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číslo 06/2022 cena 15 Kčvyšlo 24. 6. 2022

Městem projela první etapa  
cyklistického Závodu míru

U základní umělecké školy  
se malovalo pod širým nebem

 
 

Městská knihovna pasovala  
prvňáčky na čtenáře

Na zámecký jarmark do Janovic 
zavítaly stovky návštěvníků  

Děti oslavily svůj svátek sportem  
na hřišti Jiskry

ročník XXIV.
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Zámecký jarmark 
zahájení zámecké sezóny v Janovicích 11. června 2022

Jarmark na nádvoří janovického zámku Roman Křenek z Nedělní školy řemesel ve Stránském při stříhání ovcí

 Žáci ZUŠ Rýmařov malovaly na obličej a tvořily dočasné tetování Program zahájila kastelánka Markéta Janáková

Na úvod bylo připraveno hudební vystoupení ZUŠ Rýmařov Velký úspěch sklidily děti z MŠ a ZŠ Rýmařovska

Součástí programu byla lukostřelba… …nebo sokolník s dravci
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Květen a červen na Rýmařovsku obrazem

Na rýmařovském náměstí se konal Den zdraví a sociálních služeb Proběhla ukázka canisterapie, kterou si vyzkoušeli děti i dospělí

Návštěvníci si mohli prohlédnout bezbariérové vozidlo s plošinou Milovníkům hudby odpoledne zahrály dechové soubory

Sportovní klub Jiskra Rýmařov uspořádal sportovní dětský den V Rýmařově finišovala první etapa Závodu míru

JesART představil umělce i řemeslníky Zástupci města popřáli k 95. narozeninám paní Jiřině Musilové
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Aktuálně z města
Den zdraví a sociálních služeb  
tentokrát s polskými přáteli

Oblíbený Den zdraví a sociálních služeb se v Rýmařově každý rok konal 
ve Středisku volného času, v uplynulých dvou letech však bylo město 
kvůli celostátním protiepidemickým opatřením souvisejícím s pandemií 
covidu-19 nuceno od jeho pořádání upustit.
Letos proběhl Den zdraví a sociálních služeb ve spolupráci města Rý-
mařova, Střediska volného času, gminy Ozimek a jednotlivých po-
skytovatelů jako jedna z aktivit česko-polského projektu Nezůstat stát 
stranou. Do Rýmařova přijely tři desítky zástupců městského úřadu 
Ozimek, speciálních škol a neziskových organizací, aby se seznámily 
s nabídkou sociálních služeb, které poskytují spolky a organizace na 
Rýmařovsku. Ty se prezentovaly také v brožuře Katalog sociálních 
služeb Rýmařovska a gminy Ozimek, jejíž vydání bylo jednou z ak-
tivit projektu.

Rýmařovské náměstí v pátek 27. května ožilo bohatou prezentací 
poskytovatelů sociálních služeb. Návštěvníci měli možnost nechat 
si změřit glykémii, krevní tlak, BMI i hladinu cholesterolu, mohli si 
prohlédnout bezbariérové vozidlo s plošinou, naučit se základy první 
pomoci a seznámit se s principy pěstounské péče. O kulturní program 
se postaraly malé orientální tanečnice ze skupin Jasmínky a Šehere-
zádky ze SVČ Rýmařov, zazpíval a na klávesy zahrál Dan Janoušek 
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka a své umění předvedla také 
děvčata ze sportovního klubu Studio Sport a Zdraví Rýmařov. Milov-
níkům dechové hudby odpoledne zahrály hned tři dechové soubory – 
domácí Taliánka, bruntálský Městský dechový orchestr a Brass Band 
Šohaj z Jeseníku.
Návštěvníci z Ozimku měli během víkendu možnost navštívit dět-
skou skupinu Sovička Diakonie ČCE, denní centrum rýmařovského 
pobočného spolku Společnosti pro podporu mentálně postižených, 
sociálně terapeutickou dílnu Buřinka a také Kavárnu – občerstvení 
Buřinka na Sokolovské ulici, kde se klienti s mentálním či kombino-
vaným postižením učí obsluhovat zákazníky. Polští účastníci projektu 
byli v Rýmařově poprvé, a proto pro ně byla kromě exkurzí připra-
vena také prohlídka městského muzea a kaple V Lipkách a výlet do 
okolí – na křížovou cestu v Rudě, do arboreta v Pasece a do Pradědo-
vy galerie v Jiříkově.
Den zdraví a sociálních služeb byl poslední aktivitou projektu Nezů-
stat stát stranou, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001957, který 
byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. 

Marcela Pavlová 
ředitelka Střediska volného času Rýmařov

Foto: redakce
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Do Stránského se sjely čtyři tisíce fanoušků technoparty
Od pátku 3. června do úterý 7. června se ve Stránském nedaleko Rý-
mařova na pronajatém soukromém pozemku místního zemědělce Mi-
roslava Nováka konala další technoparty. Na zdejší kopec se sjelo cca 
4 000 fanoušků této zábavy z celého světa. Akce se bohužel neobešla 
bez rušení nočního klidu, narušování soukromí místních obyvatel a říze-
ní dopravních prostředků pod vlivem návykových látek.
Po loňském ročníku, který Rýmařov a okolní obce překvapil, schválili 
zastupitelé města obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení 
podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich ko-
náním. Obecně závazná vyhláška, která byla zpracována v souladu 
s Metodickým doporučením vydaným Ministerstvem vnitra České 
republiky, nedává městu možnost konání technoparty zabránit, pou-
ze může zmírnit nežádoucí dopady na obyvatele. Podle vyhlášky je 
organizátor povinen akci ohlásit 30 dnů předem, nesmí se konat ve 
vzdálenosti 3 000 m od nejbližšího obydlí, pořadatel má povinnost 
přerušit akci v době nočního klidu, zajistit adekvátní pořadatelskou 
službu a určit osobu, která bude spolupracovat s orgány veřejné sprá-

