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Rýmařovsko pomáhá lidem  
prchajícím před válkou

Zástupci města se setkali  
s místními podnikateli

 
 

Žáci základní školy uspěli  
v závodu lyžařských disciplín

Středisko volného času uspořádalo 
dětský karneval na ledě  

Odpoledne plné příběhů přilákalo 
do knihovny rodiče s dětmi

ročník XXIV.
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Únor a březen obrazem

Válka na Ukrajině vyvolala velkou vlnu solidarity – sbírka MAS Rýmařovsko

Město připravilo ubytování pro ženy a děti ukrajinských občanů 
pracujících v Rýmařově

Se zařizováním pomáhali i hasiči a pracovníci Městských služeb

Senioři z Polska a Rýmařova se sešli díky projektu Žijeme sportem Návštěvníci knihovny prožili Odpoledne pro dětskou knihu

Středisko volného času uspořádalo karneval na ledě Ve Staré Vsi se lyžovalo v maskách 



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT03/2022

4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 03/2022

5

Aktuálně z města 
Vyjádření vedení města  
k situaci na Ukrajině ........................ str. 5
Zástupci města se setkali  
s podnikateli ..................................... str. 6
Rýmařov se prezentoval  
na veletrhu Dovolená 2022 .............. str. 7

Užitečná informace
Město nabízí pronájem zahrádek ..... str. 9
Proběhne seminář pro osoby  
poskytující domácí ošetřovatelskou  
péči ................................................. str. 10 

Zdravotnictví
Zprávy z Nemocnice  
AGEL Podhorská ........................... str. 11

Školství
Žáci ze základky závodili na lyžích  
i snowboardech .............................. str. 11

Středisko volného času
Letošní karneval si děti užily  
na ledě ............................................ str. 17

Městské muzeum a Galerie Octopus
Cesty Svatoslava Böhma  
v Galerii Octopus ........................... str. 22
Cti a čti Jeseníky! ........................... str. 23
Přírůstek do muzejních sbírek
Březen: sklenice s malbou kaple .... str. 23
Historické pozoruhodnosti Rýmařovska
Pomník obětem první světové války  
v Lomnici ....................................... str. 24

Městská knihovna 
Čtenářská výzva
Petr Šesták: Kontinuita parku ........ str. 27
Odpoledne plné příběhů pro děti .... str. 28

Organizace a spolky
Humanitární pomoc uprchlíkům  
z Ukrajiny ....................................... str. 29
Zapojte se do fotosoutěže a ukažte  
své oblíbené místo .......................... str. 30

Moravskoslezský kraj informuje
Bezplatné cestování  
pro občany Ukrajiny ...................... str. 30

Z historie
Unikátní starokatolická zvonice  
na Rýmařovsku .............................. str. 31

Sport
Rýmařovská atletka se probojovala  
na mistrovství republiky ................ str. 33
Jsem koloběžka – vaše kamarádka,  
lékařka i trenérka ............................ str. 34
Co je to MAKL? ............................ str. 35
Jiskra má za sebou přípravu 
a vyhlíží jaro .................................. str. 35

V tomto čísle najdete

Fotografie na titulní straně:  
archiv redakce, Miroslav Škoda,
archiv Městské knihovny Rýmařov

Aktuálně z města

Vyjádření vedení města k situaci na Ukrajině
Vážení spoluobčané, události posledních něko-
lika týdnů na východě Evropy se dotýkají nás 
všech. Ukrajina je nám národnostně i historic-
ky blízká a pochází odtud řada lidí, kteří mezi 
námi žijí.
Jen těžko si umíme představit situaci, do které 
se občané této země probouzejí. Odsuzujeme 
ruskou agresi vůči ukrajinskému státu a vy-
jadřujeme solidaritu jejím obyvatelům, kteří 
v těchto dnech zažívají těžké chvíle. Snažíme 
se pomoci lidem postiženým válkou, jak jen 
to je možné.
Zároveň chceme ujistit rýmařovské občany, 
že se nemusí ničeho obávat. Bezpečnostní 
rada státu na svém mimořádném zasedání 
prověřila připravenost všech složek státu na 
důsledky situace na Ukrajině i na možné další 
scénáře vývoje ve východní Evropě. V tuto 
chvíli nehrozí České republice ani jejím oby-
vatelům jakékoliv bezprostřední nebezpečí.

Poděkování za pomoc
Chtěli bychom vyjádřit obrovské díky všem, 
kteří přispěli k zařízení ubytovacích prostor 
pro ukrajinské rodiny v budově bývalého in-
ternátu na Sokolovské ulici. Během několika 
dnů se podařilo v podstatě z ničeho připravit 
důstojné ubytování, do něhož se začátkem 
března nastěhovali první obyvatelé. Prázdné 
místnosti byly vybaveny nábytkem, zřízena 
byla také nová kuchyň i společenská místnost 
s připojením k internetu.
To vše by nebylo možné bez věcných darů 
a také obětavé práce mnoha dobrovolníků. 
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat firmám 
Auto Lašák Rýmařov, s. r. o., Infini, a. s., 
a Nábytek Polách, které se významnou měrou 
zasloužily o vybavení prostor, ale i ostatním 
pomáhajícím podnikatelským subjektům. 
Dále děkujeme Gymnáziu a Střední odbor-

né škole Rýmařov, Městským službám Rý-
mařov, Bytermu Rýmařov a zaměstnancům 
Městského úřadu Rýmařov. V neposlední 
řadě děkujeme všem rýmařovským občanům, 
kteří bleskurychle zareagovali a přispěli do 
materiální sbírky vyhlášené městem. Nesmír-
ně si vážíme toho, jak ochotní a obětaví lidé 
v našem městě žijí.
Ubytovací kapacita budovy se rychle plní, 
v současné chvíli zde bydlí 16 rodin. Těm na-
bízíme kromě zázemí také pomoc s úředními 
záležitostmi, jako jsou žádosti o udělení víza 
nebo o sociální dávky. Následně se budeme 
snažit pomoci jim naučit se náš jazyk, najít si 
zaměstnání a postavit se na vlastní nohy. Sa-
mozřejmostí také bude zajištění předškolního 
a základního vzdělávání pro děti.
Je před námi ještě dlouhá cesta, ale pevně 
věříme, že vše zvládneme se stejnou bravur-
ností, s jakou jste vy byli schopni zareagovat 
na naši žádost o pomoc. Všem vám ze srdce 
děkujeme.

Ing. Luděk Šimko, starosta 
Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka

Foto: redakce

Konkrétní pomoc ukrajinským občanům
www.rymarov.cz – zde najdete průběžně 
aktualizovanou sbírku materiální pomoci pro 
ubytované v budově internátu bývalé Primy 
v Rýmařově.

FORUkraine Moravský nadační fond – 
Lukáš Dvořáček (tel.: 777 591 038) z Malé 
Morávky pomáhá občanům Ukrajiny už 
mnoho let, a o to víc v současné situaci. 
Zajišťuje transport materiálu na Ukrajinu 
a pomáhá lidem dostat se z hranic do bezpečí. 
Je možné je podpořit materiálně či finančně 
na transparentních účtech:
Pro dopravu a správu: 2902111665/2010 
Pro hlavní činnost: 2602111663/2010 

www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomu-
ze-ukrajine-8549gp
www.darujme.cz/projekt/1205456
svet.charita.cz/podporte-nas-hprs/charita
-pro-ukrajinu/
www.darujme.cz/projekt/1205934
www.unicef.cz/unicef-rozsiruje-pomoc
-na-vychode-ukrajiny/
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Zástupci města se setkali s podnikateli
Město Rýmařov uspořádalo ve čtvrtek 10. března v hotelu Slunce setkání 
podnikatelů s představiteli města. Starosta Luděk Šimko a místostarost-
ka Lenka Vavřičková přivítali pozvané zástupce rýmařovských firem po 
dvouleté odmlce. Podnikatele zve radnice na setkání na základě spolu-
práce s městem a také podle zájmu jednotlivých firem o spolupráci či 
pomoc.

Luděk Šimko podnikatele informoval o hospodaření města v uplynu-
lém roce, zmínil se o některých větších hotových investičních akcích 
i těch, které na dokončení teprve čekají. V minulém roce město hos-
podařilo s rozpočtem 343 milionů korun, většina prostředků putovala 
do vzdělání, dále do obnovy majetku, do kultury a sportu a dalších 
oblastí.
„Momentálně řešíme možnost odkupu polikliniky, kterou majitelé pr-
votně nabídli městu. Jde o částku cca 17 milionů korun. Pro město je 
to z řady důvodů zajímavá nabídka, takže se jí budeme zabývat. Pod-
le mého názoru by to bylo pro město přínosné, protože v současné 
chvíli nemáme nebytové prostory pro nově příchozí lékaře. Na místě 
je tedy otázka, proč budovat nové prostory a nevyužít budovu, která 
je pro tyto účely zařízená a připravená,“ uvedl starosta.
Dále podotkl, že během posledních dvou let byly kvůli pandemii co-
vidu-19 odhady příjmů složité, protože město je financováno primár-
ně z daní, které se rozdělují městům a obcím na základě koeficientu. 
V nejisté době nikdo dopředu nevěděl, jaké daňové příjmy státu, 
potažmo krajů a obcí budou. Tím bylo ztíženo plánování investic, 
protože každý výdaj musí být krytý rozpočtem. „My jsme byli při 
rozhodování opatrnější, počítali jsme raději s nižšími příjmy a stejně 
jsme naplánovali i investice. Příjmy města byly nakonec oproti před-
pokladu vyšší, a tak se do následujícího roku i díky dalším okolnos-
tem přesunulo nevyčerpaných 90 milionů. Přesto si myslím, že naše 
město prošlo rozvojem,“ poukázal na výjimečnou situaci v uplynu-
lých dvou letech starosta.
„V letošním roce zbývá z velkých akcí dokončit dům s pečovatelskou 
službou s malometrážními byty na Hornoměstské ulici. Na ten jsme 
získali dotaci 11,4 milionu korun, celková investice je 43 milionů. 
Dále se v Rýmařově bude dokončovat rekonstrukce ulic Husovy, Li-
pové, 1. máje od Komerční banky dolů k samoobsluze, dále Bednář-
ské v Janovicích a Julia Fučíka v Edrovicích,“ vyjmenoval některé 
letošní akce starosta.
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí bývalé školy Prima při-
pomněl, že v současné chvíli je zde ubytovaných cca 30 žen a dětí 
z Ukrajiny. Jde o rodiny mužů, kteří pracují v rýmařovských firmách. 
Požádal podnikatele, kteří ubytovávají další desítky osob z Ukrajiny, 
o informaci, o kolik lidí jde a v jakém věku, protože město bude mu-
set pro děti zajistit školní docházku. 
Široce diskutovanou otázkou byla problematika odpadového hospo-
dářství. Podnikatelé byli upozorněni na zákonnou povinnost právnic-
kých a podnikajících fyzických osob likvidovat veškerý odpad za-

pojením do systému nakládání s odpadem nebo uzavřením smlouvy 
se svozovou společností se sídlem mimo Rýmařov. Podnikatele až na 
výjimky překvapil fakt, že prokazovat způsob likvidace odpadu bu-
dou muset i ti živnostníci, kteří fakticky žádnou podnikatelskou čin-
nost nevykonávají nebo se domnívají, že žádný odpad neprodukují.
„Všechny větší podnikatele postupně osloví naše svozová společnost 
Městské služby Rýmařov s nabídkou uzavření smlouvy na likvidaci 
odpadu. Odborný pracovník Městských služeb vysvětlí podnikateli, 
jaké má možnosti, a pokud bude mít zájem, uzavře s ním příslušnou 
smlouvu. Pokud podnikatel na výzvu nezareaguje nebo smlouvu ne-
uzavře, na což má právo, budeme předpokládat, že má likvidaci od-
padu zajištěnou s jinou společností. To bude muset prokázat při pří-
padné kontrole. Drobní podnikatelé musí být v tomhle ohledu sami 
aktivní a nejlépe kontaktovat Městské služby, které jim s danou pro-
blematikou poradí. Není v možnostech naší společnosti kontaktovat 
všech 1 700 podnikatelů se sídlem v Rýmařově,“ vysvětlil starosta. 
Také na závěr oficiální části setkání vyslovil poděkování podnikatelům 
za účast a popřál jim pevné zdraví a úspěšný podnikatelský rok. Se-
tkání pokračovalo v duchu neformální diskuse a zástupci firem se na-
vzájem informovali o problémech v jednotlivých oborech a resortech.

V neformální diskusi se podnikatelé zajímali například o záměry 
v Ondřejově, opravu hřbitovní zdi v Jamarticích, rekonstrukci „čer-
né uličky“ kolem bývalého ČSAD v Rýmařově nebo křižovatku třídy 
Hrdinů a Revoluční ulice. Zazněl také dotaz na budovy vlakového 
nádraží, které byly nabídnuty městu k odkupu. Starosta vysvětlil, že 
současný majitel si klade absurdní podmínky na využití, které je těž-
ké splnit. 

Foto a text: JS
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Likvidace odpadu z podnikatelské činnosti podobného komunálnímu odpadu 
Město Rýmařov stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 ze dne 
4. listopadu 2021 (dále jen OZV) systém shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na jeho katastrálním území. Podle této OZV se stanovují podmínky za-
pojení podnikatelů do obecního systému nakládání s komunálním od-
padem. Na setkání vedení města s podnikateli 10. března to bylo velice 
diskutované téma. 
V praxi to znamená, že pokud se podnikatel bude chtít zapojit do sys-
tému odpadového hospodářství města, bude muset uzavřít smlouvu 
s městem (zprostředkovatelem uzavření smlouvy jsou Městské služby 
Rýmařov, s. r. o.). Při uzavírání smlouvy si podnikatel jakožto pů-
vodce odpadu a pracovník odpadové společnosti vyjasní, jaký druh 
a množství komunálního odpadu podnikatel produkuje, což je nutný 
předpoklad pro nacenění poskytované služby likvidace odpadu. Po 
uzavření příslušné smlouvy bude podnikatel jednou ročně nebo čtvrt-
letně hradit dohodnutou cenu na základě vystavené faktury. Podnika-
tel tak bude oprávněn kromě nasmlouvané nádoby na směsný komu-
nální odpad využívat všech veřejně dostupných nádob na separovaný 
odpad (papír, plast, sklo, kovy, bioodpad), popř. jej přímo odvážet do 
odpadového centra. Tato varianta je vhodná i pro malé podnikatele 
a živnostníky, kteří produkují minimální množství odpadu (typicky 
účetní, makléře, zprostředkovatele…), jehož odstranění na základě 
takto uzavřené smlouvy legalizují, takže jejich nakládání s odpady 
bude v souladu se zákonem o odpadech.
Velkou výhodou zapojení do systému je, že podnikatel nemusí prová-
dět podrobnou evidenci vlastních odpadů a nemusí podávat zákonné 
roční hlášení do informačního systému plnění ohlašovacích povinnos-
tí (ISPOP). Kdo z podnikatelů dosud tuto povinnost plnil a své odpa-
dy do ISPOP hlásil, má přesnou představu o administrativní a časové 
náročnosti této agendy.
Pokud se podnikatel nebude chtít zapojit do odpadového systému 

města, má další dvě možnosti, jak tuto zákonnou povinnost řešit. 
První z možností je uzavřít smlouvu přímo s Městskými služba-
mi Rýmařov, s. r. o. Podnikatel pak bude mít vyváženu nádobu na 
směsný komunální odpad (ale může si nasmlouvat i vývoz nádob na 
separovaný odpad, které bude mít u své provozovny), bude opráv-
něn využívat služeb odpadového centra, ale nebude moci využívat 
k odkládání odpadu veřejná místa na separovaný odpad. Při případné 
kontrole pak bude muset prokázat, jak separovaný odpad likviduje 
(předložit smlouvu, doklady z odpadového centra…). Dlužno dopl-
nit, že každý podnikatel/zaměstnavatel má povinnost umožnit svým 
zaměstnancům jejich vlastní odpad na pracovišti (např. PET lahve, 
sáčky ze svačiny) separovat. Pak je ale povinen tento vyseparovaný 
odpad řádně zlikvidovat. Z tohoto pohledu se zapojení do systému 
jeví pro podnikatele jako nejjednodušší řešení.
Druhou možností je uzavřít smlouvu s jinou společností zabývající 
se odpadovým hospodářstvím nebo přímo se skládkovou společností 
mimo Rýmařov. V tomto případě nebude podnikatel moci využívat 
žádné veřejné nádoby ve městě ani odpadové centrum v Rýmařově. 
Smlouvu či doklady o ukládání odpadu na skládce musí podnikatel 
opět doložit při případné kontrole. 
V Rýmařově je evidováno 1 700 podnikatelů, z nichž 121 má řád-
ně uzavřenu smlouvu s Městskými službami Rýmařov, s. r. o. Tyto 
podnikatele budou pracovníci Městských služeb postupně kontakto-
vat a vyzývat je k aktualizaci stávajícího smluvního vztahu. Zbylých 
1 579 podnikatelů stojí před rozhodnutím, jak se svým odpadem na-
ložit. Ti, kteří se rozhodnou vstoupit do odpadového systému města, 
nechť kontaktují pracovnici Městských služeb Rýmařov, s. r. o., paní 
Leonu Maršalovou, kontakt: leona.marsalova@mestskesluzby.cz, te-
lefon: 554 254 332, 778 710 854.

