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Výstavba a opravy jsou  
v Rýmařově v plném proudu

Na autobusovém nádraží  
se připojíte k wifi zdarma

 
 

Senioři objevovali dědictví  
předků v Ozimku i v Rýmařově

Festival JesART letos nabídne  
vystoupení Terezy Balonové a ZUŠ  

První ročník koloběžkového závodu 
přivítal více než 100 závodníků
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Aktuálně z města

Stavební práce v Rýmařově jsou v plném proudu
Jak jste si mnozí všimli, ve městě právě probíhá značná stavební činnost. Věřte tomu, 
že realizované stavby nesouvisí, jak se po městě povídá, s podzimními volbami. Jde 
v převážné většině o práce na komunikacích, tedy liniové stavby, a příprava projekto-
vé dokumentace, vyřízení povolení, získání dotací a veškerých náležitostí u takových 
staveb trvá několik let. Jejich součástí je většinou oprava splaškové kanalizace, zří-
zení nebo oprava kanalizace dešťové a vše doplňují další inženýrské sítě, které např. 
neumožňují umístění v ideální trase apod. 

Oprava Husovy ulice
Příkladem je oprava Husovy ulice, kde 
probíhají veškeré uvedené práce. Se 
správci sítí se navíc podařilo domluvit 
uložení chrániček do země jako přípra-
vu pro budoucí přemístění nadzemního 
vedení nízkého napětí z konzol domů 
a betonových sloupů. Na stavbě sou-
běžně probíhá archeologický průzkum, 

podrobně se nálezům věnujeme v sa-
mostatném článku. V současné době 
probíhají výkopové práce pro uložení 
kabelu veřejného osvětlení, na části 
ulice a nových parkovacích ploch se 
již osazují obrubníky, kope se dešťová 
kanalizace a provádí se obložení opěr-
né zdi kamenivem. Stavební práce by 
měly skončit v srpnu. 

Rekonstrukce Lipové ulice
Zahájena byla i oprava Lipové ulice, 
která je poslední komunikací v centru 
města čekající na rekonstrukci. Vítě-
zem výběrového řízení na její provede-
ní se stala společnost Berkastav Bruntál 
s nabídkovou cenou 5 336 100 korun. 
Práce zahrnují kompletní opravu včet-
ně zřízení nového chodníku a veřejné-
ho osvětlení. Nyní probíhají práce na 
odtěžení stávajících podkladních vrstev 
komunikace, výkopy pro dešťovou ka-
nalizaci, odpojení a demontáž sloupů 
veřejného osvětlení. Předpoklad do-
končení je do července 2022. 

Ulice Julia Fučíka byla rozšířena
Další, již téměř dokončenou stavbou 
je ulice Julia Fučíka (za Hroznem). 
Rekonstrukcí cesty došlo k jejímu roz-
šíření, stávající panely byly nahrazeny 
asfaltovým povrchem, vybudována 

byla dešťová kanalizace a nové veřej-
né osvětlení. Následovat bude výsadba 
dvou stromů, osazení svislého doprav-
ního značení, drobné terénní úpravy 
a osetí travním semenem. 

Ulice Bednářská v Janovicích projde 
rekonstrukcí
Rekonstrukce komunikace byla zahá-
jena také v Janovicích na Bednářské 
ulici. I zde dojde ke kompletní opravě 
včetně konstrukčních vrstev, nového 
veřejného osvětlení a terénních a sa-
dových úprav. Technicky nejsložitější 
bylo vyřešení odvodu dešťové vody 
novou kanalizací a přečerpávací jím-
kou svedenou do Podolského potoka. 
Opravu provádí vítěz výběrového říze-
ní, spol. TRE BAU, s. r. o., Ostrava, za 
nabídkovou cenu 6 173 544,03 korun. 
Předpokládaný termín dokončení je 
září 2022. 

Oprava komunikace k čistírně od-
padních vod
Pro občany možná méně významná, 
ale pro chod města důležitá je účelová 
komunikace k místní čistírně odpad-
ních vod na ulici 8. května, která také 
projde rekonstrukcí. Na tuto akci obdr-
želo město příslib dotace z programu 
ministerstva pro místní rozvoj a nyní 
je v jednání podpis smlouvy o dílo se 
zhotovitelem. Předpoklad dokončení je 
do 60 dnů od zahájení stavebních prací.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT05/2022

4

Výměna vodovodního řadu a přípojek vody na ulici 1. máje
Na ulici 1. máje probíhá výměna hlavního vodovodního řadu a přípo-
jek vody k jednotlivým rodinným domům. Tuto stavbu pro společnost 
VaK Bruntál, a. s., realizuje firma Vliva Krnov. Výměna by měla být 
hotová do konce května 2022. Následně budou v ulici prováděny sta-
vební práce společnosti ČEZ, a. s., konkrétně přeložení nadzemního 
vedení nízkého napětí do chodníku. Předpokládaný termín realizace je 
od 1. do 30. června 2022. Současně s tím bude probíhat oprava měst-
ské splaškové kanalizace (za bytovými domy a obchodem Hruška – 
převážně v zeleni), kterou pro město Rýmařov na základě výběrového 
řízení provede společnost JR STaKR, s. r. o., Bruntál, za nabídkovou 

cenu 1 144 660 korun. 
Předpokládá se realiza-
ce do 40 dnů od zahájení. 
Nyní připravujeme výbě-
rové řízení na zhotovitele 
kompletní opravy povrchů 
komunikace v této ulici. 
Projekt počítá i s rozšíře-
ním chodníku podél řado-

vých rodinných domků, odvodněním komunikace, umístěním nového 
veřejného osvětlení a se sadovými úpravami. 

Oprava cesty ke Kyselé
Město nezapomíná ani na opravy komunikací mimo intravilán. Mezi 
ně lze zařadit cestu ke Kyselé, která byla zničena těžbou při kůrov-
cové kalamitě. Na tuto opravu získalo město ze Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu příslib dotace a akce bude zahájena v čer- 
vnu. Opravu provede vítěz výběrového řízení – spol. KÁMENBAU, 
s. r. o., Vidče, za nabídkovou cenu 2 828 453,06 korun. Předpoklad 
dokončení je do 80 dnů od zahájení. 

Přechod pro chodce u polikliniky
Důležitou, v tomto týdnu 
dokončenou akcí je nový 
přechod pro chodce na 
komunikaci Pivovarská 
u polikliniky. Osvětlený 
přechod zajisté zvýší bez-
pečnost při přecházení této 
rušné křižovatky. 

Nové dětské hřiště v Janovicích
Těsně před dokončením jsou i práce na výstavbě nového dětské-
ho hřiště na Školní ulici 
v Janovicích. Hřiště bude 
oplocené, s tartanovým po-
vrchem, dřevěnými man-
tinely, s všestranným vyu-
žitím, např. pro nohejbal, 
volejbal, tenis, basketbal 
atd. Nyní probíhá polo-
žení finální vrstvy tartanu 
a drobné terénní úpravy. 

Opravy na rýmařovském hřbitově
Město Rýmařov myslí 
také na naše pietní místo 
a hřbitov. Právě jsou do-
končovány stavební úpra-
vy na smuteční kapličce 
a přiléhajících zídkách, kde 
bylo provedeno otryskání, 
vyspravení, provedení no-
vých hlav a nátěru. Nyní se 
dokončují štukové vrstvy 
omítek vnějšího zdiva, spárování kamenného soklu, nátěr štukových 
omítek fasádní barvou, nátěr betonových hlav a říms. 

Pokračuje stavba domu s pečovatelskou službou
Nejnákladnější a nejvýznamnější akcí tohoto roku je výstavba nové-
ho domu s pečovatelskou 
službou na Lidické ulici. 
Třípodlažní objekt s 19 
bezbariérovými bytovými 
jednotkami má již osazena 
okna a položeny krovy. Na 
tuto akci získalo město Rý-
mařov dotaci z programu 
ministerstva pro místní roz-
voj ve výši 600 tis. korun 
na bytovou jednotku. Nyní 
probíhají práce na vnitřních 
rozvodech vody, elektroinstalace a pokládka střešní fólie a laťování, 
vše dle harmonogramu a s předpokládaným dokončením v září letoš-
ního roku. 

Nové fotovoltaické elektrárny a další úspory energií
V dnešní době je často skloňováno i téma energií. Město Rýmařov 
díky podpoře Státního fondu životního prostředí vybuduje tři fotovol-
taické elektrárny, a to na střechách čistírny odpadních vod, školky na 
ulici 1. máje a administrativní budovy, kde sídlí městské společnosti 
Byterm, p. o., a Městské služby Rýmařov, s. r. o. Jde o pilotní projek-
ty tohoto typu na městských budovách a pevně věříme, že nezůstane 
jen u těchto realizací. S úsporou energií souvisí i výměna zastaralých 
kotlů na radnici a v administrativní budově Městských služeb a By-
termu na Palackého ulici. Dalším opatřením letošního roku vedou-
cím k energetickým úsporám bude výměna termostatických hlavic 
topných těles a osazení nového měření a bezdrátové regulace na ZŠ 
Jelínkova. 

Věříme, že se všechny stavby podaří dotáhnout do úspěšného konce, 
v dohodnutých termínech a hlavně cenách. Rušná stavební činnost 
přináší plno omezení, a proto doufáme, že budete shovívaví a trpěliví. 
Odměnou za to budou nám všem lepší životní podmínky a prostředí 
našeho města.

Luděk Šimko
starosta

Foto: redakce

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat
ve čtvrtek 23. června od 17:00 

ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10

Odkaz na živé vysílání, program zasedání a případné změny najdete na www.rymarov.cz
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Závodníci v koloběhu převzali ocenění za reprezentaci
Zástupci města v sobotu 7. května slavnostně ocenili reprezentanty v ko-
loběhu. Ti doplnili sportovce, kteří odměny převzali už 12. dubna na 
městské radnici. Předání ocenění proběhlo na lyžařské chatě ve Strá-
leckém údolí u příležitosti ukončení sezóny Ski klubu RD Rýmařov. 
Za přítomnosti vedení klubu, rodičů, kamarádů a přátel běžeckého 
lyžování a koloběhu sportovci převzali pamětní listy, drobné dárky 
a finanční ocenění z rukou starosty Luďka Šimko a místostarostky 
Lenky Vavřičkové. Reprezentanti v koloběhu ze Ski klubu RD Rýma-
řov pod vedením trenérů Kateřiny Fryblíkové, Martiny Baruselové, 
Radima Keclíka a Jana Sázela se umístili na předních místech v Mis-
trovství ČR – ROLLO LIGA 2021, a to v individuálních závodech 
ve sprintu a v kritériu a ve štafetách. Jmenovitě jsou to závodníci: 
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 a Kryštof Vystrčil. Je třeba doplnit, že koloběh je pro 
tyto mladé závodníky doplňkovou disciplínou k běžeckému lyžování, 
ve kterém se bohužel v minulé covidové sezóně konalo jen minimum 
závodů. O to víc se těšíme na běžecké úspěchy našich reprezentantů 
v tomto roce.
Starosta s místostarostkou sportovcům poděkovali za reprezentaci 
a za šíření dobrého jména Rýmařova a popřáli jim hodně síly, energie 
a odhodlání. Také poděkovali trenérům za trpělivost a čas věnovaný 
jejich svěřencům. Všichni přítomní si mohli během promítání pre-
zentací připomenout nejlepší zážitky ze soustředění, ale i různorodost 

tréninků a aktivit, kterým se děti věnují. 
Tyto i další oceněné sportovce nominovaly kluby, organizace nebo 
sdružení, pod jejichž hlavičkou působí, v rámci pravidel Programů 
podpory tělovýchovy a sportu. Rada města pak rozhodla o konkrétních 
oceněných a výši poskytnutého finančního daru. Město podporuje spor-
tující děti a mládež každoročními příspěvky na činnost klubů, účast na 
soutěžích a zvláštními odměnami pro nejúspěšnější reprezentanty.

JS
Foto: Ladislav Baslar

U radnice byla umístěna nová elektronická úřední deska
Město Rýmařov se rozhodlo pro obnovu staré, již 
nevyhovující elektronické úřední desky. Kiosek 
elektronické úřední desky je jeden z moderních 
způsobů komunikace s občany. Hlavní výhodou 
je přímé napojení na sekci webových stránek 
Úřední deska, a tím odpadá složité vyvěšování 
papírových dokumentů.
Elektronická úřední deska je v souladu s plat-
nou legislativou a všemi zákonnými povinnost-
mi. Je přístupná všem včetně občanů s handi-
capem (jednoduché ovládání a předčítání tex-
tu), a to za každého počasí a v jakékoliv denní 
době. Pro případ výpadku elektřiny je elektro-
nická úřední deska jištěna záložními bateriemi.

Vyvěšování dokumentů se provádí přímo z no-
vého informačního systému Vera Radnice, 
který byl pořízen loni a je na Městském úřadě 
Rýmařov v provozu od letošního roku. Jedním 
z přínosů pro úřad je úspora nákladů na tisk 
dokumentů i času v porovnání s administrací 
klasické úřední desky.
Elektronická úřední deska je prvním viditel-
ným krokem v pokračující elektronizaci agend. 
V blízké době mohou občané očekávat např. 
spuštění Rozpočtového portálu města na webo-
vých stránkách, kde se v grafické podobě bu-
dou moci seznámit s nakládáním s veřejnými 
prostředky.
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Na autobusovém nádraží se připojíte k wifi zdarma
Město Rýmařov se rozhodlo zprovoznit bez-
platné připojení k wifi na prvním vytipovaném 
místě – na autobusovém nádraží. Občané i ná-
vštěvníci města tak budou mít zdarma přístup 
k důležitým informacím.

Je trendem dnešní doby, že města zpřístup-
ňují v určitých zónách internet zdarma. Jde 
o relativně levnou a dostupnou technologii, 
město stojí poskytování free wifi měsíčně 

maximálně jednotky tisíc korun. Pro připo-
jení je nastaven omezený časový (30 minut) 
a datový limit (2 Mb/s na uživatele). Posky-
tovaná rychlost připojení byla zvolena tak, 
aby lidé nezneužívali systém ke stahování 
filmů a podobně.
Zjednodušený návod pro připojení:
Na svém telefonu vyhledejte následující ná-
zev wifi sítě: WiFi Rymarov
Poté budete přesměrováni na stránku, kde 
budete muset odsouhlasit podmínky přístu-
pu, a poté budete mít přístup na internet. 
V současnosti je hotspot v ověřovacím provo-
zu a po vyhodnocení využití může být veřejná 
wifi síť rozšířena do dalších lokalit města.

Jiří Františák
informatik MěÚ Rýmařov

Foto: redakce

Rýmařovský strážník uspěl na běžeckých závodech
Ve 20. ročníku městského běžeckého závodu v Pardubicích, který je sou-
časně přeborem České republiky ozbrojených jednotek, zazářil strážník 
Městské policie Rýmařov Michal Dočkálek, když obsadil stupně vítězů. 
Závod se konal 27. dubna pod názvem Pardubická devítka. Jde o nej-
větší závod pořádaný ve všední den v ČR, letos ho běželo celkem 202 
účastníků. V Pardubické devítce měří síly registrovaní závodníci, re-
kreační běžci, ale jak již bylo zmíněno, je také celostátním přeborem 
ozbrojených složek a pracovníků Českých drah. Za ozbrojené složky 
nastoupilo 49 závodníků a strážník Městské policie Rýmařov Michal 
Dočkálek mezi nimi vybojoval třetí místo. Pardubickou devítku běžel 
poprvé a podle vlastních slov by za městskou policii rád startoval i na 
dalších běžeckých závodech. 
„Běželo se mi docela dobře, ale cítil jsem, že to mohlo být mnohem 
lepší. Poslední měsíc před závodem jsem skoro vůbec neběhal, protože 
mě od listopadu minulého roku trápila zraněná noha. Takže nakonec 
mohu být s výsledkem asi spokojený. Počasí pro běh bylo naprosto 
ideální. Startovalo se v 18:00, kdy bylo na běh příjemných 12 stup-
ňů. Běželo se šest kol se startem a cílem na Pernštýnském náměstí. 
Konkurence byla opravdu veliká,“ sdělil své dojmy ze závodu Michal 
Dočkálek. V absolutním pořadí závodníků získal jedenácté místo. 
„Je to úspěch pro městskou policii i Rýmařov. Jsem velice hrdý na 
to, že jsou v našich řadách nadšení sportovci, a kolegovi Michalovi 
Dočkálkovi gratuluji. Věřím, že půjde příkladem dalším zájemcům 

o místo strážníka, které bychom rádi uvítali v našich řadách,“ řekl 
starosta Luděk Šimko. 
„Chtěl bych poděkovat městu Rýmařovu a našemu oddělení, že mi 
byly vytvořeny skvělé podmínky. Dále pak Atletice Rýmařov, jmenovi-
tě Tomáši Bednářovi, který se stará každý den o můj tréninkový plán, 
a v neposlední řadě Klempířství Pipa, které mi poskytlo příspěvek na 
sportování,“ vyzdvihl své podporovatele rýmařovský strážník.

JS
Foto: Filip Sedlák

Poté bude následovat zprovoznění Portálu občana města. V tomto 
případě technologie umožní všem občanům po zadání rodného čís-
la zjistit případné nedoplatky vůči městu (za odpady, za psa a jiné) 
a rovněž jejich snadné zaplacení pomocí karty (jak jsou zvyklí z mno-
ha e-shopů). Portál občana města bude průběžně doplňován o další 

funkce, např. možnost on-line požádat o dotace z rozpočtu města, vy-
plňování on-line formulářů a podobně.

Jiří Františák
informatik MěÚ Rýmařov

Foto: redakce
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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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Záměr vybudování retailového parku – ul. Opavská
V minulých dnech se nezávisle na sobě dvě realitní společnosti obrá-
tily na město Rýmařov se žádostí o odprodej parcely souběžné s ul. 
Opavská. Konkrétně se jedná o lokalitu na okraji města v místě auto-
busových zastávek naproti závodu RD ve směru od Bruntálu. Poptávka 
parcely je cílená na výstavbu nového obchodního centra s hlavním pro-
dejcem společností BILLA a čtyřmi retailovými prodejnami se zbožím 
každodenní potřeby, za situace, kdy nevelké „retailové parky“ zažívají 
v současné době zejména v menších městech nebývalý rozmach.
K uvedené žádosti vybudování nového obchodního centra v Rýmařově 
proběhla na posledním jednání mezi členy hospodářské komise disku-
ze, v jejímž průběhu se ke schválení záměru pro další projednání v radě 
a zastupitelstvu města negativně vymezila zejména stávající místosta-
rostka. Svůj názor odůvodnila pouhými dvěma body, cituji:
1. Podle územního plánu se jedná o plochu pro průmyslovou zónu 

a tím, že vytrhneme uprostřed její část, tak tím celou plochu zne-
hodnotíme. Do budoucna bude její využití ztíženo. Nyní zemědělská 
půda, která je obhospodařovaná.

2. Špatná dostupnost pro místní obyvatele, vzhledem k tomu, že je 
pozemek na okraji města. Projekt je zacílen spíše na projíždějící 
přes Rýmařov.

Ad 1. „Vytržení“ z jaké průmyslové zóny měla místostarostka města 
na mysli? Stávající majetkové poměry v tzv. „průmyslové“ zóně do-
kládá přiložená situační mapa, kde z pěti (5) parcel je město Rýmařov 
vlastníkem pouze jedné (1) z nich – parc. č. 3381/3 o výměře 6 978 
m2, z celkové výměry 151 186 m2. Dvě parcely se nacházejí v majetku 
Státního pozemkového úřadu a dvě parcely s výrazně většinovou vý-
měrou vlastní soukromá osoba.
Ad 2. V souvislosti s omezováním dopravních spojů občanů Rýmařova 
do okolních měst předešlý starosta Ing. Klouda prohlašoval, že „dnes 

má každý auto“. Ano, paní místostarostko. Ta slova čtete správně – 
dnes má každý auto.
Více důvodů, proč žádosti obou žadatelů k dalšímu projednání v radě 
a zastupitelstvu města nepřipustit, místostarostka neuvedla.
Oproti zamítavému názoru místostarostky Ing. Vavřičkové a dalších tří 
členů komise včetně starosty Ing. Šimko (Mgr. Koňařík od zamítnutí 
posléze ustoupil) jsem přímo na jednání komise uvedl argumenty, proč 
je třeba o předložených žádostech mezi zastupiteli dále podrobně dis-
kutovat, a ne je shodit ze stolu hned na počátku:
1. Zvýšení míry konkurence mezi stávajícími obchodníky a obchodní-

mi řetězci ve městě => zvyšování tlaku na obchodníky na konku-
renční růst mzdového ohodnocení zaměstnanců.

2. Přínos finančních prostředků do rozpočtu města za prodej parcely.
3. Zvýšení zaměstnanosti, vytvoření nových pracovních míst ve městě.
4. Odvod do rozpočtu města – každoročně – sdílená daň z příjmů ze 

závislé činnosti fyzických osob (téměř 26 %).
1. Odvod do rozpočtu města – každoročně – příjem do rozpočtu města 

z titulu odvodu daně z nemovitosti (ve výši 100 %).
Dále navrhuji, aby se k záměru vyjádřili rovněž sami občané včet-
ně volby retailových služeb (zaměření prodejen) a zapojili se do ve-
řejné diskuze formou dotazníkové ankety uspořádané na webových 
stránkách města a na sociální síti „Facebook“, s informacemi o jejím 
konání v „Mobilním rozhlasu“ a v „Rýmařovském horizontu“.
Jeden z mých dědů mně už jako malému klukovi říkával: „Není nic 
odsouzeníhodného na tom, když člověk nemůže. Mnohem horší je však 
to, když se mu nechce.“ V postavení zastupitele jsem již nejedenkrát 
nabyl přesvědčení, že se vedení města mnohdy takříkajíc „chce“ pouze 
v případech, kdy jejich osobní zájem převyšuje zájem veřejný.