vy a bude po celou dobu na akci přítomna.
Oznámení o konání reprodukovaného hudebního představení Anni-
versary na soukromých pozemcích v místní části Stránské obdrželo 
město pár dní před začátkem akce. Z průběhu akce je zjevné, že do-
šlo k porušení vyhlášky města, čímž se organizátor dopustil přestupku 
s možností uložení pokuty podle přestupkového zákona, kdy je ma-
ximální možná pokuta stanovena na 100 000 korun. Akce se koná na 
soukromém pozemku a město ani Policie ČR nemůžou při zřejmém 
porušení vyhlášky ve vstupu na soukromý pozemek nikomu zabránit. 
Město navíc nemá možnost donutit pořadatele k ukončení akce. 
Pod stanoviskem města Rýmařova na facebookových stránkách se 
rozběhla diskuze, ve které zazněly jak radostné výkřiky z konání 
akce, tak i obavy z několikadenní hlučné hudby a znečištěného okolí. 
„Informovali jsme veřejnost i Policii ČR hned, jak jsme se o konání 
technoparty dozvěděli. Doufali jsme, že se nebudou opakovat nepří-
jemnosti z loňského léta, ale ani letos se to bez nich bohužel neobešlo. 
Nejsme proti pořádání kulturních akcí a zábavy, ale rádi bychom měli 
v rukou nástroj, kterým zajistíme dodržování hygienických norem, 
nočního klidu a veřejného pořádku. Budeme proto písemně apelovat 
na nejvyšší představitele našeho státu, aby nám i ostatním obcím dali 
účinný nástroj k zamezení konání obdobných akcí,“ řekl starosta Lu-
děk Šimko.
Město obdrželo mnoho stížností od občanů Stránského, Rýmařova, 
Kněžpole, ale i ze vzdálenější Jívové. „V nejbližší době se chceme 
potkat s majiteli soukromého pozemku. Chceme vědět, jestli se s po-
řadateli domluvil na konání dalších obdobných akcí. Nechce se nám 
věřit, že by majiteli vůbec nezáleželo na názoru jeho sousedů a do-
padu jeho rozhodnutí na život v obci a jejím širokém okolí,“ sdělila 
místostarostka Lenka Vavřičková.

JS
Foto: Policie ČR

Vedení města ocenilo dlouholeté členy  
Integrovaného záchranného systému v Rýmařově

V květnu letošního roku ukončili tři dlouholetí pracovníci Integrovaného 
záchranného systému sloužící v Rýmařově pracovní poměr a odešli do 
výsluhy. Konkrétně šlo o příslušníky Policie ČR prap. Radima Hanuše, 
prap. Radka Krystýna a hasiče Pavla Skoupila. 
Radim Hanuš odsloužil na obvodním oddělení policie v Rýmařově té-
měř 25 let, během nichž prošel všemi pozicemi od obchůzkové služby 
po zpracovatele majetkové kriminality. Po čtvrtstoletí v přímém vý-
konu služby a předání bohatých zkušeností mladším kolegům dospěl 
k závěru, že je třeba si od policejní práce odpočinout a uplatnit se 
v jiném odvětví. 
Jeho kolega Radek Krystýn sloužil u Policie ČR 21 let. I on prošel 
všemi základními činnostmi u pořádkové policie přes hlídkovou, ob-
chůzkovou a dozorčí službu. Rovněž usoudil, že se po předání zkuše-
ností mladším kolegům jeho další kroky vydají jiným než policejním 
směrem. 
Třetím odcházejícím je velitel profesionálních hasičů v Rýmařově 
Pavel Skoupil. Ten odchází z Hasičského záchranného sboru po dlou-

Nájemné v městských bytech se zvýší jen mírně
Rada města Rýmařova rozhodla na svém jednání 13. června 2022, že 
nevyužije svého práva na zvýšení nájemného o inflaci v plném rozsahu.
Nájemní smlouvy uzavřené s nájemníky bytových domů ve vlastnic-
tví města obsahují ustanovení, které pronajímateli umožňuje zvýšit 
nájemné k 1. 7. kalendářního roku o úředně přiznaný přírůstek prů-
měrného ročního indexu spotřebitelských cen předchozího roku (in-
flaci). Inflace za rok 2021 dle údajů Českého statistického úřadu byla 

3,8 %. Radní města vědomi si těžké situace občanů, na které dopadá 
nárůst cen energií, potravin, pohonných hmot atd., rozhodli, že ná-
jemné bude navýšeno o polovinu inflace, tj. o 1,9 %. Při průměrné 
výši nájemného 47 Kč/m2 to u dvoupokojového bytu o velikosti 50 m2 

představuje navýšení o 44,65 Kč. 
Lenka Vavřičková

místostarostka
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Rýmařovské muzeum jako příklad dobré praxe  
přeshraniční spolupráce

