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Zastupitelstvo na svém zasedání 
schválilo odkup polikliniky

V květnu proběhne zápis  
do Mateřské školy Rýmařov

 
 

Spoluprací oborů ZUŠ Rýmařov 
ožily Duhové pohádky

Janovický zámek zve návštěvníky  
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úspěšnou sezónu
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Úspěšní sportovci převzali ocenění města
Zástupci města slavnostně ocenili reprezentanty, kteří v loňském roce sklízeli úspěchy ve sportovních disciplínách, např. v běžeckém lyžování, 
sportovním aerobiku, kartingu, motokrosu nebo koloběhu. Pamětní listy, drobné dárky a finanční ocenění převzali sportovci či jejich zástupci z ru-
kou starosty Luďka Šimko a místostarostky Lenky Vavřičkové. 

Jednotlivé reprezentanty nominovaly kluby, organizace nebo sdru-
žení, pod jejichž hlavičkou působí, a to v rámci pravidel Programů 
podpory tělovýchovy a sportu. Rada města pak rozhodla o konkrét-
ních oceněných a výši poskytnutého finančního daru. Město podporu-
je sportující děti a mládež každoročními příspěvky na činnost klubů, 
účast na soutěžích a zvláštními odměnami pro nejúspěšnější repre-
zentanty. Právě ti se 12. dubna sešli v zasedací místnosti radnice při 
slavnostním oceňování. Oproti minulým ročníkům, kdy tato akce pro-
bíhala ve Středisku volného času za účasti stovky hostů, proběhlo se-
tkání v komorní atmosféře. Důvodem byl nižší počet oceněných, což 
bylo dáno omezeními v souvislosti s onemocněním covid-19 v uply-
nulém roce a menším počtem soutěží. Na úvod starosta s místosta-
rostkou sportovcům poděkovali za reprezentaci a za šíření dobrého 
jména Rýmařova i za hranicemi republiky, do dalších sportovních let 
jim popřáli hodně síly, energie a odhodlání. Také nezapomněli podě-
kovat trenérům za trpělivost a čas věnovaný jejich svěřencům. 
Po představení jednotlivých sportovců a jejich úspěchů v loňském 
roce položil starosta každému několik otázek, ty pak rozpoutaly dis-
kusi mezi sportovci. Přítomní například o Václavu Sedláčkovi zjistili, 
že tréninku věnuje okolo 20 hodin týdně a v roční bilanci natrénuje asi 
900 hodin. Na kolečkových lyžích loni najel téměř 5 000 km a na bě-
žeckých lyžích asi 3 500 km. Reprezentantky SK Studio sport a zdra-
ví Tereza Človečková a Klára Vlčková se zmínily, že trénují společně 
2–3 hodiny denně pětkrát v týdnu a vzájemná rivalita u nich nepanu-
je. Dvanáctiletý Lukáš Obručník jezdí na motokárách o objemu 125 
ccm. Jeho cílem je dostat se do vyšší kategorie motokár a juniorské 
formule. Vojtěch Kroutil závodí v motokrosu už od svých čtyř, oce-
nění převzal poprvé a pár dní před slavnostním předáváním oslavil 
jedenácté narozeniny. Prozradil, že trénuje dvakrát týdně na motorce 
a dvakrát týdně absolvuje trénink v tělocvičně či silový trénink. 
Reprezentantům v koloběhu ze Ski klubu RD Rýmařov budou oce-
nění předána 7. května u příležitosti ukončení sezóny klubu, a jejich 
úspěchy proto představíme v následujícím čísle RH. 

Foto a text: JS

Ocenění reprezentanti města
Václav Sedláček – dálkový běh na lyžích
Tereza Človečková – sportovní aerobik
Klára Vlčková – sportovní aerobik
Lukáš Obručník – karting
Vojtěch Kroutil – motokros 
Ski klub RD Rýmařov – závodníci v koloběhu
Petra Zahradníková, Ondřej Baslar, Anna Fryblíková, Jakub 
Kobak, Filip Krečmer, Šimon Kroutil, František Sázel, Veronika 
Rožňáková, Adam Lašák, Marek Sázel, Amálie Vinohradníková, 
Jan Vinohradník, Tomáš Sedlář, Kryštof Vystrčil

Ocenění sportovci, jejich doprovod a vedení města
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Václav Sedláček patří ke 
čtyřem nejlepším dálkovým 
běžcům na lyžích v ČR, boduje 
v závodech Visma Ski Classics, 
což je mistrovství světa v dál-
kových bězích, mezi nejlepšími 
30 závodníky. V seriálu závodů 
na kolečkových lyžích v České 
republice Efisan Skiroll Classics 
2021 získal třetí místo ve Vý-
jezdu na Praděd, druhé místo 
ve Výjezdu na Dlouhé stráně 
a třetí místo ve finále Efisan Ski- 
roll Classics na 50 km klasicky. 
V závodech Visma Ski Classics 
2021 v celkovém pořadí skončil 
na 52. místě a v CS ranking na 
35. místě. Konkrétně na Jizer-
ské padesátce se umístil třicátý 
a v závodu Marcialonga v Itálii, 
což je závod na 70 km klasicky, 
byl dvaatřicátý. Na MČR v běhu 
na kolečkových lyžích se umís-
til devátý. 

Vojtěch Kroutil závodí v motokrosu, trénují jej Evžen Kroutil (otec) 
a Jiří Pach, víkendová soustředění absolvuje pod vedením Miroslava 
Kučírka. Vloni se zúčastnil čtyř závodů pořádaných Autoklubem ČR 
pod názvem Mistrovství Moravy a Slezska v motokrosu 2021, kde 
získal titul mistra Moravy a Slezska. Autoklubem ČR byl vybrán jako 
nadějný jezdec a při pořádání mistrovství světa v motokrosu v Lokti 
prošel spolu s dalšími sedmi jezdci školením pod vedením trenéra, 
který připravuje mistry světa.

Lukáš Obručník závodí v kartingu a již sedmým rokem se zúčast-
ňuje všech závodů mistrovství České a Slovenské republiky. V roce 
2021 soutěžil v kategorii Mini 60 (9–13 let). Jeho největším úspě-
chem sezóny byl závod mistrovství České republiky v Chebu, kde 
vyhrál všechny závodní jízdy i mistrovství celkově. V roce 2022 již 
pojede v nové kategorii OK Junior. Tuto třídu si vyzkoušel v říjnu 
2021 při mezinárodních závodech v italském Lonatu, kde celkově ob-
sadil 20. místo. Lukáše trénuje jeho otec Jiří Obručník.

Klára Vlčková reprezentuje Rýmařov v soutěžním aerobiku master 
class (SAMC) pod hlavičkou SK Studio sport a zdraví, z. s., a pod ve-
dením trenérky Olgy Človečkové. Soutěží v nejvyšší výkonnostní tří-
dě, v loňském roce ještě v kategorii 14–16 let. Během tří podzimních 
měsíců roku 2021 absolvovala čtyři závody celostátní ligy SAMC, ve 
kterých se umístila na druhé, třetí, čtvrté a šesté příčce. Na mistrov-
ství ČR SAMC získala čtvrté místo, v celostátní lize SAMC obsadila 
celkově třetí příčku. Prvním rokem se zapojila do soutěží sportovního 
aerobiku II. výkonnostní třídy.

Tereza Človečková reprezentuje Rýmařov ve sportovním aerobiku 
(SA) a soutěžním aerobiku master class (SAMC) pod hlavičkou SK 
Studio sport a zdraví, z. s., pod vedením trenérky Olgy Človečkové. 
V obou disciplínách soutěží v nejvyšší výkonnostní třídě, v kategorii 
17+. Během tří podzimních měsíců loňského roku absolvovala devět 
závodů: čtyřikrát celostátní ligu SAMC, v níž se umístila na první, 
druhé a dvakrát na třetí příčce. Na Mistrovství ČR SAMC v Praze 
skončila na šestém místě. Na nominačních závodech sportovního 
aerobiku se umístila dvakrát na páté pozici a na mistrovství České 
republiky SA získala šesté místo. V republikovém žebříčku Top ten 
SA díky tomu skončila pátá. Na mistrovství Evropy SA ve Francii 
vybojovala krásné čtvrté místo, což považuje za svůj největší dosa-
vadní úspěch.
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Velikonoce v Rýmařově

Kašnu na náměstí Míru ozdobil velikonoční věnec, na který návštěvníci umisťovali ozdoby z ovčí vlny

Součástí oslav byly farmářské trhy Své výrobky prodávaly také rýmařovské děti

Na programu bylo vystoupení kouzelnice Radany, které zaujalo spoustu návštěvníků

Rodiče s dětmi mohli využít velikonoční dílničky na radnici Na závěr velikonočních oslav vystoupila kapela Arrest
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Aktuálně z města

Oslavy svátků jara zaplnily náměstí
Na Zelený čtvrtek se na rýmařovském ná-
městí Míru uskutečnila celodenní akce 
pro veřejnost k oslavě nejvýznamnějšího 
křesťanského svátku – Velikonoc. Krásné 
počasí a bohatý program přilákaly velký 
počet návštěvníků. 
Již během dopoledne se náměstí začalo 
plnit lidmi. Děti si nenechaly ujít výrobu 
ozdob na velikonoční věnec s Vladimí-
rou Křenkovou z Nedělní školy řemesel 
ve Stránském. Za výrobu věnce, kte-
rý zdobí kašnu, patří dík pracovníkům 
Městských služeb Rýmařov a Městské-
ho muzea Rýmařov. Na výzdobě se po-
díleli žáci Základní umělecké školy Rý-
mařov pod vedením Šárky Lupečkové. 
Krásné květiny a motýlci z barevné ovčí 
vlny vyrobené během dne jen dovedli 
dílo k dokonalosti. 
Novinkou v letošním roce je pořádání 
farmářských trhů na náměstí. Prodejci 
na velikonoční akci nabízeli nejen regio- 
nální dobroty, ale i kvalitní řemeslné 
výrobky. Farmářské trhy se na náměs-
tí Míru budou konat jednou měsíčně 
vždy ve čtvrtek: 19. května, 16. června, 
21. července, 18. srpna, 15. září, 20. říj-
na, 17. listopadu a 15. prosince v době od 
9:00 do 16:00.
K zakoupení byly také výrobky dětí z rý-
mařovské základní školy a kroužků Stře-
diska volného času Rýmařov. Přáníčka, 
perníky, tašky, barevní ptáčci i květiny, 

to všechno a mnohem víc si mohli Rý-
mařované u stánků koupit přímo od dětí. 
Výtvory svých klientů zde nabízeli také 
zástupci STD Buřinka. 
Odpolední program zahájili starosta Lu-
děk Šimko s místostarostkou Lenkou 
Vavřičkovou, kteří všem přítomným po-
přáli krásné prožití velikonočních svát-
ků. Po nich na pódiu vystoupila kouzel-
nice Radana, jež roztančila malé i velké. 
Její kouzelnické vystoupení, soutěže i ta-
neční písničky pobavily všechny genera-
ce. Po krátkém ladění nástrojů ve finále 
zahrála bruntálsko-rýmařovská kapela 
Arrest. Bluegrassové kvarteto představi-
lo zejména vlastní skladby a pokřtilo na 
pódiu nové album. 
V prostorách radnice probíhaly celé od-
poledne výtvarné dílničky, kde si děti 
mohly uplést pomlázku nebo vyrobit 
velikonoční ozdoby podle návodu učite-
lek Mateřské školy Rýmařov a pracovní-
ků SVČ.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na realizaci, a samozřejmě také návštěv-
níkům, bez nichž by akce neměla tu 
správnou atmosféru. Těšíme se na shle-
dání 3. září 2022 na Lesnických, dřevař-
ských a mysliveckých dnech ve Flemmi-
chově zahradě. Program se již připravuje 
a můžeme prozradit, že bude stát za to.

Jana Krajčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Farmářské trhy v Rýmařově
na náměstí Míru

se budou konat jednou měsíčně vždy ve čtvrtek v tyto dny:

19. května 16. června 21. července 18. srpna        
 15. září 20. října 17. listopadu 15. prosince

v době od 9:00 do 16:00

Město se stane vlastníkem polikliniky
Zastupitelé schválili na svém zasedá-
ní 21. dubna 2022 odkoupení budovy 
polikliniky vč. zastavěného pozemku 
a přilehlého pozemku parc. č. 169/2 
(travnaté a přístupové plochy kolem 
polikliniky) od stávajícího vlastníka, 
kterým je krnovská finanční společ-
nost cresco&finance, a. s. 
Objekt má čtyři nadzemní podlaží, val-
bovou střechu a je částečně podsklepe-
ný, zastavěná plocha všech podlaží má 
2 544,59 m2. V minulosti byly na objektu 
provedeny opravy a úpravy, a to výměna 
oken za plastová, rekonstrukce ústřední-

ho topení a plynofikace budovy. Od roku 
2013 objekt postupně prošel celkovou 
vnitřní rekonstrukcí. Byla provedena 
dodatečná izolace proti vodě včetně dre-
nážního odvodnění a dešťové kanaliza-
ce, sanace vlhkosti omítek, rekonstruk-
ce sociálních zařízení včetně nových 
zařizovacích předmětů, byla provedena 
rekonstrukce vnitřních prostor a úprava 
pro potřeby ordinací a nájemců, vybudo-
vání kamerového systému, oprava části 
podlah. Dle průkazu energetické nároč-
nosti budovy je budova zařazena do sku-
piny D – méně úsporná. 
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Recyklační dvůr na Palackého ulici bude sloužit už jen jako sběrné místo
Rada města Rýmařova na základě doporuče-
ní komise životního prostředí a regionálního 
rozvoje 11. dubna 2022 přijetím usnesení  
č. 4604/88/22 schválila změnu využívání recy-
klačního dvora na Palackého ulici na sběrné 
místo (obdobu sběrných hnízd). 
Důvodem změny je neustálé snižování vy-
užití tohoto zařízení občany města. Služby 
recyklačního dvora už využívalo jen 20 až 
25 osob/měsíc a množství zde uloženého od-
padu činilo okolo 50 tun za rok. V poslední 

době byl recyklační dvůr využíván přede-
vším občany z blízkého okolí k ukládání se-
parovaného odpadu, jejž budou moci uložit 

na stejném místě. K likvidaci objemného 
odpadu, stavební suti apod. budou občané 
nadále využívat služeb odpadového centra na 
ulici 8. května. Odkládat zde lze vše kromě 
stavební suti bezplatně. Zrušením recyklační-
ho dvora dojde k úspoře nákladů na obsluhu, 
manipulaci a údržbu. Změna využití tohoto 
zařízení proběhne k 31. 8. 2022.

Luděk Šimko
starosta

Foto: redakce

Původní nabídka vlastníka byla 18 mil. korun za budovu a pozemky 
s možností splácení ve dvou letech bez úročení. Protože ale neby-
lo zřejmé, zda cena odpovídá stavu objektu, byl zpracován znalec-
ký posudek. Ten konstatoval, že celkový technický stav objektu je 
velmi dobrý. Cena zjištěná (dle oceňovací vyhlášky) byla posudkem 
stanovena na 15 927 710 korun (z toho pozemky 957 297 korun a bu-
dova 14 970 413 korun). Cena obvyklá (tržní, dle obdobných prodejů 
realizovaných v relevantním časovém úseku) byla stanovena ve výši 
18 795 000 korun. Na základě toho došlo k úpravě nabídky vlastníka 
na cenu 17 mil. korun a splátkového kalendáře na pět splátek, tj. na 
4 roky bez úročení. Celou kupní cenu uhradí z vybraného nájemného 

Byterm. Za těchto podmínek zastupitelé koupi schválili.
Koupí budovy získají všichni stávající nájemníci jistotu trvalého 
nájemního vztahu. V objektu se nachází jedenáct ordinací, zubní la-
boratoř a oční optika, několikery služby a tři pojišťovny. Zastupitelé 
nemají rozhodně v úmyslu stávající nájemní vztahy ukončit. Budova 
bude nadále sloužit k současnému účelu, tj. zejména k poskytování 
zdravotních služeb a služeb souvisejících s péčí o tělo. Neobsazené 
prostory bude město nabízet nově příchozím lékařům.

Lenka Vavřičková
místostarostka
Foto: redakce

Mobilní svoz objemného odpadu byl od letoška zrušen
Zastupitelstvo 4. listopadu 2021 schválilo obecně závaznou vyhlášku  
č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kte-
rá je účinná od 1. ledna 2022. Tato vyhláška mimo jiné ruší mobilní 
svoz objemného odpadu. Objemným odpadem se označuje komunální 
odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na směsný 
komunální odpad.
Proč byl každoroční svoz zrušen? Prvním argumentem byla neadres-
nost – často nešlo o odpad občanů s trvalým pobytem v Rýmařově. 
Ke zrušení nás vedlo i vzrůstající množství odkládaného odpadu, 
a to i takového, kterého se mobilní svoz netýkal, například nebez-
pečného, stavební suti a podobně. Mnohdy se v ulicích města objevil 
i odpad z podnikatelské činnosti, pro nějž tyto svozy nebyly určeny. 
Dalším důvodem je hledisko estetické, neboť obvykle už týden před 
plánovaným svozem se ve městě objevovaly hromady objemného 
odpadu. V neposlední řadě rozhodlo hledisko ekonomické, dva svo-
zy stály město ročně okolo jednoho milionu korun. 
Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2021 činily 
10 809 340 korun. Z této částky představoval svoz a uložení objem-
ného odpadu 3 535 687 korun. Jen pro představu, svoz směsného 
komunálního odpadu (týdenní svoz, tj. 52 svozů za rok) nás stál 
4 321 396 korun. Na poplatcích (700 korun/občan/rok) jsme vybrali 
v loňském roce částku 4 912 680 korun, zbylých 5 896 660 korun 
doplácí město ze svého rozpočtu. V současné době město podniká 
kroky k tomu, aby své odpadové hospodářství v co největší míře 
zefektivnilo. O těchto krocích jste průběžně informováni v RH nebo 

na stránkách města.
Kam tedy odpad ukládat?
Tříděný odpad (plasty, papír, sklo, drobné kovy, jedlý olej a tuk) lze 
ukládat do kontejnerových hnízd nebo v odpadovém centru, směsný 
komunální odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.
Následující odpad lze ukládat pouze v odpadovém centru na ulici 
8. května:
Nebezpečné odpady (staré léky, autobaterie, monočlánky, zbytky 
ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, absorpční či-
nidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, chladicí zaříze-
ní obsahující freony, fotochemikálie aj.).
Stavební suť 
Objemný odpad (vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, li-
nolea, matrace, televize, pračky, kamna, bojlery aj.).
Více informací najdete na webových stránkách www.mestskesluzby.cz.
Neodkládejte prosím žádný odpad k popelnicím a kontejnerům, zvy-
šujete tím náklady města na odpadové hospodářství. Odložení od-
padu mimo místa k tomu určená je navíc podle zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění, přestupkem a vystavuje vás riziku 
udělení pokuty.