JUDr. Jan Cuták, opoziční zastupitel

Reakce na předchozí článek
Předně je třeba upřesnit, že rozhodování o žádosti developerských 
společností (nikoliv realitních) je ve fázi projednání záměru prodeje 
pozemku. To znamená, že zastupitelé stojí před rozhodnutím, zda na 
daném místě je, či není vhodné vystavět obchodní centrum. 
Důvodů, které mě osobně vedou ke skeptickému náhledu na tento zá-
měr, mám celou řadu, nikoliv jen ty uvedené na jednání hospodářské 

komise: nabourání celkové koncepce urbanistického řešení města, 
špatná dostupnost lokality k tomuto účelu, v kratším horizontu od-
liv zákazníků místních podnikatelů a hrozba ukončení jejich živností, 
neodvratný vývoj v nákupním chování obyvatel směrem k on-line 
nákupům, což může mít v dlouhodobém horizontu za následek další 
opuštěnou stavbu, atd. Uvažování developera je ale pochopitelné – 

Názory rýmařovských zastupitelů 
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stavět na zelené louce je levnější a snazší než řešit výkup soukromých 
pozemků a demolice, pokud by chtěl stavět kdekoli jinde v našem 
městě. Toto vše jsme s kolegy diskutovali na radě města.
A jaké jsou argumenty a „fakta“ pana zastupitele Cutáka? Velikost prů-
myslové zóny dle územního plánu není 151 tis. m2, jak mylně uvádí, 
ale cca 73 tis. m2, není totiž plánovaná na celé výměře pozemků v dané 
lokalitě. Je tedy menší než již obsazená průmyslová zóna na Ondřejov. 
Plocha, na které chce developer realizovat svůj záměr, představuje asi 
10 % celé výměry. Daná průmyslová zóna je v Rýmařově poslední 
vhodná pro umístění staveb pro průmyslovou výrobu, ale také drobnou 
a řemeslnou výrobu, technické služby, skladování atd. Poloha průmy-
slové zóny na východ od města mimo zastavěnou plochu je pro tento 
účel ideální – dopad na život občanů města (imise, hluk) by byl mini-
mální. Zabráním střední části pozemku se ztíží, ne-li znemožní využití 
celé plochy, která tak ztratí svůj budoucí potenciál.
Jediný argument, o kterém nepolemizuji, je příjem z prodeje parcely. 
Ale je to v době, kdy příjmy do rozpočtu města představují částku 319 
mil. Kč, pro nás tak zásadní? Další předložený „fakt“ pana zastupitele 
je „každoroční odvod do rozpočtu města ze sdílených daní z příjmů ze 
závislé činnosti fyzických osob (téměř 26 %)“. Odpusťme panu za-
stupiteli, že zaměňuje fyzické a právnické osoby. Zcela jistě ví, jaký 
je mezi nimi rozdíl, jen se prostě upsal. Jaká je tedy skutečnost? Daně 

z příjmů všech právnických osob na území republiky jsou příjmem 
státního rozpočtu a z celého tohoto balíku je do rozpočtu všech obcí 
poukázáno 25,84 %. Mezi obce se pak tento podíl přerozděluje dle 
počtu obyvatel, velikosti katastrálního území a počtu dětí navštěvu-
jících ZŠ a MŠ. Konkrétně Rýmařov v letošním roce obdrží z tohoto 
balíku 0,052542 %. Žádná nová provozovna na území obce nemá tedy 
(bohužel) na výši našich rozpočtových příjmů zásadní a dlouhodobý 
dopad. A poslední argument – odvod do rozpočtu města z titulu placení 
daně z nemovitosti. Ten lze zjistit již nyní – podle předložené studie 
developera by roční příjem činil 95,5 tis. Kč.
Pan zastupitel se neustále staví do pozice bojovníka za zájmy města 
a jeho občanů. Ale jak hlasoval při nedávno projednávanému odkou-
pení objektu polikliniky? Byl proti. Jediným jeho argumentem byl 
technický stav dané nemovitosti. Naštěstí většina zastupitelů si je vě-
doma, že jedině vlastnictvím polikliniky získá město a jeho občané jis-
totu zachování stávající ambulantní lékařské péče, a výkup schválili. 
Nicméně rozhodnutí o tom, zda kvůli absenci prodejny s obuví po-
stavíme za městem BILLU, je na každém ze zastupitelů. Já se nemo-
hu ubránit dojmu, že panu Cutákovi nejde o dobro Rýmařovanů, ale 
o projíždějící turisty. 

Lenka Vavřičková
místostarostka

Na silnici z Hvězdy na Ovčárnu bude od 23. května do 15. listopadu 2022 probí-
hat oprava krajnice a výměna svodidel.
Provoz již v současné době probíhá kyvadlově, nyní bude v některých den-
ních dobách zcela zastaven:
Ve všední dny
00:00–06:00 Komunikace uzavřena, zákaz vstupu
07:00, 08:00, 09:00, 09:50 Výjezd na Ovčárnu
07:30, 08:30, 09:30, 10:00 Sjezd z Ovčárny
10:20–15:20 Komunikace uzavřena, zákaz vstupu
15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 18:50 Výjezd na Ovčárnu
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15 Sjezd z Ovčárny
19:30–24:00 Komunikace uzavřena, zákaz vstupu
V sobotu a v neděli bude komunikace průjezdná bez časového omezení.

JS
Zdroj: www.rymarov.cz

Užitečná informace

Provoz na Ovčárnu bude v létě omezen

Zdravotnictví

Jarní období je pro řadu očkování ideální, říkají odborníci
Redukce výskytu infekčních onemocnění až úplné vymýcení výskytu ně-
kterých nemocí v průběhu historie je výsledkem rozsáhlé povinné i ne-
povinné vakcinace populace. Nejen rutinní vakcinaci provádí i lékaři 
v Nemocnici AGEL Podhorská. 
Více než rok evokuje pojem „očkování“ v lidech celosvětovou pan-
demii onemocnění covid-19. Nejen v rámci evropského imunizační-
ho týdne je vhodné ale podotknout, že v případě vakcín nehovoříme 
zdaleka pouze o onemocnění covid-19. Právě jarní chladnější měsíce 
jsou nejvhodnější dobou například k očkování proti klíšťové encefali-
tidě, tzn. virovému zánětlivému onemocnění mozku, které se nejčas-
těji vyskytuje po přisátí infikovaného klíštěte. Proti klíšťové encefali-
tidě se očkuje třemi dávkami základního očkování, první přeočkování 
se provádí po třech letech, další přeočkování po pěti letech. Očkují 
se převážně osoby, které pobývají v oblastech výskytu onemocnění, 
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Prezentiáda a den ve firmách
Dne 9. března proběhla v rámci OKAP II Prezentiáda v anglickém 
jazyce. Cílem této aktivity bylo předvést získané odborné vědomos-
ti a znalosti žáků oboru Kuchař-číšník a studentů maturitního oboru 
Masér sportovní a rekondiční. Žáci kuchařského oboru vystoupili se 
svými jídelními lístky (menu), popsali je, vysvětlili postup přípravy 
a zmínili použité ingredience. Studenti oboru masér prezentovali od-
bornou část svého studia, která se týkala historie masérství, technik 
masáží, vybavení masérny a hygieny.
Všechny prezentace byly ohodnoceny odbornou porotou (pedagogy 
– realizátory, odborným garantem klíčových aktivit – jazyky) a di-
váckou porotou z řad prezentujících žáků. Všichni zúčastnění byli 
spokojeni jak s průběhem celé aktivity, tak i s jejími výsledky. Po ce-
lou dobu prezentiády panovala výborná pracovní atmosféra. V únoru 
2022 proběhla u zmíněných oborů také Prezentiáda v německém 
jazyce. 
V rámci OKAP II Den ve firmách se uskutečnil 12. dubna výjezd 
20 žáků Gymnázia a SOŠ Rýmařov do firmy Miele Uničov. Odborná 
exkurze zahrnovala nejen přednášku o firmě, ale také zhlédnutí pro-
stor zázemí firmy, obchodního oddělení, provozu a v neposlední řadě 
oddělení jakosti a kontroly. Žákům byla zdůrazněna potřeba znalosti 
cizích jazyků, a to německého a anglického. Ve firmě Miele je po-
važována za nutnost. Také byla nabídnuta možnost participace firmy 
Miele na případné diplomové práci budoucích studentů VŠ. 

Žáci po exkurzi vyplňovali pracovní listy, které byly konfigurovány 
přímo pro tuto příležitost. Vyzkoušeli si odbornou slovní zásobu při 
tvorbě myšlenkových map, kterou následně použili v eseji na téma 
„Exkurze v Miele Uničov“. Exkurze byla pedagogy i žáky hodnocena 
kladně.

Mgr. Ivana Ducháčová
odborný garant klíčových aktivit – jazyky

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov
Foto: archiv školy

Ordinace praktické lékařky pro dospělé
MUDr. Jany Ebertové oznamuje

Od 1. července 2022 dochází ke změně ordinační doby a sídla ordinace v Rýmařově.

Nová adresa:
Poliklinika Rýmařov

Pivovarská 11, Rýmařov, 795 01
3. patro, bezbariérový vstup

Nová ordinační doba v Rýmařově:
Pondělí: 7:00–11:00  14:00–16:00
Úterý: 7:00–11:00  14:00–18:00
Středa: 7:00–11:00  13:00–15:00

Čtvrtek: ordinace Janovice (7:00–11:00, 13:00–15:00)
Pátek: 7:00–11:00

Každý pracovní den je v čase 10:00–11:00 závodní péče.
Ordinace v Janovicích sídlo nemění.

Tel: 554 212 850, 608 983 930

rizikové skupiny a skupiny obyvatel, které 
pracují v riziku (práce v lese).
„V ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
nejčastěji provádíme rutinní vakcinaci proti 
tetanu, žloutenkám typu A i B, proti klíšťové 
encefalitidě, pneumokokovému onemocnění 
a chřipce. Další očkování, např. proti me-
ningokokovému onemocnění, provádíme po 
domluvě,“ říká praktická lékařka Nemocni-
ce AGEL Podhorská MUDr. Veronika Sta-
novská a dodává: „Při rozhodování, která 
očkování jsou v dospělém věku vhodná, hrají 
významnou roli pracovní a životní podmínky, 
vykonávané zaměstnání, způsob života a ces-
tování člověka. Pro konkrétní infekční one-
mocnění lze indikovat skupinu osob ve vyšším 
riziku nákazy.“

Mgr. Adam Knesl
tiskový mluvčí AGEL, a. s.

Foto: archiv AGEL, a. s.

Školství

Rozvoj kariérového poradenství na Gymnáziu a SOŠ Rýmařov
Jednou z oblastí krajského projektu OKAP II, určeného pro střední 
školy, kterou se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit, je i kariérové 
poradenství. Na naší škole mohou studenti využít služeb kariérového 
poradce již několik let. V loňském roce se pro potřeby jednání porad-
ce s klienty vybudovala nová místnost, letos se díky projektu mohli 
dva pedagogové zúčastnit dvou několikadenních odborných seminářů 
pořádaných Centrem kompetencí na téma Mapování kompetencí švý-
carskou metodou CH-Q. Jde o systém činností, díky kterým si jedinec 
uvědomí vlastní potenciál a dovednosti, možnosti jejich rozvíjení, 
sebepoznání, které následně uplatní ve vhodném výběru povolání. 
Jde tedy o praktický nástroj i pro práci školního kariérového poradce, 
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Polytechnika
Polytechnika v rámci projektu OKAP II zahrnuje množství různoro-
dých aktivit podporujících zájem o technické obory a propojení te-
oretického vzdělávání s praxí. Dlouhodobě probíhající aktivitou je 
kroužek robotiky, v němž se žáci seznamují s problematikou progra-
mování robotické stavebnice LEGO Mindstorms a také zdokonalují 
své konstrukční a technické dovednosti při sestavování různorodých 
modelů. Účastníky kroužku a další zájemce z řad našich studentů ješ-
tě do konce školního roku 2021/2022 čeká velmi lákavá exkurze na 
pracoviště VŠB TU Ostrava, kde nahlédnou do světa průmyslových 
robotů a dalších progresivních technologií.
Součástí projektových aktivit je také spolupráce se základními ško-
lami Jelínkova Rýmařov a Břidličná. V listopadu 2021 a dubnu 2022 
proto naši mistři odborného výcviku připravili pro žáky obou ZŠ 
praktické workshopy ve školních dílnách a gastrocentru. Obdobný 
workshop proběhl v polovině května, oproti předchozímu navíc při-
šli žákům ZŠ představit své podniky i odborní spolupracovníci z řad 
potenciálních zaměstnavatelů pro případné absolventy jednotlivých 
oborů.
Posledními aktivitami OKAP II v oblasti polytechniky, které v tomto 
školním roce proběhly, byly dvě exkurze, jedna do Zoo Ostrava pro 

žáky učňovských oborů, druhá na veletrh Evolution pro studenty obo-
ru masér, kde jim byly prezentovány moderní trendy oboru.

Mgr. Elvíra Šimůnková
odborný garant polytechniky

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov
Foto: archiv školy

Matematické soustředění primánů
Třída prima a žáci z matematického kroužku odjeli v pondělí 9. května 
na dvoudenní matematické soustředění do hotelu Kopřivná v Malé Mo-
rávce. Tento program byl financován v rámci projektu OKAP II (Odborné, 
kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II), do kterého je naše ško-
la zapojena.

Po příjezdu na nás hotel udělal pozitivní dojem. Ubytovali jsme se 
v pěkných, moderně vybavených pokojích a hned jsme se vrhli na ma-
tematiku. Nejprve jsme vyplnili vstupní testy a poté nás rozdělili do 
čtyř týmů. V nich jsme začali řešit úkoly z pracovních listů, u nichž 
bylo zapotřebí pořádně používat hlavu. Hráli jsme se staršími žáky 
mnoho her, které jsme si náramně užili. Starší studenti si pro nás po 
obědě připravili hru jménem Matematico, kterou jsme doposud neznali. 
Odměnou za náročný pracovní den nám byly wellness, bazén, vířiv-
ka a sauna. Mile nás překvapila návštěva naší třídní učitelky Karly 
Havlíkové. Následovala lahodná večeře a utkání v piškvorkách proti 
starším studentům. Po západu slunce nás čekalo opékání špekáčků. 
U ohniště jsme zpívali táborové písně a v deset hodin byla večerka.
Následující ráno nás vzbudil východ slunce. Dali jsme si výbornou 
snídani v podobě švédských stolů. Poslední aktivita, kterou jsme plni-
li, byla zaměřená na procvičování jednotek objemu a délky. Následo-
valo rozdávání odměn, balení a návrat do Rýmařova. Na akci budeme 
ještě dlouho vzpomínat. Poděkovaní patří paní učitelce Daniele Ond-
rové a asistentce Naděždě Filipové.

Aneta Bednářová, Ema Holubová
prima, Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov

Foto: archiv školy

který je nápomocen studentům především při rozhodování o dalším 
směřování v pomaturitním studiu, při výběru seminářů na gymnáziu 
nebo při poradenství pro žáky, kteří během studia zjistili, že jim daný 
obor nevyhovuje, a uvažují o změně. 
Součástí podpory kariérového poradenství v rámci OKAP II jsou také 
pravidelná metodická setkání školních poradců z různých středních 

škol MSK, kde si mimo jiné vzájemně vyměňují zkušenosti a užiteč-
né rady pro svou práci.

Mgr. Ivana Hofírková
odborný garant kariérového poradenství

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov
Foto: archiv školy

Gymnázium a SOŠ Rýmařov bodovalo v Juniorském maratonu
Dne 21. dubna se žáci Gymnázia a Střední 
odborné školy Rýmařov zúčastnili Junior-
ského maratonu pořádaného na atletickém 
stadionu Lokomotiva v Olomouci. Soutě-
žilo celkem 11 škol, z toho dvě družstva po 
10 lidech tvořili žáci gymnázia. Cílem bylo 
uběhnout 42 km v co nejlepším čase, přičemž 
minimálně tři úseky musí běžet dívka. První 
člen štafety zdolá úsek dlouhý 6 200 m a ná-
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Ukliďme Rýmařov!
Dne 19. dubna se žáci Gymnázia a Střední 
odborné školy Rýmařov zapojili do celo-
státní akce organizované Českým svazem 
ochránců přírody Ukliďme Česko! I přes ne-
vlídné počasí tři skupiny žáků hbitě vyrazily 
do odlehlejších koutů Rýmařova vyzbrojeny 
pytli, rukavicemi a odhodláním spolupodílet 
se na příjemnějším prostředí v našem městě. 

Nasbírali úctyhodné množství odpadků a zli-
kvidovali počínající černou skládku.
Velké poděkování patří nejen žákům, ale 
i pracovníkům firmy Městské služby Rýma-
řov, kteří naše úsilí podpořili pytli na odpad 
a jejich následným odvozem. 

Elvíra Šimůnková
Foto: archiv školy

Velikonoční turnaj v košíkové
Ve středu 20. dubna se v tělocvičně gymnázia konal 17. ročník Veliko-
nočního turnaje v košíkové. Rýmařovské gymnázium vyslalo basketba-
listy napříč ročníky, z Bruntálu k nám dorazil tým ze Střední průmyslové 
školy a Obchodní akademie Bruntál a tým z Gymnázia Bruntál. 
Turnaj byl zahájen v 8 hodin. Odehrály se tři zápasy po 4×8 minutách. 
Po těžké dřině obsadil domácí tým krásné bronzové místo, na stříbrné 
příčce se umístili košíkáři z bruntálského gymnázia a vítězem 17. roč-

níku se stal tým průmyslovky. Po vyhlášení a udělení cen byl turnaj 
v poledních hodinách ukončen. 
Byla to velmi zajímavá podívaná, děkujeme všem zúčastněným spor-
tovcům, pořadateli Mgr. Petru Staňkovi a rozhodčímu Pavlu Konštac-
kému. Budeme se těšit na příští ročník.

Text a foto: Adriana Casciani

sledně každý člen běží 4 000 metrů. 
Družstvo A (Jan Vinohradník, Tomáš Petrek, Karolína Knapková, 
Sebastian Schwarz, Jana Trunečková, Vít Mikuš, Amálie Vinohrad-
níková, Šimon Nádvorník, Šimon Kroutil a Jiří Henych) se umístilo 
na krásném 3. místě s celkovým časem 3:06:39. Družstvo B (Ondřej 
Slánek, Erik Gruss, Ema Žáková, Vojtěch Vašička, Kateřina Lašáko-
vá, Filip Jandel, Karolína Raizlerová, Patrik Gruss, Kryštof Kovařík 
a Michal Skála) skončilo na zaslouženém 7. místě s časem 3:25:44. 
Juniorský maraton se po dlouhé pauze vydařil a závodníkům přálo 
i počasí. Žákům patří velké díky za výbornou reprezentaci školy a po-
vedené výsledky. 

Text a foto: Kateřina Podušelová, 7. A
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Opraváři se seznámili s moderní zemědělskou technikou
Společnost P&L, s. r. o., pořádala ve dnech 17.–20. května jako náhradu 
za účast na veletrhu TECHAGRO akci s názvem Výstavní dny. Ve středis-
ku ve Velkém Meziříčí nachystala řadu strojů a zajímavých informací, 
spoustu jídla, pití a skvělé nálady a pozvala odbornou zemědělskou ve-
řejnost. My jsme se této akce zúčastnili se studenty druhého ročníku 
učebního oboru Opravář zemědělských strojů.
Studenti se seznámili s moderními trendy v zemědělské prvovýrobě 
a prohlédli si více než stovku strojů nejrůznějších značek z oblasti 
zemědělské, lesnické, komunální, dopravní a manipulační techniky. 
Všichni samozřejmě využili příležitosti a vyzkoušeli si jízdu v trakto-
rech Deutz-Fahr s výkonem převyšujícím 250 koňských sil, traktorech 
značky Kubota a Kioti a bavili se i při práci s kloubovými nakladači 
MultiOne. Součástí programu bylo též předvedení lesnické techniky 

a ukázka práce štípače zn. Palax, který s minimem vynaložené práce 
nařeže klády na špalky, následně je rozštípe a uloží do kontejneru.
Celou akci hodnotíme velmi pozitivně, jelikož jsme rádi, že můžeme 
našim studentům zprostředkovat seznámení se zemědělskou techni-
kou a dalšími moderními stroji, se kterými se následně setkají ve své 
praxi. A možnost řízení silných traktorů a další techniky jejich vztah 
k vybranému oboru jen posílila. Na podzim na tuto akci naváže i Pol-
ní den u Prostějova, kde budou probíhat ukázky polních prací, a my 
se na ně opět pojedeme se studenty podívat.

Text a foto: Mgr. Bronislav Koňařík
učitel odborných předmětů

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál
vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího školní jídelny

Vaším úkolem bude zejména: 
● řídit provoz školní jídelny se zajištěním stravování žáků, pracov-

níků školy a cizích strávníků, 
● řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, 
● zabezpečovat hospodárné nakládání se svěřenými prostředky, 
● dodržovat právní předpisy potravinových, hygienických a bez-

pečnostních norem. 