Začátkem června se na polském zámku Moszna uskutečnila pol-
sko-česká konference, které se zúčastnily též místostarostka Lenka 
Vavřičková a ředitelka Městského muzea Rýmařov Růžena Zapletalová. 
Ta představila rýmařovské muzeum jako příklad dobré praxe fungující 
česko-polské spolupráce. 
Na konferenci pohovořil Maciej Molak ze Společného sekretariá-
tu Olomouc o přípravě nového programového období na léta 2021–
2027 a možnostech získání finančních prostředků na přeshraniční 
spolupráci. Zástupci Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., Městského 
muzea Rýmařov a Muzea Ziemi Prudnickiej pak účastníkům konfe-
rence představili jako příklady fungující spolupráce uskutečněné akti-
vity s partnery z druhé strany hranice. 
Růžena Zapletalová prezentovala projekty realizované společně 
s polskými muzei v Opoli a Prudniku. Spolupráce s Muzeem Wsi 
Opolskiej trvá již od roku 2009. Za tu dobu organizace společně rea-
lizovaly sedm projektů, které zahrnovaly výstavy, populárně-naučné 
publikace nebo rekonstrukci Galerie Octopus. Součástí bylo po něko-
lik let také pořádání kulturních akcí na zámku v Janovicích. 
Od roku 2018 spolupracuje Městské muzeum Rýmařov také s Muze-
em Ziemi Prudnickiej. Jejich pracovníci se podíleli na dvou projek-
tech, díky nimž došlo k rekonstrukci a modernizaci externích muzej-
ních expozic v Hedvě Český Brokát, výstavám i natočení krátkome-
trážního filmového dokumentu. 
„Spolupráce s polskými partnery je pro nás velmi důležitá. Díky ní 
můžeme realizovat spoustu zajímavých aktivit, na které jinak v našem 
rozpočtu nemáme finanční prostředky,“ řekla ředitelka muzea Růžena 
Zapletalová. „V současné době čekáme na vyhlášení výzev v novém 
programovém období v rámci mikroprojektů Euroregionu Praděd 

a vhodné výzvy z programu Interreg Česká republika – Polsko 2021–
2027. Naším přáním je rekonstruovat budovu muzea na bezbariéro-
vou a moderní kulturní organizaci, která bude maximálně otevřená 
veřejnosti,“ dodala.
V dubnu tohoto roku zaslalo Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky Evropské komisi programový dokument pro program Inte-
rreg Česká republika – Polsko 2021–2027. V současné době se čeká 
na rozhodnutí o schválení programu, které padne nejpozději do pěti 
měsíců od jeho předložení. 

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: archiv Městského muzea Rýmařov 

hých 35 letech, z toho 14 let působil jako velitel stanice v Rýmařově. 
Jeho odchod neznamená, že s oborem úplně končí. Bude pomáhat 
v rozvoji dobrovolných hasičů a bude pomocnou rukou při výchově 
mladých hasičských nadějí. 
Všem třem jmenovaným za jejich práci pro Rýmařov a jeho občany 
1. června osobně poděkovali starosta Luděk Šimko a místostarostka 
Lenka Vavřičková, předali jim drobné dárky a popřáli vše nejlepší 
v další životní etapě. Při setkání na radnici se všichni shodli, že práce 
pro Integrovaný záchranný systém je psychicky i fyzicky velmi ná-
ročná a zaslouží si obdiv. Věříme, že v policejním i hasičském sboru 
budou mít odcházející příslušníci stejně zapálené a odborně zdatné 
následovníky. 

JS
Foto: redakce
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa podle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

StAROStA MěStA RýMAřOVA VYHLAŠUJE
VýběROVé říZENí

na obsazení pozice strážníka/strážnice Městské policie Rýmařov

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

získání osvědčení o splnění stanovených odbor. 
předpokladů, 

 8. platová třída – v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
vše ve znění pozdějších předpisů + zvláštní pří-
platek + možnost přiznání osobního příplatku

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstnaneckých 
výhod

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

du nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, 
	podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořád-

ku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo 
zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

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

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

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

osvědčení uchazeč vlastní.
Jiné požadavky na zájemce:
Požadované znalosti a dovednosti:
	velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
	řidičský průkaz skupiny B, 
	dobrá fyzická kondice,
	odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita,
	zbrojní průkaz skupiny D výhodou.
Písemná přihláška zájemce bude obsahovat:
	označení výběrového řízení,
	jméno, příjmení a titul uchazeče,
	datum a místo narození uchazeče,
	státní příslušnost uchazeče,
	místo trvalého pobytu uchazeče,
	číslo občanského průkazu,
	kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
	datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které zájemce k písemné přihlášce přiloží: 
	životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 

a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 zákona  

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

	čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky  
č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání stráž-
níka, čekatele a strážníka obecní policie,

	ověřená kopie platného osvědčení MVČR pro výkon povolání strážní-
ka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní,

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

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

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

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

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že vyhla-
šovatel si k ověření bezúhonnosti uchazeče dle ustanovení § 4a zákona  
č. 553/1991 Sb. vyžádá opis z evidence rejstříku trestů. 
Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto 
výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními 
předpisy.
Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 
795 01 Rýmařov
Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběr. řízení: 
Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat:
1. Elektronická podoba
a) Prostřednictvím datové schránky – 7zkbugk. V předmětu zprávy uveďte 

text: „Výběrové řízení strážník Městské policie Rýmařov – Neotvírat“. 
Veškeré požadované dokumenty musí být autorizovaně konvertovány 
(více zde: Autorizovaná konverze dokumentů – Česká pošta (ceskapos-
ta.cz). 

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

b) Prostřednictvím e-podatelny (podatelna@rymarov.cz); přihláška může 
být podána s i bez uznávaného elektronického podpisu. Je-li přihláška 
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 autorizovaně 
konvertovány či doloženy v listinné podobě.

