaroslav, Jiří a Miroslav s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,

vzpomínky na tebe však stále stejně bolí.

Dne 19. února 2022 
by se dožila 80 let

paní Anna Bartošová.

S láskou v srdcích stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
celá rodina.

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

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

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

26. 2. 16:00 hod. M. muzeum Rýmařov 
Vernisáž: Pavel Böhm – Cesty

26. 2. – 27. 3. M. muzeum Rýmařov 
Výstava: Pavel Böhm – Cesty

26. 2. 10:00 hod. Stará Ves 
Masopust
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27. 2. 14:00 hod. zimní stadion Rýmařov 
Zimní karneval na ledě

3. 3. 17:00 hod. M. muzeum Rýmařov 
Přednáška Čti Jeseníky!

7. 3. 20:00 hod. Jazzclub SVČ 
Koncert: Dead Beatz

7. 3. 19:00 hod. M. divadlo Rýmařov 
Stěhováci gentlemani

11. 3. 16:00 hod. M. knihovna Rýmařov 
Odpoledne pro dětskou knihu

14. 3. 19:00 hod. M. divadlo Rýmařov 
Stěhováci gentlemani

15. 3. – 12. 4. SVČ Rýmařov  
Výstava: Fotoklub v obrazech

18. 3. 20:00 hod. SVČ Rýmařov  
Ples Základní školy Jelínkova

22. 3. 17:00 hod. M. knihovna Rýmařov 
Autorské čtení: Ivo Skopal – Vykořenění

26. 3. 15:00 hod. ZŠ a MŠ Stará Ves 
Dětský karneval

28. 3. 16:00 hod. ZUŠ Rýmařov  
Duhové pohádky

29. 3. 8:00 hod. M. knihovna Rýmařov 
Beseda s Danielou Fischerovou

   

Přijďte na divadelní premiéru do rýmařovského divadla
Rýmařovský divadelní spolek Mahen po delší a nevyžádané odmlce 
z důvodu pandemie koronaviru všechny srdečně zve na premiéru hry 
Stěhováci gentlemani Bruna Duarta. 
Režie se tentokrát chopil dlouholetý člen Mahenu Pavel Konštacký, 

který se zároveň představí v roli Francoise, budoucího nájemníka 
bytu, jejž kupuje pro svoji milenku Emmu (Pavla Zieglerová). Tam 
se střetne s bývalou majitelkou Julií (Radmila Koláriková), které se 
hroutí svět kvůli stěhování a neustálým telefonátům od rebelujícího 
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Ten, který šel mimo brázdu 
Alena Sýkorová

Autorka knihy Ten, který šel mimo brázdu velmi působivě vypráví 
životní příběh svého partnera Petra Schäfera od jeho dětských let až 
po současnost. Jako červená linka se příběhem od počátku prolíná 
jeho důvěrný vztah k přírodě a dravým ptákům obzvlášť. Dravci a so-
kolnictví jej provázejí po celý život, ať už to byla účast v projektu 
obnovení populace sokola stěhovavého v Jeseníkách, profesionální 
spolupráce s armádou v rámci biologické ochrany letišť, účast na so-
kolnických setkáních v Opočně nebo vybudování a činnost Záchran-
né stanice pro dravce a sovy ve Stránském, včetně spolupráce s Čes-
kým svazem ochránců přírody. 
Samostatná kapitola pojednává o působení Petra jako kastelána na 
hradě Sovinci. Zajímavá je historie hradu, jeho poválečný vývoj, účast 

na obnově hradu a také organizování úspěšných, zajímavých a přínos-
ných akcí pro veřejnost. Život na hradě však nebyl vždy jednodu-
chý, neboť jak to často bývá v „české kotlině“, úspěch se neodpouští. 
Hrdina příběhu musel při své nezdolné aktivitě a houževnatosti čelit 
ze strany některých místních činovníků závisti, nepřejícnosti a sobec-
kým zájmům. Je zmíněn také nátlak některých osob a podlé jednání 
motivované politickým pozadím, také vzhledem k roli řádu němec-
kých rytířů (později přejmenovaného na řád bratří a sester od domu 
Panny Marie v Jeruzalémě) jakožto restitučního zájemce o hrad. 
Významná část knihy je věnována hudebním aktivitám. Jako všestran-
ný muzikant prošel Petr cestu od kapely Severní hvězdy, hrající blue-
grass ve stylu Ralfa Stanleyho, až po současnou kapelu Kelt Grass 
Band, zabývající se převážně irskou a skotskou tradiční hudbou, kde 
působí jako kapelník dodnes. Úspěšná kapela již předvedla své umění 
nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí – Irsku, Holandsku, Polsku 
a v USA. 
Kniha je velmi vkusně dokumentována fotografiemi a texty z novino-
vých výstřižků. Prvotina má ambici oslovit nejen příznivce přírody, 
kamarády sokolníky a muzikanty, ale i současnou mladší generaci. Je 
to zásluha autorky knihy – partnerky Alenky, v níž má Petr nezměr-
nou oporu. 
Vedle všech v knize zmíněných aktivit Petr byl a je především pro-
fesionálním sokolníkem. To, co začalo původně jako zábava nebo 
koníček, stalo se zaměstnáním a životním stylem. Ne každému se to 
v životě povedlo. Petrovi ano. Sny se mají plnit.

Cyril Žádník
Foto: redakce

Jeseníky na fotografiích v Galerii Pranýř
Již počtvrté se v komorní Galerii Pranýř rýmařovského muzea před-
stavují ty nejlepší snímky z fotografické soutěže Jak vidím Jeseníky, 
tentokrát z devátého ročníku. Soutěž pravidelně vyhlašují Správa CHKO 
Jeseníky a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Zhruba před dvaceti lety se členové Správy CHKO Jeseníky inspiro-
vali od svých kolegů z Beskyd, kteří vyhlašují fotografickou soutěž 
Valašská krajina, a začali co dva roky organizovat soutěž Jak vidím 
Jeseníky. Od té doby se podařilo uskutečnit již devět ročníků. Soutěž 
má čtyři kategorie: Krajina, Rostliny a živočichové, Volné téma a Fo-
tograf junior. Po slavnostním vyhlášení výsledků organizátoři z ví-
tězných snímků pokaždé vytvoří výstavu, která putuje po muzeích, 
galeriích a kulturních centrech Hrubého a Nízkého Jeseníku. Aktuální 
výstava tak byla k vidění už vloni v Karlově Studánce, v Šumperku, 
ve Zlatých Horách a v Jeseníku. Nyní doputovala do rýmařovského 
muzea a po něm zamíří ještě do Rapotína.
O tom, že tato fotografická soutěž se dostává do čím dál většího po-
vědomí, čemuž jistě napomáhají právě putovní výstavy, svědčí rok od 
roku narůstající počet účastníků. Zatímco před dvěma lety do ní bylo 

zasláno 430 fotografií, letos to bylo 679 snímků; osmého ročníku se 
účastnilo 59 autorů, toho aktuálního 92 autorů (z toho 11 juniorů). 

Městské muzeum a Galerie Octopus

syna a bývalých partnerů. Do vypjatých situací se neustále pletou dva 
nemotorní a pilností nepříliš oplývající stěhováci, kterým vůbec neva-
dí, že zmíněný byt měl být už dávno prázdný. Namísto stěhování řeší  
Pierre (Martin Holouš) svoji manželskou krizi, zatímco Mražák (Mi-
chal Schreiber) se v bytě nečekaně setkává s někým, koho důmyslnou 
lstí pustil k vodě. Téměř prázdný byt se tak stává kolbištěm konverzač-
ních přestřelek, řady nedorozumění a velice překvapivého rozuzlení. 
Premiéra představení proběhne v pondělí 7. března v 19:00 na prk-

nech Městského divadla Rýmařov. O týden později, 14. března 
v 19:00, se uskuteční první repríza. Lístky na obě představení jsou již 
v předprodeji v Informačním centru Rýmařov při Městském muzeu 
Rýmařov na náměstí, příp. budou k zakoupení přímo v pokladně di-
vadla v den představení.
Děkujeme všem věrným divákům za projevenou podporu a těšíme se 
na vaši návštěvu.

ADS Mahen Rýmařov

Recenze knihy

Návštěvnice na výstavě, foto: archiv MMR
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„Porota nejvýše hodnotí snímky, které jsou neobvyklé a dokážou zau-
jmout svým nápadem, tématem a provedením,“ sdělil jeden z organi-
zátorů soutěže Michal Ulrych. V hlavní kategorii Krajina organizáto-
ry překvapil nováček v soutěži, ale jinak zkušený fotograf Petr Fiala, 
který zaslal působivou kolekci jesenických krajin; první místo získal 
za širokoúhlý snímek Břidličná hora. Na druhém místě jej následuje 
Martin Kotas s fotografií blesků vystřelujících z černého nebe nad 
loukou s balíky sena (Bouře). A třetí místo zaujal Filip Svoboda s fo-
tografií lesní průrvy s názvem Studený potok. Zvláštní cenu HOLBA, 
a. s., obdržel Radek Leskovjan se snímkem Čertovy kameny.
V kategorii Rostliny a živočichové první místo a zároveň zvlášt-
ní cenu Pro-BIO získal Martin Žatka se snímkem dvojice skorců 
vodních Mokré námluvy. Za ním se umístil na Rýmařovsku známý 
fotograf z Janovic Václav Pavéza, který zachytil mloka skvrnitého 
u vodopádu (Strážce vodopádu). A třetí místo obdržel Michal Hy-
nek s kompozičně neotřelým snímkem vrápence malého na zámku 
v Loučné. Zvláštní cena LČR, s. r. o., za snímek puštíka obecného 
putovala k Vladimíru Šebíkovi.
V kategorii Volné téma nejvýše zabodoval Martin Chromek s me-
lancholickou fotografií cestujícího ve vlaku dívajícího se oknem do 
zasněžené krajiny (Cesta vlakem). Na druhém místě skončil Tomáš 

Neuwirth s krajinou zahalenou hustou mlhou (Pod peřinou) a třetí 
místo získala Monika Paulová se snímkem z cyklu Z ledu. Zvláštní 
cenu TILAK obdržel za snímek Iveta zmíněný Tomáš Neuwirth a rov-
něž Monika Paulová za fotografii Led čaruje I získala Zvláštní cenu 
ADAservis Šumperk.
Nejméně účastníků soutěžilo v kategorii Fotograf junior. Ondřej La-
baš získal první místo za snímek Tmavý les se siluetou profilu kam-
zíka horského, David Pospíšil druhé místo za tesaříka na rozkvetlé 
chrpě a třetím místem byla oceněna Adéla Fialová se snímkem laně 
s kolouchem. 
I letos výsledek fotografické soutěže naplnil její cíl, a to upozornit ši-
rokou veřejnost na výjimečnost jesenické krajiny a její fauny a flóry. 
Výstava bude k vidění do 27. března. Pokud se zájemci budou chtít 
zapojit do soutěže, stačí sledovat oficiální či facebookové stránky 
CHKO Jeseníky či přímo facebookovou stránku Fotosoutěž Jak vi-
dím Jeseníky.