Předpoklady pro výkon pozice vedoucí/vedoucího  
školní jídelny: 
● vzdělání – minimálně středoškolské, nejlépe střední hotelová 

škola, střední ekonomická škola, jiný příbuzný obor s maturitou, 
případně vyšší vzdělání v příbuzném oboru, 

● občanská a morální bezúhonnost, 
● zdravotní způsobilost, 
● znalost hygienických a provozních předpisů v oblasti stravování, 
● komunikativní a příjemné vystupování, 
● organizační a řídící schopnosti, spolehlivost, samostatnost, 
● znalost práce na PC (textový a tabulkový editor, program VIS…) 
● praxe v oboru a zkušenosti s řízením provozu jsou výhodou. 

Náležitosti písemné přihlášky: 
● jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, případně korespondenční adresa, kontakt-
ní spojení (telefon, e-mail), vlastnoruční podpis uchazeče. 

K přihlášce je nutné doložit: 
● kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
● kopie dokladů o dosavadních zaměstnáních a délce odborné praxe, 
● strukturovaný životopis, 
● výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Pracovní úvazek: 100% 
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
Předpokládaný nástup do zaměstnání: od 1. 9. 2022 
Termín výběrového řízení: červen 2022 (bude upřesněn) 

Písemné přihlášky včetně uvedených dokumentů  
zašlete poštou do 6. 6. 2022 na adresu: 

Mgr. Jan Jablončík
Základní škola Rýmařov
Jelínkova 488/1
795 01 Rýmařov
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Děti na oslavu Dne Země vysadily nové buky
Den Země je celosvětová událost organizovaná vždy 22. dubna. Poprvé 
byl slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 
193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. 

Tento ekologicky motivovaný mezinárodní svátek má za cíl upozornit 
na dopady ničení životního prostředí a připomenout důležitost jeho 
ochrany. Po celém světě se konají jarmarky, festivaly, pochody, soutě-
že, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity na tisících míst. Den Země 
se stal největší veřejností organizovanou aktivitou v historii planety. 
Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí 
slaven i v České republice.
V letošním roce jsme se k oslavě tohoto svátku připojili i my, děti 
a učitelé z rýmařovských mateřských škol. Ve spolupráci se Spoje-
nými lesy Rýmařov a Ing. Janem Rapouchem v lokalitě na Stráni za 
Junáckou chatou v Rýmařově vysadili děti a učitelé spolu se zaměst-
nanci Spojených lesů nový lesík z mladých buků. Původní les napadl 
kůrovec a stromy musely být vykáceny. K výsadbě se připojily i děti 

a učitelky z Ukrajiny. 
Už od mateřské školy je potřeba v dětech probouzet lásku k živé i ne-
živé přírodě, ale hlavně je vést k zodpovědnosti k místu a krajině, 
kde žijí, kterou svým přičiněním mohou měnit, obnovovat a udržovat 
nejen pro sebe, ale i pro další generace. Než nový bukový les vyroste, 
budou z dětí dospělí lidé. Kdo na Stráni bukový les vysadil, i po letech 
dětem připomene cedule, kterou zajistil Ing. Rapouch. Děkujeme.

Za děti a učitele MŠ Rýmařov
Božena Jarošová

Foto: archiv školy

Základní umělecké školy se setkaly na 
přehlídce ve hře na kytaru

Ve čtvrtek 19. května dopoledne proběhla v sále ZUŠ Bruntál nesoutěžní 
Okresní přehlídka ve hře na kytaru. Účastnili se jí žáci ZUŠ Bruntál, ZUŠ 
s. r. o. Krnov, ZUŠ Město Albrechtice a ZUŠ Rýmařov. 
Jako hosté vystoupili žáci ZUŠ Háj ve Slezsku a závěr programu 
patřil učitelce této školy Aleně Mecové, která je zároveň studentkou 
bratislavské VŠMU. Z naší ZUŠ vystoupili žáci Jaroslavy Brulíko-
vé a Jiřího Taufera: letošní absolventka Nicol, Vojtěch z 5. ročníku, 
začínající Klára a druhačka Natálie, kterou při jejím prvním vystou-
pení podpořil hrou na kytaru učitel Jiří Taufer. Přehlídka byla velmi 
povedená. Vystupující případné drobné chybičky úspěšně maskovali 
a jejich výkony byly bez výjimky zdařilé.

Každý vystupující obdr-
žel pamětní list a slad-
kou odměnu. V krásném 
počasí jsme poté zamířili 
do místní cukrárny, aby-
chom se po náročných 
chvílích osvěžili zmrz-
linou.
Děkuji všem žákům za 
jejich hru, vyučujícím za 
přípravu žáků a Jiřímu 
Mecovi ze ZUŠ Bruntál 
za organizaci celé pře-
hlídky.

Jaroslava Brulíková 
ZUŠ Rýmařov

Foto: archiv školy
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Středisko volného času
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Senioři objevovali dědictví předků v Ozimku i v Rýmařově
V dubnu a v květnu letošního roku se uskutečnila další část projektu 
Dědictví našich předků, jehož aktivity jsou spolufinancovány z Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Ve dnech 26.–28. dubna navštívili rýmařovští senioři Ozimek, aby se 
zde setkali jako Sportovní senioři. První den byl věnován integračním 
aktivitám a tanci, vše se společnou tematikou cirkusové manéže. Ve 
středu přálo účastníkům projektu počasí a mohl se uskutečnit výlet 
kolem Turavských jezer a relaxační cvičení na pláži. Krásný den byl 
zakončen společenským večerem s hudbou a tancem pod heslem Po-
hyb je život, pohyb v tanci je život s potěšením. Ve čtvrtek dopoled-
ne se pod vedením zkušeného lektora všichni naučili správně chodit 
s holemi pro nordic walking a vydali se na malou procházku kolem 
jezera.
Navazující dvoudenní setkání v Rýmařově se uskutečnilo 12.–13. 
května jako Jarní workshop seniorů. Ve čtvrtek po celý den probíhaly 
v dílnách Střediska volného času Rýmařov workshopy ručních prací, 
během nichž si senioři vyrobili například korálkové ozdoby do oken, 

tisk z koláže nebo originální kachle. Lektorka cvičení zaměřeného na 
seniory využila slunečného počasí a aktivita Ve zdravém těle zdravý 
duch se odehrála ve Flemmichově zahradě, kde si mohli senioři vy-
zkoušet i venkovní cvičební stroje. Pátek prožili účastníci projektu 
v Krnově – na Cvilíně navštívili rozhlednu a kostel Panny Marie Sed-
mibolestné. Zlatým hřebem programu pak byla VIP prohlídka centra 
města a krnovské synagogy s výkladem a ochutnávkou košer pokrmů 
a vín.
Projekt Dědictví našich předků ještě nekončí, jeho poslední aktivitou 
bude společné setkání v Ozimku, které je naplánováno na září letoš-
ního roku. 

Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov

Foto: redakce
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Půldruhá desítka zraněných cyklistů během jediného víkendu
Posádky zdravotnické záchranné služby zasahovaly během víkendu 14. 
a 15. května u množství nejrůznějších úrazů. Kromě zranění vzniklých 
při práci či sportu ošetřovali záchranáři také několik motocyklistů nebo 
tři jezdce na elektrokoloběžkách. 
Během soboty a neděle bylo v Moravskoslezském kraji ošetřeno také 
patnáct cyklistů. Kromě pádů z jízdních kol na silnicích šlo o úrazy 
při nehodách v terénu. Ve třech případech byli cyklisté zraněni při 

střetu s motorovými vozidly. Dvě děti, sedm mužů a šest žen utrpělo 
ponejvíce středně těžká poranění, nejčastěji hlavy a končetin. Několik 
osob bylo ošetřeno s podezřením na otřes mozku. Po poskytnutí před-
nemocniční neodkladné péče byli všichni pacienti transportováni do 
spádových zdravotnických zařízení. 

Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Záchranáři v akci

S hašením požáru lesa v Dětřichově nad Bystřicí pomáhal vrtulník
Dvanáct jednotek hasičů se v sobotu 23. dubna zapojilo do likvidace 
rozsáhlého požáru louky a lesního porostu v těžko přístupném terénu 
pod vrcholem Slunečné v Dětřichově nad Bystřicí.
Událost byla na tísňovou linku ohlášena krátce před půl čtvrtou odpo-
ledne. K zásahu bylo postupně vysláno dvanáct jednotek hasičů – tři 
z nich ze sousedního Olomouckého kraje.
Velitel zásahu si k zastavení šíření plamenů povolal vrtulník Letecké 
služby Policie ČR s bambivakem, pro pohyb v těžkém terénu vyjel 
k události i pásový speciál BV206 Hägglunds. V průběhu zásahu do-
plnil speciální techniku protiplynový automobil, který dovezl zásobu 
náhradních tlakových lahví k dýchacím přístrojům, a přijela rovněž 
terénní šestikolka dobrovolných hasičů z Vrbna pod Pradědem.

Požár se z louky a mladého lesa šířil kvůli silnému větru všemi smě-
ry, při průzkumu velitel odhadl plochu na 300 × 500 metrů. Vrtulník 
ukončil letecké hašení krátce po dvacáté hodině, šíření požáru se po-
dařilo zcela zastavit pět minut po půl jedenácté večer, hasiči ale po-
kračovali v zásahu po celou noc. Vyšetřovatel předběžně vyčíslil způ-
sobenou škodu na 100 tisíc korun. Příčina vzniku ohně je v šetření.

ppor. Jakub Kozák, DiS.
zastupující tiskový mluvčí

Foto: HZS MSK

Hasiči informují

Cyklista boural kvůli uvolněnému kolu
Dne 11. května jel 69letý muž z Olomouce na 
elektrokole po silnici u Malé Štáhle, přičemž se 
mu uvolnilo přední kolo a cyklista přepadl přes 

řídítka na zem. Způsobil si lehčí zranění s nut-
ností lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici. Orien- 

tační dechová zkouška vyzněla u cyklisty negativně a celková škoda 
na majetku byla vyčíslena v několika stovkách korun. Policie České 
republiky a dopravní policisté upozorňují a nabádají občany, aby si 
své dopravní prostředky (kola, elektrokola, koloběžky) před jízdou 
řádně zkontrolovali a hlavně tak učinili před první jízdou po zimě.

Policejní zápisník

Podvod při nákupu kryptoměn prostřednictvím sociálních sítí
Policisté z obvodního oddělení v Rýmařově intenzivně prověřují pří-
pad protiprávního jednání majetkového charakteru ze strany nezná-
mého pachatele, který v polovině dubna letošního roku pod záminkou 
zhodnocení financí oslovil 51letého muže z Bruntálska a vylákal z něj 
finanční prostředky ve výši 328 tisíc korun.
Doposud bylo zjištěno, že přes sociální síť Facebook byl uvedený 
51letý muž osloven reklamní nabídkou, kterou otevřel. Následně vy-
plnil formulář v internetovém prohlížeči Google Chrome, kde uvedl 
své osobní údaje, telefonní číslo i e-mailovou adresu. Po nějaké době 
se mu telefonicky ozvala neznámá osoba ženského hlasu, která s ním 
zkonzultovala všechny náležitosti a pod záminkou získání kryptomě-
ny jej navedla ke stažení a otevření programu AnyDesk a k přihlášení 
se do svého internetového bankovnictví. Tím získal pachatel z blíže 

neupřesněného místa vzdálený přístup k počítači poškozeného muže 
i k jeho bankovnímu účtu a během okamžiku neoprávněně učinil ně-
kolik bankovních transakcí. Poškozený muž v domnění, že se provádí 
nákup kryptoměn, potvrzoval odchozí platby ve své mobilní aplikaci 
a odeslal tak na různé bankovní účty v zahraničí finanční hotovost 
v celkové výši 328 tisíc korun. Do současné chvíle mu však nebyly 
kryptoměny připsány na účet, nebyly mu ani navráceny finanční pro-
středky a vidina investování do kryptoměn skončila jako podvod ze 
strany neznámého pachatele. Celá záležitost je nadále v gesci rýma-
řovských policistů a bruntálských kriminalistů. 

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK 

oddělení tisku
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Zážitky z cest na Ukrajinu
25. února 2022, den po teroristickém útoku na svobodný stát Ukrajinu, 
mě oslovil kamarád Jan Navrátil, kolega z našeho fondu ForUkraine, 
jestli nemohu uložit nějaké věci u sebe v garáži, což bylo samozřej-
mostí. Po této žádosti se ke mně dostavil výrobce štítů neprůstřelných 
vest se 192 kusy. Také přijel ukrajinský pár, který dovezl asi 50 helem, 
celé vesty, lékárničky a další materiál. Já jsem přiložil 8 000 pytlů na 
obilí od Juty, a. s. 
Vyrazil jsem nejdříve podle 
dohody do Uherského Hradiště 
a po cestě ještě sesbíral nějaký 
materiál od lidí, co se přihlásili 
přes WhatsApp. V Hradišti na 
benzínce mě kluci z Prahy uke-
cali (a netrvalo to dlouho), ať 
jedu na Ukrajinu taky, tak jsem 
vyrazil směr Vyšné Nemecké. 
V Michalovcích jsme vše pře-
ložili na auta, která pokračovala směr Lvov. Já jsem jel na přechod 
vyzvednout běžence a odvézt je do bezpečí, přičemž jsem počítal s tím, 
že budou nějaký den u mne doma, na transport byli připraveni i dva 
kluci z Prahy, kteří jeli také.
Po asi dvou hodinách na přechodu Vyšné Nemecké jsme se nedočka-
li, neboť veškerá organizace ze strany velkých neziskovek spočívala 
v dokonalé sebepropagaci, ale skutek utek. U jednoho stánku jsem 
vysvětlil, kam jedu a kolik lidí mohu vzít, ale pán mi řekl, že si nemů-
žu vymýšlet. Tak jsme přejeli na přechod Ubľa, kde jsme také čekali, 
a nic. Kolega zašel do tělocvičny místní školy a tam jsme odvoz nabíd-
li. Přihlásila se maminka se třemi děvčaty, které jsem na jejich žádost 
odvezl do Brna, a jel po dvou probdělých nocích domů.
Týden nato jsem vyrazil znovu s materiálem z Bučovic z Dina-Hi-
tex, který byl předán dobrovolníkům ze Zakarpatí. Předání proběhlo 
v Užhorodu na benzínce, poté jsem asi osm hodin překračoval hranici 
zpět. Na zpáteční cestu jsem vyzvednul uprchlíky, ženy s dětmi, a hurá 
domů přes Brno a Opavu. Po cestě mi vykládaly, jaká byla cesta, než 

se dostaly na hranice. Nebylo to nic hezkého a nezávidím jim to, ces-
tovaly dva dny vlakem, který párkrát stál kvůli možným minám, stály 
den ve frontě na přechodu, navíc s myšlenkami, že se možná se svými 
muži a přáteli už neuvidí.
Další cestu jsem podnikl 14. března, materiál byl opět z Bučovic a ten-
tokrát jsme byli také požádáni o přepravu jedné političky na Ukrajinu. 
Předání proběhlo v celní zóně na ukrajinské straně, kam přijeli kolego-
vé, Češi a Slovák, kteří paní odvezli do Užhorodu. Na cestu zpět jsem 
počítal s běženci, které jsem chtěl vyzvednout, ovšem celá organizace 
na místě opět nezklamala. Na slovenské straně v Michalovcích nebyli 
organizátoři po předložení všech dokladů schopni pochopit, že jsem 
opravdu předseda nadačního fondu, a to ani po legitimaci policií ČR 
a SR, takže jsem jel po prázdnu domů a mohl jsem si alespoň zpívat.
Další cestu jsem podnikl 30. března s várkou zdravotnického materiálu 
z Bučovic, jejž jsme předali organizaci Hnutí podpory Zakarpatských 
vojáků v Užhorodě, kteří zajišťují distribuci potřebných věcí. 
Nyní se věnuji několika Ukrajinkám v Karlově s výukou jazyka. 
Děvčata také pomáhají třídit darované oblečení. Je potřeba si pomáhat. 

Text a foto: Lukáš Dvořáček
ForUkraine, moravský nadační fond

www.forukrainefoundation.cz
tel: 777 591 038

Jak se jmenuje?
Dokdy to potřebuješ vědět? Já si na to příjmení nevzpomenu, doslova 
se morduju s vybavováním toho jména. Podobné potíže jsou podle 
psychologů běžnější, než se domnívám.
Nedávno jsem potřebovala jméno známého a v duchu došla k pře-
svědčení, že má něco společného s ptactvem. Napadaly mě možnosti: 
Kavka, Sojka, Hrdlička, Orel a Orlík, Papoušek, Slavík, Kos, Strnad, 
Čáp, Sokol, Holub, Kačer a všelijací další opeřenci. A těch je! Sýko-
ra, Vrabec, Straka, Drozd, Kulíšek, Sluka. Víte, jak jsem se trápila?! 
A dlouho. Už jsem to málem vzdala, pak se mi rozsvítilo. Hledané 
příjmení bylo doslova: Ptáček. Ano! Jo!
Pamatovací problémy jsou příznačné pro přibývající věk. Zdá se, že 
v seniorském věku je to vnímáno s pochopením. Ukrajinský venko-
van Pavel Semenjuk prohlásil: „Mám už tolik potomků, že jméno těch 
mladších si ani při nejlepší vůli nepamatuju.“ V době, kdy to pronesl, 
měl tento pán 90 let, jeho rodina 346 potomků a kandidovali na zápis 
do Guinnessovy knihy rekordů. 
Co si budu namlouvat, je to k naštvání. Nevzpomenu si na jméno 
herce, znám spoustu jeho rolí ve filmech, v seriálech, znám všemož-
né klepy o něm, a přitom neúspěšně lovím v paměti jako rybář. Před 
usnutím hledám pomocné metody. Třeba si přeříkám abecedu, vět-
šinou mi poslouží jako počítání oveček. Na gymnáziu jsem měla tři 
spolužáky: Šťastný, Veselý, Rozkošný. Byli si dokonce podobní. Pro-

fesor vyvolal k tabuli jednoho z nich a byl upřímně překvapený, kdo 
se zvedl a nechal prověřit své znalosti. Kluci toho využili, šel ten, 
který byl bojově připraven. A Vymětal slyšel na jméno Vymazal, to 
byl další problém postaršího vyučujícího.
Naši politikové nedávno řešili příjmení pro ženy, nemusí končit na 
-ová. Hotovo, uzákoněno. Jsme přece světoví! Nějaký úzus, vkus, 
zvyklosti? Nesmysl! Mladá paní přijme jméno nepřechýlené a ně-
kdy ještě navíc spolu s vlastním. Takže pak Šlapka bude mít svoji 
Janu Šlapku Novákovou, pan Štětka pro změnu v občanském průkazu 
u své partnerky najde Věru Štětku Horákovou. U Krejčích to bude asi 
bez problémů. Z ordinace se ozve: Další, Hořejší! A budeme čekat, 
zda vejde muž, nebo žena.
A teď se přeneseme do Ameriky, slavnosti se účastnili Obama s Oba-
mou! Věru se mi to nelíbí, pan Oliva jako šéf Ústavu pro jazyk český 
taky nehýřil nadšením, je třeba zvážit individuálně a rozhodnutí ne-
chat na jazykovědcích. Politikové ať řeší, kdo dostane flákanec a po 
kom žádat omluvu a pokutu.
Tak vidíte, kde jsem skončila s pamatováním jmen. Co s tím budu 
dělat? Hněte mě to.
Zdraví vás
Khek Smetana Křivosedláková!

Si

Z kapsáře tety Květy 
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Josef Janeka – Rýmařov .............................................................. 1948
Jiří Gryč – Rýmařov .................................................................... 1940
Zdeněk Čermák – Rýmařov ........................................................ 1937
Marie Nesibová – Rýmařov ........................................................ 1929
Anna Zelenková – Rýmařov ....................................................... 1942
Antonín Kopeček – Dolní Moravice ........................................... 1950
Věra Navrátilová – Horní Město ................................................. 1927
Justína Zámečníková – Horní Město .......................................... 1935
Pavel Valíček – Janovice ............................................................. 1928
Jan Oliš – Rýmařov ..................................................................... 1946
Šarlota Zifčáková – Rýmařov ..................................................... 1928

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Josef Blatoň – Rýmařov ............................................................. 80 let
Ondrej Gavenčiak – Rýmařov ................................................... 80 let
Jaroslav Klimeš – Rýmařov ....................................................... 80 let
Petr Calábek – Rýmařov ............................................................ 81 let
Marie Černá – Rýmařov ............................................................. 81 let
Danuška Sedláčková – Rýmařov ............................................... 81 let
Gerlinde Žigmundová – Janovice .............................................. 82 let
Ludmila Janošťáková – Rýmařov .............................................. 82 let
Vladimír Keclík – Rýmařov ....................................................... 82 let
Jozef Čupalka – Janovice ........................................................... 82 let
Šarlota Furišová – Rýmařov ...................................................... 82 let
Danuška Krömerová – Rýmařov ............................................... 83 let
Josef Novák – Rýmařov ............................................................. 83 let
Dagmar Gregovská – Rýmařov ................................................. 83 let
Zdeněk Štěpánek – Rýmařov ..................................................... 83 let

Emílie Šanovcová – Rýmařov ................................................... 84 let
Stanislav Ondra – Rýmařov ....................................................... 86 let
Marie Ichová – Rýmařov ........................................................... 86 let
Kateřina Calábková – Rýmařov ................................................. 87 let
Anna Linhartová – Rýmařov ..................................................... 87 let
Ladislav Urban – Edrovice ........................................................ 87 let
Danuše Rezáková – Rýmařov .................................................... 88 let
Milan Vinklárek – Rýmařov ...................................................... 88 let
Jiřina Grobarová – Rýmařov ...................................................... 89 let
Jaroslav Stránský – Rýmařov ..................................................... 90 let
Veronika Ujfaluši – Janovice ..................................................... 91 let
Eliška Slováčková – Rýmařov ................................................... 92 let
Terezie Gajdošová – Janovice .................................................... 93 let
Františka Martiňáková – Rýmařov ............................................ 93 let

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (26. 4. 2022 až 19. 5. 2022)

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (26. 4. 2022 až 19. 5. 2022)

Rozloučili jsme se

Vzpomínka

Největší láska na světě umírá,
když oko maminky navždy se zavírá.