2. Listinná podoba
Prostřednictvím služeb České pošty či osobně doručit do podatelny Měst-
ského úřadu Rýmařov na adresu náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Na 
obálku vyznačte text: „Výběrové řízení strážník Městské policie Rýmařov 
– Neotvírat“.
Lhůta pro podání přihlášky:  30. 6. 2022
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení za-
řazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu.
Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně až 
po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese náklady, které mu účastí 
ve výběrovém řízení vznikly. Souhlas se zpracováním osobních údajů je 
zveřejněn a dostupný ke stažení na úřední desce města: www.rymarov.cz. 
Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a vý-
pis z RT zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. Bližší informa-
ce v případě dotazů podá Ing. Luděk Šimko, starosta města Rýmařova, 
tel.: 554 254 130, popř. Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka města Rý-
mařova, tel: 554 254 131.

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta města Rýmařova
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tAJEMNICE MěStSKéHO ÚřADU RýMAřOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VýběROVé říZENí
na pozici referenta/referentky odboru dopravy a silničního hospodářství 

– výkon agendy na úseku přestupkového řízení

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. září 2022, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 9.–11. 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 vý-
hod

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
	výkon a zajištění agendy státní správy na úseku přestupkového řízení 

v rozsahu dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek 
a řízení o nich, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů, 

	projednávání přestupků dle výše uvedených právních předpisů.

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.

Jiné požadavky na uchazeče:
Požadované vzdělání: 
	vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu 

v oboru právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia 
na vysoké škole v České republice, 

	nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
v jiné oblasti nebo osoba se SŠ vzděláním; nejpozději do 18 měsíců 
ode dne, kdy referent začne provádět úkony správního orgánu v řízení 
o přestupku, musí prokázat odbornou způsobilost zkouškou složenou 
u Ministerstva vnitra ČR.

Požadované znalosti a dovednosti: 
	dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména v programech Micro-

soft Office, internet),
	samostatnost, pečlivost, důslednost, umění jednat s lidmi, odolnost 

vůči stresu.

Výhodou:
	praxe ve státní správě nebo samosprávě,
	zvláštní odborná způsobilost k výkonu správních činností,
	řidičský průkaz skupiny B,
	orientace v právních předpisech.

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.

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

lostech 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,

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

to výběrového řízení.

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 ří-
zení Referent/referentka odboru dopravy a silničního hospodářství – 
Neotvírat“. Veškeré požadované dokumenty musí být autorizovaně 
konvertovány (více zde: Autorizovaná konverze dokumentů – Česká 
pošta (ceskaposta.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 s i bez uznávaného elektronického podpisu. Je-li 
přihláška 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 auto-
rizovaně 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 odboru dopravy a silničního hos-
podářství – Neotvírat“.

Lhůta pro podání přihlášky:  17. 8. 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: www.rymarov.cz. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty 
s osobními údaji a výpis z RT (doručené v listinné podobě) zaslány do-
poručenou zásilkou zpět uchazečům. Pro bližší informace k náplni práce 
prosím kontaktujte vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Rýmařov Bc. Renatu Vyslyšelovou, tel.: 554 254 260. 
Ostatní dotazy k výběrovému řízení podá Mgr. Monika Krykorková, ta-
jemnice Městského úřadu Rýmařov, tel. 554 254 132.

Mgr. Monika Krykorková 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov
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„Otevřená transparentní samospráva“
Za dnešní téma jsem si zvolil stav současné „informační otevřenosti“ 
rýmařovské samosprávy vůči vám, občanům. 1. června 2022 se konalo 
jednání komise pro životní prostředí a regionální rozvoj. Nemilým zjiš-
těním pro mě byla absolutní neochota ostatních přítomných členů ko-
mise (zastupitelů města) přijmout můj předložený návrh, resp. dopo-
ručení, na zrušení hospodářské komise počínaje příštím volebním 
obdobím. Cílem mého záměru je nahradit čas projednávání zejmé-
na majetkoprávních záležitostí města v komisi hospodářské zpří-
stupněním těchto informací a s nimi spojených diskuzí VŠEM ob-
čanům přímo na zasedání zastupitelstva včetně z něj pořizovaného 
online přenosu na internetu a archivovaného audiovizuálního záznamu.
Pokud se někdo z místních občanů zúčastnil některého ze zasedání 
zastupitelstva města Rýmařova, pak v průběhu „projednávání“ bodů 
programu záhy seznal, že míra uplatňování zásady tzv. „veřejnosti 
projednávání“ se v porovnání se stavem v jiných obcích v ČR výrazně 
odlišuje. Diskuze zastupitelů před zraky občanů jsou k již předjedna-
ným bodům v komisích a v radě minimální, chybí projekční plátno 
k veřejné prezentaci informací a … hlasuje se.
Otevřená a transparentní samospráva je jedním z nejefektivnějších ná-
strojů v boji proti korupci, protekcionismu a klientelismu. Dostatečně 
rozsáhlý, jednoduchý a rychlý přístup veřejnosti k informacím má 
příznivý vliv na důvěru občanů v demokratické instituce rovněž na ko-
munální úrovni a na jejich ochotu podílet se na veřejném životě.
Veřejná kontrola totiž představuje důležitou zpětnou vazbu a zároveň 
pojistku proti zneužívání veřejné moci. Jedná se o stav, který umožňu-
je v zásadě komukoliv, aby získal informace o činnosti orgánů veřej-
né správy, vede k růstu osobní odpovědnosti funkcionářů a vole-
ných zástupců při výkonu veřejné moci, ke zvyšování její kvality 