Luděk Šimko
starosta

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat
ve čtvrtek 21. dubna od 17:00 

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

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

Rýmařov se prezentoval na veletrhu Dovolená 2022 
Ve dnech 11.–12. března se na ostravském výstavišti Černá louka usku-
tečnil veletrh cestovního ruchu Dovolená 2022. Návštěvníkům se zde 
představilo také Rýmařovsko. 
V rámci stánku Technotrasy – surové krásy se prezentovalo Městské 

muzeum Rýmařov s expozicí textilnictví. Návštěvníci veletrhu měli 
možnost vyzkoušet si výrobu motýlků a mašliček z rýmařovského 
brokátu. Dozvěděli se také informace o komentovaných prohlídkách 
připravovaných na letošní sezónu. Těmi budou opět provázet manželé 
Schielovi v podání herců Městského divadla Rýmařov. Prohlídky jsou 
naplánovány na 13. a 20. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září 2022.
Projekt Technotrasa – surová krása, který realizuje krajská destinační 
společnost Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., propojuje unikátní mís-
ta, jež interaktivní formou představují technické a řemeslné dědictví 
severní Moravy a Slezska. Rýmařovská expozice textilnictví, umístě-
ná v Hedvě Český brokát, je součástí Technotrasy od roku 2019. 
V rámci stánku Moravskoslezského kraje byly prezentovány další tu-
ristické zajímavosti Rýmařovska. Svou práci zde představili manželé 
Křenkovi ze Stránského, kteří předváděli spřádání ovčí vlny. 

Jana Krajčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: Městské muzeum Rýmařov
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TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÝMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici referenta/referentky finančního odboru, majetkoprávní agenda

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. května 2022, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 9.–10. platová třída v závislosti na dosaženém 

vzdělání, v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády  
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, 
vše ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme: zajímavou a různorodou práci, osobní přípla-
tek, možnost získání bytu, pružnou pracovní 
dobu, čerpání dalších zaměstnaneckých výhod

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

jmů, výpůjček, prodejů, výkupů, směn, věcných břemen, předkup-
ních práv apod.) včetně přijímání žádostí občanů a jiných subjektů, 
zpracování podkladů pro jednání samosprávných a poradních orgánů 
města, zajištění požadavků na zveřejnění, zpracování a ukládání pří-
slušných smluv a podávání návrhů na zápis změn v katastru nemo-
vitostí,

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

	provádění místních šetření za účelem kontroly stávajícího stavu a vy-
užití majetku, kontrola bezesmluvního užívání majetku města a řeše-
ní jeho narovnání,

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

	zpracování návrhů na zápisy nemovitostí města do katastru nemovi-
tostí (novostaveb, nezapsaných existujících objektů, změn vlastnic-
tví, změn v obsahu zápisů), odstraňování nesouladu údajů v katastru 
nemovitostí,

	zajištění převodu nemovitostí od ostatních subjektů veřejné správy 
a dalších subjektů (např. SPÚ ČR, Lesů ČR, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových apod.), včetně přípravy podkladů pro 
samosprávné orgány.

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

tem v České republice, který ovládá český jazyk,
	způsobilost k právním úkonům,
	trestní bezúhonnost,
	ovládání jednacího jazyka.
Požadované vzdělání: 
	minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Jiné požadavky:
	základní orientace v zákoně č. 89/2012, občanském zákoníku, a zá-

koně č. 128/2000 Sb., o obcích, oba ve znění pozdějších předpisů,
	řidičský průkaz skupiny B,
	velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
	velmi dobré komunikační schopnosti, profesionální vystupování 

a odolnost vůči stresu, odpovědnost, samostatnost a preciznost, dů-
slednost při dodržování právních předpisů, schopnost koncepční a or-
ganizační práce.

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

právních dispozic),
	znalost principů a fungování veřejné správy.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
	označení výběrového řízení,

	jméno, příjmení a titul uchazeče,
	datum a místo narození uchazeče,
	státní příslušnost uchazeče, 
	místo trvalého pobytu uchazeče,
	číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-

li o cizího státního občana,
	kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
	datum a podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte:
	životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 

a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
	výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích stát-

ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

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

to výběrového řízení.
V přihlášce dále uveďte:
	kontaktní údaje – telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 
795 01 Rýmařov
Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému 
řízení: 
1. Elektronická podoba
a) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové 

schránky – 7zkbugk. V předmětu zprávy uveďte text: „Výběrové 
řízení Referent/referentka finančního odboru – Neotvírat“. Veš-
keré požadované dokumenty musí být autorizovaně konvertovány 
(více zde: Autorizovaná konverze dokumentů – Česká pošta – ces-
kaposta.cz). 

 Pokud vám byl výpis z evidence rejstříku trestů zaslán do vaší dato-
vé schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis 
odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home).

b) Prostřednictvím e-podatelny (podatelna@rymarov.cz); přihláška 
může být podána i bez uznávaného elektronického podpisu. Je-li při-
hláška podána bez uznávaného elektronického podpisu, je uchazeč 
povinen doplnit svůj podpis na přihlášce nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání přihlášky. Požadované přílohy mohou být au-
torizovaně konvertovány, či doloženy v listinné podobě.

2. Listinná podoba
Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb Čes-
ké pošty či osobně doručit do podatelny Městského úřadu Rýmařov na 
adresu náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Na obálku vyznačte text: 
„Výběrové řízení Referent/referentka finančního odboru – Neotvírat“.
Lhůta pro podání přihlášky:  18. 4. 2022
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení 
zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznáme-
no písemně až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, 
které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů je zveřejněn a dostupný ke stažení na úřední desce měs-
ta: https://ude.tcssl.cz/rymarov/. Po ukončení výběrového řízení budou 
dokumenty s osobními údaji a výpis z RT (doručené v listinné podobě) 
zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Pro bližší informace k náplni práce prosím kontaktujte vedoucího fi-
nančního odboru Městského úřadu Rýmařov Ing. Martina Ondru, tel. 
554 254 150. Ostatní dotazy k výběrovému řízení podá Mgr. Monika 
Krykorková, tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel. 554 254 132.

Mgr. Monika Krykorková
tajemnice 
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Odpověď starostovi a místostarostce města s následnou otázkou
Ve vydání Rýmařovského horizontu č. 2/2022 ze dne 25.02.2022, 
v reakci na můj článek pod názvem „Hlasování ZM o odvolání sta-
rosty a místostarostky z funkcí“, si současný starosta Ing. Šimko 
a místostarostka Ing. Vavřičková položili společně otázku: „Co hma-
tatelného za panem zastupitelem v tomto volebním období zatím zů-
stává?“
Když se oproti doloženým důkazům o páchané licoměrnosti stávají-
címu vedení města opakovaně nedostává opodstatněných argumentů, 
uchýlí se od odhaleného uplatňování arogance moci, svévole a proká-
zaných lží ke zmínce o třech mých podaných oznámeních pro důvod-
né podezření na páchání trestné činnosti v jejich řadách. Upřesňuji = 
podání, k němuž je s odkazem na platný právní řád České republiky 
každý občan nejen oprávněn, nýbrž v zákoně taxativně vyjmenova-
ných případech je dokonce povinen takto učinit, pakliže se domnívá, 
že k páchání trestné činnosti ze strany mu známých i neznámých osob 
došlo či dochází. Jako občan a zastupitel jsem uplatnil své zákonem 
přiznané právo. Připomínám znovu, že „nadáním“ upírání občan-
ských práv a svobod zastupitelům včetně porušování jejich rovného 
postavení oplývá zejména Ing. Vavřičková. Na tomto místě bývalé 
a současné vedení města nadto uvědomuji o tom, že Policie ČR (PČR) 
je pouze jedním z článků orgánů činných v trestním řízení a k výko-
nu kontrolní činnosti směřující k nápravě závadného stavu v postupu 
PČR jsou ustanoveny ještě další orgány v soustavě úřadů státu.
Určitou novinkou v nekalém jednání stávajícího vedení města v čele 
se starostou a místostarostkou je „vykrádání“ některých bodů z naše-
ho volebního programu, konkurenčního politického subjektu. Zejmé-
na z toho důvodu, že oproti námi předloženým záměrům a plánům 
v komunálních volbách r. 2018 nebyla „koaliční partička“ schopna 
občanům nabídnout jiné konkurenceschopné alternativy.
Pane Ing. Šimko, paní Ing. Vavřičková, ptáte se, co hmatatelného 
za mnou, zastupitelem Janem Cutákem, v tomto volebním období 
k dnešnímu dni zůstává? Zde vám a všem spoluobčanům našeho měs-
ta předkládám mimo jiné tento můj opoziční účet:

1. Kroky ke zlepšení dopravní obslužnosti občanů do okolních 
obcí a měst (společná iniciativa s Mgr. J. Jurčovou).

2. Zvýhodněná místní doprava pro občany nad 65 let a držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P (splněno).

3. Přesídlení úředníků státní správy a samosprávy blíže do cen-
tra města, blíže občanům (budova bývalé SSOŠ PRIMA).

4. Zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva (splněno, 
podrobněji na www.rymarovbudelip.cz).

5. Zavedení online přenosů z jednání zastupitelstva se zveřej-
ňováním záznamů na internetu (splněno).

6. Modernizace informačního systému městského úřadu (rea-
lizuje se).

7. Zavedení pořádání prodejních/farmářských trhů (v procesu 
schvalování).

8. Dodržování rovnocenného přístupu ke všem občanům bez 
rozdílu (plněno).

9. Vybudování ubytovacích kapacit pro osoby se zvláštním re-
žimem (realizuje se).

10. Podpora dovybavení místního sboru dobrovolných hasičů 
potřebnými věcnými prostředky požární ochrany (splněno).

11. Aktivní podpora zlepšování kvality ovzduší (splněno).
12. Dohled nad účelnějším a efektivnějším nakládáním s investi-

cemi do vodovodní a kanalizační sítě (plněno).
13. Podpora rozvoje kultury a kulturního života ve městě za 

účasti občanů v orgánech města z řad nezávislých odborní-
ků, zájmových skupin a spolků (splněno).

Ptám se vás obou a potažmo všech vašich podporovatelů: „Co pří-
nosného jste ve vedení města ze svých pochybných proklamací, pře-
tékajících prázdnými slovy a nicotnými frázemi, splnili občanům 
konkrétně VY?“

JUDr. Jan Cuták
člen zastupitelstva

Názory rýmařovských zastupitelů 

Reakce na předchozí článek
Dlouho jsme zvažovali, zda přistoupit na předvolební hru zastupitele 
JUDr. Jana Cutáka a vzájemně se „pasovat“ na stránkách RH. Roz-
hodně nemáme zájem v tomto pokračovat, proto jen upřesníme svůj 
postoj. 
Jak jednoduché je odškrtnout si ze svého volebního programu body, 
které zastupitelům předložil, obhájil je a dotáhl někdo jiný, a podávat 
to jako vlastní úspěch. Při projednávání takových návrhů JUDr. Cuták 
pokaždé neopomněl zdůraznit, že jde o splnění předvolebního slibu 
jeho hnutí, a v některých případech nám za naši práci i poděkoval.
My ostatní víme, že práce zastupitelstva je kolektivní a bez podpory 
většiny nic neprosadíme a neuděláme. Proto se neohlížíme na barvu 
našich triček a hlasujeme bez problémů pro jakýkoliv konstruktivní 
návrh jiného zastupitele. Na rozdíl od JUDr. Cutáka, který několik 
konkrétních věcí nepodpořil podle svých slov jen proto, že je navrh-
lo vedení města. Žádný jiný argument neměl a neuvedl. To mluví za 

vše. Ale nejen to. JUDr. Cuták se důsledně zdržuje hlasování nebo je 
proti přijetí většiny usnesení týkajících se hospodaření města, opět 
s odvoláním na nedůvěru ve vedení města. My v tom vidíme čirý 
alibismus pana zastupitele. Rozhodování o stamilionovém rozpočtu 
a rozpočtových změnách v řádech milionů je velká politická odpo-
vědnost. Všichni ostatní zastupitelé tuto zodpovědnost přijali a nebojí 
se jí. Kam by to dospělo, kdyby se většina zastupitelů při tak zásad-
ním rozhodování alibisticky zdržela? Město by bylo paralyzované, 
protože žádná z našich organizací by nedostala peníze na provoz, nic 
bychom nepostavili ani neopravili, nesvážel by se odpad atd. Raději 
nedomýšlet.
Nicméně výsledek práce a přínos každého zastupitele pro město 
a jeho občany ohodnotí voliči v podzimních komunálních volbách.

Luděk Šimko, starosta 
Lenka Vavřičková, místostarostka

Užitečná informace

Město nabízí pronájem zahrádek
Město Rýmařov vyhlásilo záměr pronájmu dvou pozemků za účelem zří-
zení zahrádky v zahrádkářské kolonii „Nádražní – Pod Tratí“, Rýmařov 
o velikosti 640 m2 (označeno jako A) a 450 m2 (B). Výběr nájemce pro-
běhne formou nabídkové obálkové metody. Podrobné podmínky najdete 

na úřední desce městského úřadu – www.rymarov.cz.
Minimální nabídková cena je stanovena na 2 Kč/m2/rok. Jediným 
hodnoticím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší na-
bídnutá cena.
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O pronájem zahrádky nemůže požádat ten, kdo již má v této zahrád-
kářské kolonii pronajatou část pozemku za účelem zřízení zahrady, 
ani nikdo z členů společné domácnosti, aby bylo umožněno zřízení 

zahrádky zájemcům, kteří ještě žádnou zahrádku v pronájmu nemají.
Zájemci vloží svoji nabídku do obálky, na které musí být uvedena 
adresa zájemce. Obálka bude označena nápisem na přední straně 
obálky: „NEOTEVÍRAT – PRONÁJEM ČÁSTI PARCELY č. 1872/4 
a 1872/6, RÝMAŘOV, část A“ nebo „NEOTEVÍRAT – PRONÁJEM 
ČÁSTI PARCELY č. 1872/1 a 1872/4, RÝMAŘOV, část B“. Takto 
označenou a zalepenou obálku zájemce doručí na podatelnu Měst-
ského úřadu Rýmařov, nám. Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. V obálce 
musí být list, na kterém bude uvedeno: jméno a příjmení zájemce/ů, 
adresa trvalého pobytu zájemce/ů, rychlý kontakt na zájemce (telefon 
a e-mail), nabídková cena, kterou zájemce nabízí a je stanovena jako 
roční sazba v Kč/m2, prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a souhlas 
se zpracováním osobních údajů.
Nabídky musí být doručeny nejpozději 4. dubna 2022 do 16:00, tedy 
do zahájení schůze hospodářské komise, na které se budou obálky 
otevírat. Zájemci mohou být u otevírání obálek přítomni.
Město si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v kterékoliv jeho 
fázi, a to bez udání důvodu. Bližší informace k pronájmu lze získat 
na finančním odboru MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, u Lenky 
Nečasové, tel.: 554 254 151, e-mail: necasova.lenka@rymarov.cz.