Dotlouklo srdce, umlkl tvůj milý hlas, 
a ty, drahá maminko, nevrátíš se mezi nás.

Dne 30. května 2022 by se dožila 80 let 
naše maminka, babička, prababička,

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

S láskou a úctou vzpomínají dcera Alžběta s rodinou.

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

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

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

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

27. 5. náměstí Míru
Den zdraví a sociálních služeb

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

30. 5. 17:00 M. knihovna Rýmařov
Vernisáž: Viktor Valášek u soudu

30. 5. – 31. 8. M. knihovna Rýmařov
Výstava: Viktor Valášek u soudu

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

4. 6. 10:00 Kemp Indiana Janovice
JesART – umělecký festival

4. 6. 16:00 M. muzeum Rýmařov
Vernisáž: Roman Kubík – Otisky a (ne)znamení

4.–26. 6. M. muzeum Rýmařov
Výstava: Roman Kubík – Otisky a (ne)znamení

7. 6. 17:00
M. muzeum Rýmařov
Vernisáž: 150 let činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů v Rýmařově

7.–26. 6.
M. muzeum Rýmařov
Výstava: 150 let činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů v Rýmařově

11. 6. zámek Janovice
Zahájení zámecké sezóny

11. 6. fotbalové hřiště v Břidličné
Slavnosti města Břidličná

11.–12. 6. hrad Sovinec
Myslivecké letní slavnosti

17. 6. SVČ Rýmařov
Podvečer v Orientu

24.–26. 6. Club 13
Prestigefest – 25 let na kavárně

Přehled kulturních akcí – květen/červen 2022
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Metalový Bugrfest otřásal pódiem a bavil fanoušky
Ve dnech 6.–7. května se konal ve Staré Vsi další metalový Bugrfest. 
Jelikož šlo o 10. ročník, rozhodli se bratři Pavlíkovi uspořádat festival 
dvoudenní. Návštěvní laťka byla opět posunuta, a to na cca 440 platících 
metalových i nemetalových nadšenců. 
O start 10. ročníku se postaral deathmetalový Vanguard z Brna, to už 
byl areál kulturního domu slušně zaplněn. Doslova špinavý hardcore 
z Prahy přivezli Decultivate, jejichž krátký, zato drtivý set překva-
pil nejednoho návštěvníka. V pátek otřásla fanoušky kapely Nahum 
zpráva, že z důvodu náhlého onemocnění bubeníka nemohou na Bu-
grfest přicestovat a zahrát. Náhradu se nepodařilo narychlo zajistit, 
a tak měli Mater Monstifera z jižních Čech více času na přípravu. Je-
jich atmosférický black bavil. To už se připravovala na pódium stálice 
slovenské scény Čad. Toto trio je zárukou kvalitního hudebního i tex-
tového zážitku. Plzeňští blackmetalisté s českými texty, to je dnes již 
populární Panychida. Na závěr pátečního dne nemohl chybět grind. 
Letos tento žánr obstarali šílenci Kandar z Brna. 
To, že mělo smysl uspořádat dvoudenní festival, bylo patrné na počet-
ném zastoupení ranních fanoušků, kteří ve Staré Vsi zůstali. Sobotní 
začátek ve 13 hodin obstarala kapela Přítel Belial. Pod pódiem již 
probíhaly tanečky ranních fans. Jako druzí se představili Real Deal 
z Jeseníku. Hardcore s prvky rapu byl na Bugrfestu zastoupen po-

prvé. O oddychovou odpolední část se postarali Elbe ze Šumperka, 
jejichž pomalejší tvorba byla pohlazením po duši. Poctivý deathmetal 
přivezli Cycles Of Revocation z Přerova a Shampoon Killer z Pra-
hy. Další blackmetalový set předvedli Olovan z Kojetína. Druhou 
smutnou zprávu oznámili Hentai Corporation, kteří nemohli přijet 
z důvodu onemocnění zpěváka Radka. Na tyto šílence z Prahy se tě-
šilo hodně fanoušků a dlouho nemohli zprávě uvěřit. Na jejich místo 
byli přesunuti coregrindoví Purulent Spermcanal. Komu byla zima, 
pařil pod pódiem nebo se ohříval u ohně. Headlinerem 10. ročníku 
se stali Cytotoxin z Německa. Tento technicky špičkový deathmetal 
byl ozdobou Bugrfestu. O závěrečný set se postarali Together As One 
z Bratislavy, což je vynikající revival deathmetalové legendy Death. 
Fanoušci této americké ikony se rozplývali blahem.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a úklidu. Děkujeme celé 
rodině, kamarádům a sponzorům. Děkujeme také staroveským spol-
kům, a to fotbalistům, nohejbalistům a otužilcům. Příští rok se na vás 
budeme těšit opět ve dvou dnech, a to 12.–13. května 2023.

Marek Pavlík
Foto: Jaromír Bezruč

www.bugrfest.com

Kapela Cytotoxin

Senzitivní jihočeská malířka Eva Prokopcová v Galerii Octopus
V sobotu 30. dubna sovinecký fotograf Jindřich Štreit v Galerii Octopus 
rýmařovského muzea zahájil výstavu obrazů jihočeské solitérní malířky 
Evy Prokopcové. Dva na první pohled rozdílné soubory obrazů vystavené 
ve dvou sálech vystihuje název výstavy V bodech a v plochách. 

Eva Prokopcová (*1948) představuje typ citlivé, samotářské vý-
tvarnice, která se docenění své tvorby dočkala až v téměř šedesáti 
letech. Její první skutečně reprezentativní a retrospektivní výstava 
v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově v roce 2006 upozor-
nila na výraznou malířku žijící a tvořící střídavě v Českém Krumlově 
a v Českých Budějovicích, byť dosud stojící na okraji zájmu a mimo 
dobové proudy. To se za posledních patnáct let změnilo. Jen letos vy-
stavovala v Praze, v Novém Boru a nyní i v Rýmařově.
Že se musí věnovat umělecké činnosti, si Eva Prokopcová uvědomila 
již v dětském věku, kdy začala intenzivně kreslit. Dívka s velkým ta-
lentem se pětkrát hlásila na pražskou akademii, pro svůj původ (otec 
emigroval v roce 1953 do USA) neúspěšně. Po absolvování gymná-
zia v Českém Krumlově proto v roce 1966 nastoupila na proslulou 
Střední kamenicko-sochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší, kde 
ji okouzlila hmota a modelování, přesto po roce ze školy odešla. Její 
pozornost se obrátila k architektuře, kterou v letech 1969–1972 stu-
dovala na pražském ČVUT. I tento obor nakonec opustila, aby mohla 
v roce 1977 konečně nastoupit do ateliéru figurální a krajinářské mal-
by prof. Jana Smetany na vysněné Akademii výtvarných umění v Pra-
ze. To bylo autorce již bezmála třicet let, byla vdaná a měla téměř 

Městské muzeum a Galerie Octopus

Jindřich Štreit zahajuje výstavu Evy Prokopcové
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Přírůstek do muzejních sbírek
Květen: soubor 49 plastik z akce 1 KG HLÍNY (1987–1990)

V roce 1983 vznikl v neoficiální Galerii H 
bratrů Jiřího a Zdeňka Hůlových v Kostel-
ci nad Černými lesy nápad oslovit přes 70 
umělců, kteří by výtvarně pojednali dřevěné 
krabičky z nerealizovaných kompletů přeno-

sek na šicí potřeby. Joska Skalník o rok poz-
ději tento nápad se souhlasem Hůlů rozšířil 
na akci Minisalon, v rámci níž Jazzová sekce 
nechala vyrobit dřevěné krabičky o rozmě-
rech 15 × 15 × 5 cm s uzavřeným dnem a ak-
tivisté je předali přibližně 300 umělcům. Do 
listopadu 1989 bylo shromážděno 244 krabi-
ček zpracovaných nejrůznějšími výtvarnými 

technikami. Během věznění členů výboru 
byly ukryty u fotografa Jana Malého, který je 
zdokumentoval pro plánovaný katalog. Vy-
staveny byly až v roce 1992 v pražské galerii 
Nová síň.
Tato akce v roce 1987 inspirovala sochaře, 
malíře a keramika Lubomíra Dostála (*1950) 
z Horní Loděnice, patřícího do okruhu přátel 

desetiletou dceru. Z té doby pochází cyklus obrazů s názvem Sídliště, 
kterým absolvovala v roce 1983 a v němž se vyrovnávala s životem 
v odosobněném prostředí pražského betonového sídliště a v nepříliš 
šťastném manželství. Jde však ještě o cyklus figurální.
Na rýmařovské výstavě autorka představuje dva soubory abstraktních 
pláten. Ten první vznikl v rozmezí let 2001 až 2002, v období krize, 
deprese a absolutního vyčerpání, kdy nedokázala vzít štětec do ruky. 
„Potřebovala jsem ale být v kontaktu s plátnem, chtěla jsem na něm 
nechat po sobě nějakou stopu a nevěděla, jak to udělat. Neměla jsem 
sílu, žádnou energii, a tak jsem na plátno udělala alespoň tečku. Po-
tom druhou, další a další, pokračovalo to dál a dál, až vznikla série 
tečkovaných obrazů. […] Při tradičním postupu jsem vkládala do ob-
razu energii, při klasickém malování se potřebuje vybít, ale tohle bylo 
přesně obráceně. Začínala jsem unavená a bod po bodu načerpávala 
sílu,“ charakterizovala Eva Prokopcová svůj dnes již uzavřený cyk-
lus, kterým se de facto proslavila. Minimalistické kompozice, o kte-
rých Marcel Fišer napsal, že jsou „citlivým seizmografem autorčina 
nitra“, mají i haptickou kvalitu. Plátna jsou poseta stovkami bodů 

s vystupujícími ostrými ocásky a špičkami barvy vytlačené přímo 
z tuby. Nepravidelný rastr teček ve shlucích, tu hustých, tu řídkých, 
víří a vytváří dojem pohyblivé struktury.
Zatímco série tečkovaných obrazů je založena na bodu, obrazy ve 
velkém sále naopak na ploše, a to barevné, zářící, expresivními tahy 
pojaté, někdy strukturální. K malbě velkoformátových pláten autor-
ka přistupuje většinou spontánně a intuitivně, bez jakékoliv přípravy 
a rozmyslu. Nechává se unášet barevnými skvrnami, kontrasty a ak-
tuálními pocity. Někdy rozmalované obrazy dokončuje po několika 
letech, někdy je již hotové a vystavené po čase přemalovává. „Jsem 
jenom malířka a mojí povinností je vnímat, cítit a reagovat, to také 
znamená vydat se napospas a záměrně v sobě otevřít i ty záklopky, 
které normálně člověk neotvírá, aby se mohl lépe bránit a odolávat 
tvrdému životu, aby se nezbláznil,“ vysvětluje Eva Prokopcová, pro 
niž se tvorba stala existenciální záležitostí. Výstavu stihnete do 29. 
května.

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

Návštěvníci na vernisáži

Věra Janoušková Olbram Zoubek Hana Purkrábková
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Historické pozoruhodnosti Rýmařovska
Válečný pomník v Rešově

Budování válečných pomníků bylo počátkem 20. let 20. století na Rý-
mařovsku značně rozšířené. V kronice Arnoltic je dokonce psáno, že 
„pomníková horečka přímo zachvátila obce, které v tomto ohledu takřka 
závodily mezi sebou“. Ne ve všech obcích se však s pečlivostí věnovali 
zaznamenání celého průběhu. A v některých případech nemáme dokla-
dy v kronikách dochovány vůbec žádné. Pomoci si tak musíme jinak.

Při pátrání po osudech rešovského pomníku je třeba vzít v úvahu, 
že žádná z kronik obce není, alespoň pokud je známo, dochována. 
Informace je tedy nutné čerpat z jiných zdrojů. Výhodou válečného 
pomníku z Rešova je, že má takřka identické kopie v jiných obcích 
Rýmařovska, konkrétně v Rudě a Albrechticích u Rýmařova, jimž 
jsme se v Rýmařovském horizontu již věnovali.
S takřka stoprocentní jistotou tedy můžeme tvrdit, že pomník pro Re-
šov vyrobila stejná kamenická dílna. Autorem by měl být Josef Palous 
z Bruntálu. Ten své jméno zpravidla vyryl na spodní stranu soklu, jak 
je vidět na pomníku v Albrechticích a částečně i v Rudě, kde však je 
část podpisu poničena. Na rešovském není Palousovo jméno docho-
váno vůbec. 

Luděk Adámek

rýmařovského Spolku OCTOPUS, zorganizo-
vat akci pod názvem 1 KG HLÍNY. V dobách 
komunistické totality, která sice již mlela z po-
sledního, to byla akce stále ještě neoficiální 
a nezávislá na jakékoliv svazové politice. Lu-
bomír Dostál připravil domácí hlínu, kterou 
naporcoval na kilogramové koule zabalené 
do igelitu, jako dárek přidal vypálenou žabič-
ku sedící na oblázku, glazovanou speciálním 
odstínem okrovozelenkavé (barvy nevypálené 
hlíny), a balíčky předával či posílal po přáte-
lích k osloveným umělcům. Ti mohli z hlíny 
vymodelovat cokoliv. Sesbírané plastiky Lu-
bomír Dostál glazoval a vypálil. 
Vznikl tak úžasný soubor drobných keramic-
kých soch, který byl poprvé vystaven až po 

sametové revoluci v galerii manželů Štreito-
vých na Sovinci, ve Slezském zemském mu-
zeu v Opavě a právě v Galerii H v Kostelci nad 
Černými lesy. Na akci se podíleli jak výtvarní-
ci spjatí s širším regionem Rýmařovska (např. 
R. Karel, M. Požár, O. Bébar, J. Bébarová,  
M. Kuxová, A. Dostál, P. Mereďa, L. Adá-
mek), tak autoři zvučných jmen (O. Zoubek, 
J. Zoubek, V. Janoušková, H. Purkrábková,  
A. Lamr, J. Švankmajer ad.).
Soubor 49 plastik Lubomír Dostál nyní věno-
val do umělecké sbírky rýmařovského muzea. 
Jistě bude v budoucnu vystaven, a možná se 
i rozšíří. Dárci mockrát děkujeme!

Text a foto: Michal Vyhlídal 
Městské muzeum Rýmařov
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Prakticky stejné je i vyhotovení žulového 
pomníku. Jednou z mála změn je nápis, na-
cházející se pod rytinou německého železné-
ho kříže. Zatímco v Albrechticích a Rudě zní 
text DEN IM WELTKRIEG GEFALLENEN 
HELDEN, tedy HRDINŮM PADLÝM VE 
SVĚTOVÉ VÁLCE, na rešovském pomníku 
je vyryto DEN FÜRS VATERLAND GE-

FALLENEN HELDEN VON RESCHEN, což 
přeloženo znamená HRDINŮM Z REŠOVA, 
KTEŘÍ PADLI ZA VLAST.
Logicky se pak pomník od svých protějšků 
z Albrechtic a Rudy liší ve výčtu padlých. Je 
na něm uvedeno osmnáct jmen. S tím souvi-
sejí i další drobné odlišnosti. Není zde roz-
lišeno, zda voják padl na frontě (gefallen), 

nebo zemřel z jiné příčiny (následkem zraně-
ní či nemoci – gestorben). U dvanácti jmen je 
uvedeno místo skonu (pětkrát Rusko, pětkrát 
Halič, jednou Itálie a jednou Baden – město 
v Dolních Rakousích). Čtyři uvedení byli 
nezvěstní. U některých z padlých je uvede-
no přesné datum úmrtí, u některých pouze 
rok. Podobně jako v Rudě je i kolem tohoto 
pomníku železný plot, jen s drobnými odliš-
nostmi. 
Jak slavnostní odhalení rešovského pomníku 
proběhlo, není nikde dochováno. Není však 
důvod předpokládat, že by mělo být odlišné 
od jiných akcí tohoto druhu. Šlo vždy o celo-
denní slavnost. Pojem je zde na místě, pro-
tože lidé v obcích ji obvykle pojali jako za-
hradní slavnost, při níž se zpívalo, tancovalo 
a hodovalo. Předcházela jí polní mše za padlé 
hrdiny a zpěv, zpravidla dětských sborů. Na 
vybudování pomníku se nepochybně uspořá-
dala sbírka mezi obyvateli. 
Zrovna tak se z kronik nedá zjistit, kdy došlo 
ke slavnostnímu odhalení pomníku. Městské 
muzeum Rýmařov však má ve své sbírce 
dochovánu historickou pohlednici, která na 
slavnostní odhalení pomníku v Rešově odka-
zuje datem 12. června 1921. Pomník je tedy 
o pár dnů starší než ty z Albrechtic a Rudy. 

Mgr. Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Bohumil Švéda a archiv MMR

DEN
FÜR´S VATERLAND

GEFALLENEN
HELDEN

VON
 RESCHEN
1914 – 1918

Alois Schmidt  9./10. 1914 Rußl. L. Raschendorf 25./6. 1915 Gal.
Alfr Walla 24./10. 1914  Rußl. Josef Knoll 18./4. 1916  Italien
Franz Schaal  21./11. 1914 Rußl.  Heinrich Franz 10./6. 1916 Rußl.
Joh. Klamert  28./2. 1915 Galiz. Adolf Felkel 9./10. 1916 Galiz.
Rob. Brauner  1914 Galiz. Franz Stenke 26./10. 1914 Rußl.
Rich. Niessner 1914 Galiz. Franz Richter vermisst
Heinr. Felkel 1915  Franz Horak -//-
Joh. König  Baden Josef Raschendorfer -//-
Franz Felkel 1918  Rudolf Müller -//-

Gewidmet von der Gemeinde
Reschen

Nápis na pomníku
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Jeseníky zblízka na půjčených elektrokolech z íčka
Do dnešní doby nedávno vstoupila stále žádanější vychytávka v podobě 
elektrokol. V rámci několika různých projektů i naše Turistické infor-
mační centrum v Rýmařově mohlo zřídit půjčovnu kol s nabíjecí stanicí. 
Ta se nachází u Střediska volného času Rýmařov na autobusovém ná-
draží, je pro nadcházející sezónu připravena a v případě potřeby je již 
využitelná. Její součástí je i samoobslužná opravna jízdních kol.
K možnosti půjčování elektrokol nám ve velké míře přispěl Morav-
skoslezský kraj a MAS Rýmařovsko, a to v rámci projektů „Spoluprá-
ce bez hranic“ a „Za zážitky našich regionů“, zaměřených na propa-
gaci elektromobility, turistického ruchu a sportu v kraji. Tyto projekty 
byly financovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. 
V informačním centru máme k dispozici již 11 elektrokol s jednodu-
chým ovládáním a dojezdem až 120 km, která jsou pravidelně servi-
sovaná. Informace o půjčovném zjistíte na webových stránkách www.
inforymarov.cz nebo na telefonu 554 212 381. 
Elektrokola jistě uvítáte v situaci, kdy si vyberete místo hůře přístup-
né pro motorová vozidla, a určitě usnadní náročnější výstup, třeba až 
na nejvyšší vrchol majestátních Jeseníků. Na webových stránkách 
www.planovac-tras-mapy.cz najdete podrobnější popis tras, výško-
vých profilů, zajímavá místa, případně občerstvení po cestě a ozna-

čení na mapách. Takže pro milovníky elektrokol je již vše důležité 
připraveno.

Tipy na výlety v mikroregionu Rýmařovska – je z čeho vybírat!
Předně vás zveme na prohlídku rýmařovského náměstí a expozice 
městského muzea, Galerie Pranýř a Galerie Octopus. Můžete navští-
vit další krásná místa a zajímavé památky v nejbližším okolí, např. 
kapli V Lipkách, muzeum Turistických známek s kavárnou a restaura-
cí, janovický zámek, Pradědovu galerii v Jiříkově, hrad Sovinec nebo 
arboretum u Paseky, vyhlídkovou věž v Nové Vsi či nádherné Re-
šovské vodopády a Křížovou cestu v Rudě. Nedaleko jsou také lázně 
Karlova Studánka s léčivými prameny či mechová jezírka na Rejvízu.
Dominantou Jeseníků je hora Praděd (1491 m)
Spousta rodáků ho má přímo u nosu, ale mnoho z nich toto místo ještě 
nenavštívilo. Můžete se také projet pod hřebenem Jeseníků. Zdatnější 
pak mohou zamířit až na Červenohorské sedlo. Avšak pozor na cestu 
zpět, kopce jsou prudké a dolů se to raz dva pěkně rozjede. Je dobré 
mít v pořádku brzdy a být na hlavní cestě ve střehu.
Famózní podívanou je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé 
Stráně
Můžete zde pozorovat pestrost a rozmanitost krajiny. Čerstvý horský 
vzduch ještě nikomu neublížil.
Láká vás relax u vody? Doporučujeme vodní nádrž Slezská Harta
Každoročně se zde pořádá velký závod dračích lodí. Můžete se sami 
projet na loďce nebo si zapůjčit šlapadlo. Pro větší skupiny je připra-
vena výletní loď s kapitánem a výkladem. 
Jste požitkáři a libujete si v netradičnosti?
Můžete svůj adrenalin vybít sjezdem na horském kole, kde si užijete 
zatáčky, skoky či přejezd na lávkách. V našem kraji jsou dostupná 
trailcentra a bikeparky, nejbližší je ve skiareálu Kopřivná v Malé Mo-
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Městské muzeum Rýmařov

Otevírací doba:

úterý–pátek
9:00–12:00 13:00–17:00

sobota
9:00–12:00 13:00–16:00

neděle
13:00–16:00

Den s Technotrasou

V sobotu 14. května proběhl souběžně s gastrofestivalem Pojez Fest 
2022 v areálu Vítkovických železáren Den s Technotrasou, který byl za-
štítěn společností Moravian-Silesian Tourism. 
Přítomno bylo i naše Turistické informační centrum Rýmařov, které ná-
vštěvníkům přiblížilo nejzajímavější místní atraktivity v čele s externí 
expozicí rýmařovského muzea v budově textilky Hedva Český Brokát. 
Ta je od roku 2020 zařazena do projektu Technotrasa surová krása ma-

pujícího významné technické památky Moravskoslezského kraje. 
V našem stánku byl připraven workshop, v němž si děti i dospělí vy-
zkoušeli výrobu motýlků, jejichž produkce má v Rýmařově dlouhou 
tradici, sahající až do 19. století. 
Celodenní akce byla z hlediska návštěvnosti více než úspěšná, dora-
zilo okolo 5 000 lidí. 