a transparentnosti. Působí současně jako významný, ne-li nejvý-
znamnější, preventivní prvek předcházející nežádoucím rizikovým 
situacím, které mohou motivovat, vyvolávat, usnadňovat nebo 
podporovat páchání trestných činů v politice a veřejné správě.
Zasedání zastupitelstva a informace z rady, výborů a komisí na něm 
projednávané jsou veřejné. Proto není důvod je nezveřejňovat na 
internetu za dodržení výjimek určených zákonem.
Zájem obce spravovat své záležitosti otevřeně před občany, jinými 
slovy realizovat transparentní samosprávu, závisí částečně na záko-
nech, výrazněji však na vůli jejího vedení. Povinnosti vyplývající 
ze stávající právní úpravy se v tomto směru ale jeví jako nedostateč-
né. Chtějí-li tedy političtí představitelé politiku transparentnosti 
skutečně realizovat, musí příkladně začít u sebe. tzn. otevřením 
rozhodování zastupitelstva a rady, rovněž také zpřístupněním ma-
ximálního množství informací svým občanům.
Osobní zkušenost mého bezmála čtyřletého působení v zastupitelstvu 
mě utvrdila v tom, že minulé ani stávající vedení radnice o poskyto-
vání široce otevřených a transparentních informací pro vás občany 
nestálo a neusiluje o to ani do budoucna. Z konkrétních případů si do-
volím tvrdit, že zveřejňování mnohdy závažných informací s možnou 
následnou veřejnou kontrolou představuje pro současné vedení radnice 
doslova „černou noční můru“. Jsem zcela přesvědčený o tom, že za-
interesovanost občanů na správě věcí veřejných je třeba plně a šířeji 
podporovat i nadále. Jedná se o cestu, kterou jsem téměř čtyři roky 
jako váš zastupitel bezvýhradně uplatňoval (viz www.rymarovbudelip.
cz), prosazoval a budu pro vás k zajištění vaší informovanosti prosa-
zovat i do budoucna.

JUDr. Jan Cuták, opoziční zastupitel

Reakce na předchozí článek
Od začátku roku se Rýmařovský horizont stal pro pana zastupitele 
Cutáka platformou pro jeho předvolební agitaci a boj a my se těšíme 
na každý jeho další podnětný příspěvek, překrucování pravdy, revo-
luční myšlenky a svérázné závěry. Stejně jako tentokrát.

Jak je to tedy s transparentností rýmařovské samosprávy? Hospodář-
ská komise, o jejíž zrušení pan Cuták usiluje, funguje jako poradní 
orgán rady města od roku 1991, tedy více než 30 let. V té době vznik-
la i komise pro životní prostředí a územní plánování, která s mírně 

Názory rýmařovských zastupitelů 

V září budeme volit nové zastupitele i senátora
Rýmařovsko patří k volebním obvodům, v nichž se v září vedle voleb do 
obecních zastupitelstev budou konat také volby do Senátu Parlamentu 
České republiky. Veškeré informace související s volbami budou prů-
běžně zveřejňovány na webových stránkách města www.rymarov.cz 
a podrobné informace najdete v Rýmařovském horizontu č. 8/2022. 
Volby do zastupitelstev obcí i volby do Senátu se konají ve dvou 
dnech, v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září 
2022 od 08:00 do 14:00.

Volby do zastupitelstev obcí
Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech 
České republiky. Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz.
Voličem je:
•	 státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má 

v obci trvalý pobyt,
•	 občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 

dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt 
a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky:
•	 platným občanským průkazem,
•	 platným cestovním pasem České republiky,
•	 jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo po-

tvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o regis-
traci).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 
14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00, případné 
druhé kolo se koná v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 
1. října 2022 od 08:00 do 14:00.
Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu, výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.
Voličem je:
•	 občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let;
•	 ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději  

1. října 2022 dovrší 18 let.
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, 
než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do Se-
nátu může volič takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvo-
du, tj. Rýmařované mohou volit ve všech obcích územního obvodu  
č. 64 – Bruntál. Leona Pleská

vedoucí odboru školství a kultury
MěÚ Rýmařov
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pozměněným názvem funguje dodnes. Postupně vznikly další komi-
se: školská, kulturní, vnitřních věcí, dopravní, sociální, bytová a pro 
občanské záležitosti.
Důvodem pro vznik komisí je zvýšení efektivnosti práce rady a za-
stupitelstva města. Zastoupení v komisích mají všechny zvolené 
strany, které o to projeví zájem. Každý zastupitel má de facto neo-
mezený prostor sdělit v komisi svůj názor na projednávanou věc, své 
stanovisko předkládají také jednotlivé odbory městského úřadu, kte-
ré danou problematiku řeší z pozice státní správy („úřední“ pohled). 
Výstupem jednání komise je pak materiál s doporučením pro radu 
nebo zastupitelstvo, který obsahuje hlavní argumenty z diskuze. Za-
stupitel, který není členem příslušné komise, si pak z předložených 
podkladů udělá snadno názor na danou věc a rozhodování v zastu-
pitelstvu se pak jeví jako „pouhé hlasování“. Obdobně ale probíhá 
zastupitelstvo ve většině obcí a měst, a to včetně těch statutárních.
Hospodářská komise projednává záležitosti týkající se hospoda-
ření města, pronájmů a prodejů nemovitostí, výkupů nemovitostí, 
věcných břemen, pravidel pro pronájem nebo prodej atd. Toto vše 
jsou majetkoprávní záležitosti, jejichž schvalování je ale cca z 60 % 
v kompetenci rady města. Diskuze nad těmito body by tedy dle ná-
vrhu pana Cutáka neprobíhala na hospodářské komisi, ale na radě 
města, jejíž jednání je neveřejné. Je si toho pan zastupitel vědom? 
Dokážeme si živě představit, jak by protestoval a poukazoval na ne-
transparentnost schvalování, kdyby v těchto věcech rozhodovali jen 