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Správa CHKO Jeseníky

Ondřej Labaš – Temný les (1. místo v kategorii Fotograf junior)

Petr Fiala – Břidličná hora (1. místo v kategorii Krajina)

Martin Žatka – Mokré námluvy (1. místo v kategorii Rostliny a živo-
čichové)

Martin Chromek – Cesta vlakem (1. místo v kategorii Volné téma)

Výstava o rýmařovském textilnictví v prudnickém muzeu

Zahájením výstavy v Centru tkalcovských tradic v Prudniku úspěšně 
ukončilo Městské muzeum Rýmařov s Muzeem Ziemi Prudnickiej již 
druhý realizovaný projekt. Nese název „Společná nit. Tkalcovský příběh 
Rýmařova a Prudniku“ a je financován z Fondu mikroprojektů Eurore-
gionu Praděd a městem Rýmařovem.
Projekt Společná nit má poukázat na textilní dědictví Rýmařova 
a Prudniku, jež se pro obě města stalo historickým a kulturním feno-

ménem. Vloni spolupracující muzea společně otevřela nový audiovi-
zuální sál v externí expozici textilnictví v budově Hedvy Český bro-
kát, kde návštěvníci zhlédli premiéru krátkometrážního dokumentu 
s názvem Flemmichové a Schielové a výstavu zvětšených reprodukcí 
kreseb textilních vzorů na výrobu šátků a ubrusů ze sbírek prudnic-
kého muzea.
V pondělí 14. února naopak pracovníci rýmařovského muzea a tex-
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Přírůstek do muzejních sbírek
Únor: školní knihy k textilní výuce (1909–1911)

Sbírku rýmařovského muzea obohatil dar tří knih vázaných v čer-
né koženkové vazbě s nalepeným štítkem s předtištěným záhlavím  
K. K. Fachschule für Weberei in Römerstadt, tedy střední odborné 
textilní školy sídlící od svého založení v roce 1881 v budově dnešního 
gymnázia na Sokolovské ulici; v roce 1946 zanikla, fungovala zde 
pak už jen krátce v rozmezí let 1950–1956. Tři knihy však pocházejí 
z období Rakouska-Uherska, konkrétně ze školního roku 1909/1910 
a 1910/1911, jak potvrzuje vnitřní titulní strana nesoucí rovněž jméno 
majitele – Johanna Heidera. Všechny tři knihy – jedna o textilních 
vazbách (Bindungslehre), druhá o textilních materiálech (Dekomposi-
tion) a třetí o vazbách tkaných na žakárských stavech (Jacquard-Bin-

dungslehre) – obsahují na předtištěných listech vydaných vídeňským 
školním vydavatelstvím (K. K. Schulbücher-Verlag, Wien) a vázaných 
v podniku Karla Gorischeka rukopisné poznámky studenta Heidera 
a vlepené vzorky nejrůznějších textilií; jeden exemplář obsahuje také 
razítko školy.
Knihy do muzea věnovala paní Emília Zemanová z Krnova, vyuče-
ná a dlouhé roky zaměstnaná v tamním textilním podniku Karnola. 
Knihy nalezla v zakoupené zahradní chatce v Krnově po povodních 
v roce 1997. Městské muzeum Rýmařov dárkyni velice děkuje!

Foto a text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

tilky dovezli a nainstalovali výrobky vzniklé v německých a českých 
textilních podnicích v Rýmařově. Prudničtí se tak seznámili se zbo-
žím z brokátu či hedvábí německých textilek Schielů a Flemmichů, 
výrobky velkého podniku Hedva z 2. poloviny 20. století nebo s ak-
tuálními produkty současné Hedvy Český brokát. Podívali se rovněž 
na polskou verzi zmíněného dokumentu a absolvovali komentovanou 

prohlídku vedenou Martinou Kohoutkovou. Výstava bude v Centru 
tkalcovských tradic, pobočce Muzea Ziemi Prudnickiej, k vidění do 
15. března.

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv Muzea Ziemi Prudnickiej

Zahájení výstavy, zleva Ewa Giemza, Martina Kohoutková, Růžena 
Zapletalová a Wojciech Dominiak

Martina Kohoutková provází výstavou

Historické pozoruhodnosti Rýmařovska
Pomník padlých v Dolní Moravici

V minulém díle seriálu o pomnících padlých v první světové válce jsme 
se věnovali pamětní desce v Malé Štáhli. V sousední Dolní Moravici na-
proti tomu vztyčili velký žulový pomník, který patří mezi nejmonumen-
tálnější na Rýmařovsku. 
Podobně jako na tvrdkovském pomníku, kde byl uveden jeden padlý 
pocházející z nedalekého Mirotínka, je i tento společný pro dvě obce. 

Jsou na něm totiž uvedena i jména vojáků z Horní Moravice. Vztyčen 
byl na křižovatce cest spojujících obě vesnice s Rýmařovem. Dolní 
a Horní Moravice k sobě historicky vždy měly velmi blízko. Sdílely 
kostel, školu, dokonce i společný název Gross Mohrau, tedy Velká Mo-
ravice. Podle záznamů v dolnomoravické kronice stál památník 28 000 
korun, ale celkové náklady se nakonec vyšplhaly na částku o více než 
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12 000 korun vyšší. Obyvatelé obou vsí uspo-
řádali sbírku, část peněz byla vybrána mezi 
lidmi během slavnostního odhalení pomní-
ku a chybějící částku doplatily obě vesnice 
z obecních rozpočtů.
Zakázku na výrobu pomníku obdržel kame-
nický mistr Valtr ze slezských Supíkovic. Do 
Dolní Moravice byl pomník přivezen v létě 
1922 „na voze“. Vyroben byl celý ze žuly, 
pouze plastika orla na vrcholku pomníku byla 
z mramoru. Ve středu žulového kvádru je sty-
lizovaný rytířský meč s věncem u rukojeti, 
podél něhož jsou z každé strany do sloupce 
řazena jména padlých vojáků, přičemž výše 

jsou uvedeni ti pocházející z Dolní Moravice. 
Na žulovém podstavci je ještě německý nápis 
„DEN OPFERN“, tedy „OBĚTEM“, a data 
1914–1918, odkazující na první světovou vál-
ku. Na podstavci jsou rovněž umístěny dvě 
žulové koule. Kolem celého pomníku stojí 
masivní řetězový plot.
Celkem je na moravickém památníku uve-
deno 38 jmen padlých, přičemž 22 pocháze-
lo z Dolní Moravice a 16 z Horní Moravice. 
Uvedena jsou též data narození i úmrtí. Nej-
starším bylo 46 let, nejmladší padl dva měsíce 
před 18. narozeninami. Není zde rozlišeno, 
zda voják padl v boji, zemřel na následky zra-
nění či nemoci nebo byl nezvěstný, přičemž 
minimálně ti, kteří zemřeli na válečné zranění, 
jsou zde zřejmě také uvedeni, neboť u jedné 
oběti je zapsáno datum úmrtí 14. září 1919, 
tedy téměř rok po ukončení války. První svě-
tová válka začala 28. července 1914 a již tři 
dny po vypuknutí bojů padl první odvedenec 
z Dolní Moravice. 
Slavnostní odhalení a vysvěcení památníku 
proběhlo 13. srpna 1922 za přítomnosti fará-
řů, kněze řádu německých rytířů Emmerana 
Haskeho, učitelů, místních žáků, představitelů 
obou obcí, navrátilců z války a jiných hostů. 
Během odhalení zazněla Modlitba před bitvou 
a střílelo se z hmoždířů. Kulturní program, 
trvající po celé odpoledne a večer, zahrnoval 
zahradní koncert a taneční věneček v sále. 
Po druhé světové válce pomník doznal změn, 
když byl původní nápis nahrazen deskou s tex-
tem „NAŠIM OSVOBODITELŮM“. Poměr-
ně nedávno se objevila vůle navrátit pomník 
do původního stavu. V letech 2015–2016 pro-
běhla jeho rekonstrukce, přičemž k výraznější 
změně došlo jen u plastiky orla. Hlavu totiž 

má otočenou opačným směrem než na původ-
ním pomníku. Na rekonstrukci se kromě obce 
Dolní Moravice podílelo též Ministerstvo 
obrany České republiky a Krajanské sdružení 
německých rodáků z Dolní a Horní Moravice. 

Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

(Zdroje: Gemeinde Gedenkbuch Nieder
-Mohrau In: Gemeinde-Gedenkbuch Nieder
-Mohrau. Zápisy pro léta: 1942. In: Digitální 
archiv Zemského archivu v Opavě – Kroniky 
[online databáze]. Zemský archiv v Opavě, 
©2022, poslední aktualizace: 2017-06-28, 
[cit. 2022-02 15, 10:31 EST]. Dostupné z: 
digi.archives.cz; Marek, M. Pomníky padlých 
z první světové války. In: Rýmařovský hori-
zont 19/2006, str. 12–14.)

NIEDER -       MOHRAU
Sperner Jos. *10/9.1886. +22/9.1914.   Weiss Leop. *15/11.1882. +29/10.1914. 
Wehrberger k. *21/5.1881. +23/11.1914.   Schrott Otto, *30/1.1890. +2/5.1915. 
Nitsch Adolf, *25/12.1882. +2/5.1915.   Elchner Max, *17/2.1887. +3/5.1915. 
Riedel Adolf, *7/1.1894. +5/7.1915.   Sperner Joh. *4/12.1895. +20/7.1915. 
Ludwig Rud. *1/9.1882. +6/8.1915.   Alt Josef, *7/8.1897. +15/8.1915. 
Weiser Fr. *29/3.1881. +16/8.1915.   Kreisel Fr. *16/5.1877. +1/9.1915. 
Plisch Fr. *12/12.1878. +23/10.1915.   Schinzel Jos. *14/11.1898. +18/1.1918. 
Piwanke Rud. *10/1.1892. +24/12.1914.   Schwab K. *14/3.1870. +25.4.1917. 
Heinz Rich. *3/4.1871. +8/5.1917.   Herfert Rob. *27/6.1899. +31/7.1917. 
Matzner Jul. *7/5.1888. +14/9.1919.   Ihm Alois, *1/4.1876. +5/9.1914. 
Gerstenberger Al. *18/5.1878. +16/7.1916.  Beiner Rob. *23/12.1900 +15/10.1918.