Text a foto: Iva Kyjáková

rávce. Nebo můžete zamířit do Vrbna pod Pradědem a zařádit si na 
bobové dráze.
S elektrokoly je vše jednodušší, zábavnější a umožní vám poznat 
mnohem víc. Nudit se po cestách určitě nebudete. Rodáci to tu milují 
a věřte, že se s láskou budete vracet i vy.
Doporučené trasy
Rýmařov – vyhlídková věž v Nové Vsi (délka trasy 11,3 km)
Rýmařov – Harrachov – Dolní Moravice – Nová Ves (vyhlídková věž)
Vyhlídka na Nové Vsi – šestipatrová, 31,5 m vysoká rozhledna oblo-
žená modřínovým dřevem s vyhlídkovým ochozem je součástí zdej-
ších sportovně-rekreačních aktivit. Nestojí přímo na vrcholu, přesto 
poskytuje báječný výhled na Hrubý Jeseník a Bruntálsko. V přízemí 
se nachází pokladna s prodejnou suvenýrů, muzeum a dětský koutek. 
V blízkosti rozhledny můžete navštívit restauraci Na Vyhlídce. 

Rýmařov – Rabštejn (délka trasy 13,6 km)
Rýmařov (Flemmichova zahrada) – část Edrovice (rodný dům Karla 
Schinzela) – Janovice (zámek v Janovicích, Spitzerova vila) – Nové 
Pole – Kamenná hora (Čertův kámen) – Rabštejn 
Kamenná hora – nevýrazný vrch asi 5 km od Rýmařova, na jehož 
vrcholu se nachází zvláštní skalní útvar. Je nazýván Čertův kámen 
nebo Kamenná sfinga, připomíná totiž ležící zvíře. Je zde vybudován 
dřevěný přístřešek pro turisty. 
Rabštejn – zřícenina hradu z roku 1318, jeho trosky stojí nad obcí Be-
dřichov. Z dálky působí mohutným dojmem, neboť strmé skalní bloky, 
kde byl vybudován vlastní hrad, vypadají jako strážní věže se zdmi 
a cimbuřími. Dnes jsou již z velké části zakryty hustým lesem. Nachá-
zí se zde cvičné skály pro horolezce a hustá síť cyklostezek. 

Text a foto: Iva Kyjáková

Turistické informační centrum
Rýmařov

Otevírací doba:

pondělí–pátek
8:30–12:00 13:00–17:00

sobota
9:00–12:00 13:00–16:00

neděle
13:00–16:00

Veřejný internet  
v turistickém informačním centru

Otevírací doba:

pondělí–pátek
8:30–12:00 13:00–17:00

sobota
9:00–12:00 13:00–16:00

neděle
13:00–16:00
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Citát: Myslíme, pouze když se setkáme s problémem.
John Dewey

(Nejen) literární výročí
1. 6.  Mezinárodní den dětí – slaví se od roku 1950 z roz-

hodnutí mezinárodních federací žen, mládeže, učite-
lů a OSN 

1. 6. 1942  popraven Vladislav Vančura, spisovatel a filmový 
režisér (nar. 23. 6. 1891) – 80. výročí úmrtí 

1. 6. 1952  zemř. John Dewey, americký filosof  
(nar. 20. 10. 1859) – 70. výročí úmrtí 

2. 6. 1922  zemř. Josef Václav Myslbek, sochař  
(nar. 20. 6. 1848) – 100. výročí úmrtí

2. 6. 1952  zemř. Bohumil Mathesius, literární vědec a překladatel 
(nar. 14. 7. 1888) – 70. výročí úmrtí 

4. 6. 1922  nar. Valja Stýblová, spisovatelka  
(zemř. 12. 11. 2020) – 100. výročí narození 

5. 6.  Světový den životního prostředí – slaví se od roku 1972
5. 6. 1882  nar. Antonín Procházka, výtvarník  

(zemř. 9. 6. 1945) – 140. výročí narození 
5. 6. 2012  zemř. Ray Bradbury, americký spisovatel  

(nar. 22. 8. 1920) – 10. výročí úmrtí 
7. 6. 1882  nar. Rudolf Těsnohlídek, spisovatel, redaktor Lidových 

novin (zemř. 12. 1. 1928) – 140. výročí narození 
10. 6.  Významný den ČR – Den památky obětí vyhlazení 

obce Lidice v roce 1942 
10. 6. 1982 zemř. Rainer Werner Fassbinder, německý filmový 

režisér (nar. 31. 5. 1945) – 40. výročí úmrtí 
14. 6.  Světový den dárců krve 
16. 6. 2012 zemř. Jaroslava Adamová, herečka  

(nar. 15. 3. 1925) – 10. výročí úmrtí

17. 6. 1882 nar. Igor Stravinskij, ruský skladatel  
(zemř. 6. 4. 1971) – 140. výročí narození 

19. 6.  Den otců (třetí neděle v červnu) – založen Američan-
kou S. S. Doddovou v roce 1910 jako pocta jejímu 
otci, který sám vychoval pět dětí 

20. 6. Světový den uprchlíků – vyhlášen v roce 2001 k 50. 
výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN) 

20. 6. 1722  zemř. Kryštof Dientzenhofer, architekt německého 
původu činný v Čechách (nar. 7. 7. 1655) – 300. výročí 
úmrtí 

25. 6. 1852  nar. Antonio Gaudí y Cornet, katalánský architekt 
a výtvarník (zemř. 10. 6. 1926) – 170. výročí narození 

27. 6.  Významný den ČR – Den památky obětí komunis-
tického režimu (výročí popravy Milady Horákové 
v roce 1950) 

28. 6. 1712  nar. Jean-Jacques Rousseau, francouzský spisovatel, 
filosof a skladatel (zemř. 2. 7. 1778) – 310. výročí naro-
zení 

28. 6. 1912  zemř. Josef Václav Sládek, básník, překladatel a publi-
cista (nar. 27. 10. 1845) – 110. výročí úmrtí 

28. 6. 1922  zemř. Velemir Chlebnikov, ruský básník  
(nar. 9. 11. 1885) – 100. výročí úmrtí

30. 6.  Den ozbrojených sil – slaví se od roku 2002 na pa-
měť vojenské přehlídky československého zahranič-
ního odboje v Darney roku 1918

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.

Kniha, jejíž postava má fyzickou indispozici 
Michéle Rozenfarb: Klobouk dolů

To se mi na šéfovi líbí, ta jeho jistota a že se 
nikdy nedá vyvést z míry. To mně jistota chy-
bí. V mých záznamech píšou, že je to nehoda 
od narození, jmenuje se chorea a cuká mi ce-
lým tělem, hlavně rukama a nohama. Někdy 
je to únavné, takhle se cukat. Ale už skoro 
nepadám, takže nepotřebuju přilbu jako Beny 
nebo epileptici, dokonce i ti z první skupiny. 
Aspoň je vidět, jak mám krásně kudrnaté 
nazrzlé vlasy. Přirozeně kudrnaté. A zelené 
oči. Protože kromě toho, že jsem od narození 
vadná, jsem taky hezká.
I mé zelené oči jsou trochu cukavé, to se jme-
nuje šilhání. Prý se to dá operovat. Bylo by 
hezké, kdyby se mým očím nedalo nic vytk-
nout, ale co můžu chtít. Někdy dokážu mru-
čet, ale mručení nestačí, když mám vyjádřit, 
že chci operovat. A i kdyby to stačilo, šéf by 
řekl: „Jo? Pak bys snad vypadala líp?“ Já 

bych ale chtěla, aby se mi oči točily obě spo-
lečně, stejným směrem, jako kola od auta.

(ROZENFARB, Michèle. Klobouk dolů! 
Přel. Helena Beguivinová. Praha: Havran, 
2005, s. 8.)

Dvanáctiletá Chloé žije v ústavu pro posti-
žené děti a její psychomotorické postižení jí 
neumožňuje mluvit ani se vyjadřovat posun-
ky. Nikdo z jejího okolí netuší, že je schopná 
velmi bedlivě pozorovat okolní svět a veli-
ce rozumně o něm uvažovat. Když v ústavu 
dojde k vraždě dívčina kamaráda, snaží se 
Chloé dorozumět, varovat ostatní a sdělit jim, 
co ví. Což je vzhledem k jejímu postižení ne-
překonatelný úkol.

A tehdy jsem se rozčílila kvůli tomu, co vím, 
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Dernisáž s koncertem v rýmařovské knihovně

V pátek 20. května oficiálně skončila další výstava v galerii Čítárna, 
která představila ilustrace brněnské výtvarnice Venduly Chalánkové. 
Koláže z knížek W. A. Mozart v Praze a Bulbem záchranáře zdobi-

ly čítárnu od začátku dubna a ve finále posloužily jako ukázka této 
techniky pro účastníky workshopu, který vedla sama autorka. Děti 
z výtvarného kroužku SVČ Rýmařov se pod jejím vedením naučily 
vytvořit obal na knížku zdobený právě koláží.
Součástí páteční dernisáže byl také koncert Martina Kyšperského 
z brněnské kapely Květy. Hostům posledního dne výstavy frontman 
zahrál a zazpíval sérii písniček z několika alb Květů, mnohé na přání 
fanoušků, kteří byli v publiku.
Mezi účastníky dernisáže se objevili i další výtvarníci, jejichž práce 
bychom rádi v malé galerii knihovny v budoucnu vystavili – Chrudoš 
Valoušek nebo Šárka Lupečková. Nejbližší výstava, která je napláno-
vána na červen až srpen, ovšem představí díla jiného talentovaného 
umělce – Viktora Valáška. Na vernisáž zveme v pondělí 30. května 
v 17 hodin.

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov
Foto: ZN, Michal Vyhlídal 

a kvůli postroji, který mi museli za každou cenu dát, aby – jestli to do-
kážu – se mi podařilo se vyjádřit. To rozčilení hrozně zhoršilo cukání, 
nechtěla jsem do bazénu, chtěla jsem postroj v tělocvičně.
Nakonec psychoterapeut řekl: „Já tu Chloé nepoznávám, to není mož-
ný,“ a zatelefonoval vychovatelovi, který mu vylíčil mé plácání oca-
sem v ředkvičkách a všechno ostatní a taky mu řekl, aby to nevzdával, 
že mi bazén udělá dobře. 

(ROZENFARB, Michèle. Klobouk dolů! Přel. Helena Beguivinová. 
Praha: Havran, 2005, s. 28.)

Přestože kriminální zápletka je v novele důležitá, rozhodně nejde 
o klasickou detektivku, a to nejen proto, že případ sledujeme očima 
handicapovaného dítěte. Hlavním tématem příběhu není zločin a jeho 
odhalení, ale snaha a touha odlišné bytosti o porozumění a dorozu-
mění. Chloé přitom svůj život popisuje drsně, přímočaře a bez iluzí 
a zároveň bez sebelítosti a zatrpklosti. Je to pohled sympaticky prostý 
falešného sentimentu.

Nakonec si nevedli tak špatně. Ne jako já se šilháním! Vysvětlím to, 
ale nejdřív chci říct, že by bylo dobře, kdybysme tu měli další aféry 
jako s Adrienem, protože to přináší změnu.
Zaprvé mi to pomáhá ve vývoji, a protože mi je dvanáct, mám před 
sebou spoustu času, abych nakonec byla velice rozvinutá.
Zadruhé mi to přivedlo zpátky mého rodiče, akorát že teď mám jedno-
ho vlastního a ještě jeho ženu, která se na mě snaží zvyknout. Není to 
snadné, vzít si mě do bytu. Nejezdím tam často, ale přece. Uklidnilo 
ji to, že toho moc nerozbíjím, hlavně, když si dá tu práci a všechno 
uklidí. Vysvětlila mi, že proto nemůžu jezdit každou neděli. Nemůže 
přece stěhovat každou sobotu celý byt, to je jasné.

(ROZENFARB, Michèle. Klobouk dolů! Přel. Helena Beguivinová. 
Praha: Havran, 2005, s. 100.)

Petra Klimentová
Městská knihovna Rýmařov

Jojo Moyes: Než jsme tě poznala
Anthony Doerr: Jsou světla, která nevidíme
Robert Galbraith: Volání kukačky
Sofía Segovia: Šepot včel
Alan Marshall: Už zase skáču přes kaluže
Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži

Stephen King: Misery
Ivona Březinová: www.bez-bot.cz
Günter Grass: Plechový bubínek
John Irving: Modlitba za Owena Meanyho
Jean Pendziwol: Dcery strážce majáku
Jeffery Deaver: Sběratel kostí

Další tipy na knihy, jejichž postava má fyzickou indispozici:
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Přátelské odpoledne pro ukrajinské rodiny
V sobotu 30. dubna připravili manželé Helena a Radek Koubíkovi z Mi-
rotínku přátelské posezení pro ukrajinské rodiny. Krásné počasí a téměř 
rodinná atmosféra přispěly k příjemnému odpoledni.
Manželé Koubíkovi koupili před dvěma lety budovu staré školy v Mi-
rotínku. Nápad uspořádat oddechové odpoledne pro Ukrajince se zro-
dil v hlavě paní Heleny. Po přátelském přivítání a předání drobných 
darů se téměř 30 návštěvníků přemístilo do místní chovatelské stanice 
poníků Minihorse Mersi. Krmení a hlazení malých koníků se líbilo 
opravdu všem bez rozdílu věku. 
Po návratu čekaly na děti dva skákací hrady, na nichž se dostatečně 

vyřádily. Dospělí si mezitím vychutnali připravené občerstvení. Ne-
chyběly hry, chutné domácí jídlo ani táborák. Dobrá nálada a místní 
klid jen dokreslily pohodovou atmosféru celého odpoledne.
Poděkování patří městu Rýmařovu, společnosti AQOL, s. r. o., za po-
skytnutý sponzorský dar, manželům Vavrouškovým, manželům Krač-
marovým, majitelce stanice Minihorse Mersi Silvii Šimonovské, paní 
Evě Kubecové i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě akce. 

Foto a text: Jana Krajčová 
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Organizace a spolky
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Zapojte se do akce Stezka Českem a obejděte Česko kolem dokola za jeden den
Už jste někdy obešli celou 
Českou republiku za jeden 
den? Přesně tento cíl si 
klade Klub českých turistů, 
který pořádá turistickou akci 
s názvem Stezka Českem, a to v sobotu 11. 6. 2022. Jde o etapový po-
chod, který vede přibližně po hranicích naší vlasti.

Stezka Českem jako etapový pochod je zároveň nejvýznamnější turi-
stickou akcí Klubu českých turistů v roce 2022. Trasa pochodu vede 
přes území 11 krajů, které tvoří státní hranici, a má dvě větve – sever-
ní, jež měří 1 148 km, a jižní s 991 km. Obě se spojují na nejvýchod-
nějším místě ČR v Bukovci u Jablunkova a v tom nejzápadnějším 
v obci Krásná v Ašském výběžku. V Moravskoslezském kraji je trasa 
pochodu rozdělena na 17 etap, jejichž celková délka činí 338 km. Na 
Bumbálce v Moravskoslezských Beskydech se trasa napojuje na úse-
ky Zlínského kraje, u města Jeseníku přechází do kraje Olomouckého. 
Čtyři etapy vedou rovněž přes území Hrubého Jeseníku.
Dvě z nich procházejí také přes Rýmařov. Etapa 14/113 startuje na 
nádraží v Dětřichově nad Bystřicí a po celou dobu vede po červené 
turistické značce a mezinárodní dálkové trase E3. Z Dětřichova při-
vádí turisty nejdříve do obcí Ryžoviště a Stránské, následně pokračuje 
kolem Strálecké myslivny a pod zříceninou hradu Strálku do Rýma-
řova. Zajímavostí trasy je, že na několika místech překračuje hlavní 
evropské rozvodí Odra – Dunaj. Na tuto etapu můžete vyrazit přímo 
z železniční stanice v Dětřichově nad Bystřicí v čase od 7:00 do 9:00 
a na náměstí v Rýmařově budou mít turisté v nohách pěkných 23 km.
Také následující etapa 15/113 po celou dobu sleduje červenou turis-
tickou značku a mezinárodní trasu E3. Její start bude přímo v rýma-
řovském Středisku volného času a to od 6:30 do 9:30. S jejím zabez-
pečením pomáhá místní odbor Klubu českých turistů Rýmařov. Trasa 
vede k janovickému zámku a potom už stoupá nejprve k bývalé chatě 
Alfrédka a k Jelení studánce, kde se napojí na hlavní jesenický hře-
ben. Přes Velký Máj, Vysokou holi a kolem Petrových kamenů turisté 
dojdou až k turistické chatě Ovčárna, kde je cíl této etapy. Její délka 
činí 21 km.
Turisté mají v Jeseníkách ještě dvě možnosti, kam vyrazit, stačí dojet 
na Videlské sedlo, kde bude na parkovišti další startovní místo. Etapa 
16/113 je jednou z nejkratších, protože měří jen 10 km. Turisté se do-
stanou přes chatu Švýcárnu a Praděd na Ovčárnu, zde si své putování 
ale mohou prodloužit sestupem do Karlovy Studánky. Na opačnou 
stranu vychází etapa 17/113, která je naopak nejdelší v celém Morav-
skoslezském kraji. Přes pásmo Orlíka a Opavskou chatu po ní mohou 
turisté dojít na Rejvíz a dále do Jeseníku. To už budou mít za sebou 
26 km.
Informace o akci jsou uveřejněny na webových stránkách www.

kct-msk.cz/stezka-ceskem. Zde je také elektronická přihláška, kde 
je možno se přihlásit na některou z etap. Přihlášení však není nutné. 
Stačí, když turisté přijdou na start některé z etap a mohou se rovnou 
zaregistrovat. Po zaplacení startovného ve výši 25 Kč, případně 20 Kč 
pro členy Klubu českých turistů, dostanou propozice trasy, pamětní 
list a upomínkový předmět, poté mohou vyrazit za dobrodružstvím. 
Pojďme tedy společně putovat naší vlastí a vydejme se po Stezce Čes-
kem za krásami našich hor a přírody.

Ondřej Burel
Klub českých turistů Kopřivnice

Foto: archiv Klubu českých turistů
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V Nedělní škole řemesel vítali nově narozená mláďata
V sobotu 14. května se na farmě manželů Křenkových ve Stránském 
vybírala jména pro šedesát sedm jehňat, která se zde v období od 24. 
března do 10. května tohoto roku narodila. Patnáctý ročník tradiční jarní 
akce přilákal bezmála stovku návštěvníků.
K vítání již neodmyslitelně patří pojmenování jehňat, z celkového po-
čtu narozených mláďat bylo potřeba vymyslet jména pro třicet devět 
jehniček a dvacet osm beránků. Nutno podotknout, že v tom byli rodi-
če i děti skutečně kreativní, a tak se na připraveném seznamu objevila 
jména jako Elza, Vývrty, Vjera, Minnie, Rambo, Čertík, Buba apod. 

Součástí programu byla prohlídka farmy, ovčácké hry, společný tábo-
rák a atraktivní novinkou byla ukázka práce ovčáckého psa. Rodiny se 
také společně pustily do tvorby z vlny. „Mám dobrý pocit, že se celým 
dnem nesla přátelská atmosféra a pohoda. Příjemně mě překvapilo, 
že skoro všichni včetně dospělých vyráběli z připraveného materiálu 
neposedné ovečky a dost si s nimi užili legraci,“ popsala atmosféru 
akce Vladimíra Křenková a doplnila: „Ukázka práce ovčáckého psa 
měla opravdu kladnou odezvu. Je to u nás novinka. Vlastně jsme si 
už toho pomocníka pro práci s ovečkami dlouho přáli a konečně ho 

Festival JesART letos nabídne vystoupení Terezy Balonové a ZUŠ
Jesenický umělecký festival JesART letos nabídne bohatý program. 
Čtvrtý ročník se uskuteční v sobotu 4. června v Kempu Indiana v Jano-
vicích od 10 hodin a hned od začátku se mají návštěvníci na co těšit. 
Celý den budou k vidění výstavy umělců nejen z Jesenicka, představí 
se řemeslníci, tvůrci i literární autoři. Pro děti i dospělé budou připra-
veny workshopy, v nichž si budou moci vyzkoušet některé umělecké 
techniky. 
Poprvé se v rámci festivalu otevře také divadelní amfiteátr La Skála 
a v průběhu celého dne v něm bude probíhat doprovodný program. 
Dopoledne bude patřit rýmařovské ZUŠ. Po delší covidové pauze 
zahraje orchestr Zuškaband složený z žáků, rodičů, učitelů a přátel 
školy. Divadelní pohádku Kráska a zvíře zahrají žáci literárně-dra-
matického oboru pod vedením Silvie Jablončíkové. Uvedeny budou 
i krátké monology různých autorů.
Odpoledne od 15 hodin vystoupí písničkářka a textařka Tereza Ba-
lonová. Tato mimořádně nadaná muzikantka vydala na konci března 

debutové album Půlnoc. Stala se novou českou tváří Spotify, a do-
stala tak příležitost představit svou tvorbu v mezinárodním playlistu 
Equal. Díky této spolupráci se v polovině května objevila na slavném 
billboardu na Times Square v New Yorku. Zařadila se tak vedle Ewy 
Farne nebo Lenny, které se tam také v minulosti objevily.
Festival bude zakončen v 18 hodin cimrmanovským divadelním před-
stavením Švestka ochotníků ze Světlé Hory. Vstupenky budou v pro-
deji na místě. 
Výstavy umělců jsou jako vždy prodejní, vstup na festival je letos 
zdarma. Kompletní program je možno sledovat ve facebookové udá-
losti JES ART 2022. 
Děkujeme sponzorům uvedeným na plakátě, bez kterých by festival 
nemohl v této podobě proběhnout.