a pouze radní bez širší diskuze s ostatními zastupiteli. Nejen proto 
nenašel na jednání hospodářské komise pan Cuták pro svůj návrh 
na zrušení této komise podporu u žádného z přítomných zastupitelů 
napříč všemi stranami. Nebyla to tedy „vůle vedení“, jak to dotyčný 
ve svém článku podává. 
Jsme si vědomi, že průběh zasedání zastupitelstva města nemusí pří-
tomným občanům (vč. těch online) vždy poskytovat dostatečné in-
formace o projednávaných bodech. Byť předkladatel daný bod pro-
gramu pokaždé v nezbytném rozsahu okomentuje, nemusí zejména 
u prodejů pozemků, kdy je čteno pouze číslo dotčené parcely, většina 
občanů tušit, kde se daný pozemek nachází. Pro tyto případy budou 
v horizontu nejdéle půl roku při projednávání jednotlivých bodů pro-
mítány mapové podklady. Tento krok nám umožní nově zaváděný 
informační systém VERA, který obsahuje modul „příprava materiálů 
na zasedání zastupitelstva“, díky kterému budeme také schopni řádně 
anonymizované materiály s předstihem zveřejnit. 
Jsme přesvědčeni, že každý občan, který má zájem o věci veřejné 
a o podrobnější informace, sleduje úřední desku a webové stránky 
města, kde jsou zveřejňovány všechny záměry prodejů, informace 
o hospodaření města atd. A ví, že se může bez obav obrátit na vedení 
města, příslušného úředníka nebo na svého zastupitele s dotazem na 
konkrétní věc a bude mu odpovězeno.

Luděk Šimko, starosta
Lenka Vavřičková, místostarostka

Dobrovolní hasiči pomáhají „hasit“ nedostatek krevních zásob
Daruj krev s dobrovolnými hasiči. Tuto výzvu přijali naši dárci, a mohli 
tak v pátek 27. května darovat tu nejcennější tekutinu společně s nimi 
u příležitosti 11. ročníku hromadného odběru dobrovolných hasičů okre-
su Bruntál. 
„Krev u nás dnes úspěšně darovalo 14 hasičů, kteří jsou zároveň naši-
mi pravidelnými dárci. Můžeme se tak na ně vždy spolehnout,“ sdělila 
Marcela Kučerková, referentka marketingu AGEL Transfúzní služby.
Na všechny dárce, kteří navštívili AGEL Transfúzní službu v Nemoc-
nici AGEL Podhorská v Bruntálu, čekalo občerstvení a dárky jako po-
děkování za účast na této akci. I když nebylo ze zdravotních důvodů 
možné odebrat krev všem z 37 příchozích dárců, celý páteční odběr 
byl plný pohody a rodinné atmosféry. „Děkujeme všem dobrovolným 
hasičům i našim pravidelným dárcům za jejich dar a budeme se těšit 
u dalšího odběru,“ uzavírá Marcela Kučerková.
Každý, kdo daruje krev nebo plazmu v AGEL Transfúzní službě, má 
nárok na celou řadu výhod. Bezplatné dárcovství krve zahrnuje také 

lékařské vyšetření, možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, 
získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení a uplatnit si ná-
rok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3 000 korun za 
každý absolvovaný odběr. 
Odběrové místo se nachází v přízemí Nemocnice AGEL Podhorská 
v Bruntálu a objednat se k odběru můžete na tel. čísle 800 300 900 
nebo přes objednávkový systém: bruntal.odbery.agel.cz.
Darovat krev může každý zdravý občan České republiky ve věku 18 
až 65 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Zda je dárce způso-
bilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník 
přímo na odběrovém středisku. Den před odběrem by měl zájemce 
o darování nejcennější tekutiny hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít al-
kohol a ráno může lehce posnídat.

Adam Knesl
tiskový mluvčí AGEL, a. s.

Foto: archiv AGEL, a. s.

Zdravotnictví
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Rozvoj odborného studia v rámci projektu OKAP II
Mini gastro centrum
Zapojením do projektu OKAP II (Odborné, kariérové a polytechnické 
vzdělávání II) se od začátku září 2021 podařilo modernizovat naši 
odbornou učebnu gastronomie. 

Nové vybavení Mini gastro centra:
• Nízkoteplotní pec s uzením, toto zařízení je určeno k pomalému 

(nízkoteplotnímu) pečení, pečení „přes noc“, dohotovení a udržení 
teploty hotových pokrmů ve stavu, jako by byly právě nyní při-
praveny. Naše škola má konvektomaty, ale bez pomalého pečení 
a uzení. Toto zařízení dokáže novým způsobem připravovat po-
krmy, přičemž zachová živiny v připravovaných surovinách, šetří 
energie, ale především podporuje iniciativu a kreativitu žáků i pe-
dagogických pracovníků.

• Elektrická grilovací deska – škola neměla žádné takové vybavení. 
Tyto grilovací desky jsou součástí téměř každého moderního gastro 
zařízení a naším úkolem je žáky na takové pracoviště připravit.

• Salamander gril – multifunkční zařízení využitelné pro rychlé zapé-
kání, grilování a ohřev jídel. Salamander gril výrazně šetří energii, 
čas a usnadňuje přípravu jídel. 