OBER -       MOHRAU
Schinzel Ad. *20/4.1887. +1/8.1915.   Fitz Herm. *31/7.1885. +31/8.1915. 
Schrott Gust. *3/4.1881. +31/8.1915.   Schittenhelm R. *15/6.1890. +22/7.1916. 
Schrott Hub. *17/5.1897. +6/4.1917.   Schinzel Al. *31/1.1875. +13/5.1917. 
Ohmacht Hub. *24/8.1895. +16/7.1915.   Böhm Joh. *16/3.1896. +18/10.1915.  
Gös Rob. *20/9.1870. +6/8.1916.    Nitsch Fr. *29/1.1884. +20/11.1914. 
Schrott K. *2/4.1882. +30/5.1915.   Schittenhelm K. *15/7.1887. +20/6.1915. 
Güttler Ad. *14/9.1890. +16/9.1915.   Schrott Joh. *15/6.1888. +6/6.1916. 
Raab K. *19/5.1888. +30/10.1918.   Beier Al. *26/6.1883. +30/10.1918

DEN OPFERN
1914–1918

Nápis na pomníku

Původní stav pomníku v Dolní Moravici 
(zdroj: Zemský archiv Opava)

Pomník vojáků padlých v první světové válce 
(foto: Bohumil Švéda)
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Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace
nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov

O z n á m e n í  
o  v y h l á š e n í   v ý b ě r o v é h o  ř í z e n í

na místo 

Pracovník muzea – správce památkových objektů, kurátor výstav, 
průvodce a správce depozitáře

Místo výkonu práce:  Městské muzeum Rýmařov,  
nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov

Předpokládaný nástup:  červenec 2022
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek:  1,0 
Platová třída: 9. platová třída v souladu se zákonem 

č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců a veřejných služ-
bách a správě

Požadavky:  
• požadované vzdělání: vysokoškolské v oboru historie, dějiny 

umění, muzeologie, etnografie apod.,
• dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• schopnost samostatného jednání (samostatné řešení úkolů) 

a rozhodování,
• aktivní znalost angličtiny/němčiny,
• morální a trestní bezúhonnost,
• obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru,
• profesionální vystupování,
• spolehlivost, odpovědnost a preciznost,
• vysoké pracovní nasazení,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• manuální zručnost.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• Správce památkových objektů

Zajišťuje ochranu, provoz a správu památkového objektu bez 
mobiliárního fondu. Zajišťování průvodcovských činností a pre-
zentace pro veřejnost. Příprava a organizace kulturních akcí.
 

• Průvodce
Organizace a koordinace návštěvníků ve zpřístupněných přírod-
ních a památkových objektech, v muzeích, galeriích a jiných 
kulturních zařízeních. Dohlíží nad návštěvnickým provozem ve 
výstavních prostorách. Poskytuje odborné výklady a rozšířené in-
formace pro návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka.

• Správce depozitáře
Odborná správa depozitářů významných sbírek nebo mobiliár- 
ních fondů. Zprostředkovává sbírkové předměty badatelům 
a zajišťuje prezentace sbírky veřejnosti. Zajišťuje zápůjčky 
a výpůjčky sbírkových předmětů a mobiliárních fondů. Zajišťu-
je inventarizaci sbírkového fondu a odborné knihovny. 

• Kurátor výstav
Práce v oboru regionální a obecné historie, výtvarného umění 
i pomocných historických věd podle své kvalifikace, studium 
archivních pramenů, případná publikační činnost v populárně 
naučném a odborném tisku, badatelská činnost. Odborná spo-
lupráce s ostatními českými, moravskými i zahraničními mu-
zei, vysokými školami. Vytváří libreta expozic a s nimi spojené 
výtvarné práce. Zpracovává záměry a libreta výstav, připravuje 
prováděcí scénáře, koordinace při instalaci výstav a realizace 
výstavních projektů. 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče, 
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení poby-

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

K přihlášce zájemce přiloží: 
• motivační dopis,
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadním zaměstnání 

a o odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:  
osobně v Městském muzeu Rýmařov, nám. Míru 6, 795 01 Rýma-
řov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 31. 3. 2022. 

Lhůta pro podání přihlášky:  31. 3. 2022

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlá-
šených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové 
komise bude uchazečům oznámeno elektronickou poštou – emai-
lem, popř. telefonicky.  Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, 
že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho 
osobními údaji.
Bližší informace v případě dotazů podá ředitelka Městského muzea 
Rýmařov Bc. Růžena Zapletalová na tel.: 554 254 382, mobilu:  
731 101 859 či emailu: muzeum@inforymarov.cz.

Bc. Růžena Zapletalová
ředitelka Městského muzea Rýmařov
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2. 3.  Mezinárodní den boje spisovatelů za mír – vyhlásilo  
sdružení PEN klub v roce 1984 

2. 3. 1282  zemř. sv. Anežka Česká, abatyše  
(nar. 20. 1. 1211) – 740. výročí úmrtí 

2. 3. 1912  zemř. Vilém Mrštík, spisovatel  
(nar. 14. 5. 1863) – 110. výročí úmrtí 

4. 3. 1832  zemř. Jean-François Champollion, francouzský egyp-
tolog (nar. 23. 12. 1790) – 190. výročí úmrtí 

4. 3. 1852  zemř. Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský spisovatel  
(nar. 1. 4. 1809) – 170. výročí úmrtí 

7. 3.  Památný den ČR – výročí narození  
Tomáše G. Masaryka roku 1850 

8. 3.  Mezinárodní den žen – výročí demonstrace  
newyorských švadlen (1909)

10. 3.  Den solidarity s Tibetem – výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské nadvládě v roce 1959

10. 3. 1892  nar. Arthur Honegger, švýcarský skladatel  
(zemř. 27. 11. 1955) – 130. výročí narození 

10. 3. 1932  nar. Eduard Cupák, herec  
(zemř. 23. 6. 1996) – 90. výročí narození 

10. 3. 2012  zemř. Jean Giraud, známý jako Moebius, francouzský 
kreslíř komiksů a scenárista  
(nar. 8. 5. 1938) – 10. výročí úmrtí 

12. 3.  Významný den ČR – Den přístupu ČR k NATO 
v roce 1999 

12. 3. 1922  nar. Jack Kerouac, vl. jm. Jean-Louis Lebris de Kerouac, 

americký spisovatel   
(zemř. 21. 10. 1969) – 100. výročí narození 

18. 3. 1842  nar. Stéphane Mallarmé, francouzský spisovatel  
(zemř. 9. 9. 1898) – 180. výročí narození 

18. 3. 1932  nar. John Updike, americký spisovatel  
(zemř. 27. 1. 2009) – 90. výročí narození 

21. 3.  Světový den poezie – vyhlásilo UNESCO od roku 1999
21. 3. 1942 zemř. Jindřich Štyrský, výtvarník a výtvarný teoretik 

(nar. 11. 8. 1899) – 80. výročí úmrtí 
22. 3. 1832  zemř. Johann Wolfgang von Goethe, německý spiso-

vatel a přírodovědec  
(nar. 28. 8. 1749) – 190. výročí úmrtí 

22. 3. 1892  nar. Karel Poláček, spisovatel a novinář  
(zahynul 1944 nebo 1945) – 130. výročí narození 

23. 3. 1842  zemř. Stendhal, vl. jm. Henri Marie Beyle, francouzský 
spisovatel (nar. 23. 1. 1783) – 180. výročí úmrtí 

26. 3. 1892  zemř. Walt Whitman, americký básník a novinář  
(nar. 31. 5. 1819) – 130. výročí úmrtí 

28. 3. 1592  nar. Jan Amos Komenský, pedagog, filosof, spisovatel, 
teolog (zemř. 15. 11. 1670) – 430. výročí narození 

29. 3. 1982  zemř. Carl Orff, německý skladatel  
(nar. 10. 7. 1895) – 40. výročí úmrtí 

30. 3. 1912  zemř. Karl May, německý spisovatel  
(nar. 25. 2. 1842) – 110. výročí úmrtí 

31. 3. 1732  nar. Joseph Haydn, rakouský skladatel  
(zemř. 31. 5. 1809) – 290. výročí narození

Citát:  Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc než tím, co je jim k smíchu.
                                                                                                         Johann Wolfgang von Goethe

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, v níž je postava na útěku nebo se skrývá
Lidmila Kábrtová: Čekání na spoušť

Lidmila Kábrtová je další z řady úspěšných 
současných autorek. Do literárního světa 
vstoupila v roce 2013 prózou Koho vypijou 
lišky, neradostným příběhem dětství v Čes-
koslovensku 70. let podaným prostřednictvím 
vzpomínek malé El v kapitolách o padesáti 
slovech. Za svou druhou, povídkovou kni-
hu Místa ve tmě obdržela v roce 2019 hlavní 
cenu Nadace Českého literárního fondu. 
Čekání na spoušť je román v osmi povídkách, 
kapitolách, které jsou vždy uvozeny jménem 
některé postavy. Jejich životy jsou spojené, 
svázané, i když to o sobě mnohdy nevědí. 
Utíkají před sebou samými nebo před sebou 
navzájem, míjí se. Dělají běžná, zdánlivě ne-
důležitá rozhodnutí, která ale fatálně působí 
na životy druhých. 
Jarmila, Josef, Pavel, Iveta nebo Zuzana 
vyprávějí své příběhy po svém, jak je vní-

mají oni sami, a často jsou konfrontováni, 
nepochopeni ve střetu s jiným úhlem pohle-
du. S osudem se perou statečně, i když stojí 
tváří v tvář smrti, nemoci, stáří, křivdě nebo 
osudovým přešlapům. Spoušť v názvu knihy 
můžeme chápat ve všech významech, jako 
spoušť, kterou v životech blízkých zanechá-
váme svým jednáním, jako spouštěč událostí 
a nakonec i fotografická spoušť má v knize 
místo.

Na Josefa se Jarmila zlobila celé ty roky. 
O jeho plánu na útěk nevěděla. Netušila ani 
o ženě, která se za hranice dostala s ním. Její 
Josef, její milovaný Josef, na kterého se po-
každé mohla spolehnout. Vždycky si myslela, 
že si navzájem věří, že o sobě vědí všechno. 
Říkal, jak ji miluje, že si spolu pořídí dru-
hé dítě. Proč ji podvedl, nevěděla. Proč… 
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Krajina jako sen: kresby Pavla Rajdla v Čítárně
V úterý 1. února zahájil kolínský výtvarník Pavel Rajdl druhou výstavu 
galerie Čítárna v rýmařovské knihovně. Autor pro nevelký prostor stu-
dovny vybral cyklus lyrických kreseb v zemitých odstínech, které jí pro-
půjčily kontemplativní atmosféru.

Pavel Rajdl letos oslaví osmdesátiny, což přímo vybízí k bilancování. 
Rozsáhlé dílo, jež vytvořil (a které zdaleka není uzavřeno), zahrnuje 
kresby, malby, fotografie i keramické objekty. V Rýmařově dosud nic 
z jeho prací k vidění nebylo, naše knihovna se tak může v tomto ohle-
du pyšnit prvenstvím, ovšem vzhledem k omezené výstavní ploše na-
bízí jen „ochutnávku“ autorova díla, příznačně nazvanou Něco málo.
Pavel Rajdl je kurátorem dvou galerií v domovském Kolíně a zakla-
datelem stálé expozice umělecké keramiky pod tamní synagogou, 
a tak nepřekvapí, že si i s netypickým výstavním prostorem rýma-
řovské knihovny poradil suverénně. Zvolil cyklus lyrických krajin 
v odstínech hnědé, výjimečně zelené, který po instalaci zaplnil čítár-
nu hřejivým světlem, vybízejícím ke spočinutí a klidné kontemplaci.
Ve společnosti Rajdlových obrazů se nelze cítit jinak než příjemně. 
Nepůsobí tak pouze v celku, ale též každý jednotlivě; jsou branami 
do snových krajin, v nichž je každý tvar redukován v základní obrys, 
téměř v symbol, a přece zůstává odkazem k reálnému předobrazu. 