Ludmila Ondrašíková 
organizátorka festivalu
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Vzdělávání rodičů má smysl
Projekt Místní akční plánování na Rýmařovsku II (MAP II) se pomalu blí-
ží ke svému závěru. Covidová situace se už naštěstí stabilizovala a díky 
tomu mohl realizační tým MAP II opět v plné síle nabídnout dětem, žá-
kům i pedagogům nejednu akci.
Pro dnešní řádky jsem ale vybrala semináře, které byly cíleny na ši-
rokou veřejnost, především na rodiče z mikroregionu Rýmařovska.
V dubnu měli rodiče možnost setkat se s odborníkem na slovo vzatým 
v oblasti internetových hrozeb dnešního světa. Pan René Szotkowski 
je nejen přednášejícím na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, nositelem projektu E-bezpečí, ale je především výbor-
ným lektorem, který dokáže své posluchače i přes on-line prostředí 
vtáhnout do problematiky a s naprostou přirozeností vykreslit běžnou 
realitu, před kterou mnozí rodiče utíkají, nechtějí ji vidět anebo ani 
netuší, že v něčem takovém jejich děti žijí. 
Rodiče si poslechli spoustu praktických rad, jak předcházet nena-
vratitelným chybám, kterých se mohou jejich děti dopustit a nést si 
pak šrám po celý zbytek života. Došlo na vyjmenování nejčastějších 
problémů, které řeší ve spojitosti s nekontrolovaným přístupem na 
internet častokrát rodiče už osmiletých dětí. 
Pokud byste vy nebo vaše děti narazili na jakýkoliv problém souvise-
jící s kyberšikanou, s obtěžováním cizí osobou přes on-line prostředí, 
neváhejte využít adresy www.napisnam.cz. Od roku 2010 se na tuto 
anonymní pomoc obrátilo více než pět tisíc klientů (dětí, rodičů…). 
Je třeba myslet na to, že děti musí být poučené poučenými rodiči, aby 
bylo možno zabránit zlu páchanému na našich dětech!
O něco lehčí téma nás čekalo v květnu na workshopech s názvem 
„Prevence vadného držení těla nejen u dětí“. Uskutečnily se dva se-

mináře v Břidličné a v Rýmařově, vedené vynikající lektorkou, fyzio-
terapeutkou a pedagožkou Petrou Nyklovou. Lektorka nebyla v na-
šem regionu poprvé. Již před půl rokem prošlo jejíma rukama přes 40 
pedagogů převážně z mateřských škol na Rýmařovsku. A jelikož byly 
ohlasy na její workshopy více než výborné, rozhodl se realizační tým 
MAP dát příležitost také rodičům, prarodičům či trenérům. 
Každý seminář trval bohužel jen dvě hodiny a utekl jako voda. Snad 
proto, že si zúčastnění měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, co to 
vlastně znamená správně stát, správně sedět. Jak dosáhnout toho, aby 
nebyly naše děti křivé, neměly potíže se špatným vývojem chodidel, 
které jsou jedním ze základních kamenů správného postavení těla. 

máme. Jmenuje se Aiba, a i když je jí už osm let, svou práci bravurně 
a s velkou chutí zvládá. Aiba ukázala návštěvníkům, jak umí přivést 
vzdálené stádo ovcí až k ovčákovi. A také jak snadno jej udrží přímo 
u člověka, aby se nemusel člověk za ovcí honit, ale aby si jen pro 
ovci sáhl a jednoduše si ji ze stáda podal. To je praktické ve chvílích, 
kdy potřebujete ovci ošetřit či zkontrolovat její zdravotní stav. Rovněž 
všem předvedla, jak si poradí s ovcemi, které by se chtěly oddělit od 

stáda. Její přirozený instinkt je natolik silný, že se často stává, že než 
řeknu povel, aby ovce sehnala zpět do stáda, tak ona už to dělá. Je 
prostě skvělá. Naše ovce nebyly na práci se psem zvyklé a několik mě-
síců jim to trvalo. Trénovali jsme od února téměř každý den a teď se 
konečně dostavují výsledky a zvířata se navzájem respektují. Musím 
říct, že když vládne taková harmonie, je to velká radost.“
Letošní vítání mláďat se po dvou letech obešlo již bez nutnosti dodr-
žet protiepidemická opatření. Jehně s nejmenší porodní váhou bylo 
z dvojčat a vážilo 1,4 kg. Největší porodní váhu měl beránek, a to 3,2 
kg. Většina jehňat bude dále chována pro účel spásání chráněných 
lokalit Jeseníků. Nejlepší beránci se na podzim zúčastní aukce a hod-
nocení beranů pro další rozšiřování chovu valašské ovce. 
„Jsme rádi, že jsme mohli letošní vítání mláďat uspořádat bez omeze-
ní a že na tuto akci návštěvníci nezapomněli a přišli se pokochat jarní 
atmosférou na farmě. Všem děkujeme za návštěvu a už teď se můžete 
těšit na další připravované akce. 9. července pořádáme Krajskou vý-
stavu psů všech plemen a 16. července oblíbenou Snídani v trávě,“ 
uzavřela majitelka farmy.

Foto a text: JS
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Věděli jste, že plazení batolat je podstatou všeho? Že si každé mi-
minko musí přijít na to, kdy je ten správný okamžik si sednout, kdy 
se poprvé postavit a udělat první krůčky bez pomoci rodičů? Že i ta 
nejkrásnější obuv je v kočárku vlastně na obtíž a nejlépe uděláme, 
když necháme nohu dítěte co nejdéle nesešněrovanou? Je tolik chyb, 
které děláme, a přitom chceme pro naše děti jen to nejlepší. Občas 
stojí za to věnovat čas právě takovým seminářům, které nám otevřou 
oči, a my zjistíme, že kolikrát méně je více. Chcete-li se inspirovat, 
navštivte stránky paní lektorky www.zdravestistko.cz.

Děkujeme všem rodičům, pro které má smysl takové semináře rea-
lizovat.

Ing. Ivana Lukešová
za realizační tým MAS Rýmařovsko, o. p. s.

Foto: archiv MAS Rýmařovsko, o. p. s.

Čarodějnice zaplnily nádvoří janovického zámku
Na předposlední dubnové odpoledne přichystali pracovníci janovické-
ho zámku ve spolupráci se Střediskem volného času Rýmařov pálení 
čarodějnic. I když se akce neuskutečnila přímo na filipojakubskou noc, 
přilákala velké množství účastníků.
Nádvoří zámku se začalo plnit po 16. hodině, o půl hodiny pozdě-
ji zde bylo již plno čarodějnic a čarodějů natěšených na avizovanou 
pohádku O čarodějnici Kordule. Jelikož diváků bylo hodně, muse-
li se rozdělit do dvou skupin. Loutková pohádka, kterou připravili 
pracovníci Střediska volného času, se tedy hrála dvakrát. A sklidila 
zasloužený aplaus. 
Po skončení druhého představení byly pro děti nachystány na nádvoří 
zábavné hry. Mohly si vyzkoušet let na koštěti, skok přes hranici ze 
dřeva i míchání čarodějného lektvaru. Svá tajná přání pak napsaly na 
kousek papíru a hodily do ohně. Nechybělo ani opékání špekáčků, 
jejichž vůně se linula parkem. 

V čajovně kouzelnice Korduly se návštěvníci mohli dozvědět zají-
mavosti o léčivých bylinkách a ochutnat čaj z nich uvařený. Vše bylo 
doplněno zajímavým výkladem kastelánky Markéty Janákové, kte-
rá povídala nejen o bylinkách, ale i o čarodějnictví a zvycích našich 
předků. 
„Potěšilo nás, že si k nám dnes našlo cestu tolik návštěvníků,“ zhod-
notila akci kastelánka. „Zároveň bych všechny ráda pozvala v sobotu 
11. června na zahájení zámecké sezóny, na kterou připravujeme bo-
hatý program,“ dodala. 
Součástí zahájení zámecké sezóny budou hudební a jiná vystoupení, 
vernisáž výstavy dětských prací na téma lesnictví a hornictví, ukázky 
řemesel a mnoho dalšího. Tak si datum 11. června poznamenejte do 
svých kalendářů. 

Text a foto: Jana Krajčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Zámek Janovice

Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608
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Jak pomoct krajině vysvětluje dětem i dospělým nová výstava KRAJ!NA
Výstava KRAJ!NA, jak už její název napovídá, 
pojednává o naší zemědělské krajině, jejích 
problémech a možných řešeních. Na janovic-
kém zámku byla představena na vernisáži, kte-
rá proběhla 17. května za účasti autorů ze Za-
hradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

Výstava představuje vliv člověka na krajinu 
a snaží se najít odpověď na otázku, jak každý 
z nás může krajinu ovlivnit. Nepředkládá uni-
verzální řešení, ale apeluje na drobné změny, 
které mohou mít velký pozitivní dopad na 
okolí. Zobrazuje a srovnává změny, kterými 
člověk v průběhu času na krajinu působí.
Autoři se snažili inspirovat historií, proto ze 
starých map analyzovali celkem 5 313 po-
plužních dvorů s cílem vybrat typické před-
stavitele osvědčených forem hospodaření 
v různých typech krajiny. Na těch ukazují, že 
některé procesy mají obecný charakter a od-

ráží jak ekonomickou situaci, tak i politické 
proměny státní a veřejné správy. Zásadním 
faktorem, který proměňoval tvář krajiny, je 
vývoj techniky a zemědělských technologií. 
Zároveň jsou si autoři vědomi, že bránit roz-
voji techniky je pošetilé a že se nelze vrátit 
k obdělávání polí koňským potahem. Upo-
zorňují však, že techniku lze podřídit spole-
čenskému očekávání, které se svým životem 
a s budoucností spojují obyvatelé naší země.
Výstava demonstruje vývoj krajiny na zákla-
dě existence krajinných prvků, jež ovlivňují 
krajinné procesy, které nelze považovat za 
neproduktivní, nebo dokonce zbytečné. Jde 
například o zadržování vody v krajině, ochra-
nu půdy před erozí, úkryty a stanoviště pro 
planě rostoucí rostliny a volně žijící živoči-
chy. Na tyto prvky se zapomnělo a přírodní 
perpetuum mobile začalo zvolňovat. Nega-
tivní následky drancování se tak přenášejí na 

stát a daňové poplatníky. Situace dospěla do 
fáze, kdy zemědělství přestává být rentabilní 
a musí nastupovat podpůrné dotace. Ekono-
micky ani ekologicky však takový systém 
nedává smysl, současně vyvolává nevratné 
změny našich životů k horšímu. Proto je nut-
né znovu hledat rovnováhu, učit se, co už je 
příliš, a měnit věci k lepšímu, dokud je čas. 
Není nutná totální proměna všeho a hned, ale 
každodenní drobné změny.
Výstava je velice vhodná pro rodiny s dět-
mi, školy, školky nebo zájmové kroužky. 
Malé návštěvníky provede brožura nazvaná 
Průvodce zvídavého návštěvníka. Ta pomůže 
s orientací na místě, navede na různé zajíma-
vosti a obsahuje zábavné úkoly. Součástí vý-
stavy je i dětská dílnička a krabice s úkoly na 
cestu domů. Výstava v přízemí janovického 
zámku bude přístupná až do 31. října. 

Text a foto: JS
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Biologická olympiáda 2022
Okresní kolo letošního 56. roč-
níku Biologické olympiády pro 
kategorii D, která je určena  
žákům 6. a 7. tříd a odpovídajících 
ročníků gymnázií, se uskutečnilo ve čtvrtek 22. dubna v SVČ Krnov. Zá-
kladní školu Břidličná letos reprezentovala děvčata z 6. B a 7. A Viktorie 
Miková a Hana Černošková, obě členky přírodovědného kroužku. 
Během dopoledního zápolení na ně čekal test znalostí na téma Jak 
přežít zimu, dále poznávání 40 přírodnin a praktický úkol zaměřený 
na ptačí peří. Celkem se okresního kola účastnilo 12 žáků ze základ-
ních škol a gymnázií z celého okresu Bruntál. A jak to celé dopadlo? 
Kdo postoupí do krajského kola v Ostravě?
Na výsledkovou listinu se nám opět dívá krásně. Viktorie Miková se 
umístila na 2. příčce, a zajistila si tak postup do kraje. A to přitom byla 
její premiéra, co se přírodovědných olympiád týče, a od prvního místa 
ji dělil jen jeden bod.
Na informaci o možném postupu čeká i Hana Černošková, která 
skončila na 5. místě a svou úspěšností dosáhla na titul úspěšného řeši-
tele. Ten získá soutěžící, který má víc než 70 % správných odpovědí. 
Od umístění na čtvrté pozici ji dělily pouhé tři body, zato soutěžící na 

šestém místě se od ní vzdálil o 37,5 bodu. Obě si tak zaslouží nejen 
náš obdiv, ale i velkou gratulaci.

Květa Děrdová
vedoucí přírodovědného kroužku

Foto: archiv SK ASK ČR Břidličná

Z okolních měst a obcí

Zlatý list 2022
Po dvou covidových letech, kdy byla většina soutěží pozastavena nebo 
proběhla on-line, jsme se opět dočkali plnohodnotného krajského kola 
přírodovědně ekologické soutěže Zlatý list, které se uskutečnilo 9. květ-
na. Tento ročník byl navíc jubilejní, padesátý. 
Soutěže se účastní vybrané šestičlenné týmy ze základních škol a niž-
ších ročníků gymnázií ve třech věkových kategoriích. Cílem je, aby 
porovnaly své znalosti z různých oblastí přírodních věd, například 
z ornitologie, geologie, hydrobiologie, lesnictví, myslivosti, ochrany 
přírody… Podmínkou konání krajského kola je, že musí být připra-
veno nejméně deset soutěžních stanovišť s různou tematikou. Ta jsou 
umístěna na volném prostranství a soutěž se koná za každého počasí, 
tedy i v dešti. Nám však letos počasí přálo, celou dobu provázelo sou-
těžící sluníčko.
Krajské kolo Moravskoslezského kraje, které je pořádáno již poosmé 
v Břidličné, má díky pochopení a obětavosti lektorů z Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Zoo Olomouc, CHKO 
Jeseníky, Lesů ČR, OMS Bruntál, EKO-KOM, Českého svazu včela-
řů Rýmařov a mnoha dalších vysokou úroveň a je o ně velký zájem. 
A není divu, vždyť vedle lektorů se o dobrou úroveň a kompletní or-
ganizaci stará i celý tým pedagogů druhého stupně ZŠ Břidličná a paní 
kuchařky ze školní jídelny. A tak při soutěži nechybí ani doprovodný 
program, občerstvení a v neposlední řadě hodnotné ceny nejen pro ví-
tězné týmy, ale pro všechny účastníky. 
Nejinak tomu bylo letos, kdy se akce zúčastnilo 42 soutěžních týmů 
ze 14 škol Moravskoslezského kraje. Soutěžící si proběhli trať se 14 
zastávkami. Ve volných chvílích si měli možnost zastřílet v laserové 

střelnici, vyrobit model ptačí budky, závodit na trati s robotickým pa-
voukem, prohlédnout si a vybrat nejlepší fotografii z doprovodné sou-
těže na téma Doteky jara nebo zkusit odvahu při pohlazení živého hada 
či mnohonožky. 
Zde je na místě poděkovat sponzorům, jimiž byli Moravskoslezský 
krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu, město Břidličná, ČSOP, 
Asociace středoškolských klubů České republiky, dále firmy Madeta, 
a. s., Kofola, a. s., MK Fruit, s. r. o., Ollies dorty, s. r. o., HAVLÍK 
OPAL, spol. s r. o., E.ON Česká republika, s. r. o. , ČZS, z. s., VZP, 
STARP, spol. s r. o., Fraus, s. r. o., Nakladatelství Kazda, SAFARI 
GASTRO, s. r. o., PEFC Česká republika, Robimaus, s. r. o., Eurome-
dia Group, a. s., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, AL INVEST 
Břidličná, a. s., Pevnost poznání Olomouc, EKOLAMP, s. r. o., Extra 
Publishing, s. r. o.
ZŠ Břidličná a ZŠ Město Albrechtice, vítězové kategorií M a S, po-
stupují do republikového kola soutěže Zlatý list, které se koná v druhé 
polovině června. Budeme jim držet palce, aby se ani v národním kole 
neztratili.
Na závěr dovolte, abychom ještě jednou co nejsrdečněji poděkovali 
naprosto všem, kdo se podíleli na letošním úspěšném průběhu 50. roč-
níku krajského kola Zlatého listu. Bez jejich pochopení a pomoci by 
Zlatý list nebyl tím, čím je, tedy šancí, že i v budoucnu zde bude dost 
mladých, kterým nebude lhostejný osud životního prostředí kolem nás.

Text a foto: Květa Děrdová
krajská koordinátorka Zlatého listu
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Středověké děti a pověry Rýmařovanů  
1. Panenky rýmařovských děvčátek, kluci raději koníčky a rytíře

Děti středověku jsou mnohdy, zvláště ve 
starší literatuře, omylem považovány za 
nejvíce opomíjené bytosti v běhu barvité-
ho života tehdejších měst i vesnic. Panuje 
nepříliš poučený názor, že děti pobíhaly 
bez dozoru a ochrany ve špíně ulic mezi 
drůbeží a ostatními domácími zvířaty 
a prý kromě trestů a příkazů měly jen vel-
mi málo dalších příležitostí ke styku s ro-
diči a rodinou. Nikoli, opak je pravdou, 
dítě bylo přes tužší vyžadování kázně i ve 
středověku považováno za to nejcenněj-
ší, co Bůh rodině dal a co mohl ve svém 
úradku k obrovskému zármutku mísícímu 
se s nadějí též vzít („Nechte děti přichá-
zet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým 
patří království Boží“, Matouš 19, 13–15). 
Konečně též inflace dobových madon s Je-
žíškem je obrazem nejvyšší lásky k dítěti. 
Postoj k potomkům se pochopitelně různil 
podle charakteru jednotlivců jako dnes. 
Vraždy nechtěňátek kněze Jiřího Cuculina 
na Sovinecku, kde jeho konkubíny zabíje-
ly společné plody hříchu proti celibátu, bo-
hužel nejsou výjimečné ani dnes, ba byly 
mnohem sporadičtější. Stěží by se však 
tehdy při hluboké křesťanské víře mohla 
odehrát scéna z pohřbu v Rešově 60. let 
20. století. Polda Valerián, můj vážený ka-

marád a velký trumpetista před Pánem, se 
v krutém mrazu (ani hrát se nedalo, nátrub-
ky přimrzaly ke rtům) s netajeným rozhoř-
čením zeptal mladé maminky, co v houfu 
pohřebních hostů držela ve vlněném šátku 
hezoučkého kojence s neskutečně zmodra-
lýma holýma ručičkama, jestli neví, že se 
děcko může prochladit a umřít. Odpověď 
nám vyrazila dech. „Ale čo, bude iné,“ 
povídá žertující mladá žena s uklidňujícím 
úsměvem. 
Nejen rodiny, ale též zákony život i vztahy 
dítěte tvrdě chránily. Strašlivé tresty čeka-
ly vražedkyně vlastních dítek, provinilé 
ženy se zaživa pohřbívaly a jejich srdce 
byla protknuta kůly. Stejně se trestal zá-
měrný potrat včetně těch, co čin provedli 
nebo k němu naváděli. Nelítostný trest 
čekal hráče, pokud hazardem svou rodinu 
okrádal (a dnešní hrací automaty?) nebo si 
dovolil obehrát dítě. Děcko nesmělo být 
mučeno ani popraveno stejně jako těhot-
ná žena. Vzhledem k dnes již prokázané 
ochraně dítěte v historii se dnes zpochy-
bňuje i často uváděné upalování dětských 
pomocníků ďábla v šumperských proce-
sech a zvažuje se přinejmenším mylné ur-
čení stáří obětí... 
Hodně o dětech napoví jejich aktivity. 