JS
Zdroj: MěÚ Rýmařov

Proběhne seminář pro osoby poskytující domácí ošetřovatelskou péči

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA a Cen-
trum pro podporu a inkluzi Help Net pořádají on-line ško-
lení s názvem Komunikační dovednosti osob poskytujících 
domácí ošetřovatelskou péči pro seniory a osoby s posti-
žením.
Kurz proběhne 7. dubna v čase 10–13 hodin a je určen 
pro zaměstnance center sociálních služeb či domovů dů-
chodců, ale přihlásit se mohou také sociální pracovníci, 
zdravotní sestry, pracovní terapeuti, zdravotní ošetřo-
vatelé, gerontologičtí pracovníci, pečovatelé, vedoucí 
ústavů, psychologové, rehabilitační pracovníci, lidé pe-
čující o seniory a rodiny nemocných osob.
Školení se bude konat on-line prostřednictvím platfor-
my Zoom. Účast na školení je zdarma. Je potřeba se 
pouze přihlásit prostřednictvím formuláře. Počet míst 
je omezen. Odkaz na přihlašovací formulář: https://tiny.
pl/949b3.
Kurz vede Lidija Vasiljević, Ph.D., doktorka politických 
věd v oblasti sociální politiky (Fakulta politických věd 
Univerzity v Bělehradě), jež se aktivně zabývá skupi-
novou a individuální psychoterapií, edukací a výcvikem 
(jak v rámci vzdělávání budoucích psychoterapeutů 
a psychoterapeutek, tak v oblasti lidských zdrojů a posi-
lování okrajových skupin v Srbsku a v regionu – v Bos-
ně a Hercegovině, Slovinsku, Chorvatsku). Je autorkou 
řady prací v oblasti psychoterapie a politiky duševního 
zdraví, feminismu a psychoterapie, příruček o doved-
nostech skupinové práce či rodové rovnosti v médiích.
Školení probíhá v rámci projektu „V4 pro rozvoj společ-
né sociální Evropy“, ID: 22110081.
Projekt je spolufinancován ČR, Maďarskem, Polskem 
a Slovenskem prostřednictvím Mezinárodního visegrád-
ského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky 
udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.
Kontakt:
Jiří Vzientek: director@egtctritia.eu 
Barbara Wrona: bwrona.tritia@gmail.com
www.egtctritia.eu
http://helpnet.rs/
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Zprávy z Nemocnice AGEL Podhorská
Zrušení zákazu návštěv
V Nemocnici AGEL Podhorská jsou od úterý 15. 3. 2022 opět povo-
leny návštěvy pacientů a klientů Sociální služby Podhorská v plném 
rozsahu dle návštěvních hodin jednotlivých oddělení či sociální služ-
by. Návštěvník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích 
cest. Děkujeme za dodržování hygienických podmínek, které pomá-
hají chránit zdraví našich pacientů a klientů.

Konec front u výdejního okénka a nový objednávkový systém 
v jídelně
V rámci rozvolňování protiepidemických opatření v Nemocnici 
AGEL Podhorská se opět otevírají prostory jídelny nemocnice v Rý-
mařově i pro veřejnost.
Od 1. dubna 2022 přechází Nemocnice AGEL Podhorská na nový 
Centrální stravovací systém. Stravu si mohou strávníci objednat 
přes mobilní aplikaci, webový prohlížeč nebo na prezenčním místě 
= terminále v jídelně nemocnice v Rýmařově, a to již od 25. března 
2022. Podmínkou pro objednání obědů v novém systému je předcho-
zí zřízení nového účtu. Více informací a podrobný návod naleznete 
na webových stránkách nemocnicepodhorska.agel.cz anebo v jídelně 
Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově.

Překvapení k MDŽ
Na Mezinárodní den žen čekalo sociální pracovnice a klientky So-
ciální služby Podhorská v Rýmařově milé překvapení. Navštívil je 

bývalý klient naší sociální služby, který všem dámám donesl kytičku 
k MDŽ. Dojetím nezůstalo jedno oko suché. Je tedy zřejmé, že na 
naše kolegyně vzpomínají klienti SSP v dobrém jako na své blízké 
a vrací se zpět jako přátelé na kus řeči.

Petra Žváčková
Zdroj: Facebookové stránky Nemocnice AGEL Podhorská

Zdravotnictví

Školství

Žáci ze základky závodili na lyžích i snowboardech
Dne 2. března 2022 se pod azurovým nebem po téměř tříleté odmlce 
konala VI. zimní olympiáda v alpských disciplínách. Do lyžařského stře-
diska Annaberg se sjelo bezmála 160 lyžařů a snowboardistů z deseti 
škol okresu Bruntál. 

Kluci i holky od první po devátou třídu ve svých kategoriích poměřili 
síly a dovednosti v třicetibrankovém obřím slalomu. Rýmařovská ZŠ 
Jelínkova 1 získala čtyři individuální medaile. Zlatou vyhrál Brian 
Škoda na snowboardu v kategorii starších hochů a stříbrnou medaili 
vybojovala Eliška Horká na snowboardu v kategorii starších dívek. 
Petra Zahradníková získala druhé místo v závodu na lyžích v kate-
gorii starších dívek a Vladislav Litvik si na lyžích dojel pro bronzové 
umístění v kategorii starších chlapců. 

Díky umístění ostatních členů dvacetičlenné výpravy (Martin Kovář, 
David Mlčák, Kristián Fabrik, Silvie Křivánková, Romana Riedlová, 
Eathan Pospíšil, Veronika Rožňáková, Marek Sázel, Ota Zahradník, 
Adéla Poláchová, Viktorie Pavlátová, Nela Moisesová, Štěpán Peňáz, 
Michal Mazánek, Evžen Vaštík, Julie Fidlerová) se Jelínkova umístila 
na celkovém třetím místě v pořadí škol. 
Minivýpravu ze Staré Vsi tvořila jediná závodnice, páťačka Michelle 
Kappelová, která však předvedla své umění v obou disciplínách a od-
vezla si stříbrnou medaili z lyží a zlatou ze snowboardu. Velké díky 
patří všem soutěžícím a také Monice Ligurské za doprovod a Miro-
slavu Škodovi za báječné fotky. Gabriela Kappelová pomohla s do-
pravou, a ještě doplnila rodinnou sbírku dne medailí v závodě trenérů 
a učitelů. Zimě, lyžování a snowboardování zdar, ale hlavně ať už se 
všude bojuje jen ve sportu!

Karel Toman
Foto: Miroslav Škoda
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Středisko volného času
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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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Zásah u vážně zraněné lyžařky v Jeseníkách
Zdravotnická záchranná služba zasahovala ve čtvrtek 24. února dopole-
dne v Jeseníkách u zraněné lyžařky. Před desátou hodinou přijali operá-
toři informaci o úrazu a na pomoc vyjel pozemní tým z Rýmařova. K misi 

vzlétli letečtí záchranáři z Ostravy.
Čtrnáctiletá lyžařka narazila hlavou do stromu a poté měla být krátce 
v bezvědomí. Na místě jako první zasahovali členové Horské služby 

Záchranáři v akci

Osm zraněných návštěvníků hor za jeden den
Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly v průběhu jednoho dne 
v Jeseníkách u osmi zraněných osob, nejčastěji lyžařů. 
Několik posádek rychlé zdravotnické pomoci 1. března opakovaně 
zasahovalo ve ski areálech v Karlově a na Ovčárně. Postupně během 
dne ošetřily a do spádových zdravotnických zařízení přepravily celkem 

osm pacientů. Až na dvě ženy středního věku byli všichni pacienti ve 
věku dvanácti až osmnácti let. Nejčastější byla poranění končetin nebo 
zad při lyžování, v jednom případě došlo ke zranění při pádu v lyžárně.

 Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Letošní karneval si děti užily na ledě
V neděli 27. února ožil rýmařovský zimní stadion maskami. Středisko 
volného času zde pořádalo karneval na ledě. Po zmrzlé ploše se tak 
proháněli rytíři, princezny, pirát i všelijaká zvířátka.

Děti akcí provázely dvě veselé peřiny Fáfa a Lála, které pro ně měly 
připravené zábavné hry. Nejprve se všichni zahřáli při taneční roz-
cvičce na známý hit Hlava, ramena, kolena, palce. Následovalo sbírá-
ní balónků rozličných barev, což nebylo na ledové ploše zrovna jedno-
duché. Pádů bylo nepočítaně. Děti si vyzkoušely jízdu s kloboučkem 
na hlavě, kterou vystřídal kvíz v poznávání hlasů zvířat. Nechyběla 
ani všemi oblíbená mašinka, i když občas se nějaký vagónek zatoulal. 
Ke srážce vlaků naštěstí nedošlo. 
Další soutěž byla neméně náročná. Úkol přejet ledovou plochu, pou-
ze když hraje hudba, se zdá jednoduchý. Nicméně zastavit okamžitě 
na místě, a ještě k tomu předvést pozici vybraného zvířete, jakmile 
hudba nehraje, to už tak jednoduché není. Šikovné rýmařovské děti to 
však zvládly bravurně. 

Následný let po ledě si užil opravdu každý. Malý tučňák se dokonce 
dočkal letu sólového. Masky si pak společně zatančily známý pta-
čí tanec. Ani zapeklité překážkové dráhy se nikdo nezalekl. Slalom, 
překračování i podlézání lana či prolézání obručí zvládli všichni na 
jedničku. Peřina Fáfa po tom všem dostala obrovskou chuť na zmr-
zlinu. Děti ji musely donést v podobě balónku v kelímku. Na závěr 
se všichni bruslaři spojili v dlouhého hada a chytali na ledě cukrářku 
Vendulku, která pro ně měla sladkou odměnu ukrytou v papírové „pe-
řině“ s bonbóny. 
Děti si užily spoustu zábavy a pořádně si na ledové ploše zaskotačily. 
Děkujeme všem krásným maskám za účast a zaměstnancům Středis-
ka volného času Rýmařov za skvělou organizaci.

Foto a text: Jana Krajčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov
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Jak je zabezpečeno ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech?
Opatření k zabezpečení ukrytí obyvatelstva jsou realizována jednak při 
mimořádných událostech nevojenského charakteru, např. při únicích 
nebezpečných látek z průmyslových podniků nebo při radiační havárii 
v jaderné elektrárně, s využitím přirozených ochranných vlastností sta-
veb a ve stálých a improvizovaných úkrytech po vyhlášení stavu ohrože-
ní státu nebo válečného stavu.
Účinným a nejdůležitějším způsobem ochrany proti účinkům světel-
ného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktiv-
ním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení je 
ukrytí. Již pouhým pobytem v budovách se zavřenými okny a dveřmi 
se podstatně omezí účinky radioaktivního záření. Nejlepší ochranu 
před účinky radioaktivních látek nebo tlakové vlny poskytují uzavře-
né zděné suterénní prostory.
Stálé úkryty, které máme v dnešní době k dispozici, byly budovány 
v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově vyu-
žívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době pro 
různé jiné účely). I tehdy nebyly úkryty budované pro celou populaci, 
ale pouze velmi malou část. V 90. letech minulého století bylo roz-
hodnuto, vzhledem k dlouhodobé mírové situaci a velkým nákladům 
na udržitelnost, finančně nepodporovat výstavbu, údržbu a opravy 
těchto staveb. Po roce 1989 navíc došlo ke změně majetkoprávních 
poměrů a prakticky všechny tyto stavby přešly do soukromých rukou. 
V současnosti celá řada úkrytů již neodpovídá požadovanému stavu 
a jejich kapacita je velmi nízká, proto se počítá spíše s improvizova-
nými úkryty.

Zásady zabezpečení ukrytím při vojenském ohrožení
Ukrytí obyvatelstva při vojenském ohrožení se na území Moravsko-
slezského kraje připravuje a zabezpečuje v improvizovaných úkry-
tech a ve stálých úkrytech. Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo vá-

lečného stavu se improvizované úkryty budují a stálé úkryty uvádějí 
do stavu pohotovosti. Hasičský záchranný sbor České republiky kraje 
vede evidenci a provádí kontrolu stálých úkrytů. Obce pak zabezpe-
čují ukrytí obyvatelstva v obci.
Improvizované úkryty jsou vhodně upravené podzemní prostory nebo 
prostory částečně zapuštěné pod úroveň terénu, nejlépe se vstupem do 
úkrytu z budovy. Improvizované úkryty se staly rozhodujícím prvkem 
k ukrytí obyvatelstva v kraji. Tvoří je rovněž prostory již neevidova-
ných stálých úkrytů.
Stálé úkryty tvoří trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb 
nebo stavby samostatně stojící. Dělí se na stálé tlakově odolné úkryty, 
stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních do-
pravních staveb. Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného 
stavu uvádějí tzv. krytová družstva stálé úkryty před přijetím ukrýva-
ných osob do stavu pohotovosti (nejpozději do 3 dnů) podle předem 
zpracovaných postupů a harmonogramu. 
Evidenci krytů vede Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje a oficiálně tato data nejsou veřejná. Stálé úkryty civilní obra-
ny jsou určeny k využití v případě stavu ohrožení státu a válečného 
stavu. Taková situace ale podle mluvčí ministerstva vnitra na území 
České republiky nehrozí.
„Aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo 
potřeba stálé tlakově odolné úkryty narychlo obnovovat. V tuto chvíli 
není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat směrem k reál-
nému ohrožení České republiky jadernou hrozbou,“ uvedla mluvčí 
ministerstva vnitra Pavla Jakoubková.

ppor. Jakub Kozák, DiS.
zastupující tiskový mluvčí

HZS MSK
zdroj: MV ČR

Hasiči informují

V úterý se nežeňte
Velká část Latinské Ameriky a Španělsko při plánování svatby od-
mítají úterý (Angličané sobotu, Židé se naopak k úterý přiklánějí). 
Dokonce oddávající mají volno. Úterky prý ovládá Áres, bůh zuřivé 
války, a domácnost by podle toho vypadala.
Aby ženich neutekl, nesmí vidět nevěstu před obřadem. Proč? V do-
bách, kdy byla většina svazků domluvena rodiči, uvidí ženich svou 
nastávající až ve chvíli, kdy už je pozdě vzít nohy na ramena…
Šlapete na kanály? Pozor, nosí to smůlu, věří tomu 12 procent Čechů, 
smolný je prý hranatý, kulatý ne. A ve Švédsku stoupnutí na kanál 
s písmenem A.
Střepy nosí štěstí. Až na ty ze zrcadla. Ty nám nachystají sedm let 
smůly. Kde to má kořeny? Asi v antice. Věřilo se v magickou moc zr-

cadla, staří Řekové tvrdili, že každých sedm let se organismus obnoví. 
Benátská zrcadla obsahovala směs rtuti a cínu. A taky jsou pekelně 
drahá. Dalším nosičem smůly jsou žluté květiny, tedy především 
v Rusku, prý znamenají nepoctivost, nevěru a smutek. Tak to vidíte, 
pro mne jsou žluté tulipány, gerbery, růže, lilie, frézie, chryzantémy 
a slunečnice ideálními volbami jako dárek.
Třináctka, k tomu pátek, to je smůla, proto některé hotely, rychlíky 
i lodě pokoje s tímto číslem vůbec nemají.
Vycházíte z domu, očekáváte úspěch? Vykročte pravou.
Námořníci na lodi nepískají, aby to nevzbudilo nebezpečné větry, 
a taky si nepřiťukávají. To proto, že by to bylo líto těm, kteří jsou na 
dně moří. A zase v Rusku pískání z kapsy vyhání…

Z kapsáře tety Květy 

Ovčárna, kteří poskytli zraněné první pomoc. Poté si pacientku pře-
vzali do péče záchranáři. Dívka byla v tu dobu již při vědomí a se 
záchranáři komunikovala. Po vyšetření a poskytnutí přednemocniční 
neodkladné péče s ohledem na mechanismus úrazu zasahující lékař 
rozhodl o transportu pacientky do traumacentra FN Ostrava. Přilba, 
kterou lyžařka měla na hlavě, v tomto případě nepochybně zabránila 
daleko vážnějším následkům nárazu.
Záchranáři vyjíždějí ke zraněným návštěvníkům hor několikrát týdně. 
ZZS MSK děkuje členům horské služby za perfektní spolupráci, a to 
nejen při tomto zásahu.

Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: archiv ZZS MSK
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František Bureš – Rýmařov ....................................................... 80 let
Anna Hajznerová – Janovice ..................................................... 81 let
Josef Nahodil – Rýmařov ........................................................... 82 let
Mária Bučková – Ondřejov ........................................................ 82 let
Lenka Růžičková – Rýmařov ..................................................... 82 let
Jiří Gryč – Rýmařov ................................................................... 82 let
Věra Táborská – Rýmařov ......................................................... 82 let
Eva Marková – Rýmařov ........................................................... 83 let
Jiřina Košuličová – Rýmařov ..................................................... 83 let
Oldřich Obručník – Rýmařov .................................................... 83 let
Magdaléna Kyncová – Jamartice ............................................... 84 let
Jiřinka Kroutilová – Rýmařov ................................................... 84 let
Milan Prášil – Rýmařov ............................................................. 85 let
Alena Fajksová – Rýmařov ........................................................ 85 let

Ludmila Urbanová – Edrovice ................................................... 85 let
Anna Brenkusová – Janovice ..................................................... 85 let
Marie Tylová – Rýmařov ........................................................... 86 let
Zdenka Bučková – Rýmařov ..................................................... 86 let
Josefa Pochylá – Rýmařov ......................................................... 86 let
Vojtěch Pospíšil – Rýmařov ....................................................... 87 let
Františka Bielská – Rýmařov ..................................................... 88 let
Emilie Tylová – Rýmařov .......................................................... 89 let
Helena Čížková – Rýmařov ....................................................... 89 let
Bohumila Teislerová – Rýmařov ............................................... 90 let
Margita Dorotková – Rýmařov .................................................. 90 let
Naděžda Doleželová – Rýmařov ............................................... 94 let
Pavel Bednár – Janovice ............................................................ 96 let

Blahopřání

Naše bývalá kolegyně, 
učitelka mateřské školy,

paní Bohumila Teislerová,
oslavila dne 25. 2. 2022  

významné životní jubileum – 90 let.

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Smůlu prý nosí i projít pod žebříkem, taková pověra se u nás drží od 
středověku a trojúhelník je vnímán jako posvátný symbol.
U indiánů bychom našli zvyk a pověru, že by se u hrobu mělo dýchat 
jen mělce nebo vůbec, na velkých hřbitovech buďte v klidu.
Boty překřížené na zemi, v posteli či na stole? Pořádná dávka neštěstí. 
Tato pověra má praktický základ v dobách, kdy bylo slovo hygiena 
téměř neznámé.
Rozevření deštníku v místnosti plné lidí? To byste neměli, v Anglii ur-

čitě ne, může to způsobit zranění, platí to od viktoriánské doby, tehdy 
prý došlo k závažným poraněním očí. 
My jsme si o Vánocích vyměnili šupinku v peněžence a dali si čočku, 
v Brazílii nesmí peněženka spadnout na zem. Místní pověry tvrdí, že 
zahazujete peníze a přijdete o ně. 
No. Pověry.
Chceme být spokojení a šťastní. Kdo by taky nechtěl? 

Si

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (19. 2. 2022 až 18. 3. 2022)

Dne 25. března 2022 oslaví své krásné 
70. narozeniny

náš milovaný tatínek
Ladislav Mikulášek.

Přejeme Ti dlouhé žití, pevné zdraví, 
lásku a pohodu do dalších let.

Manželka Lucie, syn Marek, dcera Renata, 
dcera Markéta s rodinami

Manželé Šolcovi oslavili kamennou svatbu

Dne 2. března 2022 uplynulo 65 let od doby, 
kdy měli manželé

Karel Šolc a Zdenka Šolcová
svatbu v Troubelicích.

Manželé žijí v Břidličné a společně se svými dětmi a vnoučaty 
dne 5. března 2022 tuto významnou událost oslavili. 

Poblahopřát jim přišel starosta Břidličné Miroslav Kladníček.

Kamenná svatba
Někdy může být opravdu těžké unést tolik společných let, 

možná stejně těžké, jako by každý z těch roků byl velký kámen, 
ale na druhé straně jenom na pevném základě je možné stavět.

Srdečně jí k výročí blahopřejeme  
a přejeme jí ještě hodně dnů plných 
zdraví, klidu, pohody a hlavně elánu 

a stálého zájmu o kulturní dění  
ve městě, kterého se s oblibou  

zúčastňuje.

Za seniorky – mateřinky 
Milada Suchá

Čas utíká jako voda – je to dobře, nebo škoda?
Hodně vody uplynulo od prvního setkání,

přesto dodnes naše schůzky chmury z čela zahání.
Jsme ta parta mateřinek, co s úsměvem na líci
na vínko vždy ráda zajde první středu v měsíci.

Je fakt, že už leccos člověk sem tam někdy zapomene,
ale nám naši schůzku zvuk sirén vždy připomene.

Škoda, že nás stihla doba, kdy vir covid útočí,
nepomůžou hrozby, prosby – ať se zpátky otočí.
Zavzpomínáme, co bylo, džbánek vína vypijem,

na setkání příští měsíc ťuknutím si připijem.
Všem nám roky přibývají, zdravíčko nás zrazuje,
dokud máme jedna druhou, štěstí u nás boduje!

Hodně zdraví, mateřinky, úsměv, ať nám zdobí ret
a náš zasloužený důchod užívejme do sta let!
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Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (19. 2. 2022 až 18. 3. 2022)

Rozloučili jsme se
Günter Bauer – Malá Štáhle ........................................................ 1936
Josef Janó – Rýmařov ................................................................. 1937
Jana Mičudová – Rýmařov ......................................................... 1934

Zuzana Pavlová – Rýmařov ........................................................ 1933
Marie Červeňáková – Rýmařov .................................................. 1941
Antonín Růžička – Rýmařov ...................................................... 1950

Vzpomínka
 

Dne 3. dubna 2022 vzpomínáme  
25. smutné výročí,

kdy nás navždy opustil náš drahý  
pan Jiří Drášil z Břidličné.

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

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Jarmila, dcery Alena, Erika, Markéta s rodinami,  

syn Radek, sestra Dagmar Knotová s dětmi a jejich rodinami  
a zbytek zarmoucené rodiny.

Vzpomínka

Dne 3. března 2022 by oslavila  
100. narozeniny

naše maminka, babička a prababička,
paní Jarmila Zapletalová z Janovic.

Dne 5. února 2022 by oslavil  
101. narozeniny

náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Ladislav Zapletal z Janovic.

S láskou vzpomíná dcera Jarmila s rodinou.

Přehled kulturních akcí – březen/duben 2022

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

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

28. 3. 16:00 ZUŠ Rýmařov 
Duhové pohádky

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

29. 3. 19:00 velký sál SVČ Rýmařov
Taliánka

1. 4. – 20. 5. M. knihovna Rýmařov
Výstava: Vendula Chalánková – Ilustrace

1. 4. – 31. 8. radnice Rýmařov
Výstava: Petra Jeřábková – Praha nouzová

2. 4. velký sál SVČ Rýmařov
Ples sportovců BFAA Oldies

2. 4. 16:00 M. muzeum Rýmařov
Vernisáž: Pavel Charousek – Když si sochař hraje

2. 4. – 27. 4. M. muzeum Rýmařov
Výstava: Pavel Charousek – Když si sochař hraje

9. 4. 15:30 tělocvična ZUŠ Břidličná
Hudebně-soutěžní show pro děti

9. 4. 10:00 velký sál Břidličná
Chovatelská přehlídka trofejí

14. 4. 10:00 náměstí Míru, Rýmařov
Velikonoce v Rýmařově

19. 4. 19:00 Jazzclub SVČ
Koncert: Václav Koubek

22. 4. – 29. 5. M. muzeum Rýmařov
Výstava prací studentů ostravské univerzity

29. 4. 18:00 hala Eurointermetall
Koncert pro Ukrajinu 

30. 4. zámek Janovice
Prohlídka v kostýmech
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Cesty Svatoslava Böhma v Galerii Octopus
Po Janu Zrzavém a Václavu Boštíkovi prostory Galerie Octopus rýmařov-
ského muzea zaplnila díla dalšího významného výtvarníka, Svatoslava 
Böhma z Krnova. Vernisáž se uskutečnila za přítomnosti autora v sobotu 
26. února.

V říjnu a listopadu loňského roku proběhla v pražském Museu Kampa 
výstava děl krnovského malíře, kreslíře, sochaře, typografa a designé-
ra Svatoslava Böhma (*1934) s názvem Půdorysy paměti. Pojmenová-
ní výstavy vycházelo z dřevěného reliéfu, který autor vytvořil v roce 
1968, v roce klíčovém nejen pro obyvatele tehdy čerstvě okupovaného 
Československa, nýbrž i pro samotného Böhma. S nastupující norma-
lizací a s ní spojenými čistkami, zákazy a diktátem se přestal věnovat 
volné tvorbě a pozornost obrátil k typografii, knižní a užité grafice. 
Právě tuto uzavřenou etapu děl z 60. let zhodnotila historička umění 
Ilona Víchová na pražské výstavě a ve vydané publikaci, v níž se za-
mýšlí, proč nebyla Böhmova tvorba od roku 1989 dostatečně odborně 
reflektována, když „od počátků prokazovala silné paralely s nejpro-
gresivnějšími projevy na poli neokonstruktivních tendencí, konkrétní 
tvorby, minimalismu a geometrie“.
Jedním z důvodů by mohlo být autorovo místo působení, vzdálené přes 
tři sta kilometrů od hlavního centra dění, Prahy. Byť narozen ve Žďáru 
nad Sázavou na Vysočině celý svůj tvůrčí život prožil Böhm v hor-
noslezském Krnově, v podhůří Jeseníků u polských hranic, kam se 
v roce 1957 přistěhoval za svými rodiči jako třiadvacetiletý absolvent 
Vyšší školy uměleckého průmyslu v Brně. Zde založil rodinu a aktivně 
se začal podílet na bohatém kulturním životě. Stal se členem Svazu 
československých výtvarných umělců (1961), tvůrčí skupiny Kontrast 
Ostrava (1965) či významného mezinárodního hnutí Klubu konkretis-
tů (1967), jehož zásadní organizační schůzky proběhly v jeho ateliéru. 

Krnov byl rovněž hlavní „cestou-křižovatkou“ v jeho výtvarném smě-
řování. V roce 1963 navštívil tamní vyhlášenou továrnu na výrobu 
varhan Rieger-Kloss a jeho pozornost se od kreseb a maleb ostrav-
ských průmyslových továren a areálů obrátila k reliéfům, jež začal 
vytvářet z dřevěného odpadu. Právě „dotek se dřevem, fascinace 
haptickým vjemem tvaru, snaha o vršení, přidávání a kumulaci mate-
riálu, zkrátka principy vlastní sochařství“ začaly být autorově tvorbě 
vlastní, jak poznamenala Ilona Víchová. 
Zatímco pražská výstava prezentovala Böhmovo kompletní docho-
vané reliéfní dílo do roku 1970, které mimochodem Museum Kampa 
zrestaurovalo a získalo do svých sbírek, rýmařovská výstava před-
stavuje tvorbu aktuální, vytvořenou za posledních patnáct let, tedy 
z umělcovy třetí výtvarné etapy (první přerušila normalizace, druhou 
zhoubná povodeň Krnova v roce 1997, jež zničila či poničila většinu 
jeho díla a archiv s dokumentací). 
Ve velkém sále visí soubor dřevěných desek – reliéfů, do jejichž ob-
razové plochy autor zaznamenal své aktuální pocity. Jak sám řekl, 
„dělám to, co momentálně vidím a co bolí“, ono citové prožívání tak 
vyjadřují gestické, expresivní záznamy provedené nejrůznějšími ná-
stroji a přístroji (dlátem, nožem, sekyrou, bruskou aj.) a často kombi-
nované s usměrněnou racionální pravidelností kompozice, odkazující 
k Böhmově minimalisticky geometrické etapě. Od té se aktuální díla 
liší nejen jistou uvolněností formy a lyrickým akcentem, ale rovněž 
barevností, v níž dominují zelené, hnědé, okrové a modré tóny. Těch 
autor dosahuje mořením v několika etapách a závěrečným vosková-

ním. Reliéfy tak vznikají v delším časovém období a jejich vytvoření 
završuje pojmenování. Některé názvy (např. Varování, Intriky, Zánik, 
Pustina či Stále proti sobě) jako by symbolizovaly aktuální ruskou 
vojenskou agresi na Ukrajině.
Kresby na rozdíl od reliéfů autor nepojmenovává, jejich interpretace 
závisí čistě na divákovi. Emociální záznamy pastelem, uhlem či fixem 
zřejmě budou posledním autorovým výstupem. V současnosti totiž 
zásadně ovlivňuje jeho výtvarné směřování další nesnáz, a to „boj 
s urputnou oční indispozicí“. V kresbách a kolážích ze starých grafik 
a tisků se tak nechává řídit spontaneitou a intuicí. Mimo papír, uhel, 
pastel, fix a pravítko k tvorbě potřebuje „hlavně ticho, hmat, cit a in-
tuici“. Výsledek autor nevidí, pouze předvídá: „Tuším, odhaduji, že 
moje kresby a koláže postrádají vysvětlení, nemají název a objasnit 
jejich formu nebo obsah neumím. Spoléhám na vnitřní přístup diváka. 
Snad si najde svou vlastní odpověď.“ Stihnete tak učinit už jen do 
neděle 27. března. 

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

Foto: Adam Rybka

Městské muzeum a Galerie Octopus

Michal Vyhlídal a Svatoslav Böhm

Krnovští výtvarníci Ivana a Ladislav Steiningerovi a Svatoslav Böhm

Návštěvníci na vernisáži
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Cti a čti Jeseníky!
Ve čtvrtek 3. března se v rýmařovském muzeu za velkého zájmu širo-
ké veřejnosti uskutečnila přednáška tří zástupců autorského kolektivu 
nové a velmi působivé publikace s názvem Čti Jeseníky. Návštěvníci se 
dozvěděli spoustu zajímavých informací nejen o jejím obsahu, vzniku 
a struktuře, ale také „jak číst tuto knihu“. 

Po objevné a dosti objemné (575 stran) publikaci historika Jiřího 
Glonka Na Jeseníky! s podtitulem O putování jesenickými horami, 
turistických bedekrech a mapách do roku 1945, která vyšla v roce 
2019, se před loňskými Vánoci na pultech knihkupectví objevila kni-
ha Čti Jeseníky, „unikátní obrazová encyklopedie“, jak ji autoři na 
oficiálních stránkách nazývají (www.cti-jeseniky.cz). Oproti Glonko-
vě svazku není tak rozsáhlá (144 stran), zato zaručeně překvapí svým 
netypickým formátem (36 cm x 25,5 cm), koncepcí a grafickou úpra-
vou.
Před přípravou knihy si autoři stanovili jako hlavní cíle čtenářskou 
přístupnost v podobě co nejstručnějších textů, popularizační formu 
sdělení, opřenou však o aktuální výsledky bádání v oboru, a také mo-
derní grafické pojetí. Tedy co nejpřívětivější publikaci pro čtenáře (či 
prohlížeče) jednadvacátého – digitálního – století, přehlceného snad-
no dostupnými informacemi a přehršlí vizuálních stop. 
Obsah knihy Čti Jeseníky je rozdělen do 50 kapitol, jejichž textové 
sloupky pojednávají o „kuriózních příbězích, klíčových osobnostech 
a místních zajímavostech“ Hrubého Jeseníku, Zlatohorské pahorkati-
ny a Göry Opawskiej, a to v bohatém doprovodu koláží historických 
fotografií a pohlednic. Naleznete v ní zkrátka „obrázky a informace, 
které jste dosud neviděli“, jak láká webová nabídka.

Obrazový materiál představuje zásadní složku knihy, na publikaci se 
proto podílela řada sběratelů historických pohlednic a fotografií z celé 
Moravy – Rudolf Dybowicz (Opava), Jiří Heyer (Polička) či Zdenek 
Smítal (Zlaté Hory). Textovou část mělo na starost 14 autorů z nej-
různějších oborů: Lukáš Abt (geolog), Jiří Glonek (historik, Vědecká 
knihovna v Olomouci), Igor Hornišer (historik, Muzeum v Bruntále), 
Miroslav Kobza (spisovatel), Vít Slezák (CHKO Jeseníky), Miroslav 
Havira (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Dále za Vlastivědné 
muzeum Jesenicka to jsou Martin Hanáček (geolog), Matěj Matela 
(etnograf), Jan Petrásek (historik), Pavel Rušar (geograf), Vojtěch Ta-
raška (biolog), Milan Rychlý (archeolog) a Jan a Pavel Macháčkovi. 
Grafickou úpravu mají na svědomí Josef Gabriel, Jan Macháček, Filip 
Raif a Markéta Smékalová. Právě odvážné grafické zpracování dělá 
z publikace exkluzivní a originální „prohlíženíčko s počteníčkem“, 
které nebudete chtít dát z ruky. Grafici totiž zpracovali obrazový ma-
teriál vůbec poprvé publikovaný. Pomocí dodatečné kolorace starých 
snímků, zvětšení detailů či kolážového seskupování docílili nesmírně 
efektního výsledku, a to navíc s vtipem, nadsázkou, někdy i smyslem 
pro groteskno. A výsledek je skutečně pozoruhodný!
Nevíte, kdo byl pastýř Gill nebo matka Grohalová; že Zlaté Hory na-
vštívil Franz Kafka i Leoš Janáček; kde se nachází Antonínův pramen 
nebo údajná urinální zastávka Adolfa Hitlera či jaké byly typické je-
senické zimní sporty? V tom případě si tuto publikaci, doporučenou 
čtenářům od 12 let, budete muset zakoupit. K dostání je v Informač-
ním centru při Městském muzeu Rýmařov.