Krajiny, jež byly inspirací, jsou reálné (Alej, Horizont, Viadukt, Kon-
strukce I a II), autorova imaginace je však přetavila v pocit, dojem, 
sen. Ostatně i sny Pavla Rajdla inspirují. Jakkoliv harmonicky kresby 
působí, jsou utvářeny kontrasty. Tím nejviditelnějším je temná, hutná 
zemitost barev v protikladu s jasným světlem, vycházejícím odkudsi 
z pozadí výjevu. Při bližším pohledu zaujme i kontrast jemných, roz-
pitých barevných přechodů a ostrých vrypů či zářezů, jež dodávají 
scenériím dynamiku.
Za příležitost hostit pozoruhodná díla Pavla Rajdla v rýmařov-
ské knihovně vděčíme přímluvě autorovy manželky Magdy, která 
má osobní vztah k našemu městu i budově někdejšího soudu, v níž 
knihovna nyní sídlí. Děkujeme tedy oběma za to, že vyslyšeli naše 
přání výstavu uspořádat. K vidění je v Čítárně do konce března. 
Podstatně větší ukázku prací Pavla Rajdla včetně jeho keramických 
objektů budou moci příznivci umění v některé z příštích výstavních 
sezón spatřit též v rýmařovském muzeu.

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Foto: archiv Městské knihovny Rýmařov

A zrovna takhle. Nikdy to nezjistila.
Z fyzikářky na gymnáziu se rázem stala manželkou nepřítele státu. 
Ředitel se tvářil provinile a díval se do země, když jí vysvětloval, že 
ve škole už zůstat nemůže. Kdyby ji tu nechal, ohrozilo by to i jeho.
Ohradila se jedinou větou: „Ale já jsem přece nic neudělala.“
„To je těm nahoře úplně jedno.“
Pochopila, nekomplikovala to.
Dlouho nevěděla, jak to říct Pavlovi, bylo mu tehdy šest. Nejdřív si 
vymyslela úraz a nemocnici, kam za tatínkem nemůžou, pak už neměla 
jak lhát. A jak by mu taky mohla zatajit, že je najednou doma, že už 
nespěchá do vyučování, netráví večery s kupami sešitů a nevymýšlí 
fyzikální pokusy, které budou dělat ve školní laboratoři další den. Při-
znala emigraci. O jiné ženě se mu nikdy nezmínila. To mu zřejmě ča-

sem vysypali sousedi. Pošťák nejspíš neuměl udržet jazyk za zuby o té 
pohlednici, co od Josefa přišla. I proto se od lidí z baráku držela dál.

(KÁBRTOVÁ, Lidmila. Čekání na spoušť. 1. vyd. Brno: Host, 2021, 
s. 69–70.)

Styl Lidmily Kábrtové je úsporný, minimalistický, vybroušený na 
dřeň. Autorka zároveň velice dbá na detaily, pečlivě se seznamuje 
s prostředím, v němž postavy žijí a pracují, zkoumá pracovní postu-
py, použitá nářadí, vše je velice autentické, díky čemuž získává příběh 
na věrohodnosti.

Petra Klimentová
Městská knihovna Rýmařov

Neal Shusterman: Bez šance
Alena Mornštajnová: Listopád
Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Fredrik Backman: Úzkosti a jejich lidé
Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch
Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

Kristin Hannah: Slavík
Krystyna Chiger: Dívka v zeleném svetru
Henri Charriére: Motýlek
Iona Grey: Dopisy, které nikdo nečetl
Jussi Adler-Olsen: Marco
Nuala Ellwood: Dům u jezera

Další tipy na knihy, v nichž je postava na útěku nebo se skrývá:
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Kalendář akcí Klubu českých turistů na rok 2022
Klub sdružuje zájemce o tu-
ristiku a pobyt v přírodě 
a pořádá turistické akce 
pro členy i veřejnost. Pro 
letošní rok vydal kalendář 

svých akcí. U článku najdete 
první část od března do června, 

další budou pokračovat od července do října. 
Všechny akce se konají ve středu a jejich 
data jsou uvedené v tabulce. Na vycházku 
s klubem může jít každý, věk nerozhoduje 
a nemusí být ani členem klubu. Počet osob 
na jednotlivých výletech bývá různý, obvyk-
le se sejde 8–12 lidí. Sraz na pěší vycházky 
je u informační skříňky, která se nachází na 

boční straně Městského muzea Rýmařov. Sa-
mozřejmě je dobré přijít včas, ale skupina na 
opozdilce vždy pár minut počká. Pokud se 
jede autobusem, je sraz na autobusovém ná-
draží. Všechny informace, aktuality či změ-
ny bývají uvedeny v již zmíněné informační 
skříňce. Například některé vycházky mohou 
být přesunuty kvůli počasí na jindy, je třeba 
sledovat vývěsku nebo se telefonicky dotázat 
vedoucího vycházky. Každý jde na vlast-

ní nebezpeční. Pojištěni jsou nejen členové 
Klubu českých turistů, ale i osoby, které ne-
jsou členy a zúčastní se plánované vycházky. 

Kontakty pro více informací:
Jiřina Mácová: 721 424 862
Marie Boxanová: 739 982 522

Organizace a spolky

Hledáme stromového velikána  
na Rýmařovsku

V návaznosti na úspěchy rýmařovského vánočního stromu a janovické 
aleje v anketách na konci roku 2021 upozorňujeme, že i letos můžete 
rozhodnout o tom, které stromy budou bojovat o titul Strom roku 2022. 
Pokud máte ve svém okolí strom, který si zaslouží pozornost, příp. 
potřebuje péči, podělte se o jeho příběh a nominujte ho do 22. dubna 
do letošního ročníku na www.stromroku.cz. Navrhnout svého favorita 
může kdokoliv. Pamatujte jen, že silný příběh sám vítězství nezajistí. 
Proto organizátoři hledají stromy obklopené také silnou komunitou, 
jejíž podpora a odhodlání jim k vítězství pomůže.
Pro přihlášení do ankety si připravte příběh a fotografii stromu, také 
musíte vědět, o jaký druh jde, a určit jeho přesnou lokalitu. Organizá-

Turismus na Rýmařovsku, potažmo v Jeseníkách, má dlouholetou tradici sahající do 19. století. V Rýmařově založili nadšenci pobočku 
Moravsko-slezského sudetského horského spolku pod názvem Zweigverein Römerstadt v roce 1883. V Rýmařově po vzniku první repub-
liky začala žít i česká menšina (asi 177 Čechů), která v roce 1929 založila svůj Klub českých turistů. Po záboru Sudet v roce 1938 byl 
zrušen a obnoven byl až v roce 1945, kdy se znovu začaly organizovat první vycházky do okolí. Od roku 1969 začal turistický oddíl fungo-
vat pod hlavičkou TJ Jiskra. Organizoval jarní vycházky pro děti a mládež, akci 100 jarních kilometrů, péčí Ladislava Šína se také začala 
podrobně vést kronika, pokračovalo se v opravách cest a značení. Od roku 1976 se koná legendární Rýmařovská padesátka. Organizaci 
měl na starosti zejména Zdeněk Němeček, kroniku v letech 1976 až 1986 vedl František Vychodil. Po roce 1989 se klub osamostatnil a za-
čal opět fungovat pod názvem Klub českých turistů. V novém miléniu byl pořadatelem horské etapy celoevropského turistického pochodu 
Eurorando. Na počest rýmařovské osobnosti a čestného občana města Františka Vychodila vyznačil klub turistickou cestu nazvanou Stez-
ka Františka Vychodila – 12 km dlouhý příměstský turistický okruh kolem Rýmařova, vedený z větší části Přírodním parkem Sovinecko, 
v území mezi Ondřejovem a Hornoměstskou zatáčkou. 
V současné době má klub přes 30 členů. Ročně realizuje kolem 20 akcí (zájezdů, vycházek). Každé září pořádá Rýmařovskou padesátku 
(v letošním roce proběhne již 45. ročník).

Zdroj: Městské muzeum Rýmařov

Datum a čas Kam Kolik 
km Jak Vedoucí vycházky

23. 3. v 8:30 1. jarní vycházka 6 km pěšky Josef Doležel

6. 4. v 7:00 NS Břidlicové lomy v Malé Štáhli 4 km bus Marie Boxanová

13. 4. v 7:30 Úsov, Bouzov, Litovelské Pomoraví auta Marie Muzikantová

20. 4. v 7:00 Neratov – pevnost Hanička 5–15 km auta Ladislav Vykoukal

4. 5. v 7:02 Model sluneční soustavy – Opava 5 km bus Marie Boxanová

18. 5. v 7:30 Bílý potok – vodopády Skalského 
potoka 10 km bus Ladislav Vykoukal

1. 6. Lovecké chaty – Pod Mazanci, 
Junačka, Františkova 8–10 km bus Marie Boxanová

11.–18. 6. Zájezd Štúrovo bus, 
vlak Marie Muzikantová

22. 6. v 9:05 Rešovské vodopády – Pustý zámek 6 km bus Jiřina Mácová

JS
Foto: archiv KČT
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Euroregion Praděd si letos připomíná jedno ze svých významných výro-
čí. Oslavuje čtvrtstoletí. Tak dlouho probíhá česko-polská přeshraniční 
spolupráce. Realizovalo se díky ní přes 700 projektů, dotační prostředky 
se vyšplhaly na 7,5 milionu euro. 
Když zavítáte do sídla Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem, 
dozvíte se, že ačkoliv byl euroregion založen před 25 lety, počátky 
přeshraniční spolupráce se datují už od doby po druhé světové válce, 
kdy se začala rozvíjet především na hranicích Německa s Nizozem-
skem. Historikové uvádějí rok 1958, kdy bylo kolem Gronau na ně-
mecko-nizozemské hranici založeno Euroregio, první vyspělá institu-
cionální forma přeshraniční spolupráce.
V rámci Evropy zaznamenala přeshraniční spolupráce největší roz-
voj od začátku devadesátých let minulého století. V tomto období se 
začala rozvíjet i v České republice. Ještě na začátku 90. let 20. století 
byly pojmy jako „euroregion“ a „přeshraniční spolupráce“ pro větši-
nu Čechů a Poláků neznámé a málo zajímavé. Přísně uzavřené hrani-
ce bránily přeshraničním kontaktům, lidé neznali místa ani sousedy 
na druhé straně. Obyvatelé příhraničí chtěli žít na stejné úrovni jako 
ve vnitrozemí, což bylo výzvou pro města a obce, které začaly hledat 
nové možnosti přeshraniční spolupráce a společná řešení specifických 