Otevírací doba odpadového centra:
pondělí–pátek 8:00 – 16:30, sobota 8:00 – 13:00

Luděk Šimko
starosta
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Dopady nárůstu cen energetických surovin do ceny tepla
Palivem všech kotelen v Rýmařově je zemní plyn, což je komodita, se 
kterou se obchoduje na energetických burzách. Základní obchodovatel-
nou jednotkou plynu je MWh. Dodavatelem je společnost Innogy Ener-
gie, s. r. o., se kterou má společnost Teplo Rýmařov, s. r. o., podepsány 
smlouvy do roku 2025. 
Vývoj ceny zemního plynu byl za posledních 10 let (2011–2020) vel-
mi stabilní. Cena se pohybovala v rozmezí mezi 15–25 eury, tzn. dle 
aktuálního kurzu eura zhruba v rozmezí 400–650 korun/MWh. Při pře-
počtu na objem včetně distribučních nákladů se celková cena zemního 
plynu pohybovala v rozmezí 6–9 korun/m3. Ještě v 1. pololetí roku 
2020 byla cena přibližně 450 korun/MWh – za tuto cenu byl nakoupen 
plyn na rok 2021 a částečně na rok 2022. Od tohoto období cena po-
stupně rostla, od 1. čtvrtletí 2021 docházelo k výrazným skokovým ná-
růstům až k rekordním hodnotám přes 200 eur/MWh na konci roku (až 
12násobek ceny roku 2020). V tomto roce se průměrná cena zemního 
plynu pohybuje přibližně nad 100 eur s výkyvem na počátku válečné-
ho konfliktu, kdy se cena vyhoupla až na úroveň 250 eur. I v případě 
nejnižší hodnoty v letošním roce jsou ceny zemního plynu minimálně 
5x vyšší než skutečné ceny v letech 2020 a 2021.
Postupným nákupem v průběhu loňského roku byl objem plynu na rok 
2022 dokoupen na úrovni 950 korun/MWh – tzn. že cena zemního 
plynu v roce 2022 bude na úrovni cca dvojnásobné oproti roku 2020 
a 2021. V letošním roce ještě společnost nemá nakoupeno 30 % ob-
jemu na 4. čtvrtletí, na rok 2023 má nakoupeno jen 20 % z celkové 
sjednané spotřeby. Kromě velkého nárůstu ceny plynného paliva do-
chází ke zdražení všech dalších komodit – elektrické energie, pevných 
paliv (uhlí, pelet), pohonných hmot a maziv, přepravy, vody, služeb, 
náhradních dílů aj. 
Společnost Teplo Rýmařov na to musela reagovat a v roce 2022 navý-
šit ceny tepla v Rýmařově z úrovně 470 korun/GJ na 800 korun/GJ. 
Cena tepla tak vzrostla meziročně o 70 %. V minulých dvou letech 
byla přitom v Rýmařově v porovnání s cenami v regionu na nejnižší 
úrovni, po navýšení je srovnatelná v celém regionu s výjimkou Brun-
tálu, kde se používá pro výrobu tepla z velké části pevné palivo. Záro-
veň s navýšením ceny tepla bude společnost realizovat řadu úsporných 
opatření v nákladové oblasti tak, aby skokový nárůst ceny zemního 
plynu a ostatních položek co nejvíce eliminovala. Obdobně jako v loň-
ském roce bude Teplo Rýmařov maximálně využívat novou kogene-
rační jednotku, která přináší značné úspory. Společnost je připravena 
také jednat se zákazníky o změnách regulace způsobu vytápění.
Pro všechny subjekty v České republice vyrábějící a prodávající te-
pelnou energii platí, že se podmínky pro stanovení ceny tepla řídí 
platnými zákony a vyhláškami – regulace cen tepelné energie probí-
há formou věcného usměrňování. Energetický regulační úřad vydá-
vá závazný postup pro kalkulaci – do ceny tepla lze zahrnout pouze 
ekonomicky oprávněné náklady. Zároveň provádí pravidelné kontroly 
dodržování pravidel pro tvorbu ceny.
Česká republika i střední Evropa jsou nyní silně závislé na dodávkách 
energetických surovin z Ruska. Zatímco odklonu od ruského uhlí 
a ropy lze dosáhnout poměrně rychle a zřejmě málo bolestně, nejpro-
blémovější a nejsložitější postup bude v případě odklonu od ruského 

zemního plynu. Situace je o to složitější, že v uplynulém desetiletí 
počítala celá Evropa se zemním plynem jako s klíčovou přechodovou 
energetickou surovinou na dlouhé cestě k obnovitelným zdrojům a be-
zuhlíkovému hospodářství (nahrazování uhelných elektráren a tep-
láren za plynové). Ve všech energetických strategiích v uplynulých 
letech se počítalo s růstem spotřeby zemního plynu. Případné přebu-
dování celoevropských strategií ohledně zdrojů pro výrobu elektrické 
energie, teplárenství a průmysl bude představovat dlouhodobý a velice 
nákladný proces. Případné omezení dostupnosti zemního plynu v blíz-
ké budoucnosti se musí řešit celoevropsky (terminály na LNG, ná-
hradou jinými zdroji), nicméně i společnost Teplo Rýmařov se poten-
ciální krizovou situací zabývá – zvažuje alternativní zdroje v centrální 
výtopně a nemocnici, omezení komfortu vytápění i ohřevu teplé vody.
Budoucí cenový vývoj, ale i dostupnost zemního plynu je dnes velmi 
těžké odhadovat, netroufají si to ani největší světoví analytici a experti. 
Na jednom se ale všichni shodují – budoucí ceny se již nikdy nevrátí 
na úroveň uplynulého desetiletí.
Statistiky, které vykazují závislost evropských států na ruském zem-
ním plynu, vždy zařazují Českou republiku mezi nejzranitelnější 
země. Experti z plynárenství odhadují, že ruský plyn je možné zcela 
nahradit nejdříve od roku 2028, ale se zásadní podmínkou maximální 
podpory státu a Evropské unie v oblasti úspor tepelné energie a vzniku 
nových zdrojů.
Městská společnost Teplo Rýmařov, s. r. o., zajištuje v Rýmařově vý-
robu a dodávky tepla pro vytápění a ohřev vody pro většinu bytových 
domů, školských, zdravotnických, kulturních, sportovních a některých 
podnikatelských zařízení. Mimo centrální výtopny na Okružní ulici se 
soustavou výměníkových stanic provozuje společnost ve městě dal-
ších 43 kotelen. Kromě Rýmařova provozuje dalších cca 80 kotelen 
ve 20 obcích a městech bývalých okresů Bruntál a Šumperk (v Libině, 
Dvorcích, Zátoru, Huzové, Ryžovišti aj.). Zabezpečuje i všechny pod-
půrné činnosti – měření a regulaci tepla, servis, revize, údržbu, opravy 
i nabídku svých služeb externím subjektům.

Tomáš Köhler
jednatel společnosti Teplo Rýmařov, s. r. o.

Foto: redakce

Ochrana životního prostředí je prioritou města
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. 
Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z ne-
obnovitelných zdrojů a jejichž těžbou je významně zatěžováno životní 
prostředí.
Správná recyklace výrobků tak přináší životnímu prostředí význam-
nou úlevu – vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primár-
ních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových 
plynů. Město Rýmařov zajistilo v loňském roce sběr a zodpovědnou 
recyklaci vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím společností 

ASEKOL a Elektrowin.
Certifikát environmentálního vyúčtování zpracovaný společností 
ASEKOL vyčísluje přínos města Rýmařova k ochraně přírody v roce 
2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozaří-
zení jsme uspořili 156,62 MWh elektřiny, 14 875,87 litrů ropy, 652,62 
m3 vody a 7,43 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů CO2 ekv. o 9,59 tun a okyselování prostředí produkcí 
SO2 ekv. o 561,12 kg.
Každý kus vytříděného elektrozařízení se počítá, což dokazuje příklad 
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„Rovnocenná pravidla skutečně pro všechny II. …?“
Přibližně před rokem jsem čtenářům Rýmařovského horizontu předložil 
k porovnání absolutní částky finanční podpory, které koalice schválila 
pro rok 2021 níže uvedeným vybraným spolkům v oblasti tělovýchovy 
a sportu v rámci tehdejších platných pravidel. Upozornil jsem zejména 
na jednoznačné zvýhodňování spolku kopané ze strany vedení města.
Stejně tak v případě schválené finanční podpory pro rok 2022 jsem na 
bezprecedentní a jednoznačně protekcionistické postavení spolku SK 
Jiskra Rýmařov, z. s., v porovnání s ostatními spolky, důrazně pouká-

zal na 22. zasedání zastupitelstva města 10. února 2022. Spoluobčané, 
sami máte možnost nyní posoudit, že troufalost k prosazení dalšího dra-
konického navýšení finančních prostředků oproti roku 2021 o dalších 
351 tis. Kč nezná v pojetí nynější koalice v čele se stávajícím starostou 
a místostarostkou své hranice. Za období let 2018–2022 se konkrétně 
pro SK Jiskra Rýmařov, z. s., jedná o navýšení podpory z městské-
ho rozpočtu o více jak 72 %! Nevídané, neslýchané!
Pro příští volební období pak osobně nevidím sebemenší důvod k tomu, 

Názory rýmařovských zastupitelů 

100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové 
množství odpovídá tříleté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standard-
ním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové 
množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy 
do Paříže. 
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního 
cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá 
o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na život-
ní prostředí. Studie zohledňuje všech šest skupin elektrospotřebičů, 
jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje: 1. zařízení 
pro tepelnou výměnu, 2. obrazovky, monitory a zařízení obsahující 
obrazovky o ploše větší než 100 cm2, 3. světelné zdroje, 4a. velká 
zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, 4b. solární 
panely, 5. malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 
cm, 6. malá zařízení informačních technologií a telekomunikační za-
řízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm.
Prostřednictvím společnosti Elektrowin odevzdali občané Rýmařo-
va celkem 45,90 tun starého elektra určeného ke zpětnému odběru 
a recyklaci. Na každého obyvatele tak připadá 5,68 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce sklení-

kových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a re-
cyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou 
výrobu.
Z Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí společnosti Elek-
trowin vyplývá, že díky našim občanům došlo za rok 2021 k úspoře 
produkce CO2 o 540,06 tun. Stejné množství CO2 pohltí 208 smrků. 
Nebylo nutné vytěžit 26 909,59 litrů ropy – z tohoto množství se po-
kryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna 
po dálnici D1, a to 1007krát. Došlo také k úspoře 277 012,73 kWh 
energie, což představuje stejné množství, jako kdybychom spustili cy-
klus myčky nádobí 277 013krát. Podařilo se recyklovat 26 425,00 kg 
železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro 
výrobu 1 083 nových praček bez nutnosti těžby železné rudy. Recyk-
lací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 931,11 kg mědi, což by 
postačilo pro ražbu 165 530 1€ mincí, nebo 1 130,06 kg hliníku, který 
by stačil na výrobu 75 338 plechovek o objemu 0,33 l.
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně 
životního prostředí.

Evžen Vaštík
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rýmařov
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ATLETIKA Rýmařov, z.s. 0 0 0 0 0 250 000 250 000 189 000

KK Jiskra Rýmařov, z.s. - kuželky 33 000 91 750 91 250 133 000 160 000 99 000 133 000 218 000

SKI klub RD Rýmařov, z.s. - lyžování 258 300 258 300 258 300 258 300 350 000 350 000 350 000 350 000

SK Jiskra Rýmařov, z.s. - kopaná 0 1 759 000 1 750 000 1 745 300 2 246 720 2 523 000 2 658 260 3 009 900

SK Studio Sport a Zdraví, z.s. 121 800 186 000 192 165 192 160 220 000 220 000 200 000 225 966

SK BADEC RYO, z.s. - badminton 0 0 0 73 100 88 500 88 500 88 500 88 500

Český rybářský svaz z.s., Rýmařov 10 000 44 400 0 49 500 60 000 50 000 50 000 40 000
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Počet reg. členů pro rok 2022 Výše podpory na 1 reg. člena pro rok 2022

Reakce na předchozí článek
Při čtení příspěvku Jana Cutáka nás napadá jediné: blíží se volby a pan 
opoziční zastupitel vytahuje témata, od kterých si slibuje, že Rýmařo-
vany osloví. Tentokrát (nebo spíše opět) je to finanční podpora sportu, 
konkrétně fotbalu. Jak ale financování vypadá ve skutečnosti? 
Každý sport a klub, který jej zastřešuje, má jiné výchozí podmínky – 
počet členů, zázemí, materiální vybavení, intenzitu přípravy (trénin-
ky), účast na soutěžích. Všechny tyto okolnosti mají vliv na celkové 
náklady daného klubu. A fotbal v podmínkách Rýmařova je skutečně 
sportem nejnákladnějším, a proto nejvíce podporovaným. Proč tomu 
tak je? SK Jiskra Rýmařov má největší počet členů. Mužstva jsou 
v jednotlivých věkových kategoriích velmi úspěšná. Od mladších 
žáků po dorost a muže hrají krajskou soutěž, resp. divizi, takže každý 
tým absolvuje dle počtu mužstev v soutěžním ročníku dvanáct až čtr-
náct zápasů po celé severní Moravě (Karviná, Kopřivnice, Havířov, 
Frýdlant nad Ostravicí atd.). Přispíváme na odměny trenérů (je jich 
celkem 14 – každé družstvo má dva trenéry). Klub musí průběžně 
obměňovat sportovní vybavení. To vše logicky generuje vyšší nákla-
dy na člena, než mají ostatní sporty, se kterými pan zastupitel fotbal 
srovnává (atletika, lyžování, rybáři atd.). 
V případě podpory fotbalu jsou ale bezkonkurenčně největší peníze 
(1 746 tis. korun) určeny na správu sportovišť. SK Jiskra Rýmařov to-
tiž na rozdíl od všech ostatních sportovních klubů (výjimkou jsou ješ-

tě kuželkáři) pečuje o svěřený majetek – dvě fotbalová hřiště, hřiště 
s umělým povrchem, tenisové kurty, šatny, tribunu, strojní a technické 
vybavení atd., vše v hodnotě přes 35 mil. korun. Přispíváme proto na 
mzdu správce budov a fotbalového areálu, na energie, údržbu hřišť, 
na opravy aj. Dlužno doplnit, že 10 % všech nákladů musí fotbalisté 
uhradit z vlastních zdrojů.
Ale nebudeme pana zastupitele podezřívat, že chce omezit dotaci na 
malé fotbalisty a po rodičích požadovat příspěvek třeba na autobus, 
aby mohli jet na zápas do Kopřivnice. Nebo že by dopustil, aby byla 
zanedbávána péče o majetek města. Zřejmě mu jde o dotaci na fotbal 
dospělých. I mužům přispíváme z 80 % na dopravné, cestovné a na 
sportovní materiál. Nepřispíváme na odměny hráčů nebo na přestupy. 
Jen díky finanční podpoře mužů (416 tis. korun) se daří v Rýmařově 
udržet fotbal na stávající úrovni. Díky tomu mají malí fotbalisté moti-
vaci a vzor. O Rýmařovu se ví v Polance, Bohumíně nebo v Rožnově 
pod Radhoštěm. Díky tomu mají fotbaloví příznivci příležitost strávit 
sobotní odpoledne společným fanděním, komentovat výkon rozhod-
čích nebo trenéra. Pokud podporu fotbalového klubu zredukujeme jen 
na podporu dětí, fotbal jako takový v Rýmařově dříve nebo později 
skončí. A pak budou na hřišti místo malých fotbalistů řádit krtci.

Luděk Šimko, starosta
Lenka Vavřičková, místostarostka

aby se obdobné praktiky neopodstatněného nadržování v oblasti finan-
cování sportovní činnosti opakovaly i nadále. Pakliže budeme po nad-
cházejících komunálních volbách disponovat dostatečnou silou mandá-
tů, abychom současné zvrácené poměry na radnici byli nejen v případě 

podpory sportu schopni změnit, učiníme tak ve prospěch všech dalších 
rýmařovských spolků ve spravedlivém poměru.

JUDr. Jan Cuták, opoziční zastupitel
Zdroj dat: město Rýmařov
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa podle zákona č. 553/1991 Sb.,  
o obecní policii, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

STAROSTA MĚSTA RÝMAŘOVA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice strážník/strážnice Městské policie Rýmařov

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

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

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstna-
neckých výhod

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

dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních ko-
munikacích,

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

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

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

vnitra ČR na požádání údaje o obecní policii.

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

takové osvědčení uchazeč vlastní.

Jiné požadavky na zájemce:
Požadované znalosti a dovednosti:
	velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
	řidičský průkaz skupiny B, 
	dobrá fyzická kondice,
	odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita,
	zbrojní průkaz skupiny D výhodou.

Písemná přihláška zájemce bude obsahovat:
	označení výběrového řízení,
	jméno, příjmení a titul uchazeče,
	datum a místo narození uchazeče,
	státní příslušnost uchazeče,
	místo trvalého pobytu uchazeče,
	číslo občanského průkazu,
	kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,

	datum a podpis uchazeče.

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

lostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výběrové-
ho řízení,

	ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 záko-

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

	čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhláš-
ky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstná-
ní strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,

	ověřenou kopii platného osvědčení MVČR pro výkon povolání 
strážníka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní,

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

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

z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestup-
cích nebo o jednáních, která mají znaky přestupků, podle § 4b od-
stavce 1 zákona č. 553/1991 Sb.,

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

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že vy-
hlašovatel si k ověření bezúhonnosti uchazeče dle ustanovení § 4a 
zákona č. 553/1991 Sb. vyžádá opis z evidence rejstříku trestů. 
Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel 
tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými 
právními předpisy.

Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 
230/1, 795 01 Rýmařov
Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou v obálce označené „Výběrové řízení strážník Městské policie 
Rýmařov – Neotvírat“, doručené nejpozději v den stanovené lhůty 
pro podání přihlášky.
Lhůta pro podání přihlášky:  20. 5. 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 oznámeno písemně 
až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které mu 
účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je zveřejněn a dostupný ke 
stažení na úřední desce města: www.rymarov.cz. Po ukončení vý-
běrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT 
zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. Bližší informace 
v případě dotazů podá Ing. Luděk Šimko, starosta města Rýmařova, 
tel.: 554 254 130, popř. Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka města 
Rýmařova, tel: 554 254 131.

Ing. Luděk Šimko, v. r.
starosta města Rýmařova
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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 obsazení pozice referenta/referentky finančního odboru, majetkoprávní agenda

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. července 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:  21. 6. 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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Silnice u Žďárského Potoka bude dva měsíce průjezdná  
jen jedním pruhem

V pondělí 4. dubna byla zahájena oprava povrchu silnice mezi Rýmařo-
vem a Šumperkem v celkové délce 3,5 km. Dva měsíce tak bude cesta 
v úseku Žďárský Potok – Stará Ves průjezdná pouze jedním pruhem ko-
lem semaforů, které v případě velkých kolon nahradí regulovčíci s vy-
sílačkami.

Na vozovce bude odfrézována stávající vrstva, budou sanovány ulá-
mané okraje a položeny nové živičné vrstvy silnice. Celková opravo-
vaná plocha představuje 28 110 m2, zakázku v celkovém objemu 36,3 
milionu korun bez DPH přidělilo Ředitelství silnic a dálnic na základě 
výběrového řízení firmě Kareta, s. r. o.

JS
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Rýmařově proběhne výstavba optické sítě
V současné době probíhá příprava realizace optické sítě společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., (CETIN) v oblasti Rýmařo-
va. V plánu je přivedení optického kabelu (sítě) do bytových i rodinných 
domů na ulicích tř. Hrdinů, Na Vyhlídce, Marxova, Zahradní, Pod Sva-
hem, Okružní, Dukelská, Husova, Pivovarská, 1. máje, Větrná, Horno-
městská, Čapkova, Divadelní a Jungmannova. Vlastníci objektů budou 
kontaktováni zástupcem společnosti.
Společnost CETIN, a. s., je vlastníkem a provozovatelem největší 
telekomunikační sítě v České republice a investuje miliardy korun 
do jejího dalšího rozvoje. Staví vlastní optické i jiné sítě. Její síť 
je otevřená, nabízí ji k využití všem koncovým poskytovatelům slu-
žeb elektronických komunikací.
Vybudovaná optická síť společnosti CETIN, a. s., přinese budou-

cím uživatelům nejen vysokorychlostní internet, ale i další služby 
vyžadující kvalitní připojení přes optickou síť. Tím, že je sdílená, 
získává zákazník více svobody a nezávislosti při výběru ze škály 
služeb a cen od různých poskytovatelů služeb elektronických komu-
nikací. Aktuálně na optické síti CETIN, a. s., nabízí své služby 21 
poskytovatelů internetového připojení. Tedy i v Rýmařově si budete 
moci vybrat prozatím z 21 poskytovatelů a nebudete omezeni sou-
časnou nabídkou.
Přivedení optického kabelu do domu bude zajištěno zdarma spo-
lečností CETIN, a. s., dle podmínek dohodnutých s vlastníkem ne-
movitosti. V případě zájmu více informací získáte na telefonu 773 
600 428 nebo e-mailu bucek@rymarov.net.

Augustin Buček

Informace k ubytování ukrajinských uprchlíků
Osobám nebo organizacím poskytujícím ubytování pro ukrajinské uprch-
líky bude stát přispívat na náklady s tím spojené, a to buď kompenzač-
ním příspěvkem, nebo tzv. příspěvkem na solidární domácnost.