Foto a text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Přírůstek do muzejních sbírek 
Březen: sklenice s malbou kaple

Městské muzeum Rýmařov získalo na začátku března do 
sbírek téměř sto let starou skleničku, která nabízí unikát-
ní vyobrazení kaple V Lipkách. 
V polovině února kontaktoval muzejníky pan Die-
ter Hosmann z bavorského Friedbergu, který jako dar 
laskavě nabídl sklenici pocházející z Rýmařova. Šlo 
o pozůstalost po jeho matce, která pocházela z Břid-
ličné (býv. Frýdlantu, něm. Friedland an der Mohra), 
kde se v roce 1921 narodila. Matka pana Hosmanna, 
Gisela Schmidtová, se roku 1938 přestěhovala do se-
veroněmeckého přístavního města Kiel, přičemž mezi 
předměty, které s sebou odvezla, byla i darovaná skle-
nice. Ta se po 84 letech vrátila „domů“ na Rýmařovsko. 
V muzeu se tento předmět stane dalším z řady dokladů 

původního německého života města. 
Sklenička je ručně vyrobená. Jsou na ní drobné kazy, 
přesněji několik bublinek vzniklých při výrobě. Na výš-
ku měří jedenáct centimetrů, u dna je široká čtyři a půl 
centimetru. Kolem horní části, široké sedm centimetrů, 
je po obvodu červené malování. Samotná ruční malba 
zachycuje kapli a část okolí, zejména někdejšího parku, 
v podobě ze 30. let 20. století, včetně kříže u vchodu do 
kostela, jejž v roce 1872 daroval Ferdinand Auverdor-
ben, mlynář z Nové Vsi, se svou ženou Theklou. V dol-
ní části malby je nápis Römerstadt, Lindenkirche.

Mgr. Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv muzea

Autoři podepisují publikace

Zleva Jan Petrásek, Lukáš Abt a Pavel Macháček
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Historické pozoruhodnosti Rýmařovska 
Pomník obětem první světové války v Lomnici

V seriálu o pomnících padlých vojáků z první 
světové války se tentokrát přesuneme do vý-
chodní části Rýmařovska. Pomník v Lomnici 
vztyčili již v roce 1920, čímž se řadí mezi nej-
starší v regionu.
Celá realizace památníku byla na tehdej-
ší dobu poměrně rychlá. Na začátku roku 
1920, dle lomnické kroniky 3. března, byla 
do hostince Otty Berna svolána schůze, na 
které se přítomní shodli na nutnosti vztyčit 
padlým vojákům pomník. Obec byla válkou 
dosti zasažena. Z bojišť první světové války 
se nevrátilo 48 lomnických mužů v produk-
tivním věku, což byla pro obec citelná ztráta. 
V Lomnici žilo na počátku 20. let 20. století 
mírně nad tisíc obyvatel. Padlo tedy zhruba 

5 % z nich. Náležitostmi ohledně vztyčení 
pomníku byl pověřen výbor, do něhož bylo 
zvoleno deset Lomničanů. 
Obec, zastoupena výborem, zřejmě vypsala 
architektonickou soutěž, neboť v kronice se 
píše, že se „sešlo několik návrhů, z nichž byl 
vybrán ten, který navrhla dílna rýmařovské-
ho kamenického mistra Josefa Pelze. Pomník 
dostal podobu pylonu z cihel a betonové 
malty. Původní, dnes již nedochovaná des-
ka se jmény padlých byla ze supíkovického 
mramoru. Druhou stranu pylonu zdobil meč 
s letopočty 1914–1918, horní část pak styli-
zovaný německý železný kříž.
Obyvatelé Lomnice mezi sebou uspořáda-
li sbírku. Veškeré náklady však byly vyšší, 
podle kroniky dosáhly částky 10 000 korun. 
Zbytek sumy byl pokryt ze zisku z taneční 
zábavy a zahradní slavnosti, které se usku-
tečnily v den slavnostního odhalení pomníku. 
To proběhlo 10. října 1920. Pomník ale z Rý-
mařova do Lomnice dorazil už na začátku 
měsíce. Umístěn byl před hostincem Müller 
nedaleko vlakového nádraží. Kromě něj při-
cházely v úvahu ještě prostranství před ško-
lou a u kostela v místě někdejší busty císaře 
Františka Josefa I., která byla na základě 
nařízení československé vlády v roce 1919 
odstraněna.
Program, který proběhl v den slavnostní-
ho odhalení, započal již v šest hodin ráno 
a trval do pozdního večera. Jak tomu bylo 
i v případě jiných akcí tohoto druhu napříč 
obcemi Rýmařovska, měl slavnostní charak-
ter. Hudební vystoupení, přehlídky, průvody 
lomnických spolků, ale i mše za padlé, které 
sloužil farář s nápadně českým příjmením 
Neswadba. Vše zakončila taneční zábava 
v Müllerově hostinci. 
Po druhé světové válce byla původní mra-
morová deska odstraněna. V roce 2018 obec 

Lomnice rozhodla o opravení pomníku. Fir-
ma Kamenictví Brantál z Bruntálu vyhotovi-
la novou desku se jmény padlých vojáků, kte-
rá byla převzata z obecní kroniky Lomnice. 
Projekt byl realizován na podzim roku 2018.

Mgr. Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

(Zdroje: Gedenkbuch der Gemeinde Lob-
nig. In: Digitální archiv Zemského archivu 
v Opavě – Kroniky [online databáze]. Zem-
ský archiv v Opavě, ©2022, poslední aktua-
lizace: 2020-03-20, [cit. 2022-03-16, 16:33 
EST]. Dostupné z: digi.archives.cz; Marek, 
M. Pomníky padlých z první světové války. 
Rýmařovský horizont 19/2006, str. 12–14.)

Engelbert Bayer  
Adolf Berger st. 
Adolf Berger ml.  
Franz Beutel
Johann Beutel  
Josef Beutel
Fridolin Brauner  
Rudolf Breuer
August Fitz  
Johann Frösch
Josef Gans  
Guido Glaser
Richard Glatter  
Franz Halmich
Gustav Halmich  
Johann Halmich

Wilhelm Heißler  
Florian Helfert
Karl Jauernig  
Gustav Jamuschka
Alois Jilg   
Gustav Jilg
Adelbert Kühn  
Alfred Kühndel
Alois Langer  
Emil Müller
Alois Onderka  
Adolf Partsch
Karl Pitsch  
Rudolf Pitsch
Alois Polzer  
Rudolf Polzer

Florian Potsch  
Alfred Richter
Wilhelm Richter  
Franz Richter
Johann Riedel  
Otto Rösner
Peregrin Seliger  
Benedikt Sirch
Alois Schwarzer  
Alois Springer
Johann Tost  
Karl Langer
Josef Schnürth  
Franz Franzel
Johann Berg  
Heinrich Ritter von Tischler

Detail desky na pomníku
(foto: Bohumil Švéda)

Pomník vojáků padlých v první světové válce 
(foto: Bohumil Švéda)

Jména padlých na lomnickém pomníku (zdroj: Gedenkbuch der Gemeinde Lobnig)
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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:  30. 4. 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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(Nejen) literární výročí

2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození 
Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen 
Mezinárodním výborem pro dětskou knihu (IBBY) 
roku 1967 

2. 4. 1932 nar. Karel Nepraš, sochař  
(zemř. 5. 4. 2002) – 90. výročí narození 

3. 4. 1882  nar. Emil Filla, malíř, grafik, sochař a výtvarný teoretik 
(zemř. 6. 10. 1953) – 140. výročí narození 

4. 4. 1832  nar. Josef Zítek, architekt  
(zemř. 2. 8. 1909) – 190. výročí narození 

4. 4. 1932  nar. Andrej Tarkovskij, ruský filmový režisér  
(zemř. 29. 12. 1986) – 90. výročí narození 

5. 4. 2002  zemř. Karel Nepraš, sochař  
(nar. 2. 4. 1932) – 20. výročí úmrtí 

6. 4. 1992  zemř. Isaac Asimov, americký spisovatel  
(nar. 2. 1. 1920) – 30. výročí úmrtí 

7. 4.  Významný den ČR – Den vzdělanosti – výročí vydá-
ní zakládací listiny Univerzity Karlovy v roce 1348 

7. 4. 1962  zemř. Jaroslav Durych, spisovatel, publicista a překla-
datel (nar. 2. 12. 1886) – 60. výročí úmrtí 

8. 4. 1692  nar. Giuseppe Tartini, italský houslista a skladatel 
(zemř. 26. 2. 1770) – 330. výročí narození 

12. 4.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – výročí 
prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se 
od roku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace 

14. 4. 1922  nar. Stella Zázvorková, herečka  
(zemř. 17. 5. 2005) – 100. výročí narození 

15. 4. 1452  nar. Leonardo da Vinci, italský malíř, sochař, architekt 
a hudebník (zemř. 2. 5. 1519) – 570. výročí narození 

15. 4. 1942  zemř. Robert Musil, rakouský spisovatel  
(nar. 6. 11. 1880) – 80. výročí úmrtí 

16. 4. 1922  nar. Kingsley Amis, anglický spisovatel  
(zemř. 22. 10. 1995) – 100. výročí narození 

20. 4. 2002  zemř. Vlastimil Brodský, herec  
(nar. 15. 12. 1920) – 20. výročí úmrtí 

22. 4.  Den Země – slaví se od roku 1970
23. 4.  Světový den knihy a autorského práva – vyhlášen 

UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum světo-
vé literatury, na něž připadají životní výročí  
W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse,  
V. Nabokova ad. 

23. 4. 1902  nar. Halldór Kiljan Laxness, islandský spisovatel, 
nositel Nobelovy ceny (zemř. 8. 2. 1998) – 120. výročí 
narození 

24. 4. 1822  nar. Janko Kráľ, slovenský básník  
(zemř. 23. 5. 1876) – 200. výročí narození

26. 4.  Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl – výročí 
havárie v roce 1986 

27. 4. 1882  zemř. Ralph Waldo Emerson, americký filosof a spi-
sovatel (nar. 25. 5. 1803) – 140. výročí úmrtí

Citát:  Je pouto mezi lidmi, kteří četli tutéž knihu.                                                                                                      
  Ralph Waldo Emerson

Kniha, jejíž hlavní hrdina pije kávu 
Petr Šesták: Kontinuita parku

Jistě by bylo možné vybrat pro tuto indicii Čtenářské výzvy příznač-
nější dílo (viz seznam tipů v závěru), ale pravidla jsou naštěstí poměr-
ně volná, a tak mohu doporučit i prózu, v níž hrdinovo popíjení kávy 
nemá úplně zásadní význam. Je to však knížka, která mi poskytla čte-
nářský zážitek jako málokterá jiná v poslední době, a proto zde jako 
tip nesmí chybět. 
Petr Šesták: Kontinuita parku. Název nezní zrovna atraktivně, ale má 
své opodstatnění – kontinuita je důležitým tématem a park ústředním 
dějištěm příběhu. Konkrétně starý park v rodišti hlavního hrdiny Jo-
sefa, v příhraničním maloměstě „na cestě mezi Naším hlavním měs-
tem a Hlavním městem Cizí sousední země“. Park, v němž rostou 
staleté kaštany umíněně pomalu a zcela lhostejně vůči lidské ambici 
vše přetvářet, měnit, revitalizovat, modernizovat a urychlovat. Park 
je oázou stínu, ale také semeništěm vzpomínek, jeho dlouhověkost, 
ona kontinuita, hlavnímu hrdinovi, navrátilci z velkého světa toužící-
mu konečně žít „Zodpovědný život“, evokuje jeho vlastní minulost, 
kořeny prorostlé rodným městem, jež se „od jiných podobných měst 
liší především tím, že maminka Víra tu má známé, spousty známých“.
Vzpomínky, rodinné vazby a staré známosti na Josefa číhají i jinde, 
v ulicích, domech, v kinokavárně Svět, v hospodě Na Věčnosti, v za-

hradě po prarodičích i ve „starosvětské instituci“, neboli na Gymná-
ziu Jana Ámose, kam nastupuje jako učitel „pěstovat citlivé duše ma-
loměšťanů“. Nečíhají tu na něj jen vzpomínky, ale i pokřivené vztahy 
a pletichy, žabomyší války a mocenské půtky. Jeho postřehy společně 
s exkurzy do minulosti vykreslují obraz současného maloměsta a vy-
stihují životní pocit jedné generace, jež „visela ve vzduchoprázdnu 
mezi generací (…), která s Revolucí dospívala a hned se zapojila do 
reje kolem budování Nového režimu, a o pár let mladšími, kteří už 
Starý režim osobně nezažili a nebyli jím tolik deformovaní“.

Powerpointová prezentace na plátně, grafy všelijakých vyhlídek: stu-
dentů ubývá, jsou slabší ročníky. Síto přijímacích zkoušek už má hod-
ně velká oka, vlastně je třeba přijmout každého, protože dotace jsou 
na hlavu, a nikdo přece nechce, aby došlo na propouštění zaměstnan-
ců. Jen dál předstírat elitní instituci, předstírat selekci. Josef je spo-
kojený. Je to vlastně bezděčná inkluze, nadaní a méně nadaní jsou tu 
ve finále pospolu, ačkoli systém předstírá něco jiného. Za Josefových 
studií to bylo jiné, pochází ze silných ročníků zplozených za Starého 
režimu, v době, kdy se v naší hradbami obehnané zemi nedalo dělat 
nic moc jiného než jezdit na chatu a plodit děti. (…) Plození na cha-

Čtenářská výzva
Pokračuje nový ročník Čtenářské výzvy, kterou vyhlašuje web Da-
tabazeknih.cz. Smyslem výzvy je objevovat knihy hrou. Stačí přečíst 
dvacet knižních titulů podle dvaceti pokynů. Ty najdete na webu Da-

tabazeknih.cz, na našem Facebooku a webových stránkách knihov-
narymarov.cz.
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tě přinášelo celé generaci rodičů alespoň 
nějaké vzrušení, jenomže co pak s těmi 
spratky všude, kam se podíváš! Josefovi 
souputníci. Bylo jich jak psů, a gymná- 
zium tehdy bylo skutečně výběrové. 
Z bývalých spolužáků, co tu v učebnách 
chemie sedávali a nevěřícně zírali na 
ohromná ňadra paní profesorky Brouč-
kové, která jí povážlivě nadzvedávala bílý 
laboratorní plášť, jsou dnes doktoři, zu-
baři, manažeři, právníci, vědátoři, korpo-
rátní termiti, klienti psychologů, pojídači 
antidepresiv, hypotékoví rozdmýchávači 
ekonomiky, kariéroví jezdci, projektoví šé-
fové, dovolenkoví lítači po světě, pro běž-
ný život naprosto nepoužitelní, neschopní 
mezilidských vztahů a komunikace mimo 
svoje okruhy. Úspěšní lidé. Ti by nešli do 
rodného města, učit na starosvětské insti-
tuci, pěstovat citlivé duše. To je dobré tak 
pro Josefa, který nikdy pořádně nevěděl, 
co se sebou. Na stole měl, stejně jako 
všichni kolegové, nachystán sešit s nápi-
sem DON’T WORRY, BE HAPPY a čer-
venou propisku. Jako by se automaticky 
předpokládalo, že jejich práce bude od začátku až do konce jeden 
velký průser.

(ŠESTÁK, Petr. Kontinuita parku. 1. vyd. Brno: Host, 2021,  
s. 68–69.)

Požitek z četby Šestákova románu v mém případě plynul nejen z fak-
tu, že patřím ke stejné generaci jako autor a jeho hrdina, ale především 
z pronikavých, skvěle formulovaných postřehů, jichž je kniha plná. 
Co kapitola, to vydatná porce, a přitom ani jediné zbytečné slovo. 
Příběh plyne jako řeka Josefových myšlenek, která smývá nánosy 

pokrytectví a odhaluje podstatu – přízem-
ní a primitivní – nemilosrdně k vnějšímu 
světu i k sobě samému.