Z historie

Badatelská konference EVVO
Již 13. ročník Badatelské konference Environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) se uskutečnil v úterý 10. května na Střední 
průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě. Mladí 
přírodovědci měli za úkol během 10 minut prezentovat výsledky své 
badatelské činnosti v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

Celkem se sešlo třináct badatelských týmů z celého Moravskoslez-
ského kraje. Bylo zde možno vidět prezentace zabývající se hníz-
děním ptáků, životem kvasinek, filtrací vody, rozborem půdy či tri-
chomy rostlin. 
Opět zde nemohli chybět ani badatelé z přírodovědného kroužku ZŠ 

Břidličná. I když nutno dodat, že po krajském kole Zlatého listu to 
bylo pro naše badatele opravdu náročné. Ale nevzdali se a hrdinně 
se pustili do prezentace, což se jim vyplatilo. Náš projekt Změny vy-
braných parametrů v podélném profilu potoka Poličky prezentovali 
Martin Volek, Václav Repáň a Jan Loukota ze 7. B. Práce a její pre-
zentace byla hodnocena sedmičlennou porotou velmi kladně a naši 
badatelé obsadili 3. místo. Nejenže obdrželi krásný diplom a ceny, 
za projevené úsilí při přípravě projektu je čeká ještě jedna odměna. 
V druhé polovině června se zúčastní dvoudenní badatelské expedice. 
Našim přírodovědcům gratulujeme a přejeme hodně elánu a úspěchů 
v dalších soutěžích.

Text a foto: Květa Děrdová
koordinátorka EVVO

1. Hlavička větší 
a trup obdobné menší 
panenky (Rýmařov – 
Hrádek, 14.–15. st.)

2. Panenky z hradu 
Šternberk u Telče a Je-
víčka (14.–15. st.)

3. Panenka  
(Cheb, 14. st.)

4. Matka s dítětem 
v náručí, svátůstka?, 
hračka? (Most, 13. st.) 
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K mnohdy dodnes obvyklým zábavám tří- až sedmiletých dětí, starší se musely účast-
nit též domácích prací, což však nebylo všude pravidlem (viz Flandry), patřila honěná, 
schovávaná, ale i hry, k nimž sloužily píšťalky, hračky kupované nebo podomácku 
vyrobené. Vedle hliněných jistě i dřevění koníčci někdy se sedícím rytířem či sníma-
telným jezdcem byli důležití pro chlapce (obr. 5, 6), budoucího bojovníka, ochránce 
a živitele. Panny se kupovaly pro děvčátka, jež čekala úloha hospodyní a matek (obr. 
4b). Celá staletí lze tak u nejedné hračky identifikovat výchovný podtext. Obě hračky 
byly již ve středověku vůbec nejobvyklejšími. Nejběžnější panenka obvykle zobrazuje 
dospělou ženu. Lze ovšem namítnout, že dětská móda se od oblečení dospělých mnoho 
nelišila. Jen vzácně však můžeme mezi dívčími hračkami nalézt dítě v povijanu nebo 
kojence s matkou (obr. 4). Kromě koní se děti zajímaly o figurky domácích i divokých 
zvířat či fantastické bytosti, asi zhmotněné postavy dětských pohádek. Keramické 
hračky se vyráběly podle nálezů v nemalých sériích a přiváželi je k nám nejčastěji 
kupci z Norimberka. S hračkami formovanými vtlačováním hrnčířské hlíny do formy 
najdeme též prostší, modelované z volné ruky, asi místní výrobky. Ve středověku pa-
třila k běžným hračkám dívek též miniaturní nádobíčka. Chlapci znali též hry s kou-
lemi či vardou (míčem), při nichž se hadrák házel, jindy zas proháněl holí. K vzácně 
zachovaným předmětům zimních her patří jednoduché dřevěné sáňky (Plzeň, 15. stol., 
obr. 7) a kostěné brusle svědčící, že dítka ráda sjížděla kopečky a proháněla se na za-

mrzlých vodních plochách. 
K hračkám z Rýmařova patří hlavička a tělíčko dvou 
různých panenek. Typická hlavička ženy (obr. 1, na-
hoře) pochází ze záchranného výzkumu inženýrské 
sítě na Jungmannově ul. (střdv. Obere Ringgasse). 
Vznikla nejpozději v 15. století. Úzký obličej s na-
značenýma očima a obočím, širším nosem, masitými 
rty a výraznou bradou rámují bohaté podkovovité li-
nie jemné plastické lomenice. Povrch figurky značně 
ohladily prsty gotických dívenek při častém hraní. 
Podobně jako u torza těla (plavená hmota s jemným 
ostřivem, oxidačně pálena do bílé) není zadní strana 
zpracovaná, je nepravidelně plochá se stopou vtla-
čování do formy. Dvojí linie plastické výzdoby evo-
kuje podobu tehdy módního nabíraného okraje ka-
pucovitého čepce zvaného kruseler (šlojíř s volánky, 
obr. 10/ch). Dalším nálezem je torzo tělíčka panen-
ky ze zánikové vrstvy městského hradu v Rýmařově 
(obr. 1, dole). Obě panenky klademe do období 2. 
půle 14. až poč. 15. století a jejich obdoby známe 
i z řady dalších míst (obr. 2–3). Ztracený trup první 
panenky byl vzhledem nejspíš totožný s druhou, ale 
podle velikosti byla první hračka jistě větší. Široký 
a možná vysoký kožešinový límec (?) druhé figurky 
halí krk i ramena (3 linie plastické lomenice, obdo-
ba čepce). Jednoduché šaty jsou v horní části rovné 
a od pasu dolů nařasené (tzv. cotte). Z mohutných 
rukávů (bliaut, stč. pach) převzatých z francouzské 
módy a protažených dolů (svrchní plášť?) vybíhají 
ruce složené v klíně až s naturalisticky pojatými úz-
kými rukávci spodního odění se záhyby imitujícími 
jejich přetočení. Zadní strana torza panenky elipsovitého profilu je rovněž oblá bez detailů a připomíná spo-
dinu páskového ucha. 
Móda odpovídá evropskému stylu 14.–15. století. Šaty nahoře rovné a upnuté (tunika) a od pasu zřasené 
se splývavými rukávci se nosily od let kolem roku 1340. Šaty s kožešinou lze klást do počátku 15. století. 
Pokud bychom připustili, že nejde o „pachy“, ale plášť (klok či putnici) rozevírající se vpředu, rozsah datace 
se dále prodlužuje až do doby kolem roku 1450. Dodejme, že žena v chladném počasí svírala plášť rukou uza-
vřený ve výši pasu. Pokud se týká horní partie, stěží mohlo jít o límec oděvu odhalujícího ramena ženy (viz 
lucemburské královny). Obdobný kroj, tentokrát český, můžeme identifikovat v bibli Velislavově, cestovní 
knížce Václava IV. nebo v Krumlovském sborníku. Do českého odívání se vždy promítaly zvyklosti ze sou-
sedních států a drobné odlišnosti by mohly být nepodstatné, nelze tak zcela vyvrátit ani domácího výrobce. 
Obě panenky však vykazují nápadně podobné detaily a hraničí s jistotou, že jde o provenienci stejné hrn-
čířské dílny ve shodném čase. V Rýmařově se podobné věci nevyráběly, do 16. století zde žádný hrnčíř ne-
působil, a tak soudíme, že je rodiče zakoupili dívenkám na pravidelném, ale spíše výročním trhu na velkém 
rynku. Řada dalších se pochopitelně nedochovala (víme, jak mizí hračky našich dětí) a nelze vyloučit, že se 
zde vyskytovaly i u nás vzácnější a originálnější typy.

4b. Děvče s panenkou a ko-
lébkou (poč. 16. st.) 

5. Koník se sedlem  
(Praha, poč. 15. st.) 

6. Koník s jezdcem (U. Hra-
diště), koník bez jezdce s ná-
znakem sedla (M. Třebová)

7. Dřevěné sáňky (Plzeň, 15. st.)

8. Surcot (ženská 
plastika, katedrála 
v Angers)

9. Bliaut, č. pachy (světice, 
katedrála Chartres) 

10. Výběr pokrývek hlavy středověkých žen (g věnec 
perlový, h šlojíře, ch kruseler, i burgundský čepec, j 
pletené čepce)
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Zaměstnanci RD Rýmařov sázeli stromy v místním lese
Společnost RD Rýmařov vysadí za každou svou dřevostavbu vyrobenou 
v roce 2022 stromky do českých lesů. Letos jich tak plánuje vysadit 
zhruba 80 000. Do sázení se v květnu zapojili i zaměstnanci, kteří v le-
sích u Rýmařova vysadili 500 sazeniček.

„Na jeden náš dům potřebujeme 20 vzrostlých stromů. Aby vyrostly, je 
však potřeba zasadit desetkrát více sazenic, tedy 200. Protože za rok 
plánujeme vyrobit přibližně 400 rodinných domů, vysadíme alespoň 
80 000 sazeniček druhově pestrých stromů,“ říká Ing. Jiří Buchal, ge-
nerální ředitel RD Rýmařov. 
Správný postup a počty konzultovala firma s odborníky z České les-
nické akademie Trutnov. „Zodpovědný přístup RD Rýmařov vítáme 

a doporučujeme jej i ostatním firmám. Laici totiž většinou zasadí stro-
mů málo a často nekvalitně, proto jich hodně zahyne. Zasazení jedné 
sazenice na jeden dospělý strom bohužel nestačí,“ vysvětluje Miloš 
Pochobradský, ředitel České lesnické akademie Trutnov. 
Zaměstnanci RD Rýmařov se do výsadby pustili hned v květnu. Prv-
ních 500 sazenic douglasek, modřínů a dubů vysadili pět kilometrů od 
Rýmařova, u obce Stránské. Nejen vhodné místo, ale také praktické 
rady poskytla firma Katr. „Dobrovolníkům z Rýmařova jsme ukázali, 
jak správně sázet malé stromečky, aby se kořeny uchytily a vzájemně 
si nepřekážely,“ popisuje Petr Ďulík ze společnosti Katr.
„Akce se nakonec ukázala jako moc fajn teambuilding. Všichni naši 
zaměstnanci, kteří se jí zúčastnili, se vrátili nadšení a se slovy, že to 
musí brzy zopakovat,“ dodává Jiří Buchal. 

Text a foto: Lucie Matulová
RD Rýmařov, s. r. o.

Prostor pro firmy a podnikatele

Kajícnice 
Lidová pověst z domoviny od nadučitele Kranicha

V Tyrolích žil v 16. století bohatý a vážený hrabě, který též zastával 
čestná místa na císařském dvoře ve Vídni, a musel proto často opouš-
tět svůj hrad. Jeho manželka zesnula při porodu dcerušky a hrabě, kte-
rý ji velmi miloval, se rozhodl pro ni truchlit do konce svého života, 
dítě ale – svěřené do péče spolehlivé chůvy – opatrovat a uzamknout 
ve svém srdci jako jediný a nejdražší majetek. 
Když dívka, která dostala jméno Sidonie, dospěla do věku půvabné 
panny, začal se o její přízeň tajně ucházet otcův sluha, který vynikal 
krásou a pohlednou postavou, a protože i Sidonie ho milovala, rozho-
dl se šťastný pár držet věrně pospolu v nouzi i nebezpečenství. Do-
spělo to bohužel tak daleko, že se panna měla stát matkou, a milenci 
byli bezradní. Po nezdařeném pokusu o útěk vyšlo pečlivě střežené 

tajemství najevo. Hrabě nemohl překonat neslýchané zneuctění svého 
domu, poručil uvrhnout svůdce do hradní šatlavy a rozhodl se vyhnat 
Sidonii navždy z domova. 
Získal rozsáhlé pozemky v odlehlé lesnaté a skalnaté oblasti Mora-
vy. Uprostřed hlubokého lesa na vyvýšeném místě u soutoku dvou 
potoků tam nechal vybudovat malý hrad, který se měl stát místem 
budoucího pobytu jeho dcery. Po dlouhé a velmi nebezpečné cestě 
dopravili dva pánovi věrně oddaní sluhové Sidonii spolu s chůvou na 
osamělý hrad. Obě ženy se podrobily trpkému osudu a Sidonie se od-
hodlala odčinit svůj prohřešek cnostným a bohulibým životem. Poté 
co se zotavila ze svízelné a namáhavé cesty, začala se věnovat veskrze 
požehnané činnosti. Svým poddaným a nevolníkům činila život sne-

Dětské hry byly v mnohém barvitější než dnes, kdy je zastoupily nej-
různější hry s návodem, sofistikované hračky opatřené elektronikou 
a mnohdy odsuzovaný počítač, přesto mezi nimi rozhodně najdeme 
i ty, které ještě pamatujeme z našich dětských let.

Jiří Karel
(Le Goff, J. – Schmitt, J. Encyklopedie středověku /heslo Hry Mehl, 
J./, Praha 2002; Petráň, Josef a kol. Dějiny hmotné kultury I (1), Pra-
ha 1985; Goš, V. – Novák, J. – Karel, J. Nadzemní objekt 14.–15. stol. 
v Rýmařově-Hrádku, ČslM 2/XXIV, série B, Opava 1975; Wichmann, 

H. – Schach, S. Ursprung und Wandlung der Spielfiguren im zwölf 
Jhdt., Mnichov 1960; Goš, V. – Karel, J. Městský hrad v Rýmařově ve 
13.–15. století, StM 15, Olomouc 2002; Karel, J. Archeologie středo-
věkého Rýmařova, interní tisk muzea, Rýmařov 2002; Drobná, Z. – 
Durdík, J. Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské, Praha 
1956; Goš, V. – Karel, J. Hry a zábava ve středověkém Rýmařově, 
Pravěk 15/25, Brno 2007; Dvořáková, R. Středověké hry a jejich od-
raz v archeologických pramenech, FF ZU Plzeň 2015 ad.)
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Závod míru bude mít opět cíl etapy v Rýmařově
Závod míru do 23 let, přehlídka mladých a nadějných cyklistů z celého 
světa, se na Jesenicku pojede v letošním roce od 2. do 5. června opět 
jako součást Poháru národů, nejvýznamnější mezinárodní etapové akce 
v této věkové kategorii. Očekává se účast nejlepších reprezentačních 
týmů do 23 let z Evropy i zámoří. 
Nejvýznamnější mezinárodní etapová akce této věkové kategorie 
bude tradičně přehlídkou nejtalentovanějších cyklistů z celého světa, 
chybět by neměli ani aktuálně nejlepší mladí Češi Pavel Bittner, který 
loni vyhrál první etapu, talentovaný Mathias Vacek, loni celkově šestý 
cyklista, či další reprezentant do 23 let Jakub Ťoupalík.
Česká reprezentace by měla být podle aktuálních zpráv nejsilnější 
za poslední roky, a organizátoři proto věří, že některý z tuzemských 
cyklistů na domácí půdě uspěje. „Je jasné, že když se závod koná na 
českém území, tak budeme věřit v úspěch domácího jezdce. Rozhodně 
by to přitáhlo pozornost diváků a všem udělalo radost,“ přeje si ře-
ditel závodu Leopold König, někdejší úspěšný závodník. V celkovém 
pořadí na pódiu byl naposledy z tuzemských cyklistů v roce 2017 
Michal Schlegel. Z žebříčku UCI se do Závodu míru nominovalo 23 

šestičlenných družstev včetně Kanady, Španělska, Itálie či Belgie, což 
čítá celkem téměř 140 závodníků. Česká republika má účast jako or-
ganizátor garantovanou, konkrétní jmenovitá nominace bude známa 
až těsně před závodem. 
Závod míru začne 2. června tradičním atraktivním časovkářským pro-
logem v ulicích Jeseníku. První etapa povede z Jeseníku do Rýmařo-
va a doznala několika změn. Cyklisty po sedmi letech čeká obávaný 
přejezd Červenohorského sedla, první horská prémie bude hned na 
24. kilometru. Vrchařskou prémii bude mít také Horní Václavov, kde 
se bude stoupat cestou podél sjezdovky. Před cílem čekají závodníky 
tři náročné okruhy kolem Rýmařova. 
Druhá etapa je připravena na trase Bruntál – Dlouhé stráně, kde jde 
o těžké stoupání, které se poprvé pojede hned dvakrát. Závodníci se 
na něj rozjedou na dvou horských prémiích přes Třemešek a Hraběši-
ce. Finálový díl má start i cíl opět v Jeseníku, ale rozhodovat se bude 
na jesenických kopcích, z nichž první bude prudký Rejvíz. Do cíle se 
pojede nově od Hvězdy, Vidlí a Lyry, pojede se i přes Červenohorské 
sedlo. V posledním dílu budou k dispozici body za sedm horských 
prémií. Celkově ujedou cyklisté 436 kilometrů a nastoupají více než 
6 800 výškových metrů. 

Sport

sitelnějším, podporovala chudé a nemocným zajišťovala poskytování 
potřebné péče. Tak se její neštěstí stalo pro mnohé štěstím. 
Při této dobročinnosti plynul rok za rokem a nezadržitelný čas pro-
měnil kvetoucí pannu v stárnoucí matičku, která pomýšlela na místo 
svého posledního odpočinku. Proto nechala Sidonie na malém návrší 
ve Skalách vybudovat kostelík s hrobkou, po jejímž kameni musejí 
kráčet návštěvníci kostela, aby – jak kajícnice říkávala – nehodná ješ-
tě po smrti pošlapána byla. A tak to zůstalo až do dnešních dnů.
Co se stalo s jejím dítětem, o tom pověst nic nevypovídá. Místo, na 

němž stával hrad, je ale s oblibou a často vyhledáváno milovníky pří-
rody. Je to návrší u soutoku Huntavy s Tvrdkovským potokem, krátce 
zvané „Birke“ (bříza). Po směru toku na levém břehu se zvedají strmé 
Soví skály a odtud čtvrthodinku směrem dolů soutěskou šumí hojně 
navštěvovaný vodopád, ne nepodobný obrazu panny zahalené závo-
jem. 
(Zdroj: Römerstädter Ländchen 10/1927, s. 78–79, archiv Městského 
muzea Rýmařov, přeložil Dieter Schallner st., redakce Zdenka Přikry-
lová Nesetová.)
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Přijďte s dětmi 
na Běh zámeckým parkem

Máte doma malé děti, co mají energie na rozdávání a pořád by někde lí-
taly? Nebo máte starší, náctileté, které jsou rády aktivní? Vezměte je na 
Běh zámeckým parkem a přijďte si užít závod s pohodovou atmosférou.
Sportovní klub ATLETIKA Rýmařov zve všechny děti, i ty skoro 
dospělé, v pátek 17. června na nádvoří janovického zámku. Na od-
poledne jsme připravili běžecké soutěže ve vzdálenostech od 150 do 
1 000 metrů o krásné ceny. Závod nejmladších dětí, které samozřejmě 
mohou doprovázet rodiče, se bude odehrávat na nádvoří, takže diváci 
budou mít po celou trasu možnost fandit malým závodníkům. Starší 
děti čeká běh okolo zámku a běh parkem. V rámci doprovodného pro-
gramu si můžete vyzkoušet další atletické disciplíny – hod pěnovým 
oštěpem, skok daleký a běh přes překážky. První závod nejmladších 
dětí začíná v 16:00 a prezence je otevřena od 15:00. Závod proběhne 
za podpory města Rýmařova, Národní sportovní agentury, Českého 
atletického svazu a Národního památkového ústavu. Těšíme se na vás. 

Jana Strnadelová
předsedkyně klubu ATLETIKA Rýmařov

V historii Závodu míru jezdců do 23 let se jej účastnil například ví-
těz Tour de France Tadej Pogačar, který vyhrál celkově v roce 2018, 
Tao Geoghegan Hart, který později ovládl Giro d‘Italia, či dvojná-
sobný mistr světa Julian Alaphilippe. „Věříme, že i letos se objeví na 
startovní listině někdo z budoucích hvězd světové cyklistiky,“ dodal 
König.
Je třeba počítat s omezením provozu v době přibližně od 15:00 do 
18:00, kdy budou závodníci a doprovodná vozidla projíždět po tra-
se. Jde o lokality Stará Ves, Janovice, v Rýmařově pak tyto ulice: 
třída Hrdinů, náměstí Míru, Opavská, Rudé armády, Jungmannova, 
Havlíčkova, Sokolovská, Julia Fučíka a Okružní. Omezen bude také 
provoz ve Stříbrných Horách a ve Skalách.

JS
Zdroj: www.zavodmiru.com

Prolog Etapa Etapa Etapa

Datum Čtvrtek
2. 6. 2022

Pátek
3. 6. 2022

Sobota
4. 6. 2022

Neděle
5. 6. 2022

Start Jeseník Jeseník Bruntál Jeseník

Cíl Jeseník Rýmařov Dlouhé stráně Jeseník

Převýšení 25 m 1 690 m 2 770 m 2 340 m

Délka 3,4 km 131,5 km 134,6 km 166,7 km

ZÁMECKÝM PARKEM
Janovický zámek – nádvoří

Prezence: 15:00
Start první kategorie: 16:00

 
 

Dívky a chlapci startují zvlášť v těchto kategoriích:
 

1 7 .  Č E R V N A  2 0 2 2

BĚH

WWW.ATLETIKARYMAROV.CZ

4 roky a mladší – 150 m
5–6 let – 300 m
7–8 let – 500 m

9–10 let – 600 m
11–12 let – 800 m

13 let a starší – 1 000 m

VŠICHNI ZÁVODNÍCI BUDOU OCENĚNI.
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Matěj Rampula na Světovém poháru v Riu de Janeiru
Po absolvování gymnázia v Rýmařově studuje 
Matěj Rampula informatiku v Plzni, a závodí 
tak za armádní Duklu Plzeň. Pod vedením no-
vého státního trenéra Martina Tenka se v le-
tošním roce začíná úspěšně včleňovat mezi 
světovou konkurenci. 
Na Světovém poháru v Riu de Janeiru se 
ve své hlavní disciplíně, rychlopalné pistoli 
v kategorii mužů, umístil v základním závodě 
s nástřelem 579 b. na páté příčce a postoupil 
mezi finálovou osmičku. To se v této olym-

pijské disciplíně podařilo českému závodníkovi naposledy v roce 
2014. Ve finálové eliminaci Matěj nezvládl především poslední sérii, 

kde se nástřelem pouhých dvou bodů definitivně připravil o postup do 
bojů o medaile.
Ze zprávy státního trenéra Martina Tenka citujeme:
„Úspěšný postup do finále se podařil Matěji Rampulovi v disciplíně 
rychlopalná pistole. Do první eliminační finálové skupiny se kvalifiko-
val z 5. místa nástřelem 579 b. (287 + 292), kde proti němu stál první 
muž světového žebříčku Jean Quiquampoix z Francie nebo pozdější 
bronzový medailista J. H. Leverett. Po finále Matěj Rampula obsadil 
konečné 7. místo.“
Soutěž ovládl německý fenomén Christian Reitz. Celý finálový závod 
je možno sledovat na www.youtube.com/watch?v=wCQJ2gSuKXE.