• Šokový zchlazovač – zmrazovač – pomocí šokeru zamezíme mno-
žení nežádoucích mikroorganismů a bakterií, které pokrmy zne-
hodnotí. Současně docílíme toho, že si připravené pokrmy uchovají 
svou přirozenou vlhkost, barvu, chuť i aroma. 

• Indukční vařič – moderní zařízení, které velmi výrazně šetří ener-
gii, čas a kvalitu potravin. 

• Barmanský kufřík – doplnění inventáře do odborné učebny pro vý-
uku žáků.

• Deska na maso – pro odborné zpracování masa.
• Palačinkovač – moderní zařízení pro přípravu francouzských 

palačinek.
Díky účasti v projektu se naši učitelé a žáci mohli v několika mo-
derních workshopech dále vzdělávat. Naši školu navštívil například 
šéfkuchař Pavel Bortník, který je komisařem Asociace kuchařů a cuk-
rářů ČR, lektorem oboru gastronomie a uměleckým kovářem. Jeho 
profesionalita odborníka, ale i lidské kvality nás provázely po celou 
dobu workshopu, včetně jeho motta: „Snažím se propojit gastronomii 
s uměním, protože umění a gastronomie jsou pro mě láskou na celý ži-
vot.“ Pan Bortník vedl workshop Česká kuchyně v moderním pojetí. 
Jeho náplní bylo dobře technologicky připravit, dochutit a servírovat 
česká klasická jídla v soudobém trendu, s využitím nových surovin, 
postupů i technologií. Naučit posluchače, jak plně a ekonomicky 
využít moderní kuchyňskou technologii při běžné praxi, jak správně 
pracovat s konvektomatem, multifunkční technologií, holdomatem, 

s technologií sous-vide. Připravovali jsme: 
• selskou bramboračku,
• pěnu z uzeného pstruha, marinovaného lososa, krokety z lososa, 

prach a kaviár z řepy,
• kachnu metodou sous-vide, kachní glazé, pečené červené zelí, zel-

ňáky, jablečné chipsy,
• kružálky, hruškový gel, tvaroh.
Druhý workshop s názvem Zvěřinové a houbové speciality se usku-
tečnil pod vedením Jana Horkého – šéfkuchaře restaurace Art Nou-
veau, kuchaře roku 2017, který vařil v hotelu Hyatt Hong Kong, In-
tercontinental Madrid, Pan Pacific Singapore a budově OSN v New 
Yorku. Nedá dopustit na českou kuchyni, i když nejraději má asij-
skou. Připravoval menu pro amerického prezidenta Baracka Obamu. 
Jeho motto zní: „Hosté si musí uvědomit, že platí za zážitek a pokrm 
od kuchaře, který použije kvalitní suroviny a vytvoří umělecké dílo na 
talíři.“ Náplní workshopu byla úprava daňka, kachny, hřibů, nádivky 
a omáčky ke zvěřině. Vše bylo připravováno vhodnými technologic-
kými postupy tak, aby byla zachována výživová hodnota pokrmu, 
chuť, vůně. Věnovali jsme velkou pozornost předběžné úpravě, ná-
slednému zpracování a plnému využití potravin, včetně prezentace 
a servisu. Vše v souladu s moderní gastronomií. 
Připravovali jsme podzimní menu:
• tatarák z kachních prsou a červené řepy, emulzi z červené řepy, car-

paccio z červené řepy,
• opečené foie gras, jablko se skořicí, omáčku s hořkou čokoládou,
• dančí hřbet sous-vide, omáčku z kachních foie gras s koňakem, 

houbovou a dýňovou nádivku,
• kaštanový sorbet, cukr s červenou řepou.
Třetí workshop pod názvem Základní omáčky, dresinky – inspirace 
do jarního menu se opět uskutečnil s Janem Horkým. Jeho náplní 
byly základní omáčky, dresingy s ohledem na jarní inspiraci, dále 
úprava a kombinace telecího, jehněčího, kachny a ryb s jarní zele-
ninou. Část workshopu jsme věnovali jarním vegetariánským pokr-
mům. Vše s ohledem na moderní gastronomii, precizní předběžnou 
přípravu a správné techniky úprav surovin s využitím moderní tech-
nologie. 
Připravovali jsme jarní menu:

• tatarák z červené řepy, espu-
mu z červené řepy, lanýžový 
olej, hráškový salát,

• uzená kachní prsa, konfit 
z kachních stehen, karot-
kový krém s pomerančem, 
mini mrkev,

• telecí tatarák s hrubozrnnou 
hořčicí, grilovanou krevetu,

• jehněčí hřebínek, chorizo 
krustu, chorizo omáčku, 
hráškový krém,

• hráškový sorbet s mořskou řasou.
Všechny uvedené workshopy pro nás byly velkým přínosem, obo-
hatily nás o nové vědomosti a splnily nad rámec naše očekávání. 
V budoucnu nás ještě několik takových workshopů čeká, jejich náplní 
bude obor barmanský a cukrářský.