příhraničních problémů. Tyto snahy byly 
završeny vytvořením česko-polského eu-
roregionu. Vznikl tedy Euroregion Praděd, 
od jehož založení 2. července 1997 uplyne 
letos již 25 let.
„Euroregion Praděd působí na území 
okresů Bruntál a Jeseník na české straně 
a na území Opolského vojvodství v Polsku. 
Členskou základnu české strany tvoří 67 
obcí a měst a 5 přidružených členů. Od 
roku 2010 je přidruženým členem Olomouc- 
ký kraj, dalšími se staly MAS Hrubý Jeseník, z. s., Rozvoj Krnovska, 
o. p. s., MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s., a MAS Štern-
bersko. Sídelním městem české části euroregionu je Vrbno pod Pra-
dědem, na polské straně Prudnik,“ přibližuje ředitelka Euroregionu 
Praděd Alena Šmigurová.
Euroregion Praděd od začátku své činnosti spravuje Fond mikropro-
jektů, tedy projektů především „měkkého“ neinvestičního charakte-
ru, které se dotýkají téměř všech stránek lidského života. Nejčastěji 
podporované aktivity jsou zaměřené na rozvoj spolupráce v kulturní, 
sportovní či vzdělávací oblasti, velmi časté jsou rovněž výměnné po-
byty dětí, mládeže, spolupráce seniorů či podpora cestovního ruchu. 
Výsledkem této činnosti je více než 700 realizovaných projektů s cel-
kovou výší dotace asi 7,5 milionu euro.
„Současné programové období na léta 2014–2020 se už chýlí ke 
konci, v letošním roce budou alokovány poslední volné finanční pro-
středky. Současně probíhají intenzivní přípravy nového Programu 
2021–2027, jeho zahájení očekáváme v roce 2023,“ pokračuje Alena 
Šmigurová.
Dnes již není pochyb o tom, že Euroregion Praděd se za dobu své-
ho působení stal stabilní a dobře fungující organizací, za kterou stojí 
stovky úspěšně realizovaných projektů, které významným způsobem 
přispěly k rozvoji česko-polského pohraničí a vzájemné spolupráce 
mnohých regionálních organizací.

Radek Vráblík
Foto: Euroregion Praděd

toři chtějí znát též přibližné stáří stromu a obvod kmene ve výšce 130 
cm nad zemí.
Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy Sázíme budoucnost
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která chce výsad-
bou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny a odolnost měst. 
Zapojit se může kdokoliv, kdo od roku 2019 vysadil strom mimo les 
a registruje ho do interaktivní mapy na www.sazimebudoucnost.cz/
registrace-vysadby. Mapa poskytuje unikátní přehled o druzích a po-
čtech vysazených stromů, lokalitách i subjektech, které jsou do sázení 
v České republice zapojeny. Počítá se opravdu každý strom, tedy i ta-
kový, který jste vysadili třeba u vás na zahradě.

Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský strom roku
Českou republiku bude letos v mezinárodní soutěži Evropský strom 
roku reprezentovat Zpívající lípa z obce Telecí. Její přízvisko odkazu-
je k dobám husitským, působení českých bratří a jejich pronásledová-
ní. Podle pověsti se tehdy v její dutině ukryl bratr Jiroušek, který zde 
přepisoval zakázané knihy a písně a přitom si je prozpěvoval. Znělo 
to, jako kdyby lípa zpívala. Tento krásný památný strom můžete pod-
pořit v bezplatném online hlasování na stránce www.evropskystro-
mroku.cz od 1. do 28. února 2022.

JS
Zdroj: iniciativa Sázíme budoucnost

Foto: Marek Olbrzymek

25 let česko-polské spolupráce: 
Euroregion Praděd slaví významné výročí

Z okolních měst a obcí

Horní Město ožilo tradičním zimním závodem
Pátého února se i přes nepříznivé sněhové podmínky podařilo nadšen-
cům v Horním Městě uspořádat tradiční motoskijöringové „uličky“, jež 
byly už před lety lákadlem pro vyznavače netypických zimních sportů. 
Jde o závod motokrosaře a lyžaře držícího se za lano upevněné na mo-
tocyklu, vedoucí uličkami obce včetně obávaného a obtížného výjezdu 
v druhé polovině trati. Závod má za sebou více než padesátiletou historii.
Do závodu, ve kterém nejlepší jezdci dosahují na sněhem pokryté 

trati i sedmdesátikilometrové rychlosti, se přihlásila bezmála padesát-
ka jezdců z celé České republiky, a to včetně pravidelných účastníků 
mistrovství ČR. I letos jim fandil velký počet diváků.
Pořadatelé rozdělili jezdce do čtyř kategorií a tří rozjížděk, během 
kterých se povrch tratě postupně zhoršoval. Na některých místech 
s větší pokrývkou sněhu se tvořily koleje, jinde se trať vyjela až na 
asfalt. I proto pořadatelé ustoupili od plánovaných finálových jízd 
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Z historie

Rýmařov na Ptolemaiově mapě světa
Kolem roku 150 vytvořil v egyptské Alexandrii 
řecký matematik, astronom a geograf Klau-
dios Ptolemaios kartografické dílo Geografie, 
představující mapu tehdy známého světa. Jde 
o několik desítek map, mapu světa a katalog se 
souřadnicemi více než 8 000 míst. Ptolemaiovo 
dílo se dochovalo pouze jako kopie z pozdního 
středověku.
V Ptolemaiově době nebyly o tvaru Země 
pochybnosti. Že je to koule, bylo všeobecně 
známo. Místa na mapách určovaly souřadnice. 
Pro stanovení zeměpisné délky (± 180 stupňů) 
byl obvod zeměkoule rozdělen na 360 stupňů. 
Nultý poledník Ptolemaios umístil na ostrov 
Ferro (El Hierro), nejzápadnější místo Ka-
nárských ostrovů. Na 180. stupni zeměpisné 
délky procházel poledník Semantinskými ho-
rami v dnešním Vietnamu. Ve skutečnosti byla 
zeměpisná délka mezi Ptolemaiovým nultým 
poledníkem a poledníkem na 180. stupni ze-
měpisné délky pouze 120 stupňů. Toto pod-
cenění délky zemského obvodu se projevilo 
v celém Ptolemaiově kartografickém díle. 
Kromě zkresleného zobrazení způsobeného 
nesprávným výpočtem zemského obvodu se 
na nepřesnostech podílí i způsob, jakým byly 
do mapy zakreslovány jednotlivé body.
Ptolemaiova mapa zaznamenala mnoho míst 
ve střední Evropě. Vědělo se, že na ní jsou ná-
zvy míst i na území dnešní České republiky. 
Řada badatelů se je pokoušela identifikovat. 
Snažili se o to například pomocí podobně zně-
jících jmen. Názory se různily a shody nebylo 
dosaženo ani ohledně názvů pohoří na mapě. 
Emanuel Šimek, autor díla Velká Germanie 
Klaudia Ptolemaia popisuje těžkosti při iden-
tifikaci míst na Ptolemaiově mapě. Z podoby 
názvů Eburum a Eburodunum a blízkosti je-

2. místo – s číslem 173 v kategorii Veterán – 
jezdci Pach a Škoda

a výsledky spočítali podle rozjížděk jednotlivých kategorií.
Kategorii Hobby pro začínající jezdce ovládla dvojice se startovním 
číslem 3 – Lukáš Polák na stroji KTM s lyžařem Tomášem Macečkem 
z Rýmařova. Druhé místo obsadili Pola – Šrůjtek a třetí příčku vybo-
jovala dvojice Štěpánek – Sládek.
V kategorii Veterán obsadil první místo Jiří Kavka na motocyklu TM 
a lyžař Sobota. Druhé místo získali Jiří Pach, mistr ČR z roku 1999, 
a nejmladší účastník napříč kategoriemi, patnáctiletý lyžař Brian  

Škoda. Třetí místo patřilo Rostislavu Gajdošíkovi s Davidem Chovan-
cem. V nejobsazenější kategorii Profi rozhodla o triumfu až poslední 
jízda, kterou ovládl Kyrchner na stroji KTM s Novákem, stříbrnou 
příčku brala dvojice Strmiska – Pavlů, bronzovou pak Jerie – Ruml.
Mezi jezdci mistrovství ČR si s tratí suverénně poradil Podzimek se 
strojem Beta a lyžařem Fendrichem, druhé místo obsadili Lux s Fied-
lerem a místo třetí Mohaupt – Hotový.

Foto a text: Miroslav Škoda

1. místo v kategorii Hobby – jezdci 
Polák a Maceček

1. místo – mistrovství ČR – jezdci 
Podzimek a Fendrich

Ptolemaiova mapa Velké Germanie, Carredunum (Καρρόδουνον) vyznačeno křížkem  
(zdroj: British Library, www.commons.wikimedia.org)
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jich souřadnic byl Šimek přesvědčen, že jde o jednu osadu. Úvahami 
o cestě, která k ní vedla, došel k závěru, že se tato osada nacházela zá-
padně od Vlárského průsmyku na horní Vláře. Osadu zvanou Asanca 
umístil do Jeseníků, což odůvodňoval jménem osady. „Krásné keltské 
jméno“ Carredunum je podle Šimka hradiště na Hostýně. Ptolemaiově 
mapě se dostalo pojmenování „navždy ztracená příležitost“ nebo „za-
čarovaný zámek“ a nebyla považována za spolehlivý pramen. Ukázalo 
se však, že tomu tak nemusí být navždy.
Skutečné souřadnice míst z Ptolemaiovy Geografie se podařilo určit 
interdisciplinárnímu týmu na Institutu geodesie a geoinformační tech-
niky Technické univerzity v Berlíně, kde pro tento účel vyvinuli do-
sud nikde nepoužitou metodu geodetické deformační analýzy. Vyšlo 
se z nejstarších kopií Geografie, u nichž je předpoklad minima chyb 
vzniklých opisováním. Ptolemaiovy souřadnice zpracoval jako geode-
tická data moderní koordinační systém. Množství chyb ve vstupních 
datech si vyžadovalo nekonvenční postupy vyhodnocování. Kromě 
srovnávacích výpočtů, statistických testů a geometrických algoritmů se 
používala metoda maximální podskupiny. Při tomto procesu jsou díl-
čí výsledky mezi sebou tak dlouho kombinovány a srovnávány podle 
metody nejmenších čtverců, až je nalezena velká podskupina výsledků, 
ve které se už neobjevují hrubé chyby. V případě míst s větším počtem 
možných identit se zjišťovala nejpravděpodobnější identifikace. Práce 
na dešifrování mapy trvaly šest let. V roce 2010 byl problém vyřešen. 
Místa určená kolem roku 150 souřadnicemi se podařilo lokalizovat 
s přesností 10–20 km. Transformováním původních souřadnic dosud 
neidentifikovaných míst na Ptolemaiově mapě byly získány údaje 
o jejich dnešní poloze. Vyřešily se spory o identitu některých míst. 
Marobudum, které bývá někdy umísťováno do Čech, se nachází u ba-
vorského Ambergu. Místa na Ptolemaiově mapě nejsou ztotožňována 
s dnešními městy, jde o lokality v blízkosti těchto měst, neboť se počítá 

s výše uvedenou nepřesností. 
Jaké byly v 2. století na území dnešní České republiky názvy míst 
významných natolik, že se dostaly na mapu světa? A kde se ta místa 
nacházela? Je jich šestnáct: Nomisterium (u Litoměřic), Redintuinum 
(u Loun), Hegetmatia (u Mladé Boleslavi), Casurgis (u Prahy), Budor-
gis (u Kolína), Strevinta (u Hřiměždic), Meliodunum (u Písku), Furgis-
atis (u Českých Budějovic), Coridorgis (u Jihlavy), Eburum (u Hrádku 
v okrese Znojmo), Eburodunum (u Brna), Parienna (u Břeclavi), Setuia 
(u Komořan v okrese Vyškov), Felicia (u Vyškova), Asanca (u Kojetí-
na) a Carredunum (u Rýmařova).
Bližší podrobnosti o některých místech určených na Ptolemaiově mapě 
jsou dostupné na: de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Ger-
manen/Toponymie.
Místo č. 16, zvané Carredunum (latinsky), řecky Karródounon 
(Καρρόδουνον), má podle Ptolemaia souřadnice 42°40‘ délky a 51°30‘ 
šířky. Po opravě jsou jeho koordináty 49.933270, 17.266645 a Carre-
dunum je lokalizováno u Rýmařova (Römerstadt). 