Nouzové ubytování
Nouzové ubytování se poskytuje osobám bezplatně v zařízeních, kte-
rá slouží k bydlení nebo ubytování (například v hotelech, ubytovnách, 
internátech, penzionech), popřípadě byla pro účely nouzového ubyto-
vání vytvořena (například prostřednictvím montovaných objektů při-
pojených na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového 
ubytování se bezplatné ubytování poskytuje zpravidla po dobu tří mě-
síců. Usnesení vlády v případě nouzového ubytování nepočítá s vyu-
žitím prostor, které k bydlení nebo ubytování nejsou určeny, a neřeší 
ani případnou přeměnu nebytových prostor na ubytovací kapacity.
K evidenci zajištěných ubytovacích zařízení slouží Databáze ubyto-
vání, humanitární pomoci a nabídek dopravy (HUMPO), kde jsou 
evidovány údaje o jejich kapacitě a kontakty na osobu vlastníka. Kaž-
dému vlastníkovi, který bude ve svém zařízení připraven ubytovávat 
uprchlíky z Ukrajiny, bude zřízen přístup do HUMPO pro účely pl-
nění jeho povinností, tj. průběžného vkládání údajů o nástupu k uby-
tování a ukončení pobytu přidělených osob (vedení řádné evidence 
nástupů a ukončení ubytování osob bude podmínkou pro poskytnutí 

úhrady) a hlášení volné ubytovací kapacity, a to denně do 8:00. Re-
gistrace v HUMPO a denní aktualizace je podmínkou pro uzavření 
smlouvy a vyplácení kompenzačního příspěvku.
Při registraci je potřeba uvést tyto údaje:
•	 jméno a příjmení, popřípadě název vlastníka objektu,
•	 jméno, příjmení, popřípadě název provozovatele,
•	 telefonní číslo a e-mailový kontakt na zodpovědnou osobu (té bude 

zřízen přístup do HUMPO a bude zodpovědná za vedení evidence 
ubytovaných),

•	 název a adresu ubytovacího zařízení,
•	 kapacitu poskytovanou k ubytování, z toho počet volných míst.
O registraci se žádá prostřednictvím webového formuláře (https://bit.
ly/3OCVe9k) nebo e-mailem na adrese: UbytovaniUkrajina@msk.cz.
Po registraci v HUMPO na základě uvedených dat vyzve město Rý-
mařov jako obec s rozšířenou působností pověřená hejtmanem Mo-
ravskoslezského kraje vlastníky ubytovacích kapacit (obce, právnické 
a fyzické osoby) k uzavření smlouvy o zajištění ubytovacích kapacit 
mezi vlastníkem a městem. Každá smlouva bude obsahovat na straně 
vlastníka kapacit závazek poskytnout je pro účely nouzového ubyto-
vání podle usnesení vlády č. 207, na straně města zakládá smlouva 
závazek poskytnout vlastníkovi kompenzační příspěvek v dohodnuté 
výši, a to podle počtu skutečně ubytovaných osob a dní, po které byly 

Užitečná informace
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ubytovány, nejvýše však do smluvené kapacity.
Usnesení vlády č. 207 umožňuje poskytnutí kompenzačního příspěv-
ku na ubytovací kapacity využívané od 24. února 2022 do okamžiku 
sjednání smlouvy. Možnost zpětného vyplácení kompenzačního pří-
spěvku je tedy omezena na kapacity evidované v systému HUMPO, 
v nichž byly bezplatně ubytovány osoby, na které dopadá usnesení 
vlády č. 207. Zároveň kraj nebo město nemají povinnost ke zpětným 
úhradám vždy v plné výši přistoupit. Záleží na dohodě s vlastníkem 
ubytovacích kapacit. V takovém případě bude smlouva obsahovat též 
klauzuli o zpětném zavedení kapacit do HUMPO a zpětném vykázání 
ubytovaných osob a proplacení kompenzačního příspěvku – lze vyu-
žít čestné prohlášení vlastníka.
Výše kompenzačního příspěvku je u nouzového ubytování stanovena 
usnesením vlády ve výši až do 200 korun na osobu a noc pro územ-
ní samosprávné celky nebo jimi zřízené či založené právnické osoby 
a ve výši až do 250 korun na osobu a noc pro zařízení ve vlastnictví 
ostatních osob. V případě nouzového ubytování lze tedy ve smlou-
vách sjednávat i částku nižší než 200 korun, resp. 250 korun.

Ubytování v bytech fyzických osob
Fyzickým osobám, které bezplatně poskytnou ubytování cizin-
ci s dočasnou ochranou, se poskytuje podle zákona č. 66/2022 Sb., 
o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 
invazí vojsk Ruské federace, tzv. příspěvek pro solidární domácnost.
Pokud uvažujete, že poskytnete ukrajinským uprchlíkům ubytování, 
můžete pomoc nabídnout někomu, koho znáte, nebo využít webový 
portál Naši Ukrajinci (www.nasiukrajinci.cz). Pokud bydlíte v nájem-
ním bytě, musíte postupovat v souladu se svou nájemní smlouvou 
a přinejmenším oznámit vlastníkovi bytu, že zde ubytujete další oso-
by.
Podmínkou pro poskytování příspěvku je, že nejde o ubytování v uby-
tovacím zařízení a ubytování bylo poskytnuto nepřetržitě po dobu mi-
nimálně 16 po sobě jdoucích dnů. V rámci poskytnutého ubytování 
musí být ubytované osobě zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, 

pro přípravu stravy, prostor pro osobní hygienu a záchod a musí být 
zajištěn přístup k pitné vodě.
Příspěvek se poskytuje na žádost, a to po uplynutí kalendářního měsí-
ce, za který náleží. Žádost musí obsahovat:
•	 identifikaci žadatele,
•	 adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, a právní titul, 

na jehož základě žadatel nemovitost užívá,
•	 identifikaci ubytovaných osob,
•	 údaje o době poskytování ubytování,
•	 čestné prohlášení žadatele, že ubytování bylo poskytnuto bezplatně,
•	 čestné prohlášení žadatele, že jsou splněny výše uvedené podmínky 

pro ubytování.
Solidární příspěvek činí 3 000 korun na osobu ubytovanou v daném 
měsíci déle než 16 po sobě jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro 
jednu domácnost je 12 000 korun, tedy za 4 a více ubytovaných osob 
(včetně dětí). O příspěvek můžete zažádat měsíc zpětně, tedy v dubnu 
za březen. Žádosti bude možno podávat pouze elektronicky, bez ná-
vštěvy Úřadu práce, a to prostřednictvím webové aplikace (davkyuk.
mpsv.cz). Podrobné informace k žádosti o příspěvek pro solidární do-
mácnost naleznete také v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR na webových stránkách www.rymarov.cz.
Příspěvek se vyplácí převodem na platební účet v bance, pobočce za-
hraniční banky nebo spořitelním a úvěrním družstvu v České repub-
lice určený žadatelem, v odůvodněných případech poštovním pouka-
zem. Způsob výplaty uvede žadatel v žádosti. Příspěvek se nevyplácí 
do ciziny.
Příspěvek se nebude považovat za příjem pro účely zákona o státní 
sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních 
službách.
Více se dozvíte například v letáku Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR (www.mpsv.cz). Aktuální informace ke všem možnostem 
ubytování ukrajinských uprchlíků poskytuje na své webové stránce 
Moravskoslezský kraj (www.msk.cz).

Zdroj: webové stránky města 

Zdravotnictví

Budoucí maminky mohou na prvotrimestrální screening  
do porodnice v Krnově 

Nové špičkové ultrazvuky Samsung za 2,36 milionu korun s DPH mají 
k dispozici v krnovské porodnici. Pomocí přístrojů mohou lékaři pro-
vádět prvotrimestrální screening plodu. Těhotné ženy z regionu dosud 
musely toto vyšetření absolvovat v Olomouci či v Ostravě.
„V naší porodnici máme celou řadu novinek, ať už jde o moderně 
vybavené nadstandardy či dle dnešních trendů přepracovaný jídel-
níček pro těhotné ženy a maminky po porodu. Nové ultrazvuky poří-
zené z prostředků dotačního titulu REACT, na kterých budou lékaři 

provádět prvotrimestrální screening, jsou bezpochyby nejvýznamnější 
událostí posledních let. Pro těhotné ženy z regionu to znamená, že již 
nemusí na vyšetření jezdit do Olomouce či Ostravy. Provedeme je ve 
stejné kvalitě u nás, čímž ušetří čas i peníze za cestu,“ uvedl ředitel 
nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.
Odhalí vady
Prvotrimestrální screening plodu se provádí v 11. až 13. týdnu těho-Slavnostní uvedení nového ultrazvuku Samsung

Vyšetření na prvotrimestrálním screeningu v krnovské porodnici
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Školní parlament mezi ukrajinskými dětmi
Jak rychle se plnily krabice pastelkami, štětci a barvami, omalován-
kami a vůbec radovánkami, které by snad alespoň na chvíli mohly dát 
zapomenout dětským srdcím na vše, co v hloubi svých čistých duší ještě 
možná ani nechápou. 

Nerozumí tomu, že si nemohou hrát se svými hračkami a kamarády na 
pískovištích pod okny svých pokojíčků stovky kilometrů odtud. Na-
jednou stojí v místnosti spolu s ostatními dětmi, několika maminkami 
a hromadami ještě nerozbalených krabic se vším potřebným. Smutné 
oči chvíli nevěděly, co mají dělat. Koukaly se, možná bázlivě očeká-
valy, co se bude dít. Trochu rozpačitá chvíle pro všechny přítomné. 
Tak nějak vypadaly první okamžiky setkání žáků tvořících školní par-
lament, kteří zorganizovali sbírku pro děti, které z domovů vyhnala 

válka, tedy něco tak nesrozumitelného a děsivého současně. Opravdu 
nečekaně rychle se podařilo mezi žáky posbírat i za výrazného při-
spění Místní akční skupiny Rýmařovsko mnoho potřebného, aby vše 
mohlo být v pondělí 21. března odevzdáno právě těm smutným očím 
s nadějí, že jim lze na chvíli pomoci zapomenout, co se právě teď děje 
u nich doma. Zapomenout na hluk tanků, letadel, děsivý štěkot samo-
palů, na bolest těl a především duší, snad s myšlenkou na to, až zase 
jednou budou usínat ve svých peřinách, pak se probudí a vrhnou do 
náruče svých rodičů. Že budou zase šťastní a třeba vděční za platnost 
slov, která kdysi zazněla z úst Johna Lennona, že bychom měli dát 
míru šanci. Ve všech světech, v každém okamžiku.

Ivo Janoušek
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Foto: JS

Žáci soutěžili v mezinárodní matematické soutěži
S příchodem jara se naše škola zapojuje každoroč-
ně do mezinárodní soutěže Matematický klokan. 

Soutěž se v České republice konala poprvé v roce 
1995 a v roce 2016 se jí účastnilo už přes 6 milionů sou-

těžících z více než 60 zemí celého světa. Pořadatelem u nás je Jednota 
českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou Palackého 
v Olomouci. 
Na druhém stupni naší školy se do starší kategorie kadetů (8. a 9. roč-
ník) zapojilo 20 dětí, v mladší kategorii benjamínků (6. a 7. ročník) jen 
4 žáci z jedné třídy. Je škoda, že jich nebylo více.

Děti si při této soutěži mohou vyzkoušet svoje dovednosti z matemati-
ky (logiku, strategii, numeriku…), porovnat se s ostatními a zjistit, jaké 
to je pracovat sám za sebe a rozhodovat se, čím začít, a to pod tíhou 
času. Je to taková malá příprava pro přijímačky.
Tři nejlepší řešitelé: 
Kategorie Kadet: Kristýna Rešková, Adriana Šimková, Martin Kovář
Kategorie Benjamín: Pavlína Harenčáková, Barbora Hažiková, Jiří Va-
šička

Markéta Míčková
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Konec básníků v Rýmařově? Určitě ne
Čtyři do tenisového debla, čtyři mušketýři, čtyři čerti potřební do pekel-
ného mariáše. Možná by bylo možné obohatit pohádková kouzelná čísla 
o onu magickou čtyřku. Jak krásně by vypadaly kadeře vševědoucího 
dědečka v celkovém počtu čtyř vlasů. Pohádkový svět by byl najednou 
úplně nový. 
Jak to souvisí s recitační soutěží žáků druhého stupně? Zdánlivě nijak, 
ale jako vždy vše souvisí se vším. Kdo ví, co způsobilo nepříliš počet-
nou účast čtyř na letošním přeboru v přednesu básní? Jedinou jistotou 

je, že ji určitě nezpůsobilo jarní počasí, které by vyhnalo mnohé z ak-
térů k romantickým procházkám či jiným radovánkám pod sluneční-
mi paprsky. Stačilo se podívat z okna a otřást se zimou, jen těžce šlo 
nepodlehnout skoro lednovému mrazu. Příští ročník dá nahlédnout 
onomu řešení. Velmi překvapující byl na druhou stranu výjimečný 
výběr básní, který dozajista přinesl učitelům naději, že letošní kvalita 
může příští rok přinést i kvantitu.
A jak to všechno dopadlo? Ve čtveřici odvážných bylo trio sedmáků 

tenství. „Smysl tohoto vyšetření je především v posouzení individuál-
ního rizika genetických vad, jako je například Downův syndrom. Jde 
o kombinované vyšetření, kdy výsledek testu závisí jak na ultrazvu-
kovém, tak biochemickém vyšetření v začátku těhotenství. V případě 
vysokého rizika doporučuje lékař další konzultaci s genetikem. Důle-
žitou součástí ultrazvukového vyšetření je i stanovení přesné délky tr-
vání těhotenství,“ uvedl zástupce primáře krnovské porodnice MUDr. 
Igor Michalec, Ph.D. 

V rámci konzultace je stanoveno riziko tzv. preeklampsie, onemocně-
ní, které významně ovlivňuje jak plod, tak zdraví matky. Vyhodnocení 
se provádí dle protokolu FMF (Fetal Medicine Fundation) podle přes-
ně stanovených mezinárodních kritérií. Nový přístroj bude využíván 
nejen v porodnictví, ale také v rámci gynekologie při dalších ultrazvu-
kových vyšetřeních.

Foto a text: Jiří Krušina 
tiskový mluvčí SSZ Krnov

Školství
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Zápis do rýmařovské mateřské školy
I letos mohli rodiče se svými dětmi v posledním dubnovém týdnu navští-
vit všechna pracoviště Mateřské školy Rýmařov. Prohlédli si interiér, 
vybavení, seznámili se s pedagogy a prostředím školy. Děti se zapojily 
do připravených her a činností, rodiče se informovali o zaměření jednot-
livých pracovišť.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možno si stáh-
nout na internetových stránkách školy www.msrymarov.cz/do-
kumenty/formulare. Žádost má dvě strany – první stranu vyplňují 
rodiče, druhou potvrdí dětský lékař. O přijetí dítěte se zdravotním 
postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádře-
ní školského poradenského zařízení nebo registrujícího lékaře.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola 
doklad o očkování. Děti mladší 5 let škola přijme v souladu s § 50 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze 
pokud se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají 
doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování pod-
robit pro trvalou kontraindikaci.
Řádně vyplněnou a podepsanou žádost včetně potvrzení lékaře při-
nesou rodiče osobně na ředitelství školy (Jelínkova 3) v úterý 10. 
května a ve středu 11. května 2022 v době od 8:00 do 16:00. Jde 
o administrativní jednání, proto doporučujeme příchod bez dítěte. 
K zápisu je nutno přinést také rodný list dítěte a občanský průkaz 
rodiče nebo zákonného zástupce (doklad o tom, že je dítě přihlášeno 
k trvalému pobytu v Rýmařově). Žádost o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání bude řádně zaregistrována a její vyřízení podléhá 
správnímu řádu. Pro nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí 
je vzhledem k provozním podmínkám školy vyhrazena středa 18. 
května od 13:00 do 16:00, po dohodě s ředitelkou je samozřejmě 
nahlížení do spisu možné kdykoli. Stejně tak se rodiče jako účast-
níci správního řízení mohou vyjadřovat k podkladům pro vydání 
rozhodnutí.
Ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozho-
duje ředitelka mateřské školy podle následujících kritérií:
•	 děti ze spádové oblasti – Rýmařov, Edrovice, Janovice, Jamartice, 

Stránské, Ondřejov,
•	 děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší pět let věku a vztahuje se na ně 

povinnost předškolního vzdělávání dle zákona,
•	 děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší čtyři roky věku a vztahuje se na 

ně přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání dle zákona,
•	 děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší tři roky věku a vztahuje se na 

ně přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání dle zákona,
•	 děti, které nejsou ze spádové oblasti, jsou přijaty k pravidelné ce-

lodenní docházce do naplnění kapacity školy dle věku v pořadí 
od nejstaršího,

•	 děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity mateř-
ské školy a za předpokladu vytvoření komplexních materiálních 
a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně 
připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

Děti budou rozděleny do mateřských škol podle rodiči vybraného 
místa poskytovaného vzdělávání. V případě překročení kapacity da-
ného pracoviště mateřské školy má ředitelka právo dítě přijmout dle 
spádovosti do náhradního místa vzdělávání.
K požadavkům rodičů lze přihlédnout pouze:
•	 při opakované žádosti, tj. u dítěte nepřijatého k předškolnímu 

vzdělávání v minulém školním roce,
•	 v případě umístění dítěte na konkrétní pracoviště, pokud se na 

stejném pracovišti vzdělává sourozenec dítěte.

Na rozhodnutí o přijetí dítěte má ředitelka mateřské školy ze zákona 
lhůtu 30 dnů, ve složitějších případech až 60 dnů. Výsledky přijíma-
cího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. Zveřej-
něny nebudou jména nebo osobní údaje dětí či rodičů, ale registrační 
čísla podaných žádostí.

Kontaktní údaje:
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, okres Bruntál 
Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov 
tel.: 732 786 713 
e-mail: reditelstvi@msrymarov.cz  
www.msrymarov.cz

Božena Jarošová
ředitelka MŠ Rýmařov

Zleva: Kateřina Metelková, Pavel Šopík a Nikola Křepelková

a jedna recitátorka z nižšího ročníku. Ani o rok delší pobyt ve škol-
ních lavicích nemohl odolat umu stále usměvavé šesťačky. Na první 
místo se probojovala Kateřina Metelková, hned za ni porota zařadila 
Nikolu Křepelkovou a třetí místo se po vášnivých debatách poroty 
rozdělilo mezi Rozálii Baranovou a Pavla Šopíka.
Všichni účastníci si zaslouží poděkovat za odvahu k recitaci, která se 
jen málo podobá prezentaci poezie před třídními spolužáky. Stejný 
dík zaslouží samozřejmě i za okamžiky, které by jistě ocenili samotní 
autoři básní, neboť jimi napsaná slova jsou stále živá, žijí-li právě 
v těchto školních okamžicích.

Ivo Janoušek, ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
Foto: archiv ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1

Spoluprací oborů ZUŠ Rýmařov ožily Duhové pohádky
Duhové pohádky známé české spisovatelky a básnířky Daniely Fischero-
vé se staly literární předlohou pro představení žáků Základní umělecké 
školy Rýmařov. V pondělí 28. března se při společném představení před-
vedly obory hudební, taneční, výtvarný a divadelní pod vedením Silvie 
Jablončíkové, Aleny Tomeškové, Kamily Pánkové, Martiny Kohoutkové 
a Karla Cvrka.
Dopoledne pásmo zhlédly děti z mateřinek a nižších stupňů základní 
školy. Všechna vystoupení se opravdu moc povedla a malí diváci to 
dávali najevo svými zaujatými výrazy (zírali s otevřenými ústy), smí-
chem, potleskem, ale také společným zpěvem a vytleskáváním rytmu 
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barevných písní. Největší úspěch slavila Červená a Bílá píseň a po-
pěvky o „řítícím se červeném vlaku“ a jak „bílá byla nebyla“.
Sama autorka knihy se odpoledního vystoupení zúčastnila jako divák, 

ocenila výkon všech vystupujících umělců, poklonila se jim a odmě-
nila je milým slovem. Mimo jiné řekla, že knihu napsala už před 50 
lety a že je moc hezké vidět, jak příběhy ožívají. Protože být spisova-
telem je prý poměrně samotářské zaměstnání. 
„Bylo to moc krásné – jemné, vtipné, kouzelné. Moc se vám to všem 
povedlo. Úplné pohlazení po duši. Kdo nebyl, může litovat. Přeji moc 
dalších úspěchů,“ vyjádřila své pocity Petra Fuziková na facebooko-
vých stránkách školy. Ivana Lukešová zase v komentáři vyzdvihla 
spolupráci jednotlivých oborů: „Po dlouhé absenci krásné pohlazení 
po duši. A moc pěkně promyšlené do všech detailů. Barvy všude, kam 
jste se podívali. A spolupráce jednotlivých oborů úžasná. Děkujeme.“ 
Akce měla výjimečnou atmosféru, na tvářích diváků bylo vidět zau-
jetí i radost, což byla určitě nejlepší odměna pro všechny účinkující 
i organizátory. 

JS
Zdroj: facebookové stránky ZUŠ Rýmařov

Foto: archiv ZUŠ Rýmařov

7:00 – 7:45 hod.
15:00 – 17:00 hod.  

Místa sběru: ZŠ – Jelínkova
 ZŠ – 1.máje

Kvalita sběrového papíru:

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

Sběr nesmí obsahovat:

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

Karton bereme pouze
12. 5. 2022  
po 16.00 hodině!!!!

Balíčky či krabice do 
hmotnosti 10 kg, doma 
zvážené.

11. - 12. 5. 2022
Sběr starého papíru
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Středisko volného času
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Senioři prožili v Rýmařově víkend plný sportu

V březnu se v Rýmařově uskutečnil Zimní workshop seniorů, jehož ter-
mín musel být kvůli covidové pandemii několikrát přesunut.
V pátek 12. března přijeli senioři z polského Ozimku do Střediska 
volného času Rýmařov, kde pro ně měli lektoři připraven bohatý pro-
gram zaměřený na sportovní činnosti vhodné právě pro seniory.
Dopoledne proběhla výuka cvičení s overballem, po obědě základy 
zumby. Pak se účastníci rozdělili do menších skupin a střídali se na 
několika stanovištích. Vyzkoušeli si kondiční cvičení na nově zakou-
pených strojích, pilates i orientální tanec. Po večeři se všichni sešli 
v klubovně, kde si zahráli deskové hry, někteří měli po náročném 
sportovním dni dokonce ještě dostatek energie na tanec nebo turnaj 
ve stolním tenisu!
Sobota byla věnována návštěvě Karlovy Studánky. Rolí průvodců se 
ujali rýmařovští senioři, kteří ukázali svým polským přátelům to nej-
krásnější z lázeňského městečka. Před obědem v restauraci Letní láz-
ně se našel čas na návštěvu místního bazénu, kde proběhla výuka aqua 
aerobiku pod vedením zkušené lektorky. Po návratu do Rýmařova se 
účastníci ve dvou skupinách věnovali relaxačnímu cvičení a autogen-
nímu tréninku.