Když vycházel z Městských lázní, míjel se 
s mladou ženou, která právě vcházela do 
budovy. Josef se zarazil ve dveřích a civěl 
na ni, jak energicky stoupá po schodech 
k dámským šatnám bazénu, na její sebe-
vědomé držení těla a vyšpulený zadek. Ci-
věl, dokud nezmizela z obzoru, snad ani 
nedýchal. Pak se teprve opřel do těžkých 
prosklených dveří a vypadl ven do zimy. 
Kde se jen vzalo, tohle čumění, byl k němu 
Josef vychovaný? Nebo se s tím čuměním 
už narodil? Josef, čerstvě zkropen štipla-
vým potem odporného mužského plemene, 
který ze sebe smyl pln opovržení, vychá-
zí z chlapáckého pekla sauny a první, co 
udělá venku, je, že lascivně čumí náhodné 
holce na zadek?

(ŠESTÁK, Petr. Kontinuita parku. 1. vyd. 
Brno: Host, 2021, s. 230.)

Návrat do rodné obce, případně dobrovolný odchod na periferii se 
v posledních letech jako literární námět objevuje častěji. Návraty 
zbloudilých synů a dcer z velkého světa, hledání kořenů, snaha vy-
rovnat se s minulostí, před níž prchali, touha po nalezení domova, 
klidu, stability anebo jen rozloučení, rozsouzení, smíření. Šestákova 
Kontinuita parku téma zpracovává s obdivuhodným vhledem, vtipem 
a vědomím souvislostí, onoho plynutí, jež nás utváří, neboť „každý 
přítomný okamžik v sobě nese kus minulosti a kus budoucnosti“. 

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Tošikazu Kawaguči: Než vystydne káva
William Saroyan: Tracyho tygr
Ladislav Zibura: Prázdniny v Česku
Elizabeth Berg: Příběh Arthura Truluva
Fredrik Backman: Muž jménem Ove
Agnés Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu

Julie Caplin: Kavárna v Kodani
Jean-Luc Bannalec: Bretaňské poměry
Stieg Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy
Deborah Rodriguez: Kavárnička v Kábulu
John Flanagan: Hraničářův učeň
Walter Tevis: Dámský gambit

Další tipy na knihy, jejichž hlavní hrdina pije kávu:

Odpoledne plné příběhů pro děti
Na pátek 11. března připravila rýmařovská knihovna Odpoledne pro 
dětskou knihu s programem pro nejmenší čtenáře a děti, které se na 
výpravy do světa příběhů teprve chystají.
Akci inspiroval Den pro dětskou knihu, který se pořádá každoroč-
ně na začátku adventu. Pořad původně plánovaný na konec listopadu 
se však v Rýmařově neuskutečnil kvůli vlně onemocnění covidem. 
Nechtěli jsme se ho vzdát úplně, a tak jsme jej přesunuli na březen, 
který je tradičně měsícem čtenářů. Smysl zůstal stejný – přilákat do 
knihovny rodiče s dětmi a ukázat jim nejen to, jaké krásné knížky pro 
nejmenší vycházejí, ale i co všechno se dá v knihovně dělat.
Knihovny už dávno nejsou jen půjčovnami knížek, dětem nabízejí 
také časopisy, audioknížky, stolní hry nebo edukativní hračky. Ty kva-
litní jsou poměrně drahé a rodiče si jejich zapůjčením mohou vyzkou-
šet, zda do nich chtějí investovat, případně je využijí jen po určitou 
dobu a nemusí je doma hromadit. 
Knihovna je zároveň příjemné a bezpečné místo, kde se dá trávit vol-
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Humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Po zahájení okupace Ukrajiny vyhlásila Národní síť MAS humanitární 
sbírku na pomoc lidem na slovensko-ukrajinských hranicích. Národní 
síť MAS se začala soustředit na koordinaci dostupných informací o hu-
manitární pomoci v oblasti ubytování, sbírek a dopravy. 
Druhá oblast podpory se soustředila na pomoc s dopravou žen a dětí, 
které se hromadily na slovensko-ukrajinské hranici a potřebovaly od-
voz do ČR, kde si je následně převzala ukrajinská diaspora. 
MAS Rýmařovsko, o. p. s., oslovila okolní obce ohledně zajištění 

sbírky pro Ukrajinu. Občané překvapi-
li svým zájmem o poskytnutí humani-
tární pomoci a přinášeli potřebné věci 
dle aktuálního seznamu. Šlo hlavně o základní zboží, jako je balená 
voda, hygienické potřeby, deky, polštáře, přikrývky, spacáky, ručníky, 
osušky, léky, plastové kelímky, trvanlivé potraviny apod.
Původně měla humanitární pomoc směřovat přímo na Ukrajinu. 
Vzhledem k vývoji situace, kdy jsou v našich městech a obcích umís-

Organizace a spolky

ný čas. Děti si sem chodí hrát, ty starší si v půjčovně nebo čítárně 
dělají domácí úkoly, hrají hry, čtou, kreslí, můžou využít počítače, 
maminky si sem přicházejí popovídat, přečíst časopis. Výhodou 
knihoven je, že jsou přístupné kdykoliv během dne a každý je tu vítán. 
To vše si mohli návštěvníci knihovny ověřit během Odpoledne pro 
dětskou knihu. Prohlédli si knížky pro předčtenáře a začínající čte-
náře, vyzkoušeli (a někteří hned zapůjčili) nové edukativní hračky, 
ale hlavně si poslechli živě vyprávěnou pohádku. Hostem odpoledne 
byla Dominika Šindelková ze spolku Storytelling CZ, která přivez-
la Pohádkový jukebox. Publikum si vybíralo z autorských pohádek 
inspirovaných klasickými příběhy i vlastními zážitky sympatické vy-
pravěčky. Po představení si děti ve výtvarné dílně vyrobily jednodu-
chou loutku pohádkové postavy, třeba pro vlastní vyprávění doma.
K rozvíjejícímu se fenoménu storytellingu – živého vyprávění příbě-
hů – se v rýmařovské knihovně vrátíme i během letošní Noci s An-
dersenem.

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov
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Zapojte se do fotosoutěže a ukažte své oblíbené místo

Společnost Studio STA – multimediální agentura, o. p. s., a Nyskie To-
warzystwo Społeczno Kulturalne vyhlásily fotografickou soutěž „Moje 
oblíbené místo“, do které se může přihlásit široká veřejnost. Akce pro-
bíhá od 25. února do 5. září 2022.
Společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financo-
ván z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřed-

nictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A, zahájily 
dvě organizace – Studio STA – multimediální agentura, o. p. s., a Ny-
skie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Zapojila se i jejich média 
STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie vyhlášením fotografické soutěže 
„Moje oblíbené místo“. 
„Do fotografické soutěže, která probíhá až do 5. září 2022, se může 
zapojit široká veřejnost z české i polské strany. Stačí, když nám na  
e-mail foto@stabruntalsko.cz zašlete jednu fotografii s názvem a va-
ším kontaktem,“ vysvětluje zakladatel společnosti Studio STA – multi-
mediální agentura, o. p. s., Radek Vráblík. 
Soutěží se o hodnotné ceny. Vyhlášení vítězů proběhne v listopa-
du 2022. „Společně chceme objevit krásná místa našich česko-pol-
ských regionů očima našich spoluobčanů. Následně odprezentujeme 
všechny zaslané fotografie do soutěže a necháme veřejnost vybrat tu 
nejkrásnější. Další tři fotografie vybere hodnotící komise,“ doplnil 
prezident organizace Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne 
a šéfredaktor Nowin Nyskich Piotr Wojtasik.
Podrobnější informace najdete na česko-polském plakátu anebo na 
zpravodajských portálech www.stabruntalsko.cz a nowinynyskie.
com.pl. 

Foto a text: Zdeňka Spurná
šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko

těni ukrajinští uprchlíci, byla pomoc využita pro zajištění jejich poby-
tu u nás v regionu. 
Každá obec se zapojila, ať už finančně nebo darem potřebných věcí. 
Velmi děkujeme zaměstnancům z obcí Dolní Moravice, Horní Město, 
Stará Ves, Ryžoviště a Velká Štáhle a města Břidličné za jejich aktivní 
podíl na zajištění sbírky. Dále velmi děkujeme občanům těchto obcí 

a měst, kteří se na sbírce podíleli svými dary. Mile nás překvapili při 
svozu sbírky žáci ZŠ Horní Město, s jakým nadšením nám pomohli 
nakládat věci, které se ve škole nashromáždily. 

Foto a text: Michaela Hebláková
za MAS Rýmařovsko, o. p. s.

Moravskoslezský kraj informuje

Bezplatné cestování pro občany Ukrajiny
Od 9. března 2022 je občanům Ukrajiny a jejich dětem poskytnuto bez-
platné cestování ve spojích veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji, 
které jsou součástí Integrovaného dopravního systému ODIS.
Cestující v regionální autobusové dopravě nastoupí předními dveř-
mi, ukáže řidiči cestovní pas, občanský průkaz či hraniční průvodku 
s vlepeným vízovým štítkem a nahlásí výstupní zastávku (veškeré za-
stávky jsou uvedeny v jízdním řádu). Cílovou zastávku může mít také 
napsanou na papírovém lístku.
V železniční dopravě u dopravce České dráhy, a. s., je bezplatná 
přeprava v rámci ČR umožněna všem cestujícím na základě vystave-
né evidenční jízdenky po předložení cestovního pasu nebo občanské-

ho průkazu.
V železniční dopravě u dopravce RegioJet, a. s., je bezplatná pře-
prava v rámci ČR umožněna všem cestujícím na základě předložení 
cestovního pasu nebo občanského průkazu, kdy je v případě volné 
kapacity míst ve vlaku vlakovou obsluhou dané místo pro tyto cestu-
jící vyblokováno.
Postupně se k poskytování bezplatné dopravy připojují i další města 
a dopravci, aktuální informace lze nalézt na stránkách integrovaného 
dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS – www.kodis.cz.

Zdroj: www.rymarov.cz
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Unikátní starokatolická zvonice na Rýmařovsku
6. října 2021 byla podepsána darovací smlouva o převodu objektu staro-
katolické zvonice v Jamarticích ze Starokatolické církve v ČR na město 
Rýmařov a zároveň se usneslo uhradit veškeré náklady spojené s tímto 
převodem. 
V tomto krátkém příspěvku se zmíníme o vzniku jamartické dřevěné 
zvonice a především o lidech, kteří ji postavili. Jejich ideový odklon 
od římskokatolické církve započal po prvním vatikánském koncilu 
(v roce 1870), který jako reakci na rostoucí liberalismus a levičác-
tví dogmatizoval papežskou neomylnost ex cathedra (církevní dějiny 
starokatolické církve v tomto regionu byly stručně popsány v Rýma-
řovském horizontu 19, 2007, str. 8–9). 
Obec Jamartice byla již od 26. 12. 1901 evidována pod starokatolic-
kou církví a od 25. 12. 1903 patřila do jejího pastoračního okruhu. 
V té době se tato církev misijně šířila a jurisdikčně spadala pod Olo-
mouc. Olomoucké centrum spravovalo církevní filiálky v Olomouci 
– Nové Ulici, Dětřichově, Šternberku, Břidličné, Stránském, Rýmařo-
vě, Krnově, Bohumíně a Jamarticích. Rozlehlá oblast byla pastoračně 
spravována farářem Karlem Erhartem ze Šumperka (* 14. 8. 1871, 
Stráž u Tachova – † 5. 10. 1935, nemocnice v Rýmařově), od 28. 10. 
1906 krátce také šumperským vikářem Wilhelmem Hossnerem (který 
jinak působil v Břidličné).
Teprve v roce 1926 malá církevní obec získala zvon a začala s přípra-
vou stavby věže. V neděli 3. 10. 1926 zařídilo zastupitelstvo církevní 
obce státní komisní kolaudaci a ihned 4. 10. 1926 se započalo s vý-
kopem základů zvonice. V sobotu 9. 10. 1926 ve 13:00 došlo k slav-
nostnímu položení základního kamene. Členové obce a také jinověrci 
počali pracovat na stavbě: na dopravě, lámání kamene, zedničení; vše 
činili ve volném čase. Čtyři muži zde pilně a bezplatně pracovali den-

ně od 13:30 do 18:00, a to nejen na stavbě základů; občas je svou pra-
cí podporovali i další muži a ženy. Protože většina zdejších staroka-
tolíků byla dělníky, volné pracovní hodiny k lámání kamene, míchání 
malty a stavění zdi jim zůstaly pouze o sobotách a nedělích. Původně 
se počítalo s náklady ve výši osmi tisíc korun, avšak s ohledem na 
početné materiální dary (dřevo, kámen, břidlice), dobrovolnou práci 
atd. stála hrubá stavba nakonec čtyři tisíce korun. 
Dne 24. 2. 1929 se konala schůze jamartických starokatolíků, jejímž 
hlavním tématem bylo zvonění na zvonici. Všichni se chtěli přičinit 
o to, aby se v normální dny zvonilo alespoň třikrát a v pátek čtyři-
krát denně. K tomuto účelu byl založen i malý fond na podporu zvo-
níka. Vše zaštiťoval entuziastický kněz Karl Erhart. Věž s nápisem 
Gewidmet dem Andenken unserer im Weltkriege gafallenen Brüder 
(„Věnováno památce našich bratří, kteří padli ve světové válce“) byla 
zasvěcena padlým hrdinům.
Z doby výstavby svatostánku se v pamětech biskupa Aloise Pascheka 
z Varnsdorfu zachovala osobní vzpomínka na rok 1930. Nezapome-
nutelnou mu zůstala malá epizoda, která nejlepším způsobem vyja-
dřuje charakter kněze Erharta. V době stavby zvonice v Jamarticích 
paní Wünscheová přinesla biskupu Paschekovi asi metr vysoký kříž 
s těžkým litinovým tělem Krista. Biskup nabídl kříž náhodou se ve 
Varnsdorfu zdržujícímu knězi Erhartovi pro stavbu v Jamarticích 
a navrhl, že jej zašle železniční drahou jako spěšnou zásilku. Erhart 
však pomoc s dopravou odmítl, vzal kříž, vrchní část trochu obalil 
papírem a tento těžký kříž vezl drahou domů sám, aniž by se staral 
o své spolucestující a jejich zlomyslné poznámky.
V průběhu roku 1926 byla stavba zvonice natolik uspíšena, že na 
první neděli adventní (30. 10. 1926) bylo možno přivítat v poledne 