JUDr. Aleš Uhlíř
(Zdroje: KLEINEBERG, A. – MARX, Ch. – KNOBLOCH, E. – LEL-
GEMANN, D. 2010: Germania und die Insel Thule – Die Entschlüsse-
lung von Ptolemaios´ „Atlas der Oikumene“, WBG (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft), Darmstadt; MARX, Ch. – NEITZEL, F. 2010 De-
formationsanalyse und regionale Anpassung eines historischen Geoda-
tenbestandes, Technische Universität Berlin, Institut für Geodäsie und 
Geoinformationstechnik, Berlin; UHLÍŘ, A. 2018 Nejstarší zobrazení 
území ČR na mapě, www.neviditelnypes.lidovky.cz z 27. 1. 2020; UH-
LÍŘ, A. 2020 Ptolemaiova mapa opravena geografickou deformační 
analýzou. Významná místa na Moravě a v Čechách kolem roku 150, 
Archeologie Moravy a Slezska, XX. ročník – 2020, Česká archeologic-
ká společnost, regionální pobočka pro Moravu a Slezsko, s. 65–67.)

RD Rýmařov přispěly 100 000 korun na pomoc malé Martince:
Je o kousek blíž k tomu, aby mohla chodit

Dnes již čtyřletá Martinka Kosorínová přišla na 
svět předčasně po nitroděložní operaci rozště-
pu páteře. Od narození nemohla hýbat nohama. 
Za svůj krátký život absolvovala již několik 
operací a další ji čekají. Jedna operace přitom 
vyjde i na 250 tisíc korun. Našli se ale lidé, 
kterých se její příběh dotkl. Poslali jí finanční 

příspěvek, a tak může další potřebnou opera-
ci podstoupit již brzy. Díky moderní medicíně, 
týmu šikovných lékařů a hlavně díky své ob-
rovské vůli a lásce rodičů neztratila Martinka 
a její rodina naději v to, že se jednou postaví 
na nohy a bude chodit.
„Naše dcera má nyní za sebou již několik 
operací kyčlí a kotníků, které částečně zvýši-
ly její hybnost. Aby dosáhla svého cíle začít 
chodit, musí podstoupit ještě další náročné 
operace,“ říká paní Maria Václaviková, ma-
minka Martinky. Operace jsou však velmi ná-
kladné, jeden takový zákrok vyjde třeba i na 
250 tisíc korun. Bez pomoci ostatních lidí by 
se proto nemohly vůbec uskutečnit.
Rozštěp páteře je vrozená vada. Z údajů Ná-
rodního registru vrozených vad vyplývá, že 
s rozštěpem páteře se v Česku ročně narodí asi 
15 dětí. Jejich prognóza je velmi individuál- 
ní a závisí na závažnosti lékařského nálezu. 
Rozštěp páteře má více forem
„Rozštěp páteře, neboli spina bifida, je vro-
zenou vadou páteře, která vzniká poruchou 
uzávěru neurální trubice během prvního 
měsíce nitroděložního života. Má více fo-
rem, z nichž některé jsou prakticky neškodné 
a neovlivňují život, jiné nemocného výrazně 
limitují. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti kří-

žové páteře. Podle tíže se rozlišuje zavřený 
a otevřený typ rozštěpu páteře,“ vysvětluje 
MUDr. Jan Staněk z oddělení dětské neuro-
logie Fakultní nemocnice Ostrava.
Rozštěpu nelze zcela předejít, jistá preven-
ce ale existuje
Odborníci se shodují, že důležitou prevencí 
rozštěpu páteře je užívání kyseliny listové 
v prvních dvou měsících těhotenství a něja-
kou dobu před ním. „Příčiny vzniku rozštěpu 
páteře jsou různé. Některé ovlivnit nejde (ge-
netika), ale jiným lze předejít. Pravděpodob-
nost vzniku rozštěpu páteře zvyšuje například 
užívání karbamazepinů (léků užívaných na 
epilepsii či neuralgii) či valproátu (antiepi-
leptikum a lék určený k léčbě bipolární afek-
tivní poruchy) a nedostatek kyseliny listové 
v těhotenství. Dispozice obou rodičů hrají 
roli, ale nelze je zatím předpovědět. Rozhod-
ně se ale nejedná o dědičné onemocnění,“ 
vysvětluje prof. MUDr. Lumír Hrabálek, 
Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Palac-
kého a Fakultní nemocnice Olomouc.
Operace za stovky tisíc korun
Na další léčbu přispěli také Lukáš Zrůst a Lu-
káš Foral, kteří poslali 100 tisíc korun za in-
vestiční společnost Progresus a dalších 100 
tisíc korun za stavební firmu RD Rýmařov. 

Prostor pro firmy a podnikatele
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Pověst o Studeném zákoutí
Kdysi cestoval z Horního Benešova do Lichnova jezdec na koni. Byla 
už půlnoc, když projížděl kolem místa zvaného „Studené zákoutí“. 
Jeho kůň se náhle zastavil a žádné domlouvání, žádné bití ani pobí-
zení ostruhami ho nepřimělo hnout se z místa. Jezdec sesedl, aby se 
podíval, jaká překážka koně vylekala. Vůbec nic ale nenašel. Znovu 
nasedl, jenže kůň se nehnul ani o krok. Jezdec nevěda si rady začal 
odříkávat otčenáš. Pak zase sesedl – a když se chtěl znovu vyšvihnout 
do sedla, zasadila mu náhle neviditelná ruka tak tvrdý úder, že přes 

koně přeletěl a spadl na druhé straně na zem. Co to bylo? Nebylo 
nic vidět, zato se ozývalo jakési šelestění – jako by se někdo ukrýval 
v blízkém křoví, ba docela zřetelně bylo slyšet jeho kdákavé chicho-
tání. Poté však mohl jezdec konečně pokračovat v cestě.

(Zaznamenáno prof. dr. Ernstem Jungwirthem podle sdělení žáka 
Mücka, kterému pověst vyprávěl jeho otec. Patrně jde o „rýbrcoul-
skou“ pověst.)

Pověst o Pustém zámku
Za časů loupeživých rytířů stál na Zámecké hoře hrad.1 Ještě před 
několika lety bylo možné zahlédnout jeho trosky. Dnes už tam ční jen 
rozeklaná skála, jejíž útroby prý skrývají poklad. Říká se, že je možné 
se k němu dostat pouze o Květné neděli. Během pašijového vyzváně-
ní se objeví hradní dáma v dlouhém světlém šatu, zahalená závojem, 
zavede hledače zlata do hory, která se v tu hodinu otevře, a ukáže 
mu poklad. Kdo se tam však příliš dlouho zdrží, je ztracen a zavalen, 
neboť s posledním úderem zvonu se hora uzavře. Mnohý odvážlivec 

se tam už vydal, ale žádný se s pokladem nevrátil.

1 Jako tzv. Pustý zámek býval označován Strálek nebo také hrad u Re-
šovských vodopádů (viz veršovanou pověst v RH 11/2021). Pozn. red.

(Zaznamenáno prof. dr. Ernstem Jungwirthem podle sdělení žáka 
Siegmunda, který pověst slyšel od svého dědy. Lze porovnat s pověstí 
o Hradebním pahorku a o Sovinci!)

Zlatá tabatěrka 
Podle skutečné události od K. Riedla, Lomnice

V červnu roku 1752 byl farář Johannes Seliger z Dolního Václavova 
na návštěvě u svého příbuzného v Tylově. Protože bylo deštivé poča-
sí, nabídl se soused Alois Meier, statkář v Tylově, že faráře do Vác-
lavova odveze. Ten rád souhlasil. V lese2 mezi Bruntálem a Dolním 
Václavovem se faráři náhle udělalo nevolno a poprosil, aby mohl na 
chvíli sestoupit z vozu a zchladit si hlavu vodou z nedalekého potůč-
ku. Sotva ale slezl z vozu, omdlel a zůstal ležet na cestě. Sedlák chtěl 
nemocného zase vyzvednout do vozu, když tu náhle spatřil nádherný 
zlatý řetízek, který zdobil farářovu vestu a k němuž byly připevněny 
drahé zlaté hodinky; z kapsy také omdlelému vypadla černá tabatěrka 
vsazená do zlata a nesoucí podpis majitele provedený zlatými pís-
meny. Při pohledu na ty skvosty přepadla sedláka chamtivost, a tak 
bezmocného faráře uškrtil. Sebral mu prsteny, tabatěrku i hodinky 
s řetízkem a mrtvého zahrabal hlínou s listím a chvojím.
V Dolním Václavově zavládla starost o nepřítomného faráře, proto-
že se nevědělo, kam odcestoval. Na celou věc se ale brzy zapomně-
lo, jelikož v oněch dobách často docházelo k vraždám a loupežným 
přepadením – tak se i v tomto případě předpokládalo, že se farář stal 
obětí zločince, neboť i ve Vajglově a v Arnolticích už byli nalezeni 
zavraždění faráři. Veškeré vyšetřování vrchnosti v Bruntále bylo bez-

výsledné, případ zůstal neobjasněn.
Statkář Meier v Tylově si dával velký pozor, aby ho ukradené věci 
neprozradily, natož aby je někomu ukazoval. Jeho děti si však jednou 
všimly pozlacené tabatěrky a pověděly to dál. Sovinecká vrchnost na-
řídila domovní prohlídku a všechny ukradené cennosti byly nalezeny. 
S vrahem, který svůj hanebný zločin přiznal, byl učiněn krátký pro-
ces. Rozsudek zněl: smrt provazem. 
Byl oběšen v listopadu 1752 na popravišti v Ryžovišti – a byl také 
posledním zločincem, který tam skončil, neboť o několik dnů později 
byla hrdelní, vyšší soudní pravomoc v Ryžovišti zrušena a převedena 
na Sovinec. Na místě vraždy v lese u Václavova byl postaven pomník 
– stojí tam ještě dnes, aby připomínal onen zločin, který byl odčiněn 
smrtí na popravišti.