Zimní workshop seniorů byl poslední aktivitou projektu Žijeme spor-
tem, který probíhal od září 2020. Projekt spolufinancovaný z Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci OP Přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika – Polsko zahrnoval také Den s přírodou pro děti 
z mateřských škol a jejich rodiče, který se uskutečnil loni v září ve 
Flemmichově zahradě, podzimní soustředění školáků s výukou lu-
kostřelby a horolezectví Mládež sportuje a Letní workshop seniorů, 
věnovaný lukostřelbě a jízdě na elektrokolech a koloběžkách.
Do česko-polských setkání se zapojuje stále více rýmařovských i ozi-
meckých seniorů, a to i mimo oficiálně organizované aktivity. Naplňují 
se tak cíle programu česko-polské spolupráce – navázat přátelství, kte-
rá budou trvat po ukončení projektů podporovaných z Evropské unie.
Projekt Žijeme sportem, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002394, 
je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Marcela Pavlová
ředitelka SVČ Rýmařov

Foto: redakce



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT04/2022

20

Záchrana turisty v údolí Bílé Opavy pomocí vrtulníku
Letečtí záchranáři v úzké spolupráci se členy Horské služby Jeseníky 
zasahovali v sobotu 9. dubna u zraněného turisty v obtížně přístupném 
terénu údolí Bílé Opavy. Krajské operační středisko ZZS MSK přijalo 
v dopoledních hodinách tísňové volání k úrazu muže na značeném turis-
tickém chodníku a na místo se vydali horští záchranáři. Byl nutný rovněž 
zásah vrtulníku. 
Osmatřicetiletý muž se při pohybu v hlubokém horském údolí poranil 
v oblasti dolní končetiny. Prvotně byl ošetřen hlídkou horské služby, 
avšak jeho pozemní transport z místa události by byl komplikovaný 
a zdlouhavý. Proto bylo rozhodnuto o zásahu leteckých záchranářů. 
Po příletu byl pomocí palubního jeřábu ke zraněnému spuštěn lékař, 
přitom bylo zapotřebí využít lana v délce 33 metrů. Pacient byl zajiš-
těn pro vyzvednutí v záchranné síti a přenesen v podvěsu na stanoviš-
tě Horské služby Praděd. Následně mu tým LZS poskytl tepelný kom-
fort, podal léky tlumící bolest a přeložil jej na palubu stroje. Muž byl 
poté transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava.

Požár penzionu na ulici Palackého v Rýmařově
Až dvanáct jednotek hasičů zasahovalo od úterního rána 19. dubna u po-
žáru penzionu Mary v Rýmařově, škoda je předběžně odhadovaná na 
sedm milionů korun. Jak bylo dosavadním prošetřováním zjištěno, k za-
hoření došlo v zadní části domu, přičemž se plameny následně rozšířily 
na celý objekt. 

Hasičům se podařilo uchránit před požárem všechny okolní budovy 
včetně nejbližšího rodinného domku, jemuž se v jednu chvíli začalo 
kouřit ze střechy. Operační středisko hasičů bylo o požáru penzionu in-
formováno v úterý krátce po půl šesté ranní. Do Palackého ulice vyjely 
tři jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) ze stanic Rýmařov, Krnov a Bruntál, včetně automobilové 
plošiny z bruntálské stanice, a společně s nimi devět jednotek dobro-
volných hasičů z Rýmařova, Malé Morávky, Dolní Moravice, Bruntá-
lu, Dvorců, Vrbna pod Pradědem, Horního Města, Břidličné a Horního 
Benešova. Na místo ihned po oznámení vyjela také policejní autohlídka 
z obvodního oddělení v Rýmařově.
Už při příjezdu hasičů hořela celá budova z dřevěných trámů a sen-
dvičových stěn. Hasiči museli ze skladu vynést pět tlakových lahví na 

dusík a propan butan, které ochlazovali v místním venkovním bazénku, 
další dvě tlakové lahve se roztrhly ještě uvnitř penzionu, ale nikoho 
nezranily. Oheň dostali hasiči pod kontrolu zhruba za dvě hodiny, kom-
plikované dohašování s pečlivým proléváním dřevěných částí objektu 
pokračovalo až do úterního odpoledne. 
Vlivem nadýchání zplodin hoření došlo k lehčímu zranění 33letého 
muže ze Šumperka, jenž byl převezen k lékařskému vyšetření a ošet-
ření do Podhorské nemocnice v Bruntále. Ostatní osoby bydlící v pen-
zionu po vypuknutí požáru samy opustily nebezpečný prostor. Celková 
škoda na majetku byla majiteli vyčíslena na nejméně 7 milionů korun.
Případ je nadále v gesci rýmařovských policistů a kriminalistů z Územ-
ního odboru Policie ČR v Bruntále v úzké spolupráci s bruntálskými 
hasiči. Bude pokračovat zjišťování důvodu zahoření a vzniku požáru, 
požářiště bude zkoumat i policejní psovod se služebním psem vycviče-
ným na vyhledávání akcelerantů hoření.

JS
Zdroj: HZS MSK, Policie ČR

Foto: HZS MSK

Vážně zraněná lyžařka na Ovčárně
Zdravotnická záchranná služba zasahovala ve čtvrtek 14. dubna dopole-
dne v Jeseníkách u vážně zraněné lyžařky. Událost zpracovali operátoři 
krátce po desáté hodině při tísňovém volání ze ski areálu Ovčárna. Na 
pomoc vyrazili horští záchranáři, vyjel tým rychlé zdravotnické pomoci 
z Vrbna pod Pradědem a vzlétl také ostravský vrtulník LZS.
Osmačtyřicetiletá žena měla podle informací, které mají záchraná-
ři k dispozici, narazit při sjezdu na lyžích do stromu. Po úrazu byla 
v bezvědomí, prvotní lékařské vyšetření ukazovalo zranění hlavy 
a nasvědčovalo také poranění mozku. Vyloučit nebylo možné ani dal-

ší závažná zranění, stav pacientky se celkově jevil jako život ohrožu-
jící. Bylo proto nutné provést intubaci dýchacích cest a převedení na 
přístrojem řízenou ventilaci. Po uložení do vakuové matrace a dalších 
opatřeních byla žena vrtulníkem šetrně transportována do FN Ostra-
va, kde ji posádka leteckých záchranářů předala do péče lékařů ur-
gentního příjmu.

Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: archiv ZZS MSK

Záchranáři v akci

Hasiči informují
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Zloděj se vloupal do kiosku u hřiště v Jiříkově
V době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 
17. dubna a čtrnáctou hodinou odpolední 18. 

dubna se neznámý pachatel vloupal do kios-
ku v areálu fotbalového hřiště v Jiříkově. Rozbil 

okno a odcizil přibližně padesát kusů oplatek značky Horalka, dvě 
láhve alkoholu značek Jägermeister a Božkov Originál Tuzemský 

a také dvě PET láhve Kofoly. Způsobil tím škodu za bezmála 6 tisíc 
korun. Případ prověřují policisté z obvodního oddělení v Rýmařově. 
Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či 
k nálezu odcizeného zboží, lze kdykoli telefonicky sdělit, i anonym-
ně, na tel. čísle 974 731 751, případně na bezplatné lince tísňového 
volání 158.

Modření, bělení, valchy, vyvařování kotle…
Jak se pralo za první republiky? Velké prádlo, to byl pojem, který 
něco znamenal. Dnes jednoduše nastrkáme prádlo do pračky, zmáčk-
neme čudlík a v podstatě se nemusíme o nic starat, naše babičky měly 
postaráno o zábavu na celý den. Je fakt, že se nepralo tak často.
Ne každý dům si mohl dovolit prádelnu, tedy místnost určenou vý-
hradně k praní. V ní se nacházely mydlicí stoly a lavice, kotle, valchy, 
prací ždímačky a stroje, zavedený vodovod. Hospodyně věřily, že 
dešťová voda je nejlepší, pokud byla železitá, měkčila se sodou. Pralo 
se v dřevěných neckách. Proč? Protože voda zůstávala dlouho teplá, 
pradleny měly pod nohama dřevěné mřížky. A valchy bývaly zinkové, 
měděné, kameninové, mramorové.
Hodně špinavé prádlo se muselo vyprat co nejdříve, k odstranění 
skvrn se užívaly dostupné prostředky, nejčastěji tukové mýdlo. Kdy 
se pralo? Nejčastěji na začátku týdne, aby se vše stihlo, proces praní 
byl neměnný rituál. Ještě před praním se vše spravovalo, vždyť díry 
by se v látce více rozedřely, nejdříve se mydlily světlé, potom tmavé 
kusy, zvlášť prádlo nemocných, hodně špinavé bylo třeba vyvářet, 
máchalo se rovnou v řece nebo potoce, existovaly postupy ždímání, 
ale vždycky to byla dřina! A pak přišlo sušení na šňůrách, přichycení 

kolíčky, taky se bělilo, prádlo se rozprostřelo na trávu, pokropilo se 
a o bělení se postaralo sluníčko a kyslík.
A to nejsme u konce – bylo i modření a škrobení, škrob bramborový 
nebo pšeničný se vařil, užil se hlavně na límečky a manžety košil. 
Moje stará známá byla pradlenou na zámku v Židlochovicích a ta mi 
vyprávěla: Pán jel na týden na cesty – sedm pečlivě vyžehlených a po-
skládaných košil. Paní sledovala stále, dokonce sama dohlížela při 
namáčení osobních věcí do šesti dřevěných nádob.
Látkami se šetřilo, muselo se spravovat, aby prádlo vydrželo. Jis-
tě bylo kvalitní, ale ze tří prostěradel se vytvořila dvě. Lidé byli 
soběstační a uměli si poradit.
Nekončíme! Žehlení, skládání, kropení, mandlování… Takže žehlič-
ka, prkno, schůdky, nástavce a držáky na žehlení rukávů. Naše ba-
bičky a prababičky to vůbec neměly jednoduché. Měly asi zocelené 
tělo a neměly čas přemýšlet nad hloupostmi. A brzo pak přišel čas, 
kdy jsme mohli říct: Za nás pere matka z Tater…? Přece Tatramatka 
a pak množství jí podobných, vždycky nápaditějších a výkonnějších. 
Kamarádky pračky, automatky. Díky, velké díky za ně, za pokrok!

Si

Řidičce vběhl do cesty chodec
Ve čtvrtek 21. dubna odpoledne projížděla 25letá řidička ve fabii po 
Revoluční ulici v Rýmařově ve směru k centru města, když si u pro-
dejny autodílů všimla, jak za přechodem pro chodce stojí u odsta-
veného automobilu zády k ní nějaký chlapec. Snížila rychlost jízdy, 
projela přes přechod pro chodce, když jí znenadání z pravé strany 
vběhl bezprostředně do jízdní dráhy jiný hoch. Devítiletý chlapec po 
nárazu upadl na vozovku a utrpěl lehčí zranění. Přivolaný sanitní vůz 

s lékařem jej společně s jeho matkou převezl k vyšetření a ošetření do 
zdravotnického zařízení v Krnově. Dechová zkouška vyzněla u řidič-
ky negativně a nevznikla ani žádná škoda na majetku.
 

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK 

oddělení tisku

Policejní zápisník

Z kapsáře tety Květy 

Poděkování Domovu pro seniory 
v Dolní Moravici

Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému personálu Domova pro 
seniory v Dolní Moravici za trpělivost a péči o mého bratra Rudolfa 
Birase. 

bratr Jan Biras a celá rodina

Poděkování pohřební službě  
Františka Filipa

Děkujeme pohřební službě pana Filipa za velmi důstojný obřad při 
rozloučení s mým bratrem Rudolfem Birasem. 

bratr Jan Biras a celá rodina

I to se stává…
V lidském životě přicházejí těžké chvilky. Nemoci, neštěstí, přírod-
ní katastrofy, nehody, požáry, rodinné tragédie. Ale válka? To jsem 
opravdu netušila, že se něčeho tak strašného dožiju. Válku si dělají 
lidé sami. Malý soused se mě zeptal, proč je válka? Protože se dospělí 
jinak nedomluvili. A domluví se? Ano, ale mezitím někteří umřou. 
A někteří přijedou s barevnými kufry na kolečkách, se spacáky a dět-
mi v náručí a dětskými hračkami. Děti prožívají úzkost zrovna tak 
jako my, dospělí. Věřme, že válka brzo skončí, Rusko nebude nikomu 
škodit, nebudou umírat nevinní. Vždyť konflikt mezi Ruskem a Ukra-
jinou začal 24. února a ztráty na životech jdou do tisíců, odnáší to 
ohromně i hospodářství. Slované??
Pomáhejme a věřme. Až jednou budou dějepisci hodnotit naši dobu, 
nebude to radostná bilance.

Květa Sicová
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Válka na Ukrajině šokovala doslova celý svět. Spoluúčast a podporu 
stále projevují lidé, kteří mají na Ukrajině rodinu, přátele nebo zaměst-
nance. Rýmařov je na tom podobně. Několik ukrajinských mužů našlo 
v Rýmařově v posledních letech nejen zaměstnání, ale i nové přátele. 
V březnu se však museli urychleně vrátit domů, aby chránili své rodiny 
a svoji zem. Ze dne na den tak museli vyměnit pracovní nářadí za vo-
jenské zbraně. 

Jeden takový ukrajinský příběh jsem měl možnost sledovat „v pří-
mém přenosu“ u svého kamaráda Romana. Už několik let bydlel 
a pracoval v Rýmařově. Potvrzuji, že je slušný, pracovitý a ochotný 
vždy pomoci. Na Ukrajině má manželku a dvě malé dcery. Taky on 
musel odjet chránit svou vlast. 
Roman zná mé nadšení v oblasti bezpečnostních služeb, proto mě ani 
nepřekvapilo, že se mi ozval. Při čtení jeho zprávy mi však běhal mráz 
po zádech. „Prosím, potřebuji pomoc. Odjel jsem do války. Máme 
zbraně, ale nemáme balistické helmy ani neprůstřelné vesty. Můžeš 
pomoci?“ Účastníci domobrany asi neměli přístup k plnému vojen-
skému vybavení, přemýšlel jsem.
Tuto složitou situaci jsem probral s přáteli. Rozhodili jsme sítě. Nutno 
přiznat, že sehnat armádní vybavení v tuto hektickou válečnou dobu 
byl docela oříšek. Vybavení je teď na trhu nedostatek a jeho cena se 
vyšplhala hodně vysoko. Proto jsme požádali místní podnikatele o fi-

nanční dar na nákup materiálu. Všechna čest. Pomohli, přispěli. Za 
to velké díky.
Během několika dnů byla první dodávka vojenského vybavení připra-
vena na cestu. Vydal jsem se sám směr Ukrajina. Byla to dlouhá cesta, 
nespočet humanitárních konvojů, policistů nebo vojáků mířilo na stej-
né místo. Tak vypadala cesta směrem na polsko-ukrajinské hranice. 
Čím blíže k hranicím, tím více se mi svíral žaludek. Na parkovištích 
obchodních center byly uprchlické tábory. Na každém rohu obrovský 
smutek. U oplocení stála uplakaná holčička, která držela za ruku jed-
noho z humanitárních pracovníků. Bylo to strašné… Přiznávám, že 
mi nikdy nebylo tak zle, cítil jsem hrozný vztek. 
Po přejezdu za hranice Ukrajiny jsem se setkal s týmem domobrany 
v čele s kamarádem Romanem. Hned jak jsme se potkali, jsem čekal, 
že mi Roman podá ruku a poděkuje. Roman mě ale silně objal s pře-
kvapivým a vděčným výrazem v očích. Byl moc rád, že mě jakožto 
kamaráda vidí a že jsme pomohli. Jeho slova „Je to vážné a bojíme 
se“… Pochopil jsem, že ti kluci mají skutečně velký strach a opravdu 
bojují za své přesvědčení o svobodné Ukrajině. 
Začátkem dubna jsme akci zopakovali. Tentokrát jsem vezl vojenský 
materiál až na samý okraj města Lvova. Roman i s rodinou mě přijali 
ve svém domě. Přestože byl v nejbližším okolí relativní klid, v rodině 
panoval strach ze dnů příštích. Roman se právě tento den připravoval 
k přesunu dál na východ, až k Charkovu. Byl jsem ještě svědkem, jak 
se loučí se ženou a líbá své malé dcerky. Potom odjel se svými spolu-
bojovníky do tvrdé války. Od tohoto dne už nejsme v žádném spojení, 
a tak jen doufáme, že je a že bude v pořádku. 
Věříme, že tato naše malá mise byla úspěšná a že tito kluci dostali 
aspoň trochu větší šanci přežít. 
Velké poděkování za pomoc a finanční dary patří společnostem:
KB Bauteam CZ, s. r. o.
JM Company Czech Republic, s. r. o.
Zásahová služba BIDS, s. r. o.
A dalším anonymním...

Foto a text: Jakub Soviš

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Vladimír Hanák – Rýmařov ....................................................... 80 let
Miroslava Misařová – Rýmařov ................................................ 80 let
Jiří Vystrčil – Rýmařov .............................................................. 80 let
Josef Dolníček – Rýmařov ......................................................... 80 let
Milada Kalčíková – Rýmařov .................................................... 80 let
Josefa Adamová – Rýmařov ...................................................... 80 let
Otto Kopsa – Rýmařov .............................................................. 80 let
Anna Zimáková – Rýmařov ....................................................... 80 let
Vladimír Svoboda – Rýmařov ................................................... 81 let
Alžběta Prášilová – Rýmařov .................................................... 81 let
Jarmila Čechová – Rýmařov ...................................................... 81 let
Priška Zeťáková – Rýmařov ...................................................... 81 let

Dieter Gux – Rýmařov ............................................................... 81 let
Jindřiška Loučková – Rýmařov ................................................. 81 let
Anna Zajícová – Rýmařov ......................................................... 81 let
Anna Doleželová – Rýmařov ..................................................... 81 let
Danuše Štefaňáková – Rýmařov ................................................ 81 let
Marie Smetanová – Rýmařov .................................................... 82 let
Libuše Vaníčková – Rýmařov .................................................... 82 let
Alena Chytrá – Janovice ............................................................ 82 let
Jannis Liolias – Rýmařov ........................................................... 82 let
Marie Šrutková – Rýmařov ........................................................ 82 let
Věra Štěpánková – Rýmařov ..................................................... 82 let
Štefan Furik – Rýmařov ............................................................. 83 let

Rýmařovští podnikatelé pomohli…
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Ladislav Tomešek – Rýmařov .................................................... 83 let
Jiří Kalabis – Rýmařov .............................................................. 84 let
Jiří Holý – Rýmařov ................................................................... 84 let
Květoslava Božková – Rýmařov ............................................... 84 let
Josefa Tomešková – Rýmařov ................................................... 84 let
Jozef Starchoň – Rýmařov ......................................................... 85 let
Božena Drlíková – Rýmařov ..................................................... 85 let
Františka Tomanová – Rýmařov ................................................ 85 let
František Smékal – Rýmařov ..................................................... 85 let
Ludmila Vidlářová – Rýmařov .................................................. 85 let

Elfrieda Heinischová – Rýmařov ............................................... 86 let
Lydie Voráčová – Janovice ........................................................ 86 let
Stanislav Smékal – Rýmařov ..................................................... 87 let
Jiřina Citovská – Rýmařov ......................................................... 87 let
Amalie Kadlčíková – Janovice .................................................. 87 let
Růžena Kopečná – Rýmařov ..................................................... 87 let
Jarmila Kubelková – Rýmařov .................................................. 88 let
Marie Lašáková – Rýmařov ....................................................... 88 let
Libuša Večeřová – Rýmařov ...................................................... 89 let
Otto Spitzer – Rýmařov ............................................................. 89 let

Rudolf Birás – Dolní Moravice ................................................... 1945
Božena Kroutilová – Ondřejov ................................................... 1938
Božena Wolfová – Rýmařov ....................................................... 1952
Bohumila Grulichová – Rýmařov ............................................... 1925
Lubomír Andrla – Stará Ves ........................................................ 1931

Karla Bátlová – Rýmařov ........................................................... 1952
Vlasta Zobalová – Malá Morávka ............................................... 1938
Jiří Gorčík – Horní Město ........................................................... 1953
Jan Korman – Dolní Moravice .................................................... 1947

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (19. 3. 2022 až 25. 4. 2022)

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (19. 3. 2022 až 25. 4. 2022)

Rozloučili jsme se

Vzpomínka
Dne 27. dubna 2022 by se dožil 90 let

pan Josef Mikeska.

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

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, synové, dcera s rodinami, ostatní 

příbuzní a přátelé.

Za předobré srdce mateřské
na světe náhrady není,
proto je tolik bolestné

s maminkou rozloučení.

Dne 5. 5. 2022 si připomeneme 10. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila milovaná  

maminka, sestra, teta a švagrová,
paní Marcela Petrošová z Rýmařova.

S láskou v srdci vzpomíná 
dcera Markéta a ostatní členové rodiny.