Z historie
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zvoněním nový církevní rok 1926. 
Noviny Alt-katholische Kirchenzeitung, vydá-
vané v Šumperku (Mährisch Schönberg), dne 
20. 8. 1927 podrobně popisují biskupskou vizi-
taci zvonice při příležitosti jejího svěcení. Dne 
3. 7. 1927 byl biskup v Jamarticích, svěcení 
proběhlo povznášejícím způsobem a přilákalo 
i zvědavce z jiných církevních táborů. Samot-
ná zvonice, i když postavená pouze ze dřeva, 
působí krásným dojmem a je ozdobou celé vsi. 
Slouží také jako bohoslužebný prostor – kap-
le, je hezky zařízená, má důstojný oltář a je 
v ní možno slavit mše, křty a svatby. Pisatele 
potěšilo, že nad zvonicí nalezl kříž, jejž kdy-
si darovala paní Wünscheová faráři Erhartovi. 
Hlasitý zvon připomíná každý den ráno, v pole-
dne a večer to, že i v této malé vísce jsou lidé, 
kteří měli dosti rozhodnosti jít ve svém životě 
stezkou, již jim ukázalo jejich svědomí. V rodi-
nách Barduckých a Russových, kteří darovali 
pozemek na stavbu, našla zvonice věrné pečo-
vatele. Při jejím svěcení zpíval pěvecký sbor 
ze Šumperka. Při této příležitosti se odpoledne 
ve 14:30 konalo v budově dědičné rychty v Ja-
marticích (Erbgericht) shromáždění církevní obce, kterého se zúčast-
nily celé rodiny i s dětmi.
Zvonice v Jamarticích inspirovala řadu dalších starokatolických obcí 
v širším okolí; podobné stavby chtěly i jiné církevní filiálky, např. 
ve Stránském. Obyvatelé Stránského (kde byly bohoslužby od roku 
1905) o podobnou stavbu horlivě usilovali, takže třeba Josef Güttler 
s manželkou se zavázali zakoupit zvon a farář Erhart věnoval jako 
první na stavbu 50 Kč. Stavbou zvonice byli inspirováni i starokatolí-
ci v Rudě, kteří v této věci zahájili horlivou činnost.
V době druhé světové války spadala filiální obec Jamartice stále pod 
Břidličnou; obě obce byly přičleněny k Německé říši. Farářem se stal 
Anton Gruber, který se v meziválečném období jmenoval Anton Ma- 
schek nebo Mascherk. Byl to rakouský státní občan, jenž se narodil 
16. 4. 1886 v Gurku v Korutanech a zemřel 25. 2. 1954. V době nástu-
pu fašismu si změnil jméno na Gruber. Předsedou farní obce byl Hein-
rich Scholz, vrchní rada státních železnic z Krnova, místopředsedou 

církevní obce byl Josef Gütter ze Stránského. 
Po válce v květnu 1945 vede církevní správu 
ještě krátce Anton Gruber, který po odsunu 
v roce 1946 sloužil starokatolické církevní obci 
ve Vídni-Brigittenau. Odsunem Němců utrpě-
la drtivá část příslušníků starokatolické církve. 
Proto od roku 1947 spadá zvonice a de iure 
zdejší farnost pod církevní správu starokato-
lické církevní obce v Brně, pod niž také spadá 
celá Morava a Slezsko. 
Dne 3. 2. 1948 správa starokatolického biskup-
ství zapůjčila na dobu deseti let zánovní zvon 
ze starokatolické zvonice v Jamarticích pravo-
slavné církevní obci v Šumperku, která se za-
vázala dobrovolně hradit roční příspěvek. Zvo-
nice postupně chátrala, oltář byl v 60. letech 
ukraden nebo zničen. V roce 1996 byla zvonice 
rekonstruována do dnešní podoby. 
Autor děkuje především Mgr. Jiřímu Karlovi, 
historikovi v Rýmařově; J. E. Pavlu Benedik-
tu Stránskému, biskupovi Starokatolické círk-
ve v ČR; ThDr. Josefu Königovi, emeritnímu 
správci archivu Starokatolické církve v ČR 
se sídlem v Praze; ThDr. Petru Janu Vinšovi, 

správci archivu Starokatolické církve v ČR se sídlem v Praze. 
Petr Balcárek

Městské muzeum Rýmařov
Foto: archiv Městského muzea Rýmařov

(Zdroje: Karel, Jiří. Rýmařov v dějinách, Rýmařov 2021; Přikrylová, 
Zdenka (ZN). Historické pozoruhodnosti Rýmařovska. Starokatolic-
ké památky na Rýmařovsku. Rýmařovský horizont 19 (2007), s. 8–9; 
Biskup Paschek in Alt-katholische Kirchenzeitung, Šumperk, ze dne 
20. 8. 1927 a 20. 7. 1931; A. K. Kirchenbote für Steirmark 15 (1908), 
15; Schematismy r. 1912–1915; 1916–1921; 1940, 1941; Freie Kir-
chenstimmen, Šumperk, ze dne 25. 6. 1910; 10. 6. 1917; 10. 7. 1918; 
25. 7. 1908; 25. 11. 1910; Alt-katholische Kirchenzeitung ze dne 20. 
8. 1925; 24. 12. 1926; 20. 6. 1927; 20. 10. 1926; 20. 11. 1926; 20. 10. 
1927; 20. 10. 1927; 20. 3. 1929; Alt-katholisches Volksblatt 29. 10. 
1926; Husitský kalendář na rok 1946, 1948.)

Einsiedel 
Pověst z roku 1557 od Karla Riedla, Lomnice

Kolem roku 1550 zasáhla sovinecké panství morová epidemie a mno-
ho obcí úplně vymřelo. Nemoc vyhladila i obyvatele osady Einsiedel 
mezi Břidličnou a Lomnicí a osada zpustla. V roce 1556 nařídil ma-
jitel panství Kryštof z Boskovic Einsiedel beze zbytku vypálit, avšak 
nenašel se nikdo, kdo by tento rozkaz vykonal, protože domy tam 
byly plné napůl rozložených mrtvol a každý se obával nákazy moro-
vými zárodky. Nakonec se přece jen přihlásil jeden přistěhovalec ze 
Slezska, Johannes Parsch, jejž lákaly peníze nabídnuté za vypálení 
osady. Splnil pánův rozkaz. Domy zůstaly ležet popelem, neboť vrch-
nost obnovení vesnice zakázala. Parsch si v Břidličné (Frýdlandu) 
koupil malý domek, namluvil si hezkou mladou ženušku a užíval si 
s ní spokojeného života.
Jednoho deštivého listopadového dne roku 1557 Johannes Parsch na-
vštívil svého bratra v Lomnici. Kolem sedmé hodiny večerní prochá-

zel kolem osady, kterou před rokem vypálil. Tmavá noc obestírala 
ohořelé ruiny, tu a tam ještě vyčnívaly ze země zbytky vysokých zdí, 
jež vyhlížely vskutku strašidelně. Nad vypálenou vesnicí se rozpro-
stíralo podivné, tísnivé, až děsivé ticho, v celém okolí byl pustý, tí-
živý klid. Parsche přepadla hrůza, zdálo se mu, jako by se z trosek 
vynořovaly zčernalé, napůl spálené postavy, které po něm výhružně 
natahovaly kostnaté ruce. Ze všech děr ve zdech civěly šklebící se 
lebky mrtvých a škodolibě se mu smály. Parsch utíkal pryč, jako by 
ho pronásledovaly fúrie, strašidla však vylézala z ohořelých trosek 
a sledovala ho. Blížila se víc a víc. U cesty stál mohutný smrk a štva-
nec roztřesený strachem se za něj ukryl. Kouřem zčernalé postavy 
začaly se smíchem a křikem tančit kolem stromu a vzpínaly k vyděše-
nému muži kostnaté paže. Parsch chtěl utéct, uniknout z toho hrůzné-
ho místa, strašidla ho však pevně držela vzadu za kabát a bránila mu 
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Україно, ми з тобою  
RD Rýmařov pomáhá Ukrajincům

„Stejně jako mnozí čtenáři Rýmařovského horizontu i my napjatě sle-
dujeme vývoj na Ukrajině. Pomoc potřebují hlavně lidé na útěku, tím 
spíš, když jsou mezi nimi příbuzní a blízcí našich kolegů,“ říká Jiří 
Buchal, generální ředitel RD Rýmařov.
„Naše fabrika proto pro lidi prchající před válkou připravila několik 
lůžek v závodní ubytovně. S MěÚ Rýmařov řešíme cesty, jak se zapo-
jit do sociální pomoci (školka, škola a volnočasové aktivity) a spolu 
s našimi zaměstnanci pomáháme také finančně. Dále jsme připraveni 
pomoci Ukrajincům s vybavením potřebných dokumentů. Jeden náš 
zaměstnanec bude dokonce zprostředkovávat a překládat komunikaci 

uprchlíků s úřady. A v neposlední řadě nabízíme přicházejícím v pří-
padě zájmu práci u nás ve fabrice, aby si mohli sami zajistit pravi-
delný příjem.
Pomocnou ruku jsme nabídli i našim ukrajinským kolegům a jejich 
rodinám. Vědí, že se na nás mohou obrátit, pokud by svým blízkým 
chtěli zajistit v České republice zázemí. Jsme připraveni jim pomoci 
se vším, co budou potřebovat,“ uzavírá přehled plánované pomoci 
Jiří Buchal.

Terezie Ho
AMI Communications

Prostor pro firmy a podnikatele

Rýmařovská atletka se probojovala na mistrovství republiky
Už když jsme Kateřinu Zimákovou na 
mistrovství České republiky žactva při-
hlašovali, věděli jsme, že určité naděje 
dostat se na tento závod jsou. Její vý-
sledky korespondovaly s republikovou špičkou, ale na start takové udá-
losti se nedostane každý, koho klub přihlásí. Nominace byla úspěšná 
a Katka se mohla postavit na start hned dvou závodů.
Halové mistrovství České republiky žactva se konalo o víkendu 
25.–26. února v Praze ve Stromovce. Na start běhů technický dele-
gát vybírá vždy 24 nejlepších závodníků z celé republiky. V sobotu 
se rýmařovská závodnice postavila na start sprintu na 60 m. V jejím 
rozběhu došlo k chybě jiné atletky hned při prvním startu, bohužel 
každá další chyba i jiné závodnice se trestá diskvalifikací, a to se stalo 
té naší. Při druhém pokusu o start u ní došlo k nepatrnému pohybu ve 
startovní pozici, byla diskvalifikována, a musela tak opustit prostor 
dráhy. Ale i tohle je součást sportu a obrovská zkušenost pro naši zá-
vodnici a nás trenéry. 
Přes zklamání z tohoto zážitku Kateřina v neděli nastoupila s velkým 
odhodláním podat v závodě na 150 m nejlepší výkon. Start se jí poda-
řil a pro rýmařovskou atletiku vybojovala deváté místo, a ještě posu-
nula svůj osobní rekord na 19,43 s. 
„Po té nevydařené sobotě jsem byla z dalšího závodu trochu nervóz-
ní, na rychlosti mého startu to myslím bylo trochu znát. Dávala jsem 

si pozor, abych se nepohnula ani o milimetr, ani nevystartovala dřív. 
Pak když už bylo odstartováno, tak jsem věděla, že hlavní úkol – běžet 
závod – byl splněn. Všechno ze mě spadlo a běžela jsem nejrychleji, 
jak to šlo. Jsem moc ráda za ten čas, který jsem zaběhla. Byl to skvělý 
zážitek startovat s těmi nejlepšími atletkami z republiky,“ sdělila do-
jmy ze závodů Kateřina.

Jana Strnadelová
předsedkyně klubu

Foto: archiv klubu ATLETIKA Rýmařov, z. s.

Sport

Václav Sedláček na 59. místě při Vasově běhu  
a čtyřikrát první ve SkiTour

Běžec na lyžích Václav Sedláček se první březnovou neděli postavil na 
start legendárního lyžařského maratonu, devadesátikilometrového Va-
sova běhu ve Švédsku. A se svým výkonem byl spokojený. Už před od-
jezdem do Švédska si díky čtyřem vítězstvím zajistil celkové prvenství 
v domácím seriálu dálkových běhů SkiTour.
Rozjetou závodní sezónu přerušilo rýmařovskému běžci na lyžích 
onemocnění covidem, kvůli němuž musel vynechat jeden ze závodů 
světové série Visma Ski Classics, italskou Marcialongu na 70 km. Po 
uzdravení se ale Sedláček prosadil na Jizerské 50, kde projel cílem na 
bodovaném 35. místě. A v „laufech“ na domácí půdě nebyl poražen, 
když zvítězil při Orlickém maratonu, Bedřichovském Night Light ma-

ratonu klasicky i volně a při tradičním JeLyManovi. Celkové pořadí 
české SkiTour tak Václav ovládl počtvrté v kariéře.
Vrcholem sezóny byl Vasův běh, který je právem považován za světo-
vý šampionát v dálkových bězích na lyžích. „Jubilejní stoletý Vasák 
byl opravdu nádherný závod za krásného počasí a v podstatě to byla 
reklama na lyžování se vším všudy. Servis udělal neskutečně famózní 
lyže a podpora na trati byla skvělá. 59. místo není na první pohled 
žádná sláva a asi se ode mě očekávalo víc, ale já tam nechal všechno. 
Dotahoval jsem se, jak jen to šlo, a i když jsem jel spoustu kilometrů 
sám a na konci už počítal každý metr do cíle, přesto jsem se dokázal 
usmívat na povzbuzující lidi na trati. Asi jsem si to užíval víc než kdy 

prchnout. Vtom se zhroutil – ranila ho mrtvice. Příštího rána cestou 
do lesa našli lidé Parsche viset na smrku. Suchá větev se mu zezadu 
zachytila za kabát, zabránila mu utéct, načež ho ztýraného strachem 
stihla rychlá smrt. Na místě neštěstí byl postaven pomníček – ten se 

ale dávno rozpadl a už nebyl obnoven.
(Zdroj: Römerstädter Ländchen 5/1926, s. 40, archiv Městského mu-
zea Rýmařov, přeložil Dieter Schallner st., redakce Zdenka Přikrylová 
Nesetová.)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT03/2022

34

Jsem koloběžka – vaše kamarádka, lékařka i trenérka
Ahoj, dovol, abych se představila. Jsem koloběžka, mám dvě kola spoje-
ná stupátkem, také řídítka a brzdy samozřejmě. Nastup, odraz se... a jak 
krásně spolu pojedeme! Jednoduché, osvobozující... Právě jsem se sta-
la tvou kamarádkou, kdykoliv nachystanou k jízdě. Jsem velmi nenároč-
ná na údržbu, jednodušší než kolo. A co se týče oblečení? Nepotřebuješ 
nic speciálního, stačí ti normální pohodlný oděv a boty, a když začneš 
jezdit více, tak sportovnější. Ale do práce můžeš jezdit i v „civilu“.
Vyjížďka se mnou je komplexní pohybová aktivita, která tě nejen 
nabije optimismem, ale i uzdraví. Ano, jsem i tvoje 
lékařka. Bolí tě záda, klouby? Tak, jak tě protáhnu já, 
hned tak nějaká jiná aktivita neumí. Vezmu to celko-
vě a hlavně vyváženě. Spolu přirozeně posílíme celé 
tělo, a přitom bez nežádoucích účinků na klouby. Pře-
stanou tě bolet záda, získáš silnější nohy, ruce, rame-
na, celý trup. A když mě nebudeš zanedbávat a budeš 
mě brát ven pravidelně, tak zhubneš i nějaké to kilo. 
Prostě se spolu projedeme, pokocháme krajinou a jen 
tak mimoděk si zacvičíme. A co zadeček? Nebolí od 
sedátka jako na kole, ale hlavně se ti bude víc líbit, 
protože jízda se mnou na něj opravdu zabírá.
A kde se mnou můžeš jezdit? Všude, kudy vede něja-
ká cesta. Na cyklostezkách, silnicích, běžných komu-
nikacích. Na obyčejných pneumatikách projedu i les-
ní či polní cestu, asfaltku si vyloženě užívám. Pokud 
máš sílu a odvahu a dáš mi gumy do terénu, tak pak 
jsi „pánem světa“. Ani déšť či sníh tě nezastaví.
Máš další kamarády, kamarádky, no tak jezděte spo-
lu, jsem velmi společenská. A zvykni si, že se mnou 
budeš budit pozornost, prostě nejsem úplně „normál-
ní“. A pokud máš pejska, tak ho vezmi s sebou. Je to 
bezpečnější než na kole, dokonce mě můžeš vybavit 
úpravou pro psy, abychom si to užili všichni tři.
A jestli jsi aktivní sportovec, tak mám pro tebe dob-
rou zprávu, se mnou posuneš svůj výkon na vyšší 
úroveň, ať děláš jako hlavní kteroukoliv jinou spor-
tovní aktivitu. Pomůžu ti vyvážit svalový rozvoj, 
zlepším tvou aerobní kapacitu i maximální sílu. Ale 
hlavně si odpočineš i psychicky, odreaguješ se od své 
jednostranné aktivity, bez které nemůžeš být.
Kromě „normálních“ koloběžek se vyrábí i kolegyně 
závodnice. Jsou trochu dražší, ale zato mnohem lehčí, 
mají úzké gumy a v mnoha případech rychlejší než 
závodní kolo. Jezdí po závodech po celé republice, 
ale i do světa. Mnoho z mých kamarádek koloběžek 
jsou mistryně Evropy i světa. Proto bych tě chtěla po-
zvat na super závody koloběžek, které budou 30. 4. 

2022 tady v Rýmařově. Bude tam 18 kategorií, prostě pro všechny, 
děti, jejich rodiče, ale i pro ty „světové“ závodníky. Víš, že Rýma-
řov má nejlepší mládežnický koloběžkový oddíl v České republice? 
V tomto čísle Rýmařovského horizontu najdeš pozvánku na rýmařov-
ský koloběžkový závod O trofej střelené vlčice. Tak se tam uvidíme. 
A podle koloběžkového pozdravu: „...3, 4, trhni si nohou!“

Patrik Krečmer

jindy. Obrovská gratulace patří všem členům našeho 
eD system Silvini teamu a hlavně Jirkovi Pliskovi, 
protože finišoval 10 vteřin za vítězem v nejobsazeněj-
ším závodu na světě, a slávu si za svoji píli a poctivou 
dřinu opravdu zaslouží,“ hodnotil Václav Sedláček 
svůj výkon a nezapomněl ani na týmového parťáka 
Jiřího Plisku, který vybojoval 17. pozici a český re-
kord na devadesátikilometrové trati Vasova běhu.
Rýmařovský lyžař má před sebou ještě dva závody 
Visma Ski Classics. Připravuje se na nejdelší závod 
série, kterým bude 25. března švédský Årefjällsloppet 
na 100 kilometrů. Sezónu zakončí na finském Ylläs- 
Levi, závodě na 70 km, kterým se 9. dubna celý seriál 
uzavře.