2 V orig. Jankesbusch, les tohoto jména mezi Bruntálem a Václavo-
vem zmiňuje i Vincenz Brixel v Horské kronice. Pozn. red.

(Zdroj: Römerstädter Ländchen 8/1925, s. 62–63, 10/1925, s. 78–79, 
archiv Městského muzea Rýmařov, přeložil Dieter Schallner st., re-
dakce Zdenka Přikrylová Nesetová.)

„Již 50 let stavíme rodinné domy. Snem našich zákazníků je zajis-
tit ideální a zdravý domov se zahradou nejen pro sebe, ale hlavně 
pro své děti, pro ty dělá každý dobrý rodič maximum. Vidíme to dnes 
a denně. A proto nás příběh Martinky tak zasáhl. Držíme palce celé 
rodině,“ říká Lukáš Zrůst. 
Přispět může každý z nás
Navštivte stránky pomocpromartinku.cz nebo facebookovou stránku 
www.facebook.com/HelpForMartinka.
O společnosti RD Rýmařov 
Společnost RD Rýmařov, s. r. o., je jedničkou mezi dodavateli dře-
vostaveb. Za více než 50 let svého působení na trhu realizovala přes 

26 000 staveb včetně velkých developerských projektů, ve kterých 
našlo svůj domov přes 100 tisíc lidí. Firma stojí za rozvojem moderní-
ho stavění na bázi prefabrikace dřeva v České republice a do inovací 
i nadále investuje; ve spolupráci s vědeckým týmem ČVUT v Praze 
vyvíjí nové technologie výstavby. RD Rýmařov působí na českém, 
slovenském, německém a rakouském trhu, v zemích Beneluxu, v Bri-
tánii a ve Švýcarsku. Pro stavbu využívá dřevo z trvale udržitelně 
obhospodařovaných lesů.

Ivana Čechová
AMI Communications

Foto: archiv RD Rýmařov
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Sport

Rýmařovským veteránům se na turnaji nedařilo
Den před hokejovým utkáním studentů z UP Olomouc a VUT Brno se na 
zimním stadionu v Rýmařově odehrál turnaj pro veterány. Hrát mohli 
hokejisté nad 40 let. Kromě domácího družstva přijely celky z Horního 
Benešova, Krnova a Ostravy. 
Turnaj se hrál 29. ledna dvoukolově. Nejprve rýmařovští hráči pod-
lehli týmu HC Horní Benešov 4:6. Ve druhém utkání zvítězil celek 
HC Ostrava nad HC Krnov 6:3. Poražené týmy se následně utkaly 
o třetí místo, ale ani tentokrát se hráčům HC Rýmařov nedařilo a po 

prohře 4:11 obsadili poslední příčku. Bronz bral HC Krnov. Ve finále 
pak Horní Benešov zvítězil nad Ostravou 3:1 a radoval se z celko-
vého prvenství. Nejlepším střelcem turnaje se stal Jaroslav Drápal 
z Horního Benešova, který vstřelil 7 z 9 branek svého týmu. 
Všechna zúčastněná družstva obdržela věcné ceny a poháry. Okresní 
svaz ledního hokeje Bruntál děkuje všem účastníkům a těší se na další 
ročník.

Fotbalová Jiskra má za sebou první přípravné zápasy
Neoblíbený začátek přípravy, kdy fotbalisté Jiskry nabírají kondici po 
dvouměsíční pauze, se přelil do února, v němž již na svěřence Milana 
Furika čekaly první přípravné zápasy proti Uničovu, Moravské Třebové 
a Háji ve Slezsku. 
K prvnímu přípravnému utkání nastoupila Jiskra 5. února v Uničově. 
Třetiligovému celku podlehli rýmařovští 2:5. „Zápas hodnotím pozi-
tivně. První poločas byl velice kvalitní, dali jsme vedoucí gól. Domácí 
sice utkání otočili, ale musíme vzít v potaz, že jsme nastoupili proti 
soupeři, který je v přípravě o něco dál než my,“ hodnotil trenér Furik 
vystoupení svých svěřenců v úvodních 45 minutách. Druhý poločas 
však jeho týmu nevyšel podle představ. „Je to příprava. Chtěl jsem 
dát prostor všem hráčům. Nevyšla nám úvodní desetiminutovka, než 
se hráči pořádně rozkoukali. Uničov využil tří individuálních chyb 
hráčů. Celkově mě však hráči příjemně překvapili, protože jsme ne-
hráli na výsledek,“ dokončil Furik hodnocení prvního utkání. 
Další zápas pak sehráli jeho svěřenci o týden později rovněž v Uničo-
vě. Soupeřem jim tentokrát byl Sokol Moravská Třebová a utkání se 
neslo ve zcela opačném gardu. Pod výhru 6:2 z pohledu Rýmařova se 
hattrickem podepsal Petr Navrátil. Po brance přidali i Kamil Kocúr, 
Jiří Furik a Pavel Jeřábek. „Uničov vysoko napadal, což ve druhém 
utkání neplatilo. Obrana byla méně pod tlakem, mohla rozehrávat, 
čímž se nám dostala do hry i záložní řada. Tomu odpovídala i hra. 
Dali jsme rychlé branky, kombinačně jsme soupeře přehrávali a vý-
sledkem bylo vedení 4:0 v poločase. Po změně stran i kvůli střídání 
tempo hry opadlo,“ shrnul Furik druhý zápas. 
„Každé utkání nám dalo něco jiného. V tom prvním jsme si vyzkoušeli, 
když jsme pod tlakem, ve druhém jsme byli silnější na míči a mohli 
tvořit. S oběma zápasy jsem velice spokojený. Jsme ve fázi, kdy je pří-
prava zejména o kondici. Na míč si zatím hráči moc nesáhli. Za tyto 
zápasy jsem proto rád. Nějaké chyby jsme udělali a vyříkali jsme si je. 
Pracujeme na detailech, třeba jak dohrát zápas v závěrečných deseti 
minutách nebo bránění standardních situací. V tomto pro nás byl pří-
nosem zápas proti Uničovu, který nám dal čtyři branky ze standardky. 

To jsou věci, které musíme rychle odstranit,“ jmenoval Milan Furik 
přínosy, které přípravné zápasy pro tým mají.
Minulý víkend jeho svěřenci hráli v Háji ve Slezsku, zápas skončil 
prohrou 2:3. Poslední únorový víkend mají fotbalisté Jiskry volný. 
„Hráči si ze zápasů odnesli menší zranění. Nějaké otoky, nakopnutí… 
To ale k zimní přípravě patří. Hráváme na umělce, což pro sportovce 
není ideální. Proto si necháme jeden víkend volný,“ vysvětluje Furik.
V přípravném období ještě Jiskru čekají během března zápasy proti 
Šternberku a 1. HFK Olomouc. Sezóna začne o posledním březno-
vém víkendu, kdy hráči Rýmařova odcestují k prvnímu utkání jarní 
části sezóny na trávník nepříjemného Bohumína. Jiskra testuje v pří-
pravě jednu možnou posilu do kádru. „Po fotbalové stránce máme 
jasno. Určitě by pro nás byl přínosem, šlo by o hráče do základní 
sestavy. Řešíme otázky, zda je přestup možný v tomto okně a zda hráč 
zvládne své pracovní vytížení spojit s náročnými podmínkami, které 
na hráče během sezóny a tréninků mám,“ zakončil Furik.

Tomáš Lašák
Foto: archiv SK Jiskra Rýmařov

1. kolo
HC Rýmařov – HC H. Benešov 4:6
HC Krnov – HC Ostrava 3:6
O 3. místo
HC Rýmařov – HC Krnov 4:11
Finále
HC H. Benešov – HC Ostrava 3:1

Konečná tabulka
1. HC H. Benešov 2 0 0 9:5 6
2. HC Ostrava 1 0 1 7:6 3
3. HC Krnov 1 0 1 14:7 3
4. HC Rýmařov 0 0 2 8:17 0

Za vedení OSLH Bruntál 
Martin Ftáček, Josef Živčák

Foto: pixabay.com
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SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov oslavilo 20 let své činnosti
Aerobik – sport, který v devadesátých letech začal zaplňovat české tě-
locvičny, našel brzy svoje místo i ve Studiu Sport a Zdraví Rýmařov. Pů-
vodně jen jako kondiční aerobik pro ženy, postupně se však tento mla-
dý sport začal formovat do závodní podoby, která díky úspěšné české 
reprezentantce Olze Šípkové získala mezi mladými velkou popularitu. 
Okouzlil i dívky navštěvující rýmařovské studio, a proto se rozhodly 
založit sportovní klub se zaměřením na závodní aerobik. A tak se také 
stalo. Klub byl založen dne 21. 12. 2001 a u jeho zrodu stály Olga 
Človečková, Silvie Rožňáková, Lydie Mihálová a Lydie Švédíková. 
Prvním předsedou sportovního klubu byl zvolen spoluzakladatel Zde-
něk Křížka. Tím odstartovala éra tréninků, závodění a hledání nových 
talentů. 
Soutěžní Aerobic Master Class
Naší první závodní disciplínou byl Soutěžní Aerobic Master Class 
a prvními závodnicemi děvčata v kategorii 18+ Olga Človečková, Sil-
va Rožňáková, Lydie Mihálová, Gabriela Šopíková, Zuzana Alberto-
vá, Michaela Mezihoráková a Renata Mihálová. Učily se za pochodu, 
zkušenosti získávaly především na závodech, po krůčcích se šplhaly 
na špici českého aerobiku a začaly se dostávat na stupně vítězů. Po-
stupně přibývaly mladší závodnice a s nimi i další úspěchy. 
V letech 2001–2021 absolvovaly naše závodnice v této soutěžní dis-
ciplíně téměř 200 krajských závodů, ve kterých vybojovaly desítky 
medailových umístění, mnoho titulů přeborníků kraje a vítězů Morav-
skoslezské ligy aerobiku. Ze 30 nominací na mistrovství ČR SAMC, 
mezinárodní finále OIG SAMC a letní olympiádu dětí a mládeže vy-
bojovaly pro Rýmařov 4x zlato, 9x stříbro a 16x bronz. 

Naše medailistky z mistrovství SAMC: 
V letech 2008–2011 probíhala soutěž klubů Moravskoslezská liga aero- 
biku. Ve všech ročnících této celoroční soutěže se náš klub držel na 

nejvyšších příčkách. Díky našim výborným závodnicím jsme třikrát 
přivezli do Rýmařova pohár: v roce 2008 – 4. místo, 2009 – 2. místo, 
2010 – 3. místo, 2011 – 2. místo. 