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

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

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

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

29. 4. zámek Janovice 
Pálení čarodějnic

30. 4. 17:00 Dolní Moravice 
Pálení čarodějnic

30. 4. 15:00 Tvrdkov
Pálení čarodějnic a stavění májky

30. 4. 15:00 Stará Ves
Stavění májky a pálení čarodějnic

30. 4. 16:00 Zimní stadion Rýmařov
Pálení ohavné čarodějnice

30. 4. – 1. 5. hrad Sovinec
Kmotra smrt

30. 4. 16:00 M. muzeum Rýmařov 
Vernisáž: Eva Prokopcová – V bodech a v plochách

30. 4. – 29. 5. M. muzeum Rýmařov 
Výstava: Eva Prokopcová – V bodech a v plochách

1. 5. – 31. 10. zámek Janovice  
Výstava: KRAJ!NA

5. 5. 19:00 Jazzclub SVČ Rýmařov 
Koncert: Matt Woosey

6.–7. 5 kulturní dům Stará Ves  
BUGRFEST

7.–8. 5. hrad Sovinec 
Bubofest

14. 5. 14:00 Nedělní škola řemesel Stránské 
Vítání mláďat

14. 5. 19:00 Jazzclub SVČ Rýmařov 
Koncert: Lucie Páchová a Talaqpo 

14.–15. 5. hrad Sovinec 
Pocta veteránům

17. 5. 17:00 zámek Janovice 
Vernisáž k výstavě KRAJ!NA

20. 5. 16:00
M. knihovna Rýmařov 
Dernisáž: Vendula Chalánková – Ilustrace 
Koncert: Martin Kyšperský

21.–22. 5. hrad Sovinec 
Řemeslný jarmark a noční prohlídky

23. 5. 19:00 M. divadlo Rýmařov 
Tak já letím!

24. 5. 17:00
Hedva Český Brokát 
Představení nové publikace a přednáška: Romana 
Habartová – Krojové inspirace napříč regiony

27. 5. náměstí Míru 
Den zdraví a sociálních služeb

28.–29. 5. hrad Sovinec 
Kolotoč prima pohádek

3. 6. 17:30 M. muzeum Rýmařov 
Muzejní noc na téma „Stromy jako obydlí“

Přehled kulturních akcí – duben/květen 2022
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Hravý Pavel Charousek v Galerii Octopus
V sobotu 2. dubna se v Galerii Octopus rýmařovského muzea uskutečnila 
vernisáž výstavy grafik a soch krnovského výtvarníka Pavla Charouska, 
který vůbec poprvé představil široké veřejnosti svůj nový soubor plastik, 
zaštítěný názvem Když si sochař hraje.
Krnovský malíř, kreslíř, grafik a sochař Pavel Charousek (*1962) 
není v rýmařovském kulturním prostoru zcela neznámou osobou. 
Přesně před pětadvaceti lety v sálech Galerie Octopus vystavoval 
spolu s Lubomírem Dostálem, Renátou Charouskovou, Markétou 
Kuxovou a Oskarem Přindišem, autory patřícími do širokého okru-
hu přátel Spolku OCTOPUS. Tehdy výstava vzbudila šovinistickou 
kontroverzi kvůli označení umělecké skupiny jako Sudetská pětka. 
Podruhé zde Charousek vystavoval vloni v rámci kolektivní přehlídky 
prostorových děl Duch hmoty.
Letos se autor do rýmařovské galerie vrací se zcela odlišnými díly, 
jež svým hravým a vtipným charakterem předcházejí období pozna-
menané epidemií koronaviru a následným válečným vpádem Ruska 
na Ukrajinu. I proto zvolil název Když si sochař hraje, vystihující 
princip uplatněný při vytváření osobitých plastik v letech 2018–2019. 
Sám se vyjádřil: „Označením hra povyšuji tuto vytvořenou kolekci na 
čirou radost.“ Plastiky vytvořil v Kanadě, kam se se svou ženou, ma-
lířkou Verou Siffner, pravidelně od roku 1999 z Krnova na půl roku 
přesouvají. 
Na počátku tohoto souboru stojí plastika Svědek – hlava, jež původ-

ně posloužila jako matrice pro prsty tištěné grafiky, rovněž vystave-
né, a teprve poté autor přišel na nápad skládat plastiky z nalezených 
předmětů, na které náhodně narážel na kanadských ulicích a jež 
začal sbírat. Za materiál mu tedy posloužilo nepřeberné množství 
z domácností vyřazených a vyhozených předmětů od kýčovitých so-
šek a suvenýrů přes vysoustružené garnýže a schodišťové tyčoví po 
misky nejrůznějších tvarů a materiálů či přírodniny. Výsledkem jsou 
neotřelé a žertovné asambláže, kterým Charousek přidělil někdy po-
etický (Vesmírné listy, Vesmírná rostlina, Růže z Jericha), někdy až 
pohádkový název (Pod vodník Emílek, Balerína s velbloudem, Princ 
a Princezna, Bohatýr a Carevna). Každá plastika jej navíc inspirovala 
ke složení básně, jež jsou v typografické úpravě rovněž vystaveny. 
Eva Kolářová, bývalá kastelánka zámku v Raduni, kterou pojí s Cha-
rouskovými dlouholeté přátelství, ve svém úvodním slově řekla, 
že autor skrze tyto asambláže „zabydluje prostor novými ději a vý-
znamy“, celý soubor „je nevážně vážný, na jedné straně pro autora 
nezvykle rozmarný, šťavnatě barevný, ale na straně druhé naprosto 
promyšleně koncipovaný, nabitý metaforami, symboly, imaginací. Ko-
nečný stav nepotřebných věcí chápe jako počátek nového díla a dává 
mu novou výrazovou polohu a obsah. Účelnost mění na výpověď. 
O sobě, o vás a o nás“.

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

Městské muzeum a Galerie Octopus

Návštěvníci na vernisáži

Zleva Eva Kolářová, Pavel Charousek a Vera Siffner

Výstava studentů z ostravského ateliéru Malby 1 v Galerii Pranýř
Před dvěma lety v komorním prostoru Galerie Pranýř rýmařovského 
muzea představili své práce studenti ateliéru ilustrace pražské Vysoké 
školy uměleckoprůmyslové z týdenního pobytu na Rýmařovsku. Letos 
v tomtéž prostoru vystavují studenti ateliéru Malby 1 Ostravské univerzi-
ty, kteří povelikonoční týden strávili v Janovicích u Rýmařova.
Ateliér Malby 1 Fakulty umění Ostravské univerzity od roku 1993 
vede významný ostravský malíř Daniel Balabán (*1957), bratr nemé-
ně významného spisovatele Jana Balabána. V ateliéru jako asistenti 
působí malíři Václav Rodek (*1976) a Ivo Sumec (*1970). Všichni 
pedagogové vedou své studenty skrze malbu především k osobní vý-
povědi „podniknuté v touze po komunikaci. Jako něco, co stojí za to 
vizualizovat nebo spíše výtvarně naznačit“, jak se vyjádřil vedoucí 
ateliéru, jenž dále charakterizuje směřování ateliéru takto: „Porce 
malby může být oním vyrovnávacím prostředkem k tomu, aby byl život 
reflektován v plné své šíři, a měl tak správné proporce.“ 
K tomu pedagogové se studenty pravidelně střídají městský prostor 
industriální Ostravy za vesnické prostředí, kam se odeberou na tzv. 
plenér. Onen pojem však u nich neznamená pouze samotný akt mal-
by přímo v otevřené krajině, nýbrž intenzivní soužití na cizím místě Václav Rodek zahajuje výstavu před budovou muzea
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Přírůstek do muzejních sbírek 
Duben: kniha Mein Österreich, mein Heimatland (1914)

V dubnu Městské muzeum Rýmařov získalo do sbírek více než sto 
let starou dvousvazkovou obrázkovou knihu, reprezentující rakous-
kou monarchii na počátku světové války a v samotném závěru exis-
tence císařství. Velkoformátová publikace má na pevných plátěných 
deskách zdobených ornamenty v tehdejším módním Jugendstilu na 
černém pozadí ve zlatě zobrazen říšský znak, který společně se zla-
ceným nadpisem dotváří reprezentativní charakter knihy. Na první 
straně je zobrazen oficiální portrét panovníka, následníka trůnu Karla 
I. Habsbursko-Lotrinského, v roce 2004 blahořečeného římskokato-
lickou církví.
Dva svazky knihy Mein Österreich, mein Heimatland (Moje Rakous-
ko, má vlast) s podtitulem Illustrierte Volks und Vaterlandskunde des 
Österreichischen Kaiserstaates (pozn. red.: Ilustrovaný folklór a vlas-
tivěda Rakouského císařského státu) od autorů Siegmunda Schneide-
ra a Benno Immendörffera vydalo nakladatelství Verlag für vaterlän-
dische Literatur ve Vídni pravděpodobně v letech 1914–1916. První 
svazek má 515 stran, 24 barevných ilustrací, 8 dvojitých tabulek, 22 
dvoubarevných tabulí a na 1 200 černobílých fotografií. Druhý svazek 

má 503 stran, 24 barevných ilustrací, 8 barevných a 22 dvoubarev-
ných tabulek s více než 1 200 černobílých fotografií. Oba svazky váží 
kolem sedmi kilogramů.
Záštitu nad celým dílem převzali někteří krajští hejtmani a vysocí říš-
ští úředníci, zmínění a podepsaní na prvních stranách. Kniha tak před-
stavuje dobový doklad, jak vypadaly rakouské země před více než sto 
lety, jak vnímala monarchie samu sebe, na co kladla důraz. Kapitoly 
se zabývají jednotlivými dědičnými zeměmi, ale také jejich obyvate-
li, tj. národopisem, pestrostí různých etnik, náboženstvím, přírodními 
poměry, dějinami, vzdělaností apod. Jednotlivé země však z perspek-
tivy Vídně neměly stejnou důležitost; např. Vídni, jako sídelnímu 
městu, je věnováno 21 stran, ale celému moravskému markrabství jen 
57 stran; nejmladší zemi, vévodství Bukovině (na dnešní Ukrajině), 
stačilo pak pouze 16 stran.
Kniha je cenná dobovými fotografiemi, např. synagog, jak polských, 
tak ukrajinských, dnes většinou zničených, ale i méně známým po-
hledem na Rýmařov s vyobrazením parčíku ve francouzském stylu, 
ležícího u kaple V Lipkách.
Závěrem jen nutno poděkovat dárci Zbyňku Vyhlídalovi ze Staré Vsi!

Petr Balcárek
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv Městského muzea Rýmařov

Historické pozoruhodnosti Rýmařovska 
Obnovený pomník v Albrechticích

Válečné pomníky se dochovaly téměř v každé obci a vesnici na Rýma-
řovsku. Jsou však i takové, které již nenalezneme, a zmínky o nich jsou 
pouze v kronikách a na dobových fotografiích. Týká se to třeba valšov-
ského a částečně tvrdkovského, z něhož byla po druhé světové válce 
odstraněna deska se jmény padlých vojáků. Donedávna bychom totéž 
mohli psát i o pomníku, který stával před kostelem Nejsvětější Trojice 
v Albrechticích u Rýmařova. 

Uctít své padlé se v obci rozhodli již v roce 1920. Na první pohled je 
patrné, že albrechtický pomník je svým vzhledem více než podobný 
tomu, který vztyčili obyvatelé Rudy. Byl totiž vytvořen stejnou díl-
nou, což potvrzují kroniky obou obcí, v nichž je v souvislosti s váleč-
ným pomníkem zmíněno jméno českého kamenického mistra Josefa 
Palouse z Bruntálu, který je autorem vícera podobných památníků na 
severní Moravě a ve Slezsku.

a v plně stanoveném čase, stráveném tvorbou, debatou a přednáška-
mi. Pro letošní předjaří proto po konzultaci s rýmařovským muzeem 
zvolili lokalitu Janovic s okolním prostředím zámku či nedaleké Staré 
Vsi. Výsledky pak představili na společné výstavě v Galerii Pranýř, 
na jejíž vernisáž v pátek 22. dubna lákala z oken svěšená velkoformá-
tová plachta nesoucí kolektivní malbu všech zúčastněných studentů, 
jimiž byli Josef Albrecht, Blanka Bártová, Lucie Fišerová, Viktorie 
Kačínová, Elizabeth Kanabe, Iana Kosobutskaia, Jan Kotov, Jana Ko-
čířová, Tereza Mátlová, Simona Pospíšilová, Jakub Ružinský, Radim 
Schaumann a Monika Urbanová. Na výstavě, kterou s několika stu-
denty připravil kurátor Petr Pokorný, je rovněž vystaveno plátno asis-
tenta ateliéru Václava Rodka. Výstava bude k vidění do 29. května. 

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov Návštěvníci na vernisáži
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Totožné jsou i nápisy a další rytiny na obelisku. V jeho horní části je 
stylizovaný německý válečný kříž obklopený ratolestmi, pod nímž je 
nápis DEN IM WELTKRIEG GEFALLENEN HELDEN, tedy HRDI-
NŮM PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE. Pod tímto nápisem je stylizo-
vaný čtyřlístek s rovnými linkami, ještě níže pak vojenská čapka s du-
bovými ratolestmi kolem a roky 1914–1918. Následuje seznam obětí. 
V nejspodnější části obelisku je nápis Gewidmet von der Gemeinde 
Olbersdorf 1921, čili Věnováno obcí Albrechtice 1921.
Logicky se oba pomníky liší pouze ve výčtu jmen padlých vojáků. 
Rudský čítá 26 jmen, zatímco z Albrechtic padlo na frontách první 
světové války deset mužů, sedm z nich na frontě ruské, dva v Bukovi-
ně a jeden v Albánii. Na rozdíl od jiných památníků na Rýmařovsku 
jsou na albrechtickém pouze jména vojáků padlých v boji. 
Slavnostní odhalení pomníku, na jehož výrobu uspořádali Albrech-
tičtí sbírku, proběhlo 31. července 1921. I v tomto případě proběhla 
polní mše, kterou vedl farář českého původu Josef Kolář, stejně jako 
další doprovodný program, jako tomu bylo v ostatních obcích. 
Po skončení druhé světové války čekala pomníky nejistá doba. Touha 
po mstě ze strany sovětských vojáků a českých osadníků pohraničí 
byla velká. Většina památníků však měla štěstí a zůstala zachována 
na původním místě bez zájmu nových obyvatel Sudet. Ten v Albrech-
ticích byl ovšem nepochopitelně odstraněn v 60. letech 20. století 
a donedávna se měl za ztracený, až zničený. Byl však pouze odklizen 
do bývalé hasičské zbrojnice, kde byl v roce 2019 při rekonstrukci 
podlahy napadené dřevomorkou nalezen. 
Miroslav Kladníček, starosta Břidličné, jejíž místní částí Albrechtice 
jsou, přislíbil, že pomník bude vrácen zpět před kostel Nejsvětější 
Trojice, k čemuž na podzim 2021 skutečně došlo. Dalším záměrem 
obce je vybudování parčíku kolem pomníku. 

Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv Městského muzea Rýmařov

(Zdroje: Gemeinde-Gedenkbuch Olbersdorf In: Gemeinde-Gedenk- 
buch Olbersdorf. Zápisy pro léta 1920–1935. In: Digitální archiv Zem-
ského archivu v Opavě – Kroniky [online databáze]. Zemský archiv 
v Opavě, ©2022, poslední aktualizace: 2017-06-28, [cit. 2022-04-22, 
11:01 EST]. Dostupné z: digi.archives.cz; Marek, M. Pomníky padlých 
z první světové války. In: Rýmařovský horizont 19/2006, str. 12–14.)

Nápis na pomníku
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Kniha, která má více než 333 stran
Louise Fein: Dcera říše

Dcera říše je kniha o odvaze, lásce a porozumění. Mladá Hetty byla 
odmalička vedena k tomu, aby sloužila Říši a stala se dobrou manžel-
kou a matkou, která přivede na svět co nejvíce dětí. Její otec pracuje 
pro německý deník a je hrdým zastáncem Hitlera, jejž miluje možná 
víc než svou rodinu. Starší bratr vstupuje do Hitlerjugend a matka 
se věnuje charitativní činnosti. Hetty jakožto vzorná německá dívka 
věří, že Hitler má ve všem pravdu, a dokonce se chce přidat do dívčí 

odnože Hitlerjugend.
Kdysi dávno, když se jako 
malá topila, ji zachránil 
Walter, nejlepší přítel jejího 
bratra. Jakmile vyšlo najevo, 
že je Walter žid, vyhodili ho 
ze školy a u Hetty doma již 
nebyl vítán. Hetty to nedá-
valo smysl. Jak by mohl být 
tak milý, laskavý a přátelský 
chlapec zrovna žid. Ve škole 
se učila o židech i o tom, jak 
vypadají. Walter byl přesný 
opak. Měl atletickou posta-
vu, nebyl vůbec tlustý ani 
neměl ploché nohy. Jeho vla-
sy měly světlý odstín a pře-
devším měl ty nejněžnější 
modré oči na světě. Hetty ví, 

že se má od něj držet dál, ale rozhodne se naslouchat svému srdci. 
Walter je klíčem k poznání Říše. Díky němu dívka prozře a uvědomí 
si, že život není takový, jakým se zdál. A zatímco láska mezi ní a Wal-
terem vzkvétá, vztahy v rodině se horší.
Pak se cesty mladé dvojice rozejdou a oni doufají, že se opět shledají. 

„Dávej pozor, Hetty,“ křikne. „Voda je tam hluboká.“
„Jen se dívám,“ volám zpátky, „jestli neuvidím velkou rybu.“
Dojdu až na konec mola a zkroutím špičky nohou na jeho okraji. Dřep- 
nu si a zírám do temně zelené vody. Dno není vidět. Možná tam ani 
žádné není, anebo až někde dole, uprostřed zeměkoule, číhají krve-
lačné obludy. 
K molu připlave Walter, máchá rukama ve vodě, pak se obrací na 
záda a nad hladinou se objeví jeho bledé nohy. Když zase vystrčí hla-
vu, zubí se na mě a shrnuje si mokré vlasy z tváře. Kéž bych mohla 
chodit na plavání jako Karl. Pak bych se tu taky proháněla jako ryba, 
místo abych se jen brouzdala na mělčině, rozdírala si nohy o ostré 
kameny nebo se smekala na kluzkých řasách.
Zatím pozoruju Waltera, jak plave dál na jezero, dokud mi nezmizí za 
širokým molem. Nakloním se, abych na něj dohlédla, ztrácím rovno-
váhu a padám. Ve vodě rozpřáhnu ruce a snažím se v prázdnu něčeho 
zachytit, jenže klesám pořád hloub. 
Pak břichem narazím na kamenité dno a zalapám po dechu, jak je 
voda ledová. Místo vzduchu se mi do plic hrne jen kalná tekutina. 
„Pomoc…“ vyprsknu a bezmocně sebou házím, oslněná záblesky 
světla ve tmě. 

Citát: Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka.                                
Novalis

(Nejen) literární výročí
1. 5.  Svátek práce 
2. 5. 1772  nar. Novalis, vl. jm. Friedrich Leopold von Hardenberg, 

německý spisovatel (zemř. 25. 3. 1801) – 250. výročí 
narození 

3. 5.  Světový den svobody tisku – od roku 1991 z iniciativy 
sdružení Reportéři bez hranic 

3. 5. 1942  nar. Věra Čáslavská, sportovní gymnastka  
(zemř. 30. 8. 2016) – 80. výročí narození 

5. 5.  Významný den ČR – výročí Květnového povstání 
pražského lidu roku 1945 

6. 5. 1862  zemř. Henry David Thoreau, americký esejista, filosof 
a přírodovědec (nar. 12. 7. 1817) – 160. výročí úmrtí 

6. 5. 1992  zemř. Marlene Dietrich, americká herečka a zpěvačka 
německého původu (nar. 27. 12. 1901) – 30. výročí úmrtí 

8. 5.  Státní svátek ČR – Den vítězství, výročí kapitulace 
Německa v roce 1945 

8. 5.  Den matek (druhá květnová neděle) – slaví se od r. 1914
9. 5.  Den Evropy – připomíná návrh francouzského minis-

tra zahraničních věcí Roberta Schumana z roku 1950 
založit Evropské společenství uhlí a oceli  
– též Schumanův den 

13. 5. 1882  nar. Georges Braque, francouzský malíř  
(zemř. 31. 8. 1963) – 140. výročí narození 

14. 5. 1912  zemř. Johan August Strindberg, švédský spisovatel 
(nar. 22. 1. 1849) – 110. výročí úmrtí 

15. 5.  Významný den ČR – Mezinárodní den rodiny – slaví 
se z rozhodnutí OSN od roku 1993

15. 5. 1862  nar. Arthur Schnitzler, rakouský spisovatel  
(zemř. 21. 10. 1931) – 160. výročí narození 

19. 5. 1912  zemř. Bolesław Prus, vl. jm. Aleksander Głowacki, 
polský spisovatel (nar. 20. 8. 1847) – 110. výročí úmrtí 

20. 5. 1882  nar. Sigrid Undset, norská spisovatelka, nositelka No-
belovy ceny (zemř. 10. 6. 1949) – 140. výročí narození 

23. 5. 1972  zemř. Kamil Bednář, básník a překladatel  
(nar. 4. 7. 1912) – 50. výročí úmrtí

25. 5.  Mezinárodní den počítačů – připomíná zveřejnění 
článku Alana Mathisona Turinga o umělé inteligenci 
(1950) 

31. 5.  Světový den bez tabáku – vyhlásila WHO od roku 
1987

31. 5. 1892  nar. Bohuslav Reynek, malíř, grafik, básník a překlada-
tel (zemř. 28. 9. 1971) – 130. výročí narození

Čtenářská výzva
Pokračuje další ročník Čtenářské výzvy, kterou vyhlašuje web Da-
tabazeknih.cz. Cílem je přečíst dvacet knižních titulů podle dvaceti 

pokynů, které najdete na webu Databazeknih.cz, na našem Facebooku 
a webových stránkách knihovnarymarov.cz.
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„POMOC,“ přidávám na hlase, ale voda bublá, jako by se vařila, 
a zavírá se mi nad hlavou. Obludy mě nasávají a táhnou do svého 
zeleného doupěte.
V panice kopu a hrabu, abych se dostala zpět na hladinu, a pak se 
přece jen dokážu krátce nadechnout. V dálce zaslechnu hlasy. Zběsile 
sebou házím, ale neudrží mě to nahoře. Motám se jako ve víru, hlasy 
se ztrácí a já zase klesám. V plicích mě pálí, jak se plní lepkavou, 
těžkou vodou, tma mě pohlcuje, topím se.
Pak mě někdo chňapne za plavky a škrábne na zádech. Škubne se 
mnou a vytáhne mě nad hladinu, kde začnu dávit a kašlat v oslepu-
jícím slunci, až mám dojem, že vyzvracím vnitřnosti. Konečně mi do 
plic bolestivě pronikne vzduch a voda proudí nosem ven. Člověk, co 
mě drží, divoce kope a ztěžka dýchá, aby nás oba udržel na hladině. 
Pak mě obrací na záda a jeho pevné, silné tělo mě zdola přidržuje.
„Nebraň se, už jsi v bezpečí,“ slyším u ucha Walterův hlas. „Dotáhnu 

tě ke břehu.“ Uchopí mě za bradu a vleče mě pozadu s sebou.