Štěpán Sedláček
Foto: archiv eD system Silvini team
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Co je to MAKL?
MAKL je zkratka pro Městskou amatér-
skou kuželkářskou ligu, jež má v Rýma-
řově už více než padesátiletou tradici. Její 
počátek se datuje do roku 1967. Postupně 
získávaly kuželky ve městě stále více příz-
nivců a oblibu veřejnosti, a proto tehdejší 
oddíl TJ Jiskra organizoval pravidelné od-
borářské soutěže neregistrovaných hráčů. 
Z utkání původních 60 hráčů z několika 
podniků ve městě a okolí vyrostl turnaj 
velké popularity, dnes známý jako MAKL. 
Hlavní organizátorce Aleně Jurášové jsme 
položili pár otázek.

Hraje MAKL pod hlavičkou KK Jiskra 
Rýmařov? 
Ano, pořadatelem soutěže je KK Jiskra Rý-
mařov, z. s. Řízením soutěže jsou pověřeni 
Ladislav Stárek, předseda KK Jiskra Rýma-
řov, a já působím jako vedoucí soutěže a hlav-
ní organizátor. 

Soutěž se samozřejmě neobejde bez pomo-
ci členů KK Jiskra při obsluze automatů. 
Zde nám většinu zápasů „odslouží“ nejstarší 
člen oddílu Michal Ihnát, za což zaslouží náš 
obdiv a poděkování. To patří rovněž Nadě 
Mezihorákové, která se stará o občerstvení 
všech účastníků. Co je třeba ještě pořešit, jsou 
webové stránky. Přivítala bych dobrovolníka, 
který by se této funkce ujal. Prozatím jsou 
naše výsledky zveřejňovány na webu kuzel-
kyrymarov.cz.

Kolik má MAKL hráčů?
V současné době je zapojeno do soutěže 150 
hráčů, nejstaršímu je 74 let a nejmladší oslavil 
letos v lednu 18. narozeniny. Hráči jsou nejen 
z Rýmařova, ale i z blízkého okolí. V soutěži 
často pokračují i hráči, kteří se z Rýmařova 
odstěhovali, ale stále za námi dojíždí. Nejdále 
bydlící účastník je až z Loštic. Mimochodem, 
je to náš „dvorní“ dodavatel pravých Olo- 
mouckých tvarůžků.

Je liga rozdělena dle výkonosti, pohlaví 
nebo věku? 
Soutěž je rozdělena do tří tříd, kam jsou za-
řazena družstva dle výkonnosti. V soutěži 
startují hráčky a hráči starší 18 let, pohlaví 
nerozhoduje, týmy bývají často smíšené. Sou-
těží tříčlenná družstva systémem každý s kaž-
dým dvoukolově. V každé třídě je zapojeno 
dvanáct družstev. Vítěz 2. a 3. třídy postupuje 
do vyšší třídy, naopak poslední z 1. a 2. tří-
dy sestupuje. Pro družstva umístěná na 10. 
a 11. místě v 1. třídě a družstva z 2. a 3. místa  
v 2. třídě je ještě připravena baráž, kde se 
utkají společně, rozhoduje počet shozených 
kolků. První a druhé družstvo z baráže má za-
jištěnu účast v 1. třídě v následujícím ročníku, 
družstva na třetím a čtvrtém místě pak hrají 
2. třídu.

V jakém termínu soutěž probíhá a po jak 
dlouhou dobu?
Jde o celoroční soutěž rozdělenou na jarní 
a podzimní část. Začínáme v lednu, jarní kolo 
končí v dubnu a u podzimního kola se setká-
me zase v září, soutěž končíme v listopadu. 
Závěrečné vyhlášení výsledků probíhá vždy 
v prosinci, je spojeno s turnajem a soutěžemi 
v kuželkách. První tři družstva z každé třídy 
obdrží medaile a věcné ceny, celkový vítěz 
pak putovní pohár MAKL. Oceněni jsou rov-
něž tři nejlepší muži a ženy. Koncem prosince 
bývá vypisován další ročník, do nějž se mo-
hou přihlásit i případní další zájemci. 

Jak často se scházíte?
Hracími dny jsou pondělí, čtvrtek a pátek. 
Každá skupina hraje v jeden hrací den. Atmo-
sféra na kuželně je podle toho různá. V nej-
vyšší soutěži panuje zdravá rivalita, každý se 
snaží urvat vítězství, mnohdy padají výkony, 
které jsou hodny profíků. Naopak v nejnižší 
třídě jsou většinou účastníci, kteří se s kužel-
kami seznamují a nastupují bez velkých am-
bicí. Všichni však berou účast jako možnost 
se setkat při sportu s přáteli. Na kuželně vždy 
panuje bouřlivá atmosféra, družstva se vzá-
jemně povzbuzují a hecují.

Vyrážíte na zápasy i někam mimo Rýmařov? 
Vítězové soutěže jsou nominováni na mist-
rovství ČR neregistrovaných, kde se nejprve 
utkají v kvalifikaci s vítězi amatérských sou-
těží z celé republiky. Ti nejlepší pak postupují 
do finále, z něhož vzejde celkový vítěz. Letos 
jsme vyslali do kvalifikace, která se uskuteční 
7. května v Šumperku, dvě družstva – vítěze 
loňského ročníku Lamont a družstvo Pipovci, 
které se umístilo druhé. Budeme jim držet 
palce, aby postoupili do finále, které bude le-
tos hostit na své nové kuželně ve dnech 28.–
29. května TJ Podlužan Prušánky.
Máme tu i skupinu nadšenců pro kuželkářský 
sport pod názvem Marodi, kteří se zúčastňují 
turnajů v kuželkách po celé republice, star-
tovali dokonce i v zahraničí – v Polsku a na 
Slovensku.

Je možné, aby se do MAKL přidali noví 
členové?
Samozřejmě je možné se do ligy zapojit. Pří-
padní zájemci se mohou obrátit na mě a já jim 
poskytnu další informace (tel.: 605 521 013, 
e-mail: a.jurasova@seznam.cz).

JS
Foto: archiv MAKL

Zástupci družstev na 1.–3. místě (ročník 
2021), zleva František Grulich za družstvo 
ERNA 3. místo, Michal Schreiber a Bedřich 
Štěpaník za družstvo Lamont 1. místo, Milo-
slav Grulich a Eva Schreiberová za družstvo 
Pipovci 2. místo

Nejlepší muži (ročník 2021) – zleva Michal 
Schreiber 3. místo, Marek Zoth 1. místo, 
Miloslav Grulich 2. místo

Nejlepší ženy (ročník 2021) – zleva Monika 
Kabeláčová 1. místo, Eva Schreiberová  
2. místo

Jiskra má za sebou přípravu a vyhlíží jaro
Fotbalisté SK Jiskra Rýmařov odehráli v sobotu 19. března utkání proti  
1. HFK Olomouc, čímž uzavřeli téměř tříměsíční přípravné období. 
Hráči se poprvé sešli na začátku ledna. První sérii přípravných zápa-
sů sehráli v únoru, kdy se střetli postupně s Uničovem (prohra 2:5), 

Moravskou Třebovou (výhra 6:2) a Hájem ve Slezsku (prohra 2:3). 
V březnu změřili síly se Šternberkem, jemuž podlehli 2:3 a HFK Olo-
mouc se kterým rovněž prohráli 1:2. Nyní již vyhlížejí první mis-
trovský zápas, který je čeká v neděli 27. března, kdy se vydají na 
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Omluva redakce Rýmařovského horizontu
Redakce Rýmařovského horizontu se omlouvá za chybně uvedené popisky u fotografií na straně 40 v čísle 2/2022. Na vrchní fotografii 
vlevo (se třemi závodnicemi) je tým III. VT Krywdová – Paulerová – Křenková. Na prostřední fotografii je správný popis – dvojice III. VT 
Paulerová – Šandová.
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půdu Bohumína. Na podzim skončil vzájemný zápas těsnou výhrou 
Jiskry 3:2. Před svými fanoušky se rýmařovští fotbalisté představí po-
prvé v sobotu 2. dubna, kdy budou hostit tým FC Heřmanice Slezská. 
Přípravu zhodnotil trenér Jiskry Milan Furik. 

Jste spokojen s průběhem zimní přípravy?
Naše mužstvo je dlouho po kupě. Proto nejezdíme ani na zimní sou-
středění. Přátelských zápasů nemáme hodně. Jde nám spíše o to, aby-
chom získali zpět určitý rytmus. Pokud je možnost, snažíme se některá 
utkání odehrát na trávě. V tomto ohledu jsem spokojen. Je ale pravdou, 
že naše výkonnostní křivka měla spíše klesající tendenci. Na druhou 
stranu beru, že náš tým je složen ze zkušenějších hráčů, kteří se doká-
žou mnohem lépe nachystat na mistrovské zápasy než na přípravné. 
Je to znát.

Inkasovali jste poměrně dost branek. V čem byl problém?
Góly jsme dostávali zpravidla po individuálních chybách. Navíc jde 
o přípravné zápasy, kdy zkoušíme různé varianty a kdy se snažíme dát 
prostor co největšímu počtu hráčů. Když v průběhu zápasů sáhneme 
do sestavy, změní se nastavení týmu, z čehož mohou pramenit chyby. 
V mistrovských utkáních bych takto benevolentní nebyl. Problémy 
jsme měli zejména s bráněním standardních situací. Šlo často o zcela 
zbytečné chyby, kterých by se takto zkušení hráči dopouštět neměli. 
Dával bych to za vinu spíše nesoustředěnosti než nedostatku kvality.

Jiskru by měl posílit hráč z Tatranu Litovel. O koho jde? (Pozn. auto-
ra: v době uzávěrky ještě nebyl přestup definitivně potvrzen.)
Jde o Dušana Dostála. Je to věc, kterou již nyní můžeme vypustit ven 
do světa, neboť v některých médiích se již tato informace objevila. Je 
to hráč, kterého chceme získat do našeho týmu. Jednání jsou prakticky 
u cíle. Nastavili jsme si nějaké parametry, které zbývá jen doladit ke 
spokojenosti obou stran.

Berete ho jako náhradu za Pavla Kučeru, který v zimě přestoupil 
z Rýmařova do Břidličné?
Dá se to tak říct. U Dušana je výhodou, že je univerzál. Umí zahrát na 
více postech, což každý trenér přivítá.

Jiskra je po podzimu na 4. místě s nevelkou ztrátou na vedoucí Frýd- 
lant. Máte v hlavách myšlenky na postup do 3. ligy?
Vše se bude odvíjet od toho, kolik mužstev zůstane v Moravskoslez-
ské fotbalové lize. Na amatérské úrovni hrát soutěž, v níž je 18 týmů, 
je podle mě nesmysl. Je pravdou, že se s největší pravděpodobností 
bude přecházet k osvědčenému modelu s šestnácti týmy. Ale o tom 
teprve musejí rozhodnout kluby na shromáždění. Pokud jde o naše am-
bice, ty se nemění. Náš tým má na to, aby hrál o přední pozice. Kromě 
Frýdlantu a nás má vysoké ambice i Bílovec. Postup do MSFL není 
naší prioritou. Máme za cíl hrát co nejvýš. Poté se uvidí, co nám do-
volí naše ekonomická a sportovní situace. Vysoko v tabulce se nachází 
i Polanka, slušně hrál i Nový Jičín, silný je Frenštát pod Radhoštěm. 
Soutěž je otevřená.

Tomáš Lašák

Březnový a dubnový program týmů SK Jiskra Rýmařov
Muži
27. 3. 15:00 Bohumín – Rýmařov
2. 4.  15:30 Rýmařov – Heřmanice
10. 4. 15:30 Frenštát p. R. – Rýmařov
16. 4. 16:00 Rýmařov – Bílovec
24. 4.  16:00 Polanka n. O. – Rýmařov
30. 4. 16:30 Rýmařov – Karviná B

Starší dorost (U19)
27. 3. 10:00 Rýmařov – Horní Suchá
3. 4.  10:00 Frenštát p. R. – Rýmařov
10. 4. 10:00 Rýmařov – Kobeřice
17. 4. 13:45 Bílovec – Rýmařov

24. 4. 10:00 Rýmařov – Petřkovice
30. 4. 10:00 Krnov – Rýmařov

Mladší dorost (U17)
27. 3. 12:15 Rýmařov – Horní Suchá
3. 4.  12:15 Frenštát p. R. – Rýmařov
10. 4. 12:15 Rýmařov – Kobeřice
17. 4. 16:00 Bílovec – Rýmařov
24. 4. 12:15 Rýmařov – Petřkovice
30. 4. 12:15 Krnov – Rýmařov

Starší žáci (U15)
26. 3. 10:00 Rýmařov – Stará Bělá

2. 4. 10:00 Brušperk – Rýmařov
9. 4. 10:00 Rýmařov – Horní Suchá
17. 4. 9:00 Slavia Opava – Rýmařov
23. 4. 10:00 Rýmařov – Kopřivnice
30. 4. 13:00 Vřesina – Rýmařov

Mladší žáci (U13)
26. 3.  11:45 Rýmařov – Stará Bělá
2. 4. 11:45 Brušperk – Rýmařov
9. 4. 11:45 Rýmařov – Horní Suchá
17. 4. 10:45 Slavia Opava – Rýmařov
23. 4. 11:45 Rýmařov – Kopřivnice
30. 4. 14:45 Vřesina – Rýmařov

Tabulka divize F
1. Frýdlant n. O. 8 4 1 29:14 28
2. Bílovec 8 2 3 35:23 26
3. Polanka n. O. 8 2 3 20:11 26
4. Rýmařov 7 3 3 28:17 24
5. Nový Jičín 6 3 4 27:16 21
6. Frenštát p. R. 6 2 5 19:17 20
7. Opava B 5 4 4 26:17 19
8. Vítkovice 6 1 6 25:22 19
9. Bohumín 5 4 4 15:14 19
10. Karviná B 6 0 7 30:19 18
11. Bruntál 3 4 6 13:24 13
12. Dětmarovice 3 1 9 18:36 10
13. Havířov 1 4 8 15:35 7
14. Heřmanice 1 2 10 12:47 5
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Telefon +420 728 706 154 
email: jmcompany.kampan@gmail.com 

www.jmcompany.eu

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE 
pro náš závod v RÝMAŘOVĚ 
na pozici:

DĚLNÍK VE VÝROBĚ

21 000,- 
ČISTÉHO 

ZA DĚLNICKOU 
PROFESI

21 000,- 
NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK

DOPRAVA 
DO TOVÁRNY 

ZDARMA

MOŽNOST 
UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ 
ZDARMA

DALŠÍ 
BENEFITY

JM COMPANY 
Czech Republic s.r.o.

Váš partner 
na poli zpracování 

technologického odpadu

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 7VENDULA CHALÁNKOVÁ

I LU S T RACE
Galerie Čítárna, Městská knihovna Rýmařov, Julia Sedláka 18.

1. 4. – 20. 5. 2022
Dernisáž s autorkou 20. května v 16 hodin. Koncert Martina Kyšperského.

www.knihovnarymarov.cz / Facebook a Instagram / dospele@knihovnarymarov.cz
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Pojďte pracovat se špičkami v oboru, staňte se součástí našeho týmu. 

Zjistěte si o nás více: www.rdrymarov.cz/kariera

RD Rýmařov je více než 50 let synonymem kvalitního bydlení

Hledáme nové kolegy

PŘIDEJTE  
SE K NÁM 

Rozšiřujeme výrobu dřevostaveb. Protože rosteme na českém trhu a expandujeme také  
do zahraničí, hledáme šikovné a spolehlivé posily do našeho týmu. Kvalitně odvedenou 
práci umíme ocenit: 

NABÍZÍME
• Nadstandardní mzdu v rámci našeho regionu
• Jistotu, stabilitu a zázemí renomované firmy
• Zajímavou práci pod osvědčenou a oblíbenou  

českou značkou
• Partu kolegů, mezi kterými vám bude dobře

MÁME PROPRACOVANÝ  
SYSTÉM BENEFITŮ
• Příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na dovolenou
• Příspěvek na očkování proti chřipce
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Odměny při životním a pracovním jubileu

Životnost dřevostavby RD Rýmařov 
oceníte vy i vaše vnoučata

• Příjemné a praktické bydlení pro celou rodinu
• Jednopodlažní dům ve tvaru písmene L

Představujeme vám naši 
NOVINKU LARGO 105
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