Sportovní aerobik
V roce 2004 se náš klub poprvé 
zapojil do závodů ve sportovním 
aerobiku. Naší první sporťačkou 
byla Zuzana Bučková v katego-
rii 14–16 let, která v roce 2004 
vybojovala 7. místo a v roce 
2007 bronzovou medaili. V le-
tech 2006–2010 soutěžily ve 
sportovním aerobiku naše první 
malé závodnice Tereza Kryw-
dová, Nela Paulerová, Markéta 
Křenková a Jana Šandová. Byly 
to velké bojovnice, medaile 
z velkých republikových závo-
dů sice nepřivezly, ale udělaly 
obrovský kus práce, otevřely 
Rýmařovu dveře do světa spor-
tovního aerobiku. Následovala 
další děvčátka, která se od těch-
to prvních závodnic učila a po-
stupně začala získávat medaile. 
Naše medailistky ve sportovním 
aerobiku: SA I. VT Tereza Člo-
večková 12 medailí, SA II. VT 

Šárka Zapletalová 1 medaile.

Lydie Mihálová 6 medailí Tereza Krywdová 5 medailí

Jana Hamplová 4 medaile Tereza Človečková 4 medaile

Tereza Šulíková 4 medaile Klára Zifčáková 2 medaile

Klára Vlčková 2 medaile,
Barbora Šulková 1 medaile

SA III. VT
Zuzana Bučková 1 medaile
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Jana Hamplová 13 medailí, SA III. VT Šárka Zapletalová 2 medaile, 
SA III. VT Zuzana Bučková 1 medaile, dvojice III. VT Zifčáková 
– Kuzmíková 1 medaile, tým III. VT Zapletalová – Bršťáková – Zif-
čáková 1 medaile. 

Od roku 2011 ab-
solvovaly rýma-
řovské závodnice 
62 republikových 
závodů ve spor-
tovním aerobiku, 
čtyři mistrovství 
ČR, jednu olym- 
piádu dětí a mlá-
deže a jedno mis-
trovství Evropy. 
Vybojovaly 6x zla-
to, 10x stříbro, 14x 
bronz, 13x 4. mís-
to, 10x 5. místo 
a 7x 6. místo. 

Naším nejcennějším kovem ze sportovního aerobiku je bronzová me-
daile Terezy Človečkové z mistrovství ČR 2018.
Největším úspěchem rýmařovského sportovního aerobiku je 4. místo 
Terezy Človečkové z mistrovství Evropy ve Francii v roce 2021. 

Ocenění od Českého olympijského výboru
V roce 2013 byly naše závodnice ve sportovním aerobiku tak úspěšné, 
že v celostátním žebříčku TOP-TEN poskočil náš klub ze 64. místa na 
42. místo a získal cenu pro Skokana roku 2013. Český olympijský vý-
bor daroval klubu za odměnu pro všechny děti zájezd do olympijského 
parku Soči – Letná 2014 v Praze. Byl to fantastický olympijský den.

Letní olympiády dětí a mládeže ČR
LODM jsou největším sportovním svátkem dětí a mládeže. Soutěží 
mezi sebou kraje, každý kraj vysílá nejlepší sportovce v každé spor-
tovní disciplíně. Rýmařovské závodnice reprezentovaly kraj v aero-
biku na dvou olympiádách. V roce 2007 v Ústí nad Labem Tereza 
Krywdová vybojovala bronzovou medaili v Soutěžním Aerobic Mas-
ter Class. V roce 2015 v Plzni se soutěžilo ve sportovním aerobiku, 
Tereza Človečková získala 4. místo a Amálie Vinohradníková 7. mís-
to. Vedoucími krajské výpravy byly naše trenérky Olga Človečková 
a Lydie Mihálová, což byla pro náš klub velká čest.

Společné skladby a soutěže fitness a wellness týmů
Děvčata nacvičila také mnoho společných skladeb, se kterými vystu-
povala na krajských i celostátních přehlídkách pódiových skladeb, na 
plesech v Rýmařově, Olomouci, Bruntále, Břidličné a na dalších ak-
cích a přehlídkách. Dodnes je nezapomenutelný první kankán v pro-
vedení Olgy, Silvy a Lydie. Po něm pak následovaly desítky úspěš-
ných vystoupení.
Do celostátních soutěží fitness týmů jsme se zapojili jen se čtyřmi 
skladbami. První závodní skladbou byl Fitness step, který se umístil 
v roce 2005 na mistrovství ČR jako desátý. V roce 2010 následoval 

dvojice III. VT Zifčáková – Kuzmíková 1 medaile

tým III. VT  Zapletalová – Bršťáková – Zifčáková 1 medaile

SA I. VT Tereza Človečková 12 medailí

SA II. VT Jana Hamplová 13 medailí

Fitness tým
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Wellness tým, který v kraji skončil na 1. místě a v celostátním kole 
na krásném 4. místě. Ve stejném roce byly úspěšné i dva Fitness mini 
týmy, které v kraji vybojovaly stříbro a bronz. Naší poslední závodní 
skladbou byl Wellness tým v roce 2012, který obsadil na mistrovství 
ČR 11. místo.

Miss aerobik
Naše děvčata dvakrát uspěla v soutěži Miss aerobik. Do celostátního 
finále vysílaného Českou televizí postoupily a titul viceminimiss zís-
kaly dvě naše závodnice. V roce 2008 se Šárka Zapletalová umístila 
jako třetí a Iva Hořínková v roce 2013 dokonce jako druhá.

Republiková soutěž sportovních klubů „Zápolení na dálku“
Tato nová soutěž, ve které si děti od 6 do 15 let poměřují kondici, 
vznikla v roce 2017. Před lockdownem proběhlo pět kol, ve kterých 
děti z našeho klubu předvedly, že jsou na tom kondičně velmi dobře. 
Zapojili se dívky i kluci a vybojovali 9 zlatých, 2 stříbrné a 7 bron-
zových medailí a většina dětí se umístila v první polovině závodního 
pole. Medailisté: Aleš Havelka 4x, Tereza Človečková 4x, Michal Ha-

velka 3x, Viktorie Hrudníková 3x, Klára Vlčková 2x, Jakub Mihál 1x, 
Markéta Zhánělová 1x.
A co bude dál? 
Po dlouhé koronavirové přestávce se klub staví opět na nohy. Dopl-
ňujeme stavy dětí, pracujeme na obnovení ztracené kondice a pomalu 
se připravujeme na vystoupení a závody, abychom navázali na vý-
borné výsledky předchozích dvaceti let. V současnosti je předsedkyní 
klubu Lydie Švédíková a klub má čtyři aktivní oddíly: aerobiku pod 
vedením Lydie Mihálové a Olgy Človečkové, základů gymnastiky 
a akrobacie pro děvčata i kluky pod vedením Lydie Švédíkové, od-
díl Aerobic team show pod vedením Zuzany Bučkové a oddíl rodičů 
a dětí pod vedením Gabriely Šopíkové.

V tomto článku jsou stručně shrnuty pouze výsledky z nejvyšších re-
publikových soutěží. Pokud vás historie našeho klubu zajímá, můžete 
od dubna sledovat na našem FB seriál, ve kterém bude více informa-
cí i fotografií. Na podzim letošního roku připravujeme třetí výroční 
akademii, na kterou předem srdečně zveme všechny absolventy klu-
bu a příznivce SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov, z. s. Sledujte nás 
na www.facebook.com/SK.SSaZ.Rymarov. Rádi vás přivítáme mezi 
námi. 

Lydie Švédíková
Foto: archiv SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov

Wellness tým 2012

Trenérky

Winter Classic pro Univerzitu Palackého
Zimní stadion v Rýmařově v neděli 30. ledna 
po téměř dvou letech opět přivítal univerzitní 
hokej. Zápas pod širým nebem, tzv. Winter 
Classic, si tu naplánovala Univerzita Palacké-
ho v Olomouci (zkr. UPOL). 
Mladí hokejisté studující na nejstarší univer-
zitě na Moravě hráli v Rýmařově již potřetí. 
V roce 2019 zde v rámci Evropské univerzit-
ní hokejové ligy změřili síly proti slovenské-
mu celku Diplomats Pressburg z Bratislavy, 
který porazili 3:2 v prodloužení. V únoru 
2020 hrál v Rýmařově tým Univerzity Pa-
lackého proti Akademikům Plzeň. Mnoho 
branek tehdy diváci v utkání Univerzitní 
ligy ledního hokeje neviděli, zápas skončil 
těsnou výhrou Plzeňských 2:1.
A do třetice se hráči UPOL v Rýmařově 
představili letos v duelu proti Cavaliers 
Brno, reprezentujícím Vysoké učení technic-
ké v Brně. Na branky to byl zápas o pozná-
ní bohatší než předchozí dva. A radost měli 
tentokrát „domácí“ hráči. Univerzita Palac-
kého svého soupeře nešetřila a nadělila mu 
vysokou porážku 11:0. 

Mezi nejproduktivnější hráče utkání patřil 
Lukáš Zmeškal, autor dvou gólů a tří asis-
tencí. Hattrickem se v Rýmařově blýskl Fi-
lip Palička, třemi asistencemi nahrál svým 
spoluhráčům na góly Dominik Cach. Skvělý 
výkon olomouckých hokejistů podtrhl bran-
kář Michal Šoustal, který udržel čisté konto. 
Více než stovka diváků na zimním stadio-
nu viděla výrazné vítězství Hanáků, kteří se 
v příštím roce plánují do Rýmařova vrátit. 

HC Univerzita Palackého v Olomouci – 
VUT Cavaliers Brno 11:0 (2:0, 4:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 5. Zmeškal (Holiš), 
13. Zmeškal (Holiš), 21. Palička, 27. Sko-
pal (Zmeškal), 35. Rosecký (Cach), 39. Sup 
(Formánek), 41. Palička (Cach), 54. Kropáč, 
54. Skopal (Zmeškal, Rimmel), 57. Palička 
(Veselský, Cach), 59. Rimmel (Zmeškal).

Tomáš Lašák
Foto: Univerzitní hokej
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PŘIDEJTE  
SE K NÁM 

Chcete pracovat s těmi nejlepšími v oboru? Zjistěte o nás víc na www.rdrymarov.cz/kariera

Rozšiřujeme výrobu dřevostaveb!
Hledáme zručné dělníky, montážníky, stavbyvedoucí a statiky

N
A

B
ÍZ

ÍM
E · Partu kolegů, kteří vás podrží 

· Stálou mzdu + měsíční osobní bonusy
· 5 týdnů dovolené
· Příspěvky na stravování, penzijní připojištění, dovolenou a další

RD Rýmařov je více než 50 let 
synonymem kvalitního bydlení
· Jsme největším výrobcem dřevostaveb u nás
· Expandujeme také na zahraniční trhy
· Vážíme si schopných lidí
· Dokážeme ocenit kvalitní práci

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

Klientské centrum

Kč
na sportovní 
ochranné pomůcky

až

Bruntál
Partyzánská 7
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