(FEIN, Louise. Dcera říše. Přel. Soňa Tobiášová. 1. vyd. Frýdek-Mís-
tek: Alpress, 2021, s. 7–8.) 

Autorka žije v Surrey v jihovýchodní Anglii se svým manželem a tře-
mi dětmi. Absolventka práv působila ve finančnictví, nyní se však vě-
nuje literární tvorbě. Její prvotina Dcera říše sklidila velký úspěch jak 
u zahraničních čtenářů, tak u nás. 
Autorčina druhá kniha vyšla v říjnu 2021 a nese název The Hidden 
Child. Děj se odehrává v Londýně na konci dvacátých let a jeho ná-
mětem je opět rozpor mezi veřejně proklamovanými postoji a prav-
dou utajovanou v soukromí. Knihu je zatím možné si přečíst v origi-
nále. Můžeme doufat, že se brzy dočkáme českého překladu.

Daniela Fischerová: Spisovatelství je osamělé řemeslo
V březnu – měsíci čtenářů připravila rýmařovská knihovna tři pořady 
pro různé věkové skupiny svých návštěvníků. Po odpoledni pro nejmenší 
děti s vypravěčkou Dominikou Šindelkovou (11. 3.) se v knihovně usku-
tečnily dvě spisovatelské besedy – s autorkou knih pro mladší čtenáře 
Danielou Fischerovou a mladým prozaikem Ivo Skopalem, který četl ze 
své románové prvotiny.

V úterý 21. března vpodvečer byl hostem knihovny Ivo Skopal, za-
čínající brněnský spisovatel s kořeny ve Městě Albrechticích. Právě 
sem, do česko-polského pohraničí, situoval děj svého prozaického de-
butu Vykořenění. Název románu odkazuje jak k poválečnému vysíd-
lení původních obyvatel a nezakotvenosti českých dosídlenců, kteří 
je měli nahradit, tak k životnímu pocitu jejich potomků či jedinců 
hledajících své místo ve společnosti a potýkajících se s přijetím vlast-
ní odlišnosti. Autor příběh zasadil do potenciální blízké budoucnosti, 
kterou charakterizuje narůstající nesnášenlivost k menšinám.
Na vydání románové prvotiny Ivo Skopala v crowdfundingové kam-
pani přispělo i několik podporovatelů z Rýmařova. Autorské čtení 
tak bylo příležitostí k osobnímu setkání spisovatele a jeho čtenářů, 
k debatě o vzniku knihy a širším kontextu příběhu a samozřejmě také 
k autogramiádě.

O týden později do Rýmařova zavítala známá autorka knih pro děti 
Daniela Fischerová. V pondělí 28. března se jako divák zúčastnila 
pásma hudebních, tanečních a divadelních vystoupení ZUŠ na námě-
ty z Duhových pohádek, které vyšly poprvé před čtyřiceti lety a do-
dnes okouzlují nejmladší čtenáře. Autorka si prohlédla také výstavu 
výtvarných prací inspirovaných jejími „duhovými“ texty.
Následujícího dne se Daniela Fischerová setkala v knihovně se třeťá-
ky z místní základní školy při besedě o dalších svých knihách, např. 
Bylum nebylum nebo Tetovaná teta. Vyprávění o tom, jaké je být spi-
sovatelem, jaké významy skrývají naše jména, i samotné čtení z au-
torčiných textů třeťáky úplně pohltilo. Na oplátku Danielu Fischero-
vou potěšili recitací jedné z jejích básní pro děti.
Setkání Ivo Skopala a Daniely Fischerové se čtenáři patřilo k těm 
vzácným okamžikům, kdy se autor skrytý za textem stává živou by-
tostí a komunikace na dálku, kterou je každé čtení knihy, se změní 
v osobní rozhovor z očí do očí. Pro čtenáře jedinečná možnost dozvě-
dět se víc, pro spisovatele příležitost vyjít ze své samoty, neboť slovy 
Daniely Fischerové „spisovatelství je osamělé řemeslo“. 

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Patrik Hartl: 15 roků lásky
Victoria Schwab: Neviditelný život Addie LaRue
Markéta Lukášková: Majonéza k snídani
Petra Soukupová: Věci, na které nastal čas
Andy Weir: Spasitel
Sarah J. Maas: Dvůr trnů a růží

Julie Caplin: Pláž v Chorvatsku
Frank Herbert: Duna
Neil Shusterman: Smrtka
Petra Stehlíková: Nasterea
Andrzej Sapkowski: Poslední přání
Lars Kepler: Zrcadlový muž

Další tipy na knihy, které mají více než 333 stran:

Jaroslava Adámková
Městská knihovna Rýmařov
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Noc s vypravěčem
V pátek 8. dubna se v rýmařovské knihovně spalo. Konala se tu další Noc 
s Andersenem, ovšem první v nových prostorách. Knihovna tentokrát při-
pravila program pro žáky literárně-dramatického oboru ZUŠ Rýmařov. 
Tématem večera bylo živé vyprávění a hlavním hostem Michal Griga 
z Boskovic, který se věnuje právě storytellingu.
Slovo storytelling zní moderně, ale ve skutečnosti označuje fenomén 
starý jako lidstvo. Ústní tradování příběhů bylo součástí slovesnosti 
dávno před vznikem písma. Živé vyprávění je vlastně základem, z ně-
hož vyrůstá celá literatura, jak ji známe. V různých podobách existuje 
dodnes, od improvizovaného mezi členy rodiny přes terapeutické, vy-
užívané třeba v sociálních zařízeních, až po profesionálně zvládnuté 
divadelní pro široké publikum.
Knihovna se rozhodla letošní Noc s Andersenem zaměřit právě na 
storytelling jakožto most mezi literaturou a dramatickým uměním. 
Z toho důvodu byli účastníky noci žáci Silvie Jablončíkové z lite-
rárně-dramatického oboru ZUŠ, které host večera Michal Griga za-

světil do základů vypravěčství. 
Během tříhodinového workshopu 
se mladí adepti herectví seznámili 
s nejdůležitějšími prvky dobře vy-
stavěného příběhu i s aristotelskou 
strukturou dramatu. Ve skupinách 
si pak vyzkoušeli jedno vyprávění 
sami vytvořit a předvést publiku. 
Ze společného zadání vzniklo pět 
různých příběhů s odlišným vývo-
jem, atmosférou i koncem. Na zá-
věr workshopu si posluchači v setmělé knihovně vyslechli strašidelný 
příběh v podání Michala Grigy, jenž je naladil na noc strávenou mezi 
knihami.
Městská knihovna Rýmařov děkuje Rýmařovské pekárně za sponzor-
ství občerstvení pro účastníky akce.

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

Mozart a záchranáři – Vendula Chalánková vystavuje v Čítárně 
Třetí výstava rýmařovské knihovny opět změnila atmosféru v čítárně. Od 
začátku dubna jsou zde k vidění ilustrace brněnské výtvarnice, koncep-
tuální umělkyně a kreslířky komiksových stripů Venduly Chalánkové.
Výčet pozoruhodných aktivit Venduly Chalánkové se neomezuje 
pouze na výtvarnou oblast. Kromě volné tvorby, komiksů a ilustrací 
ke knihám vyrábí brože, výšivky a hračky pod značkou Zvrhlý vkus, 
s Janou Besmákovou založila hudební duo Muženy, pro něž psala tex-
ty inspirované záchodkovými vzkazy, a víceméně bezděčně se pro-
jevila též jako stand-up komička. Všechny její práce a performance 
spojuje originální humor, plný bezelstnosti a sebeironie.
Vendula Chalánková (*1981) vystudovala střední pedagogickou ško-
lu v Přerově a poté Fakultu výtvarných umění Vysokého učení tech-

nického v Brně v ateliéru Vladimíra Merty a Mariana Pally. Absolvo-
vala i stáž u Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze 
a na Facultad de Bellas Artes de Cuenca ve Španělsku. Má za sebou 
desítky výstav a její díla jsou zastoupena ve sbírkách českých i zahra-
ničních galerií. 
Značného úspěchu dosáhla jako ilustrátorka a komiksová kreslířka, 
např. za vyšívané ilustrace k Červené karkulce získala v roce 2009 
Zlatou stuhu, za sbírku tragikomiksů Proč nejsi jak chlapi v práci, 
vole? (2015) byla nominována na cenu Muriel a za ilustrace ke knize 
W. A. Mozart v Praze na cenu Czech Grand Design (2016). Právě 
ukázky z mozartovského průvodce po Praze a z publikace Bulbem 
záchranáře – Jak zachránit život a stát se superhrdinou (2020) právě 
teď zdobí čítárnu rýmařovské knihovny.
Výtvarný styl Venduly Chalánkové působí jednoduše a dětsky hravě. 
Kýžená jednoduchost je ale podle slov autorky velmi pracná. Mozar- 
tovské výjevy z pražských ulic i scénky z výjezdů záchranářů tvoří 
čisté linie, plochy a krajně zjednodušené tvary, pečlivě seskládané do 
minimalistických kompozic, v nichž má každý kousek papíru, každý 
detail svůj význam. Všemu dominuje smysl pro absurdní humor, pří-
značný rys tvorby Venduly Chalánkové. Koláže jsou to vtipné a milé. 
Je skoro nemožné se nad nimi aspoň neusmát.
Rýmařovská knihovna má ve fondu vedle zmíněných tragikomiksů 
a příručky Bulbem záchranáře i Chalánkovou skvěle ilustrovanou 
Lišku Bystroušku nebo Vyšívané pohádky. Jedinečnou příležitost se-
tkat se s autorkou osobně budou mít návštěvníci dernisáže v pátek 
20. května. Její součástí bude workshop pro děti a koncert Martina 
Kyšperského z kapely Květy.

Foto a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov
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JesART zve umělce i návštěvníky
Maluješ? Socháš? Fotíš? Tvoříš? Anebo píšeš, tančíš, hraješ, zpíváš? 
Předveď se. Umělci a řemeslníci se v sobotu 4. června 2022 již počtvrté 
sejdou pod širým nebem v inspirativním janovickém kempu Indiana a ty 
můžeš být mezi nimi. 
Jesenický umělecký festival JesART je příležitostí uspořádat výstavu 
nebo představení, prezentovat se, seznámit se s jinými umělci či oslovit 
zákazníky. Dostaneš se do společnosti ostřílených umělců z celé repub-
liky, ale i úplných začátečníků, kteří se poprvé představují veřejnosti. 

V sobotu v 10 hodin otevřeme brány návštěvníkům a po celý den 
bude probíhat program – umělecké workshopy, hudba, divadlo, ta-
nec, autorské čtení a další. Umělci za účast nic neplatí. Ráno přijedou, 
nainstalují dle vlastní fantazie a pak už si jen užívají den plný umění 
a inspirace. 
Občerstvení přímo v areálu, v případě deště dostatek přístřeší. 
Chceš se zúčastnit? Napiš na info@lionart.cz nebo volej 776 554 552. 

Ludmila Ondrašíková

Organizace a spolky

Zámek Janovice

Události na zámku
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přijměte od nás srdečné pozvání k ná-
vštěvě zámku v nové sezóně roku 2022. Připravujeme pro vás několik 
akcí a budeme rádi, když si uděláte čas a přijdete. Na co se můžete 
těšit?
Návštěvnickou trasu Svět janovických Harrachů jsme rozšířili o dvě 
místnosti, v nichž si prohlédnete další poutavé velkoformátové fotky. 
Zámek můžete navštívit v průběhu května od úterý do pátku po tele-
fonické domluvě. O víkendech vás rádi provedeme v čase 10–15 ho-
din bez předchozího ohlášení. Od června již není předchozí domluva 
nutná ani ve všední dny.
Dne 29. dubna od 16:30 k nám můžete zavítat v kostýmech a užít si 
předmájové páteční odpoledne, jež bude uvedeno krásnou pohádkou 
o čarodějnici Kordule, do jejíž čajovny po pohádce zavítáme na bylin-
kový čaj neboli odvar. Ti odvážnější si budou moci nějaký sami namí-
chat. Čas s námi strávený si užijete mimo jiné i formou her a soutěží 
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v duchu magickém a kouzelném. Tuto událost jsme pro vás připravili 
ve spolupráci se Střediskem volného času a Diakonií Rýmařov.

Dále jsme ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně přichystali 
na hlavní sezónu výstavu s názvem KRAJ!NA, kterou můžete zdar-
ma navštívit od 1. května do 31. října 2022. Také srdečně zveme na 
vernisáž s autory výstavy, která proběhne 17. května od 17:00. Vý-
stava je velice zajímavá, pojednává o naší zemědělské krajině, jejích 
problémech a možných řešeních a rádi na ní uvítáme i školní skupiny 
v rámci výuky. 
Je ovšem mou smutnou povinností vám také oznámit, že v noci z 15. 
na 16. dubna poznamenal objekt zámku útok vandala či vandalů. Ten-
to hanebný čin, kdy si někdo měl potřebu vybít zlost na naší kulturní 

památce, člověka zamrzí hned několikrát. Dotyčný si asi neuvědomu-
je, že přidělává hlavně starosti. Čas a energii, kterou pak musí správa 
zámku věnovat nápravě, přitom mohla věnovat mnohem podstatnější 
a užitečnější činnosti. Napadá mne v tomto případě jeden citát: „Kdo 
zná, neničí!“ (motto expozice vzniklé v rámci projektu Centra stavi-
telského dědictví v Plasích na severním Plzeňsku).
Přála bych si, abychom v budoucnosti již nemuseli řešit tyto nepří-
jemnosti a mohli si spíše s vámi užívat radostné a odpočinkové chví-
le. Těšíme se na viděnou. 

Markéta Janáková
kastelánka

Foto: archiv Státní zámek Janovice u Rýmařova 

Vandalové na zámku zničili infotabuli a rozbili okno
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Moravskoslezský kraj informuje

Ceny jízdného v příměstských autobusech se od dubna změnily
Kvůli vládnímu nařízení a zvyšování cen po-
honných hmot v souvislosti s válkou na Ukra-
jině se změnily ceny u jednotlivého i dlouho-
dobého časového jízdného v příměstských 
autobusech Moravskoslezského kraje. Změna 
ceníku Tarifu ODIS začala platit od 1. dubna 
2022. Cestující musí počítat s nižšími slevami 
a s tím, že si za jízdenku připlatí. 
„Na základě nařízení ministerstva financí 

musejí dopravci snížit slevy pro děti a mlá-
dež od 6 do 18 let, dospělé studenty do 26 
let a také pro seniory starší 65 let. Místo 
75procentní slevy dostanou tito cestující 
slevu poloviční. Rozsah poskytování slev se 
nezmění,“ uvedl náměstek hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje pro dopravu Radek 
Podstawka. Dodal, že cenu jízdného za jeden 
kilometr se v příměstských autobusech dařilo 

Moravskoslezskému kraji do loňského roku 
držet na stejné úrovni přes deset let. „Koro-
navirus, rostoucí inflace, válka na Ukrajině 
a s ní rostoucí ceny pohonných hmot – kvůli 
tomu to už dál není možné.“ 
Pro příměstské oblasti Moravskoslezského 
kraje (tarifní oblast Region) se cena jednot-
livého jízdného za kilometr od 1. dubna zvý-
šila o desetník – z koruny čtyřicet na korunu 
padesát. U dlouhodobého časového jízdného 
je cena vyšší o 5 procent. Změny se týkají 
také jízdného pro zóny 2 (Ostrava XXL), 150 
(Orlová XL), 300 (Opava bez MHD), 301 
(Opava XL), síťových jízdenek a tzv. senior-
pasů pro seniory starší 70 let.
V tarifních zónách 40 (Havířov), 50 (Frýdek
-Místek) a 70 (Nový Jičín) se rovněž snížily 
slevy pro děti a mládež od 6 do 18 let, pro 
studenty 18 až 26 let a pro seniory starší 65 
let, a to ze 75 na 50 procent. Nově už nebude 
omezen počet dětí do 6 let přepravovaných 
zdarma v doprovodu osoby starší 10 let. Po-
drobnosti najdete na webových stránkách 
1url.cz/@zmena_tarif_odis.

Foto a text: Nikola Birklenová
tisková mluvčí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
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Žáci z Břidličné soutěžili v Přírodovědné korespondenční soutěži
Letošní ročník Přírodovědné korespondenční soutěže, kterou pravidelně vyhlašuje Středisko vol-
ného času Jeseník společně s Lesy ČR, je již uzavřen. Zúčastnilo se ho přes 300 soutěžících v pěti 
kategoriích. Jsem moc ráda, že se do něj zapojili i naši žáci, tentokrát hlavně ze 4. A. Ovšem 
pozadu nezůstali ani členové přírodovědného a chovatelského kroužku SK ASK ČR Břidličná.
V kategorii II, určené žákům 4.–5. tříd, bylo 
úkolem rozluštit přesmyčky, které ukrývaly 
jména rostlin i živočichů, a výtvarně je zpra-

covat. Potěšilo mne i zapojení starších žáků, 
konkrétně v kategorii III, kde bylo úkolem 
pomocí druhotných surovin vytvořit moř-
ského živočicha a upozornit tak na problém 
velkého množství plastů v oceánech. Vod-
ní želva Martina Volka byla opravdu pěkná 
a nápaditá, i když se na „bednu“ nedostala. 
Posuďte sami.
V II. kategorii získala Petra Volková 3. místo 
a Štěpán Antala čestné uznání. Všichni účast-
níci soutěže si zaslouží velkou pochvalu. 
Oceněným gratulujeme.

Květa Děrdová
vedoucí přírodovědného kroužku

Foto: archiv SK ASK ČR Břidličná

RoboTrip – Olomoucké RoboKáry
Olomoucké RoboKáry je soutěž malých robotů a dálkově 
řízených modelů pořádaná katedrou technické a infor-
mační výchovy pod záštitou děkana Pedagogické fakul-
ty Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Vojtěcha 
Regece, Ph.D.
Soutěž je určena 
všem zájemcům 

o autonomní i přímo řízené mo-
dely. Tentokrát se rozhodl soutěž 
vyzkoušet a reprezentovat Zá-
kladní školu Břidličná i Asociaci 
středoškolských klubů ČR, z. s., 
(SK Břidličná) Tomáš Kůdela. 
První ročník probíhal ve dnech 
19.–20. března. Tomáš se zapo-
jil nejen do soutěže, ale pomáhal 
i při doprovodných aktivitách. 
V kategorii Přímo řízení roboti 
– vnitřní – ZŠ obsadil 1. místo, 

a to jak nejlepším časem, tak délkou projeté trati. K pěknému výsled-
ku gratulujeme a držíme palce i v dalších soutěžích. 

Květa Děrdová
vedoucí kroužku

Foto: archiv SK ASK ČR Břidličná

Krajské kolo Geologické olympiády 2022 
Geologickou olympiádu vyhlašuje Masa-
rykova univerzita v Brně, spolupořadateli 
jsou Česká geologická služba a Univerzi-
ta Karlova v Praze. Krajské kolo proběhlo 
v pondělí 4. dubna ve Slezském zemském 
muzeu v Opavě. 
Do krajského kola se probojovalo 23 sou-
těžících ze základních škol a víceletých gymnázií. Je třeba podotk-
nout, že ze základních škol se do krajského kola probojovali jen sou-
těžící z naší školy a ze Starého Jičína, ostatní byli z gymnázií. 
Soutěž byla rozdělena na dvě části. První tvořil test, kterým soutěžící 
prověřili své znalosti z různých oblastí geologie – mineralogie, pet-
rologie, paleontologie, historické geologie, ložiskové geologie a re-
gionální geologie. Za správné odpovědi získali dva body, za chybnou 
odpověď byl jeden bod odečítán. 
V druhé, praktické části na soutěžící čekaly vzorky minerálů, hornin 
i fosilií. Žáci museli zodpovědět otázky, které se týkaly stáří fosilie, 

naleziště minerálu či chemických vlastností vzorku. Právě v chemii 
měli naši borci nevýhodu. Chemii ve škole ještě nemají, ale nedali se.