Stefany Janošťák
Foto: www.issf-sports.org

Závod horských kol ve Flemmichově zahradě
V sobotu 14. května uvítala Flemmichova zahrada další ročník závodu 
horských kol MTB po Jesenické magistrále, který je součástí seriálu 
Jesenický šnek a Jesenický šneček. Po zrušeném ročníku 2020 a on-
line ročníku 2021 se tedy milovníci horských kol mohli potkat na závodě 
osobně. 
V rámci Šnečka odstartovalo celkem 63 závodníků od dětí na odráže-
dlech až po mladší žáky. Na dlouhou trasu Šneka vyrazilo 88 závodní-
ků od starších žáků až po nejzralejší závodníky. Celý den je provázelo 
na tratích krásně slunečné počasí, a připravilo tak vynikající atmosfé-
ru i pro diváky, kterých nebylo málo. Ti nejmladší měli připravené 
pro své odrážecí stroje „kolečko“ jako každoročně na bezpečné rovin-
ce. Není se čemu divit, protože nejmladšímu závodníkovi bylo tepr-

ve několik měsíců. Dále se potom benjamínci, předžáci, žáci mladší 
i starší, kadeti, junioři, muži a ženy museli poprat s tratěmi čím dál 
náročnějšími. Stálo to ale za to. Všem nejmladším se na krku blýska-

ly medaile – protože stateční byli opravdu všichni. Na stupně vítězů 
se dále postavili – Adéla Valová 1. místo předžáci, Vítězslav Šopík  
1. místo předžáci, Anna Fryblíková 2. místo mladší žačky, Monika 
Svatoňová 3. místo malé žačky, Šimon Kroutil 2. místo starší žáci, Pe-
tra Zahradníková 1. místo starší žákyně, Veronika Rožňáková 3. místo 
starší žákyně, Marek Sázel 3. místo kadeti, Amálie Vinohradníková  
2. místo juniorky, Barbora Gromusová 2. místo ženy. 
Děkujeme za účast všem závodníkům a jejich týmům. Zvlášť děkuje-
me všem, kteří se podíleli na přípravě závodu, a sponzorům, kterými 
jsou Holba, RD Rýmařov, město Rýmařov a Moravskoslezský kraj. 

Renata Baslarová

První ročník koloběžkového závodu přivítal více než 100 závodníků
Koloběžkářů přibývá a mnoho z nich touží poměřit síly s ostatními. V so-
botu 30. dubna tak měli závodníci na koloběžkách možnost zúčastnit se 
prvního ročníku závodu O trofej střelené vlčice. Šlo o pohárový závod 
republikové úrovně, zařazený v Českém koloběžkovém poháru. 

Závod se odehrával na uzavřené silnici mezi Rýmařovem a Dolní 
Moravicí a v obou kategoriích profesionálů se stal triumfem týmu 
Třista60 – Andrey Zbožkové a Romana Matyáše. Absolutní vítězce 
žen, seniorce Andrejce Zbožkové, na záda dýchaly s minutovým od-
stupem nejrychlejší juniorka Amálie Vinohradníková a za ní po půl-
minutě nejrychlejší masterka Věra Vybíralová. To v mužích se nej-
rychlejší junior Tomáš Sedlář za fenomenálním seniorem Romanem 
Matyášem opozdil jen o půl minuty a za ním po minutě druhý junior 
Ondřej Baslar. 
Celkem se závodu zúčastnilo 104 závodníků v 18 kategoriích od 6 do 
66 let. V nejmladších kategoriích do 15 let závodilo 43 dětí, v hobby 
kategoriích 20 závodníků a v profi dospělých kategoriích 17 žen a 24 
mužů. Divácky atraktivní byly samozřejmě závody nejmenších dětí, 
pro které byla připravena trať dlouhá dva kilometry. Ta se dle věko-

Foto: Jakub Vala

Foto: Barbora Gromusová



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT05/2022

44

Jiskra se nadále pere o čelo divize
Rýmařovští fotbalisté se drží v popředí Moravskoslezské divize F. S vý-
jimkou prohry doma s Frýdlantem bodovali v každém utkání. Těžili 
z dobré střelecké formy, do které se rozehrál útočník Petr Navrátil, který 
si připsal šest branek. 

SK Jiskra Rýmařov – MFK Karviná B 3:3 (0:1)
Proti rezervnímu týmu prvoligové Karviné museli hráči Jiskry takřka 
neustále dotahovat. Hosty poslal do vedení ve 28. minutě Zych. Týmu 
trenéra Furika se podařilo srovnat až krátce po změně stran záslu-
hou Jiřího Furika ve 49. minutě. Z remízového stavu se domácí hráči 
a příznivci neradovali dlouho. Již v 56. minutě vrátil Karviné vedení 
Goj. O pět minut později však srovnal Petr Navrátil a Jiskra se začala 
nadechovat k závěrečnému náporu. Z ojedinělé příležitosti ale vrátil 
vedení na stranu Slezanů v 77. minutě Hrušovský. Jiskra to však neza-
balila a v poslední minutě základní hrací doby srovnal druhou trefou 
v utkání Navrátil. „Ze zápasu mám smíšené pocity. Nevím, jestli se 
mám radovat, nebo být naštvaný. Přijel soupeř, který byl z našeho 
pohledu hratelný. Myslím, že jsme doma měli potvrdit vítězství. Vzhle-
dem k průběhu, kdy jsme třikrát prohrávali, jsem ale za bod rád,“ řekl 
po utkání trenér Milan Furik. 

MFK Vítkovice – SK Jiskra Rýmařov 1:4 (1:1)
Herně i výsledkově nejvydařenější utkání května sehrál Rýmařov na 
hřišti ostravských Vítkovic. Ty na jaře hrály ve výborné formě a za-
řadily se mezi aspiranty na celkové prvenství v divizi. Jiskra jim však 
tak jako na podzim uštědřila těžký direkt. A to navzdory tomu, že již 
od 5. minuty po gólu Vrbky prohrávala. Postupně však zápas zača-
la otáčet. Ve 41. minutě nejprve srovnal Michal Procházka, pro nějž 
to byl první gól od přestupu do Rýmařova. Do vedení Jiskru poslal 
v 57. minutě Jiří Furik. Obrat pak dokonal Petr Navrátil. V 84. minutě 
nejprve proměnil nařízenou penaltu po faulu na Jana Kolíska, o pár 

minut později pečetil na konečných 4:1 pro Jiskru. „Kluky musím za 
zápas pochválit. Tato náročná utkání mají rádi a umí se na ně nachys-
tat,“ byl po zápase spokojen trenér Furik.

SK Jiskra Rýmařov – FC Heřmanice Slezská 3:0 (3:0)
V dobré formě hrající Jiskra neměla problém ani s Heřmanicemi, kte-
ré jsou outsiderem celé soutěže. Hotovo bylo již v prvním poločase, 
kdy padly všechny branky Jiskry. Odpor soupeře zlomil již ve 4. mi-
nutě gólem Petr Navrátil. Ve 21. se k němu přidal Václav Konečný. 
Na rozdíl tří gólů zvýšil ještě před koncem prvních 45 minut znovu 
Navrátil. Po změně stran aktivita Jiskry viditelně zeslábla. Svěřenci 
trenéra Furika v poklidu kontrolovali zápas. Premiéru za rýmařovské 
áčko si v utkání odbyl gólman Zdeněk Vilímek. „Důležité bylo, že 
jsme si ze zápasu odnesli tři body. Náš výkon jinak nebyl optimální. 
Mrzí mě zejména velký počet nevyužitých brankových příležitostí,“ 
byl kritický Furik. 

vých kategorií postupně prodlužovala až na 18 km pro profi muže. 
Dlouhé stoupání na horizont s výhledem na Dolní Moravici a sjezd na 
cílovou rovinku zpět k Rýmařovu byly pro závodníky z rovinatějších 
oblastí České republiky tvrdým oříškem. 
„Počasí i závody se vydařily, všichni odjížděli spokojeni. Velký počet 
dětských a hobby závodníků svědčí o narůstajícím zájmu o tento pěk-
ný sport. Pro nás pořadatele byl první ročník zároveň zkouškou pro 
udělení ‚licence‘ od Českého svazu koloběhu pro pořádání dalších 
závodů, třeba i těch nejvyšších ligových, které podobné kopcovité tra-
tě také potřebují. Děkujeme městu Rýmařovu a dalším sponzorům za 
podporu a všem spoluorganizátorům, bez kterých závod nelze uspořá-
dat,“ shrnul organizátor Patrik Krečmer.
Hlavní cenou v mužské i ženské kategorii byla umělecká kovářská 
trofej znázorňující rýmařovský symbol střelené vlčice a plastika ko-
loběžky. Na stupních vítězů byly rozdány originální odlévané medaile 

se znakem střelené vlčice. Ostatní dostali dřevěné medaile se stejným 
motivem od rýmařovského výrobce turistických známek. Tyto ceny 
zajišťovala firma STAVBY RIO, která zároveň poskytla veškeré za-
řízení tratě, značky, oplocení i elektrickou energii. Všichni účastníci 
byli dále obdarováni drobnými cenami, výživovými doplňky a slad-
kostmi. Při závodu pomáhalo 20 pomocníků z řad sportovců Rýma-
řova (nejvíce Ski klub RD Rýmařov). Část cen a občerstvení finančně 
zajistil organizátor Patrik Krečmer. Další občerstvení a sponzorské 
dary věnovaly kromě města Rýmařova firmy KOSTKA, Infiny, Red-
bull, Phorest, Kofola, Emco, Holba. Teplé nápoje a jídlo vařili man-
želé Slovákovi.

Text a foto: JS
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Muži
28. 5. 16:30 Rýmařov – Nový Jičín
5. 6. 10:15 Havířov – Rýmařov
11. 6. 16:30 Rýmařov – Bruntál
19. 6. 10:15 Opava B – Rýmařov

Starší dorost (U19)
29. 5. 10:00 Slavia Opava – Rýmařov
5. 6. 10:00 Rýmařov – Kravaře
11. 6. 10:00 Bruntál – Rýmařov
19. 6. 10:00 Rýmařov – Darkovičky

Mladší dorost (U17)
29. 5. 12:15 Slavia Opava – Rýmařov
5. 6. 12:15 Rýmařov – Kravaře

11. 6. 12:15 Bruntál – Rýmařov
19. 6. 12:15 Rýmařov – Darkovičky

Starší žáci (U15)
28. 5. 10:00 Jablunkov – Rýmařov
4. 6. 10:00 Rýmařov – Havířov
12. 6. 10:00 Bruntál – Rýmařov
18. 6. 10:00 Rýmařov – Krnov

Mladší žáci (U13)
28. 5. 11:45 Jablunkov – Rýmařov
4. 6. 11:45 Rýmařov – Havířov
12. 6. 11:45 Bruntál – Rýmařov
18. 6. 11:45 Rýmařov – Krnov

Fotbal na Rýmařovsku
V květnu se výsledkově nedařilo Břidličné. Po sérii proher náskok 
Krnova výrazně vzrostl a šance na postup do divize F z první příčky 
má Břidličná již pouze teoretické. Na vedoucí pozici v tabulce 
okresního přeboru se během uplynulého měsíce vyškrábala Stará 

Ves, která si nad dvojicí Lichnov a Vrbno pod Pradědem vypracovala 
náskok. Ve III. třídě se o první místo přetlačuje Horní Město s Novými 
Heřminovy. Dětřichov se odlepil z poslední příčky a nechal za sebou 
Ryžoviště. 

Květnový a červnový program týmů SK Jiskra Rýmařov

SK Jiskra Rýmařov – 1. BFK Frýdlant n. Ostravicí 0:2 (0:1)
V květnu hráči Jiskry narazili až na vedoucí celek divize F z Frýdlantu 
nad Ostravicí. Do zápasu šli citelně oslabeni, když jim vedle kanonýra 
Jeřábka, jenž nehraje od prvního jarního kola, scházel i kapitán Jiří 
Furik. Frýdlant má mužstvo s nejstarším věkovým průměrem. Tým 
své zkušenosti využívá naplno, což se potvrdilo i na hřišti v Rýmařo-
vě, kde Jiskra po většinu zápasu tahala za kratší konec a po brankách 
Wludyky z 21. a Svatonského z 76. minuty prohrála 0:2. „První gól 
byl z naší strany zbytečný, hloupý. Přišlo mi, že někteří hráči jsou 
ospalí, nedůrazní. A ve chvíli, kdy jsme začali srovnávat hru, přišlo 
necitlivé vyloučení Kamila Kocúra,“ hodnotil trenér Furik utkání.

SK Dětmarovice – SK Jiskra Rýmařov 0:0
Naposledy o minulém víkendu ztratili hráči Jiskry dva body 
v Dětmarovicích. Trenér Furik dokonce hovořil o prohře. „Zápas se 
mi hodnotí těžce, protože jsme si ho prohráli sami. Říkám vědomě 
prohráli, protože remíza z Dětmarovic je ztráta,“ hodnotilo se mu 
těžce po utkání. Jeho svěřenci měli na hřištích Dětmarovic velkou 
převahu. Soupeře prakticky po celý zápas přišpendlili před jeho 
bránou, žádnou z vyložených šancí však nevyužili. Zejména zahozená 
penalta z 9. minuty mrzela. Domácí hráli velmi ostře, což vyústilo ve 

vyloučení dvou hráčů Dětmarovic ve druhém poločase. Ani početní 
nevýhodu však Jiskra nedokázala využít ke skórování. Rýmařov 
navíc přišel o těžce zraněného obránce Jana Kolíska. 

Tomáš Lašák
Foto: archiv klubu SK Jiskra Rýmařov

Tabulka
1. Polanka n. O. 14 4 4 40:17 46
2. Frýdlant n. O. 13 4 4 44:22 43
3. Bohumín 11 7 4 30:19 40
4. Vítkovice 12 1 9 47:34 37
5. Rýmařov 10 7 5 40:27 37
6. Bílovec 11 3 8 53:37 36
7. Karviná B 11 2 9 54:31 35
8. Opava B 9 5 7 52:33 32
9. Nový Jičín 9 5 8 44:32 32
10. Frenštát p. R. 9 4 9 39:38 31
11. Havířov 7 4 11 30:43 25
12. Bruntál 5 5 12 28:45 20
13. Dětmarovice 3 3 16 20:61 12
14. Heřmanice 1 2 19 15:97 5
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Inzerce

Krajský přebor – muži
18. kolo: Dolní Datyně – Břidličná 2:4; 22. kolo: Orlová – Břidličná 
2:1; 23. kolo: Břidličná – Hlubina 2:3; 24. kolo: Háj ve Slezsku – 
Břidličná 2:0; 25. kolo: Břidličná – Petřvald na Moravě 6:1

náplň práce:
•	 připravuje	výplaty	zaměstnanců	včetně	výpočtu	
daní,	soc.	a	zdr.	pojištění	

•	 vede	personální	agendu,	chystá	pracovní	smlouvy,	
a	další	činnosti	s tím	související

•	 zprostředkovává	lékařské	prohlídky	
•	 vydává	potvrzení	zaměstnancům	o	dosaženém	
příjmu,	chystá	podklady	pro	roční	zúčtování	daně	
z příjmu,	ELDP	apod.

•	 vede	pokladnu
•	 komunikuje	s	příslušnými	úřady	v	otázkách	mezd,	
pojištění	a	daní

•	 sleduje	legislativní	změny,	týkající	se	mzdové	
problematiky	

požadujeme: 
•	 minimálně	středoškolské	
vzdělání	

•	 základní	znalost	
personalistiky,	mzdového	
účetnictví	a	souvisejících	
zákonů

•	 znalost	balíčku	MS	Office	
(Excel,	Word)

•	 znalost	programu	SAP	
výhodou

•	 samostatnost,	
zodpovědnost	a	pečlivost	

nabízíme: 
•	 zaměstnání	na	hlavní	pracovní	
poměr	a	plný	pracovní	úvazek

•	 odpovídající	mzdové	
ohodnocení	od	30.000,-Kč		
a	výše,	dle	znalostí	a	zkušeností	
uchazeče

•	 stravenkový	paušál,	odměny	za	
splnění	fondu	pracovní	doby,	25	
dní	dovolené	

•	 výběrové	řízení	proběhne	
v červnu	2022	a	nástup	pak	
následně	dohodou

Hledáme do svého kolektivu v Rýmařově kolegu (kolegyni) na pozici:
Mzdová účetní

Bližší	informace	k pracovnímu	místu	poskytne	personalista	Ing.	Radek	Krvač,	tel:	725	220	004.	Životopis	posílejte	na	
e-mail: radek.krvac@styrogroup.cz,	vybraní	uchazeči	budou	osloveni	a	pozváni	k osobnímu	pohovoru.	

Tomáš Lašák

Tabulka
1. Horní Město 9 1 0 52:12 28
2. Nové Heřminovy 9 0 2 56:15 27
3. Malá Morávka 5 0 6 19:33 15
4. Dětřichov n. Bystř. 4 0 6 35:28 12
5. Razová 4 0 6 26:37 12
6. Milotice n. Opavou 3 1 6 25:46 10
7. Ryžoviště 1 0 9 11:53 3

III. třída – muži
14. kolo: Nové Heřminovy – Ryžoviště 8:1; Dětřichov nad Bystřicí 
– Milotice nad Opavou 12:3; Razová – Malá Morávka 3:1; 8. kolo: 
Malá Morávka – Horní Město 1:2; Milotice nad Opavou – Ryžoviš-
tě 4:1; 9. kolo: Dětřichov nad Bystřicí – Malá Morávka 8:0; Horní 
Město – Razová 5:1; 10. kolo: Nové Heřminovy – Horní Město 1:4; 
Malá Morávka – Ryžoviště 6:0; Razová – Dětřichov nad Bystřicí 2:7

Tabulka
1. Stará Ves 15 1 2 67:29 46
2. Vrbno p. Pradědem 13 3 4 64:28 42
3. Lichnov 12 3 4 69:24 39
4. Dolní Moravice 11 5 3 54:24 38
5. Světlá Hora 10 1 8 40:32 31
6. Vysoká-Pitárne 9 3 6 44:36 30
7. Velká Štáhle 9 2 10 52:47 29
8. Staré Město 8 3 9 42:43 27
9. Horní Benešov 7 3 10 33:42 24
10. Slezské Rudoltice 6 3 11 46:54 21
11. Brantice 4 4 11 28:54 16
12. Osoblaha 5 0 14 35:83 15
13. Lomnice 0 1 17 16:94 1

Okresní přebor – muži
20. kolo: Lomnice – Lichnov 0:8; Slezské Rudoltice – Dolní Mora-
vice 0:5; Osoblaha – Stará Ves 2:4; Velká Štáhle – Horní Benešov 
3:1; 21. kolo: Vysoká-Pitárne – Velká Štáhle 3:2; Stará Ves – Slezské 
Rudoltice 3:0 (kontumačně); Dolní Moravice – Brantice 8:2; Staré 
Město – Lomnice 6:3; 16. kolo: Velká Štáhle – Vrbno p. Pradědem 
0:2; Vysoká-Pitárne – Dolní Moravice (odloženo na 8. 6.); Horní Be-
nešov – Stará Ves (odloženo na 8. 6.); Lomnice – Brantice (odloženo 
na 25. 6.); 22. kolo: Brantice – Stará Ves 1:3; Velká Štáhle – Staré 
Město 7:1; Lomnice – Vrbno p. Pradědem 0:1; 23. kolo: Dolní Mora-
vice – Lichnov 3:1; Velká Štáhle – Lomnice 6:0

Tabulka
1. Krnov 19 3 2 65:25 60
2. Břidličná 15 3 7 70:35 48
3. Kobeřice 13 6 5 58:34 45
4. Háj ve Slezsku 13 5 6 45:27 44
5. Pustá Polom 13 3 8 44:36 42
6. Orlová 12 4 8 49:43 40
7. Hlubina 12 3 9 48:33 39
8. Jakubčovice 11 3 11 43:46 36
9. Oldřišov 9 4 11 47:41 31
10. Petřvald na Moravě 8 6 10 44:44 30
11. Český Těšín 9 1 14 34:32 28
12. Brušperk 7 7 11 25:32 28
13. Dolní Datyně 6 7 12 31:52 25
14. Petrovice 3 5 16 21:72 14
15. Čeladná 2 0 22 19:91 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 05/2022

47

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

RD Rýmařov vás všechny  
zve na sportovní den

• Přijďte fandit svým kamarádům a známým  
z RD Rýmařov při jejich sportovních výkonech

• A užijte si s námi fajn den

• Můžete se těšit na bohaté občerstvení

• Od 19:00 vystoupí kapela Axel

TĚŠÍME SE NA VÁS

KDY: 17. 6. 2022 od 12.00 hodin
KDE: TJ Jiskra Rýmařov
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