Z okolních měst a obcí
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V prvé řadě všichni naši geologové získali titul úspěšného řešitele. 
Ten se uděluje jen 40 % nejlepších z celé ČR. Ale tím úspěch zda-
leka nekončil. Mateo Cios získal nádherné 2. místo a jen těsně mu 
unikl postup do republikového kola. Na 4. místě, o bod za 3. místem, 
skončil nováček soutěže Adam Zůbek. A do pomyslné „top 10“ se 
dostal i Jan Loukota, který obsadil 8. místo. Bodově velmi pěkně však 
dopadli i ostatní naši borci, konkrétně Tomáš Kůdela, který byl ve 
startovní listině nejmladší, Václav Repáň a Martin Volek.
Výsledky svědčí o tom, že žáci ze ZŠ Břidličná se mohou bez obav 
pouštět i do měření sil s gymnazisty. Všem soutěžícím gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů v dalších přírodovědných soutěžích.

Květa Děrdová, vedoucí kroužku
Foto: archiv SK ASK ČR Břidličná

Architektura dřevěné zvonice-kaple starokatolické církve v Jamarticích
Starokatolická zvonice-kaple (Glockenturm 
Kapelle) v Jamarticích u Rýmařova je poměrně 
drobná, ale architektonicky bohatě ztvárněná 
a konstrukčně zajímavá dřevěná stavba. Je po-
zoruhodná i svým konzervativním gotizujícím 
tvaroslovím, které se v 20. letech 20. století již 
neužívalo, takže vypadá až o půlstoletí starší, 
než ve skutečnosti je. Tvoří charakteristickou 
dominantu vsi.
Dějiny
Starokatolíci se reformovali z hlavního prou-
du římskokatolické církve odmítnutím ně-
kterých nově dogmatizovaných církevních 
postulátů víry, např. neomylnosti papežů. 
Stavba jamartické zvonice mohla navázat na 
moderní proudy v architektuře, nebo je na-
opak odmítnout, což byl tento případ.

Dějiny jamartické starokatolické komunity 
a také stavby zvonice byly nedávno zmíněny 
v Rýmařovském horizontu. Pozemek na stav-
bu věnovaly starokatolické rodiny Barduc-
kých a Russových, které až do odsunu o stav-
bu pečovaly. Zvonice byla dostavěna 30. 10. 
1926 a vysvěcena starokatolickým biskupem 
Aloisem Paschekem z Varnsdorfu 3. 7. 1927. 
Původně byl na zvonici nápis: Gewidmet dem 
Andenken unserer im Weltkriege gafallenen 
Brüder (Věnováno památce našich bratří, 
kteří padli ve světové válce). Zvonice tak 
byla i pomníkem a oslavou padlých v první 
světové válce. Tento nápis se však nedocho-
val. 
Skromná, ale výrazná stavba představuje po-
zoruhodný doklad života starokatolické ko-
munity čítající 20 až 30 věřících, která zde 
působila téměř půl století. Církevní centrum 
celé poměrně rozsáhlé oblasti tvořila soused-
ní starokatolická obec Břidličná (Friedland 
an der Mohra), která bylo natolik misijně 
aktivní, že pod ni spadala i olomoucká staro-
katolická komunita.

Architektura a konstrukce stavby
Stavba jamartické zvonice byla od počátku 
určena nejen ke zvonění, ale i jako obřadová 
kaple (k vysluhování svátostí), jak je dolože-
no v tehdejším starokatolickém tisku. Protože 
je půdorysně skromná, o vnitřních rozměrech 
tři krát tři metry, museli věřící při obřadech 
stát venku. Při stavbě hrály významnou roli 
ekonomické činitele, zvonice byla provedena 
nejúspornějším způsobem, cena hrubé stav-
by se srazila z předpokládaných osmi tisíc na 
čtyři tisíce korun. Zvonice stojí v poměrně 
husté zástavbě, nicméně byť je rozměrově 
skromná, působí monumentálním dojmem. 
Dřevěná jamartická zvonice je výrazně ver-
tikální patrová stavba se střechou členěnou 
čtyřmi štíty nad neogotickými lomenými 
okny s dřevěnými kružbami. Z konstrukč-
ního hlediska patří mezi zvonice štenýřové. 
Štenýře jsou vysoké svislé rohové sloupy ur-
čující výšku stěn, které spolu s dolním a hor-

ním trámovým roštem tvoří hlavní konstrukci 
stavby. Spodní rošt křížících se trámů leží na 
poměrně vysoké kamenné podezdívce, takže 
přízemí zvonice je přístupné úzkým a strmě 
stoupajícím schodištěm o sedmi stupních. 
Štenýře jsou ztuženy také šikmým zavětro-
váním. Do nich jsou mimoto začepovány vo-
dorovné trámy nesoucí podlahu zvonového 
patra. Na nich spočívá zvonová stolice, v níž 
jsou zavěšeny zvony. U nás mívá nejčastěji 
podobu sestavy trojúhelných rámů, zde však 
byla zvolena hranolová zvonová „klec“ s kří-
žovým ztužením v obou směrech, nezbyt-
ným pro zajištění statické tuhosti konstrukce. 
Díky tomu je eliminováno dynamické namá-
hání konstrukce celé stavby pohybem zvonů 
při zvonění. Zvony tak působily pouze vlast-
ní hmotností. Dnes zde však již žádné nejsou. 
S takovým typem zvonic se setkáváme přede-
vším v dolnosaském Hannoversku (Nieder- 
sachsen), ale třeba i ve slezských nížinách, 
nicméně ve zděných kostelních věžích je ta-
ková zvonová stolice vcelku běžná i u nás. 

Z historie

Dobová pohlednice vydaná krátce po dokon-
čení stavby zvonice v Jamarticích

Náčrt zvonice s vestavěnou konstrukcí zvo-
nové stolice (vyznačena tmavě)
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Každé šesté dítě nemá dostatek informací o přírodě, 
pomoci chce nový projekt Čtení pomáhá přírodě

Sonda Čtení pomáhá zjistila, že pro české děti a dospívající hraje příro-
da významnou roli. Oceňují hlavně čistý vzduch, ticho a klid. Nejvíc jim 
vadí klíšťata. Informace čerpají z dokumentů a sociálních sítí, o přírodě 
si čte necelá třetina. Každý šestý dotázaný má pocit, že nemá dostatek 
informací o tom, jak přírodu chránit. Na tato zjištění reaguje Čtení po-
máhá, spojuje síly se společností RD Rýmařov a spouští iniciativu Čtení 
pomáhá přírodě. Ta pomůže dětem zorientovat se v otázkách ochrany 
přírody a nabídne jim knihu jako vhodný zdroj informací. Děti navíc čte-
ním pomohou vysázet les.

O Čtení pomáhá
Projekt Čtení pomáhá motivuje děti ke čtení a zároveň jim umožňuje 
podílet se na charitativní činnosti. Mladí jsou za četbu knih odměněni 
kreditem 50 korun, který však nezískávají pro sebe, ale věnují jej dob-
ročinným organizacím. Každý rok se tak těmto charitám rozdělí až 10 
milionů korun. Zapojení do projektu je přitom pro děti jednoduché. 
Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projek-
tu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní 
kvíz, získá kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených 

Přízemí zvonice je prosté jakýchkoliv sa-
králních prvků, také dřevěná podlaha je dnes 
již odstraněna. Kromě štenýřů jsou viditelné 
i mezilehlé sloupky po stranách vstupu. Vý-
plň obvodových stěn je provedena na pero 
a drážku, v přízemí z vodorovně kladených 
prken zvenku a svislých zevnitř, ve zvono-
vém patře z prken svislých. Ve zvonovém 
patře je konstrukce stěn složitější, neboť ji 
doplňují sloupky, do kterých jsou vsazena 
okna, a prostor vyplňuje zvonová stolice. 
Nejkomplikovanější je konstrukce krovu, ne-
boť základní jehlan obohacují ještě dřevěné 
štítky nad okny a jejich stříšky. 

Dekorace stavby
Prvorepubliková dekorace staveb byla vede-
na obvykle v duchu vzmáhajícího se moder-
nismu, tedy maximálně úspornými prostřed-
ky. Pokud vůbec docházelo k výzdobě, byla 
provedena nejčastěji v duchu art deco. Jak je 
patrné na jamartické zvonici, konzervativně 
orientovaní členové starokatolické komunity 
si vybrali středověkou symbolickou mluvu. 

Proto vnější stěny zvonice ozdobili gotizu-
jícím dekorem. Nejde však o řezbu, jako 
v případě románských vikingských nebo go-
tických kostelů, ale o skromné reliéfní doplň-
ky. Uvnitř lomených oblouků oken a portálu 
jsou prosté ornamenty, odkazující k srozu-
mitelné trojiční symbolice. V lomeném ob-
louku nad dvojicí zvukových oken vidíme 
rotující kružbu, jež poukazuje k plaménkové 
kružbě parléřovské gotiky čtrnáctého století. 
Tři kruhy a trojí rotující plaménky odkazují 
k symbolice sv. Trojice. Podobná výzdoba je 
v archivoltě ostatních lomených oken. Nad 
tvarově analogickým portálkem vchodu vidí-
me v kružbě čtyřlístek a symbolické tři malé 
kruhy.

Závěr
Jamartická zvonice představuje v oblasti Je-
seníků ojedinělý dřevěný objekt, technickou 
stavbu a současně bohoslužebnou místnost, 
provedenou ve štenýřové konstrukci. Po-
dobně jako slezští luteráni z města Karpacz 
(Krummhübel), kteří si v roce 1846 postavili 

kostel (stavkirche) z 13. století, přenesený 
z norského Vang, tak i jamartičtí starokatolíci 
se – mnohem později – snažili ukázat krásu 
minulosti nejen ve své víře, ale i volbou neo-
gotické architektury. 

Petr Balcárek a Karel Kuča

(Zdroje: Kuča, Karel – Langer, Jiří. Dřevě-
né kostely a zvonice v Evropě. 1. vyd. Sva-
zek 2, Zvonice. Praha: Paseka, 2009; Kuča, 
Karel. Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple 
a zvonice České republiky. Praha: Academia, 
2015.)

Dole dekorace archivolty portálku v přízemí 
s kružbou, čtyřlístkem a třemi kruhy, ve zvo-
novém patře je v archivoltě nad sdruženými 
okny, která zasahuje do plochy štítu, umís-
těna rotující symbolika plaménků kružby 
se třemi kruhy

Prostor pro firmy a podnikatele

Průhled vestavěnou zvonovou stolicí s křížo-
vým ztužením rámové konstrukce do složité-
ho krovu stavby

Rozpěrný ondřejský kříž ztužující rámovou 
konstrukci zvonové stolice, v pozadí zvukové 
okno vyplněné dřevěnou žaluzií
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charitativních akcí. 
Knihy zařazené do projektu byly vybírány 
v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou 
knihu. V odborné porotě, která knihy navrho-

vala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, 
Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček 
a Martin Roman. Další knihy postupně při-
bývají. Iniciátorem a donátorem projektu je 

Martin Roman. Mezi „přírodními“ knihami 
jsou např. Stromy vypravují od Marie Hruš-
kové, Jeden rok v životě včely od Davida 
Gerstmeiera nebo Citový život zvířat od Pete-
ra Wohllebena a spousta dalších. Mezi chari-
tami, kterým čtenáři věnují svůj 50korunový 
kredit, bude navíc vždy alespoň jedna zamě-
řená na pomoc přírodě.
Za přečtené knihy vyroste les
Princip výsadby je jednoduchý. Do sezna-
mu literatury přibyly knihy od nakladatelství 
Kazda, které se zaměřují na přírodu. Pokud 
dítě některou z nich přečte, nejenže získá kre-
dit 50 korun pro charitu, jak to známe z kla-
sického Čtení pomáhá, ale navíc za něj nechá 
RD Rýmařov vysadit dva stromky v lese.
Jaký vztah mají děti k přírodě
Charitativní projekt Čtení pomáhá realizoval 
na jaře 2022 u příležitosti Dne Země sondu 
mezi tisícovkou českých dětí a dospívajících. 
Cílem bylo zjistit, jaký vztah mají k přírodě. 
Sonda, realizovaná prostřednictvím face-
bookového profilu Čtení pomáhá, ukázala, že 
pro mladé je pobyt v přírodě velmi důležitý. 
Zúčastnilo se jí 1 015 dětí do 17 let z celé 
České republiky.
Děti oceňují hlavně čistý vzduch (80 % re-
spondentů), klid (80 %) a ticho (64 %). Vadí 
jim ale klíšťata (55 %) a mají strach z nebez-
pečných lidí (37 %) a nepříznivého počasí 
(25 %). Šestina mladých má pocit, že nemá 
o přírodě a způsobech, jak ji chránit, dosta-
tečné informace. Nejčastěji uváděnými zdro-
ji, z nichž čerpají, jsou dokumentární filmy 
(42 %) a sociální sítě (35 %). Četbou si obzo-
ry rozšiřuje pouze 30 % z nich. Devět z dese-
ti dotázaných někdy pocítilo strach o přírodu 
a její budoucnost. Některé děti by v typickém 
českém lese hledaly třešně, kukuřici nebo psa 
dingo. 
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Webové stránky Čtení pomáhá přírodě: www.
ctenipomaha.cz/cs/cteni-pomaha-prirode
Facebook: www.facebook.com/ctenipomaha

Ivana Čechová
AMI CommunicationsOdpovědi mladých na otázku: Když jsi v přírodě, které věci se ti tam nelíbí?

Odpovědi dětí na otázku: Když jsi v přírodě, které věci se ti tam nejvíc líbí?

Záchrana 
Historické vyprávění od Karla Riedela, Lomnice (1620)

Kolem roku 1620 se v okolí Bruntálu pohybovali Dánové a pod jejich 
útlakem obzvláště trpěly obce Břidličná a Tylov. Bída a nakažlivé ne-
moci připravily mnoho lidí o život, takže počet obyvatel stále klesal. 
Josef Atzler, tehdejší dědičný rychtář v Tylově, byl dobře znám svou 
dobročinností a nikdo potřebný nezaklepal na jeho dveře nadarmo. Též 
tvrdě prosazoval svá dědičná práva, takže čas od času narážel na ne-
souhlas majitele sovineckého panství Kobylky. Jednoho dne obdržel 
Atzler předvolání k panskému soudu na Sovinci, i vydal se na cestu 

v dobré víře, že pro něj vzkázali jen v nějaké bezvýznamné záležitosti. 
Zastavil se v hostinci v Křížově, aby se posilnil jídlem a pitím, protože 
byl po dlouhé cestě unavený. V lokále byl kromě něj jediný host, který 
seděl zamyšleně a mlčky u kulatého stolu a jedl kus suchého chleba. 
Rychtář Atzler vytáhl z kapsy svého kabátce kus vařeného masa a podal 
ho tomu mlčenlivému člověku, který se po něm dychtivě natáhl. „Vi-
dím, že vám suchý chleba nechutná, tak si tohle vezměte ode mne jako 
dárek!“ prohodil s úsměvem rychtář, „a ať vám hostinský přinese taky 
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sklenku vína – to rozváže jazyk!“ Zamlklý host s úsměvem poděkoval, 
ale až po vyprázdnění třetí sklenky se dal do řeči a bavil se jako starý 
dobrý přítel.
„Odkud jdete?“ zeptal se cizinec rychtáře.
„Z Tylova, byl jsem dnes od pána předvolán na Sovinec, aniž bych vě-
děl za jakým účelem a proč,“ odpověděl rychtář. 
„Hm!“ podivil se jeho protějšek a vrtěl hlavou, „jste tedy předvolán 
majitelem panství Kobylkou. S tím ale není žádný špás – je to tuze 
přísný pán. Měl jste snad nějaký výstup s některým z jeho úředníků? 
Přemýšlejte.“
Rychtář se zamyslel a konečně ho napadlo: „Před nedávnem byl v Tylo-
vě zaveden oficiální hraniční přechod a tehdy jsem purkrabího Johanna 
Malaschkeho, jenž měl na starosti úřední záležitosti, nazval českým 
fanatikem, který stejně jako pán Kobylka z Kobylí vykořisťuje podda-
né a přivádí je na mizinu.“
Jeho posluchač potřásal zamyšleně hlavou a polohlasně se zeptal: „Na 
kterou hodinu jste byl pozván na Sovinec?“
„Na dvě hodiny odpoledne,“ odvětil rychtář a zvědavě si cizince pro-
hlížel.
„Na dvě hodiny odpoledne? Můj milý pane – poděkujte šťastné náhodě, 
která nás dva svedla dohromady, a taky tomu dobrému vínu, které mě 
rozmluvilo, že budete uchráněn před neštěstím!“
„Jak to? Proč?“ ptal se rychtář vylekaně a naklonil se blíž. 
„Mám z vašeho předvolání obavy, milý pane – neboť prazvláštní ná-
hodou jsem byl také na dvě hodiny povolán do soudní síně na Sovinci. 
A co je právě na té věci podivné, že jsem tam totiž povolán úředně a…!“
„Kdo vlastně jste?“ zvolal rychtář vyděšeně.
„Nelekejte se. Jsem kat Wenzel Pohle z Ryžoviště, byl jsem dřív za-

městnán ve Dvorcích a teprve krátkou dobu žiju v Ryžovišti, proto mě 
zná zatím málo lidí. Dnes jsem byl povolán na Sovinec – abych vám 
sťal hlavu, věřte mi, neboť jsem si jist, že tou obětí jste vy!“
„Ale malá hádka s purkrabím přece nemůže být důvodem, aby mě od-
soudili k smrti!“
„To stačí!“ přerušil ho kat. „Dovolil jste si utrousit pár nepěkných slov 
na adresu hradního pána a jeho úředníků, a to je dost. No ale ke mně jste 
byl laskavý a počastoval mě jídlem a pitím, proto chci, abyste tentokrát 
pánově odplatě unikl. Musíte z tohoto kraje co nejrychleji uprchnout, 
dokud se na celou věc zase nezapomene. Ujišťovat, že jste nevinen, 
vám nepomůže a hlavu, o kterou přijdete, vám nikdo znovu nenasadí. 
Takže se rychle vraťte do Tylova a urovnejte tam své záležitosti, abyste 
se na delší dobu stal neviditelným!“
Rychtář katovi poděkoval, ten se teď sám vydal na cestu k Sovinci, za-
tímco Atzler dorazil oklikami do Tylova. Po krátkém zdržení a stejně 
krátkém rozloučení se známými a příbuznými odcestoval do Opavy, 
kde se u příbuzného statkáře nechal pod cizím jménem zaměstnat jako 
čeledín a vykonával zemědělské práce. Brzy nato přišel následkem 
povstání proti císaři Ferdinandu II. pán Kobylka o svůj majetek, jejž 
odkoupil řád německých rytířů. Dědičný rychtář Josef Atzler se vrátil 
zpátky do Tylova. Záležitosti obce spravoval až do roku 1656, kdy ma-
jetek předal svému zeti Johannu Langerovi, v jehož rodě zůstala dědič-
ná rychta až do roku 1810, kdy ji převzal Johann Englisch a jeho rod ji 
vlastnil do roku 1899. V současnosti je dědičným rychtářem v Tylově 
pan Johann Tost. 
(Zdroj: Römerstädter Ländchen 7/1926, s. 55–56, archiv Městského 
muzea Rýmařov, přeložil Dieter Schallner st., redakce Zdenka Přikry-
lová Nesetová.)

Sport

V sobotu 26. února se v tělocvičně rýmařovského gymnázia 
a SOŠ uskutečnilo 1. kolo Ryo ligy 2022 v badmintonu po-
řádané SK Badec Ryo. 

V dopoledních hodinách proběhlo 1. kolo Ryo 
ligy dětí v singlech. Turnaje se zúčastnilo dvacet 
badmintonistů z Rýmařova, Břidličné a Bruntá-
lu, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií. 
Medailové umístění v jednotlivých kategoriích:
Elévové: 1. místo Lubomír Mlčák, 2. místo Ri-
chard Trlica, 3. místo Radek Šašinka
Mladší dívky: 1. místo Ema Bajgrová, 2. místo 
Libuše Machová, 3. místo Isabella Olejárová
Mladší chlapci: 1. místo Jan Hnilo, 2. místo Mi-
chal Metelka, 3. místo Vít Štanglica
Starší dívky: 1. místo Natálie Pinďáková, 2. mís-
to Hana Koniarzová, 3. místo Alžběta Benková
Starší chlapci: 1. místo Jakub Ludvar, 2. místo Fi-
lip Šiba, 3. místo Andrej Krečmer

První kolo Ryo ligy 2022 v badmintonu
V odpoledních hodinách se odehrálo 1. kolo 
Ryo ligy dospělých ve čtyřhře. Turnaje se zú-
častnilo dvanáct badmintonových párů z Rý-
mařova, Bruntálu a Břidličné. Hrálo se tak 
jako u dětí systémem „Švýcar“ na sedm kol. 
Celkovými vítězi se stala dvojice Jana Tihel-
ková – Jiří Zahradník, na druhém místě skon-
čili Jan Hnilo (Břidličná) – Robert Jezerský 
a třetí místo vybojovali Jan Hnilo (Janovice) 
– Robert Piroška.
Badmintonové turnaje jsou pořádány míst-
ním klubem SK Badec Ryo za podpory města 
Rýmařova.

Michal Kaláb
Foto: archiv klubu SK Badec Ryo
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Rýmařovští kuželkáři ukončili úspěšnou sezónu
Dne 9. dubna proběhly na rýmařovské kuželně poslední zápasy sezóny 
a pro obě domácí družstva byly vítězné. Dopoledne sehrálo zápas o po-
stup do Severomoravské divize družstvo B, boj to byl velmi zajímavý 
a napínavý až do konce, o přímý postup si zahrála dvě nejlepší družstva 
celého ročníku. 
Rýmařovští borci (Tomáš Charník, Pavel Konštacký, Josef Pilatík, Jaro-
slav Heblák, Petr Charník a Romana Valová) nakonec porazili Hlubinu 
Ostrava 6:2 a zaslouženě postoupili z prvního místa tabulky. Družstvo 
se vrací do divize po dvou sezónách odehraných v krajských soutěžích 
a bude bojovat o co nejlepší umístění v následujícím ročníku. Poděko-
vání patří i ostatním z béčka, jmenovitě Petře Kysilkové, Jiřímu Poláš-
kovi, Michalu Ihnátovi a benjamínku Martinu Kovářovi, kteří se zaslou-
žili o postup v průběhu sezóny.
Družstvo A ve složení Petr Chlachula, Michal Davidík, Petr Charník, 
Ladislav Stárek, Jaroslav Tezzele a Antonín Sochor odpoledne porazilo 
ve třetí lize družstvo Přerova taktéž 6:2 a upevnilo tak svou pozici v ta-
bulce na krásném 4. místě. V letošním roce pomohli áčku výraznými 
výkony i Ladislav Janáč a Jan Sochor. V příští sezóně se bude A-druž-
stvo snažit o ještě lepší umístění ve třetí lize mužů. Soutěž je velmi vy-
rovnaná, a proto se můžou pokusit zabojovat i o postup do druhé ligy.
Družstvo C (Pavel Přikryl, Pavel Švan, Stanislav Lichnovský, Luděk 
Bambušek a Miroslav Langer) v meziokresním přeboru Bruntál – Opa-
va také vyhrálo celou soutěž, ale kvůli sobotním termínům zápasů ne-
budou postupovat do krajského přeboru a zůstanou i pro příští sezónu 
v přeboru okresním. Podrobnější výsledky všech soutěží můžete vyhle-
dat na webu kuzelky.com. Všechny sobotní zápasy lze také sledovat na 
YouTube kanálu KK Jiskra Rýmařov.

První víkend v květnu budou probíhat mistrovství republiky v dospě-
lých kategoriích, v kategorii seniorů se na mistrovství probojoval Jaro-
slav Tezzele. Turnaj se koná 7.–8. 5. ve Valašském Meziříčí a sledovat 
jej můžete online na YouTube kanálu TJ Valašské Meziříčí Kuželky. 
V kategorii žen se na mistrovství republiky nominovala Romana Valo-
vá, která bude hrát v jihočeských Slavonicích. Oběma přejeme hodně 
štěstí při hře.
Děkujeme za celoroční podporu všem našim sponzorům, především 
městu Rýmařovu, díky němuž můžeme pokračovat v nutných rekon-
strukcích zázemí na kuželně. Díky patří i dalším stálým podporovate-
lům, firmám Easy Control Morava, s. r. o., PIPA Klempířství, s. r. o., La-
mont Rýmařov, s. r. o., KS-I Filtertechnik, s. r. o., a RD Rýmařov, s. r. o.

Ladislav Stárek
předseda oddílu

Foto: archiv klubu KK Jiskra Rýmařov
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Fotbalistům Jiskry Rýmařov začala jarní část sezóny
V Moravskoslezské divizi F byla na konci března zahájena druhá polovi-
na sezóny. Jiskra Rýmařov po podzimu okupovala 4. příčku s nepatrnou 
ztrátou na čelo soutěže. Úvod do ročníku však nevyšel týmu trenéra Fu-
rika úplně dle představ.

FK Bospor Bohumín – SK Jiskra Rýmařov 0:0
Rýmařovští zahájili jarní část divizních zápasů v Bohumíně, kte-
rý se po podzimu pyšnil jednou z nejlepších obran v soutěži. To se 
ostatně potvrdilo i ve vzájemném utkání. Útočná esa Jiskry Jeřábek 
s Navrátilem si na defenzivě Bohumína vylámali zuby. Trenér Furik 
oběma vytýkal jejich výkon v prvním poločase. „Oba se zbavovali 
míčů, utíkali ze svých pozic zbytečně do stran, kde příliš nebezpeční 
být ani nemohou,“ hodnotil. Po změně stran Jiskra marně dobývala 
bránu Bohumína. Jeřábek i Navrátil zahodili čisté gólové příležitosti, 
a ze Slezska si tak tým Milana Furika odvezl bod. „Vzhledem k vývoji 
utkání jsme s remízou spokojeni,“ uvedl po utkání trenér, jehož mno-
hem více trápilo zranění kanonýra Pavla Jeřábka, který již v dubnu do 
soutěžního utkání nenastoupil. 

SK Jiskra Rýmařov – FC Heřmanice Slezská (odloženo)
V dalším utkání si Jiskra chtěla spravit chuť i ofenzivní statistiky proti 
poslední Heřmanici. Ostravský celek je outsiderem soutěže, jemuž se 
nejspíše nevyhne sestup o patro níže. Zápas však byl kvůli zhoršené-
mu počasí po dohodě obou týmů odložen na 11. května.

Rýmařovští střelci na mistrovství ČR 2022 ve vzduchových zbraních
V březnu proběhla dvě mistrovství ČR ve sportovní střelbě ze vzducho-
vých zbraní. Zkušená Barbora Holubová má ze zdravotních důvodů zákaz 
sportu nejméně na půl roku a mladší střelci nemají na nominaci zatím 
dostatečnou výkonnost. A tak se nominovali pouze Matěj Rampula v ka-
tegorii mužů, Vendula Sochorová v kategorii starších a Vendula Gerhar-
dová v kategorii mladších dorostenek.

Pro Matěje závodícího v barvách Dukly Plzeň jsou vzduchové disci-
plíny pouze doplňkovými ke kulovým. Celkově skončil na 16. místě 
v jednotlivcích. Na sedmém místě byl s družstvem Dukly Plzeň.
Obě Venduly stejně jako všichni ostatní aktuální studenti Gymnázia 
a SOŠ Rýmařov závodí za MSS SSK Břidličná. Vendula Sochoro-
vá střílela pod své možnosti a skončila celkově sedmá. S družstvem 
Moravskoslezského kraje však získala titul. Vendula Gerhardová 
střílela o něco lépe a před poslední ranou bylo zřejmé, že střelí-li 
deset, bude druhá, pokud devět, bude třetí a bude-li poslední rána 
osm, bude čtvrtá. Nakonec to bohužel byla právě ta osma. S druž-
stvem Moravskoslezského kraje ale také získala titul.

Mnohem úspěšnější bylo naše vystoupení na MČR ve víceran-
né vzduchové pistoli v Ostravě, přestože naše výprava byla ještě 
skromnější. Soutěží se účastnily pouze obě Venduly ve dvou disci-
plínách.
Disciplína standardní vzduchová pistole se v kategorii žen stala jed-
noznačně jejich vzájemným soubojem, který skončil remízou. Obě 
děvčata výkonem 511 bodů společně vytvořila nový český rekord 
v kategorii dorostenek. Podělila se o první a druhé místo. Zvítězila 
Vendula Sochorová, která vstřelila o jednu středovou desítku víc. 
Třetí skončila Jana Wohlgemuthová z Chomutova. Zásluhou děvčat 
zvítězilo i jejich družstvo Moravskoslezského kraje ve složení Ger- 
hardová, Sochorová a Řepka (Astra Bruntál) v kategorii dorostu. 
V disciplíně sportovní vzduchová pistole jednoznačně dominova-
la Vendula Sochorová a novým českým rekordem v kategorii žen 
získala dorostenecký titul. Vendula Gerhardová po slabším začátku 
skončila třetí za Michaelou Wittkovou z Opavy. Společně s Wittko-
vou získaly titul v novém českém rekordu v kategorii žen. Děvčata 
tedy získala titul v každé z disciplín, v nichž se postavila na start. 
Doufejme, že stejně úspěšně proběhne i letní kulová sezóna.

Foto a text: Stefany Janošťák
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SK Beskyd Frenštát p. Radhoštěm – SK Jiskra Rýmařov 3:0 (1:0)
Vůbec nevyšel Jiskře zápas ve Frenštátu pod Radhoštěm. Navzdory 
velké převaze po většinu utkání doplatili hráči na chyby v obraně, 
která inkasovala již v 1. minutě utkání. Následně musela kapitulovat 
ještě dvakrát, a Jiskra si tak z Beskyd odvezla vysokou prohru 0:3. 
Trenér Furik navíc musel před těžkým zápasem s Bílovcem počítat 
další ztráty ve svém týmu. Přišel totiž o zraněného obránce Jana Ko-
líska a vyloučeného záložníka Michala Furika. „Těžce se to hodnotí. 
Výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, musím však říct, že nevyhrál lepší 
soupeř. Jako problém před následujícím utkáním vidím, že jsme přišli 
o další hráče,“ uvedl po utkání trenér.

SK Jiskra Rýmařov – FC Bílovec 2:1 (0:0)
Vydolovat tři body za první jarní výhru se Jiskře podařilo až ve třetím 
mistrovském utkání, do něhož rozhodně nevstupovala v pozici favo-
rita. Do Rýmařova totiž přijel v tu dobu vedoucí celek divize F. FC 
Bílovec je navíc nejofenzivnějším týmem soutěže. Trenér proti němu 
nemohl využít služeb hned čtveřice hráčů základní sestavy. 
Jiskru za výhrou nasměroval v 51. minutě obránce Kamil Kocúr, který 
se prosadil z rohového kopu, kdy mu míč na hlavu poslal nadýchaným 
centrem Václav Konečný. O čtyři minuty později zvýšil po přihrávce 
Petra Krška na rozdíl dvou branek Petr Navrátil. V závěru se Jiskra 
zaměřila především na obranu a udržení výsledku. Trenér Furik navíc 
musel do zápasu postupně nasazovat dorostence. Celé utkání odehrál 
Tomáš Palys, do druhé půle naskočil Milan Křepelka, pro něhož to byl 
navíc první zápas za muže Jiskry v kariéře, zahrál si i Roman Hradil. 
Hostům se v samotném závěru podařilo pouze snížit. „Jsme rádi, že 
jsme jim vrátili podzimní porážku. Jsou to pro nás cenné tři body. 
Jsem rád, že jsme před našimi fanoušky mohli oslavit výhru, která je 
pro nás, vzhledem k absencím, cennější.“

FK SK Polanka nad Odrou – SK Jiskra Rýmařov 0:0 
Jiskra bodovala i minulý víkend, kdy vycestovala na hřiště Polanky. 
Ta se po zaváhání Bílovce v Rýmařově dostala na první příčku divize 
F. Trenér Furik opět postrádal několik hráčů. Proti Polance tak Jiskra 
vsadila na pevnou obranu. Několikrát jí svými zákroky pomohl bran-
kář Petr Kameník. „V těžkých momentech nás podržel, čímž trochu 
napravil své slabší momenty z předchozích zápasů,“ pochválil gól-
mana Furik. I Rýmařov byl ovšem nebezpečný. Zejména přímý kop 

Petra Navrátila a následná hlavička Kamila Kocúra volaly po gólu. 
S oběma příležitostmi si ale obrana Polanky poradila. „Odvážíme si 
odtud cenný bod,“ řekl po utkání Milan Furik.

Tabulka
1. Polanka n. O. 11 3 3 28:13 36
2. Frýdlant n. O. 10 4 2 36:17 34
3. Bílovec 10 3 5 43:29 33
4. Rýmařov 8 5 4 30:21 29
5. Karviná B 9 1 8 41:23 28
6. Vítkovice 9 1 7 32:27 28
7. Frenštát p. R. 8 3 6 28:20 27
8. Nový Jičín 7 4 6 34:25 25
9. Bohumín 6 7 4 21:16 25
10. Opava B 6 5 5 38:20 23
11. Bruntál 4 4 9 17:33 16
12. Havířov 4 4 10 22:40 16
13. Dětmarovice 3 2 13 20:49 11
14. Heřmanice 1 2 14 13:70 5

Muži
30. 4. 16:30 Rýmařov – Karviná B
7. 5. 16:30 Vítkovice – Rýmařov
11. 5. 17:30 Rýmařov – Heřmanice
14. 5. 16:30 Rýmařov – Frýdlant n. O.
21. 5. 17:00 Dětmarovice – Rýmařov
28. 5. 16:30 Rýmařov – Nový Jičín

Starší dorost (U19)
30. 4. 10:00 Krnov – Rýmařov
8. 5. 10:00 Rýmařov – Hlubina
15. 5. 12:00 Vřesina – Rýmařov
22. 5. 10:00 Rýmařov – Velká Polom
29. 5. 10:00 Slavia Opava – Rýmařov

Mladší dorost (U17)
30. 4. 12:15 Krnov – Rýmařov
8. 5. 12:15 Rýmařov – Hlubina

15. 5. 14:15 Vřesina – Rýmařov
22. 5. 12:15 Rýmařov – Velká Polom
29. 5. 12:15 Slavia Opava – Rýmařov

Starší žáci (U15)
30. 4. 13:00 Vřesina – Rýmařov
7. 5. 10:00 Rýmařov – Nový Jičín
15. 5. 10:00 Karviná B – Rýmařov
21. 5. 10:00 Rýmařov – Frýdek-Místek B
28. 5. 10:00 Jablunkov – Rýmařov

Mladší žáci (U13)
30. 4. 14:45 Vřesina – Rýmařov
7. 5. 11:45 Rýmařov – Nový Jičín
15. 5. 11:45 Karviná B – Rýmařov
21. 5. 11:45 Rýmařov – Frýdek-Místek B
28. 5. 11:45 Jablunkov – Rýmařov

Dubnový a květnový program týmů SK Jiskra Rýmařov

Tomáš Lašák
Foto: archiv SK Jiskra Rýmařov
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Fotbal na Rýmařovsku
Břidličná, která byla před startem soutěže považována za jednoho 
z favoritů krajského přeboru, se bude ve zbylých utkáních snažit stáh-
nout náskok vedoucího Krnova a zabojovat o postup do divize F, kde 
hraje i rýmařovská Jiskra. Bude však potřebovat hned několik klopýt-
nutí Slezanů a sama pokud možno body neztrácet. V nižších soutěžích 
se v okresním přeboru daří mužům Staré Vsi, kteří se s Lichnovem pe-
rou o postup do krajské I. B třídy. Ze III. třídy výš by rádo postoupilo 
Horní Město, které k tomu má po podzimu dobře našlápnuto. 

Krajský přebor – muži
30. kolo: Čeladná – Břidličná 1:7; 17. kolo: Břidličná – Jakubčovice 
3:2; 19. kolo: Břidličná – Kobeřice 4:2; 20. kolo: Oldřišov – Břidlič-
ná 2:2; 21. kolo: Břidličná – Petrovice 5:1

Tabulka
1. Krnov 17 2 2 59:24 53
2. Břidličná 13 3 4 57:25 42
3. Kobeřice 11 5 4 40:26 38
4. Háj ve Slezsku 11 4 5 40:24 37
5. Pustá Polom 11 3 6 38:29 36
6. Hlubina 10 2 8 43:28 32
7. Orlová 9 3 8 37:37 30
8. Petřvald na Moravě 7 6 6 33:28 27
9. Brušperk 7 5 8 21:24 26
10. Jakubčovice 8 2 10 30:36 26
11. Český Těšín 7 1 13 30:31 22
12. Oldřišov 6 3 10 32:36 21
13. Dolní Datyně 4 5 11 21:43 17
14. Petrovice 3 4 13 17:56 13

Okresní přebor – muži
15. kolo: Lichnov – Velká Štáhle 2:0; Stará Ves – Lomnice 3:2; Dolní 
Moravice – Horní Benešov 0:0; 17. kolo: Horní Benešov – Lomnice 
1:0; Dolní Moravice – Staré Město 3:3; Světlá Hora – Velká Štáhle 

2:3; 18. kolo: Velká Štáhle – Dolní Moravice 0:5; Staré Město – Stará 
Ves 2:4; 19. kolo: Stará Ves – Velká Štáhle 5:2; Dolní Moravice – 
Osoblaha 6:0

Tabulka
1. Stará Ves 12 1 2 57:26 37
2. Lichnov 11 2 2 56:16 35
3. Vrbno p. Pradědem 10 2 4 55:24 32
4. Dolní Moravice 8 5 3 38:21 29
5. Vysoká-Pitárne 8 3 3 36:21 27
6. Světlá Hora 8 1 7 35:28 25
7. Velká Štáhle 6 2 8 34:40 20
8. Staré Město 5 3 8 27:32 18
9. Horní Benešov 5 3 8 23:33 18
10. Brantice 4 4 7 24:38 16
11. Slezské Rudoltice 4 3 9 37:43 15
12. Osoblaha 4 0 11 28:68 12
13. Lomnice 0 1 13 13:73 1

III. třída – muži
13. kolo: Ryžoviště – Dětřichov nad Bystřicí 2:6; Malá Morávka – 
Nové Heřminovy 0:7; Milotice nad Opavou – Horní Město 2:2

Tabulka
1. Horní Město 6 1 0 41:9 19
2. Nové Heřminovy 5 0 1 34:10 15
3. Malá Morávka 4 0 3 11:20 12
4. Razová 3 0 3 20:20 9
5. Milotice n. Opavou 2 1 4 18:27 7
6. Dětřichov n. Bystř. 1 0 5 8:20 3
7. Ryžoviště 1 0 6 9:35 3

Tomáš Lašák
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Výhody zubní náhrady Deflex:
•	 bez	kovu,	v	ústech	nepostřehnutelná
•	 odolná	proti	prasknutí,	prakticky	nerozbitná
•	 lehká	a	komfortní
•	 vhodná	pro	alergiky
•	 odolná	vůči	usazování	zubního	kamene
•	 cenově	dostupná

Zaujaly Vás zubní náhrady Deflex
a rádi byste získali více informací?
Zeptejte	se	v	naší	zubní	laboratoři:

Telefon:	603	509	480
Věra	Ryšavá

Bartákova	602/21,	795	01	Rýmařov
(před	osobní	návštěvou	nutná	telefonická	domluva)	

Zubní laboratoř Věra Ryšavá 
v Rýmařově

Dostali	 jste	se	do	situace,	kdy	po-
třebujete	 zhotovit	 novou	 částeč-
nou	nebo	celkovou	zubní	náhradu?	

Zubní	náhrady	z	materiálu	Deflex	nabízí	řešení.	Nejmodernější	technologie	Deflex	umožňuje	vyrábět	
nadstandartní	zubní	náhrady	vzhledem	k	vlastnostem	inovovaných	materiálů.	Tyto	náhrady	jsou	přes-
nější,	lépe	drží	v	ústech,	jsou	pevnější	a	odolnější	než	zubní	náhrady	vyráběné	klasickými	pryskyřicemi.	Je-
jich	hlavní	výhodou	je	možnost	zhotovení	prakticky	nepostřehnutelné	náhrady	bez	kovových	či	drátěných	
spon.	Oproti	ostatním	materiálům	je	náhrada	Deflex	vhodná	pro	alergiky.

zhotovuje	bezkovové	estetické	
zubní	náhrady	nejmodernější	

technologií	DEFLEX
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Pojďte pracovat se špičkami v oboru, staňte se součástí našeho týmu. 

Zjistěte si více o všech pozicích, které nabízíme:
www.rdrymarov.cz/kariera

Do našeho týmu hledáme šikovného kolegu na pozici 
Recruiter – náborový pracovník

RD Rýmařov je více než 50 let 
synonymem kvalitního bydlení

PŘIDEJTE SE K NÁM 
NABÍZÍME:
• Především fajn kolektiv se smyslem  

pro humor

• Neformální pracovní prostředí v Rýmařově 

• Možnost využít kanceláře také v centru 
Prahy

• 5 týdnů dovolené

• Příspěvek na stravování, dovolenou  
a dětskou rekreaci

• Příspěvek na penzijní připojištění 
• Odměny při životním jubileu
• Očkování proti chřipce
• …a další příjemné benefity

Životnost dřevostavby RD Rýmařov 
oceníte vy i vaše vnoučata

AKČNÍ DŮM
Představujeme vám Bungalov 72
• Dům na klíč vhodný pro jakýkoli pozemek
• Příjemné a praktické bydlení pro pár 
   či menší rodinu
• Jednoduchý tvar
• Na výběr dva typy střech: sedlová a plochá

Akční cena od 2 998 913 Kč vč. DPH
• Základová deska v ceně

Více informací na: www.rdrymarov.cz
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