Ladislava Knapková, gastronomický obor
Jiří Lisický, odborný garant strojírenských oborů

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov
Foto: archiv školy

Školství
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Podpora čtenářské a matematické gramotnosti  
na Gymnáziu a SOŠ Rýmařov

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti je další cílovou aktivitou 
projektu OKAP II realizovaného Moravskoslezským krajem. V souvislos-
ti s tím probíhaly na gymnáziu během školního roku 2021/2022 nové 
zájmové kroužky – Čtenářský kroužek, Matematický náboj a Žákovský 
publicistický klub. 
Gymnazisté a studenti maturitního oboru Masér sportovní a rekon-
diční v nich mohli rozvíjet své schopnosti a dovednosti, které jim 
budou užitečné nejen během dalšího školního vzdělávání, ale také 
v běžném životě. V rámci těchto kroužků mohli studenti navštívit di-
vadelní představení v Moravském divadle v Olomouci, měli možnost 
zdokonalit své dovednosti na matematických soustředěních, vytvořili 
a pravidelně vydávali školní zpravodajský měsíčník Hrom a v závě-
ru školního roku se účastnili zajímavé exkurze v Televizním studiu 
ČT Ostrava.
Ostravské televizní studio studenti navštívili v úterý 14. června. Na 
místo dorazili v devět hodin, právě v době, kdy v jednom z natáčecích 
studií končilo živé vysílání pořadu Dobré ráno, a tak si po chvíli moh-
li někteří zájemci vyzkoušet role moderátorů Dobrého rána v prosto-

rách, které jim byly známy pouze z televizních obrazovek. V dalším 
studiu si zahráli na „zprávaře“, moderátory televizních zpráv, vyzkou-
šeli si čtení textu z čtecího zařízení, seznámili se s technikou Green 

screen (zeleného klíčovacího pozadí) užívanou při tvorbě digitálních 
efektů a triků, kterou si mohli sami také vyzkoušet. Poté si prohlédli 
prostory režie, seznámili se s prací režiséra, zvukaře, editora a střiha-
če. Celou exkurzí studenty provázela Mgr. Tereza Nováková, velmi 
příjemná koordinátorka vysílání, která trpělivě odpovídala na všech-
ny dotazy. 
Exkurze do televizního studia v Ostravě je v rámci aktivit podporují-
cích čtenářskou a matematickou gramotnost naplánována pro studen-
ty gymnázia a SOŠ i na školní rok 2022/2023. Studenti se v tomto 
roce mohou vedle návštěv divadel těšit i na exkurze do redakcí Čes-
kého rozhlasu.
Kateřina Vašíčková, odborný garant klíčových aktivit za gramotnost

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov
Foto: archiv školy

Žáci 4. a 5. ročníků základní školy prověřovali své znalosti z dopravní výchovy
Policisté z obvodního oddělení v Rýmařově ve spolupráci s kolegy z do-
pravního inspektorátu v Bruntále strávili s dětmi dvě květnová dopoledne 
na hřišti Základní školy Rýmařov.
Děti si s policisty zopakovaly pravidla silničního provozu, zdůrazně-
na byla nutnost používání ochranné přilby při jízdě na jízdním kole 
a povinná výbava tohoto dopravního prostředku. Připomenuty byly 
také dopravní značky a povinnosti chodce v silničním provozu. Na 
připravené dráze si poté mohly všechny děti vyzkoušet jízdu zruč-
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Výuka na zámku? Proč ne?
Žákům na základní škole je potřeba občas zpestřit učení nějakou no-
vou aktivitou, kterou si třeba nikdy nevyzkoušeli. Nejde jen o to, aby 
učitelům nezazlívali, že jsou jejich hodiny nudné či obtížné. Především 
jde o jejich přirozený rozvoj, protože když se dějí věci pro jednou jinak, 
nejedna zvědavá dětská hlavička si musí přiznat, jak je to vlastně fajn, 
a to ani netuší, že je nenápadně a účelně rozvíjena.

Na rýmařovské základní škole se tedy rozhodlo, že se skupina žáků 
osmého ročníku bude vzdělávat jedno dopoledne v odlišném a neob-
vyklém prostředí. Jako ideální místo k tomuto účelu byl vybrán zá-
mek v nedalekých Janovicích. Sešli se tedy jeden učitel s jednou kas-
telánkou, dali hlavy dohromady a připravili pro žáky hravé, zábavné 
a přitom inspirativní a vzděláním nabité dopoledne.
V úterý 24. května předpověď počasí slibovala déšť, ovšem pedago-
gické nebe tomu chtělo, že se na pár hodin počasí umoudřilo, aby 
mohli žáci přejít ze školy procházkou na zámek. Tu byli očekáváni 
kastelánkou Markétou Janákovou a její kolegyní Kristýnou Schmido-
vou, které měly již vše nachystané pro následující aktivity.
Žáci se rozdělili do čtyř pracovních skupin, rozdělili si role a mohli 
se vrhnout do plnění úkolů, které na ně čekaly. Nejenže se mohli po-
dívat do tajemných míst a zákoutí zámku, která mnozí z nich jen tak 
nenavštíví, ale ještě si zde mohli vyzkoušet nové role, které jim byly 
osudem, pedagogem a losem předurčeny.
Jedna skupina se tedy proměnila v historické postavy, které nečeka-
lo nic hezkého. Děti měly totiž ztvárnit dramatickou scénkou slavný 
atentát v Sarajevu, jenž poměrně úzce souvisí mimo jiné i s historií 
janovického zámku. Právě zde totiž parkovával onen kulkou prodě-
ravělý osudný vůz, jenž vezl následníka trůnu a hraběte Františkem 
Harracha.
Další část se ponořila do reality kuřáckého salónu. Ne snad, že by si 
sem přišli žáci vyzkoušet, jaké to je požívat tabákové výrobky z 19. 
století. Stali se tentokrát interiérovými architekty, kteří měli za úkol 

místnost vybavit nábytkem a představit jako zámečtí průvodci svůj 
výsledek, což se jim dařilo velmi úspěšně.
Někteří žáci pak změnili profese na restaurátory, architekty a stavite-
le, protože dostali za úkol seznámit se s vnější podobou zámku a najít 
různé zajímavosti, jež lze zde spatřit.
Na zámku v Janovicích také v těchto dnech probíhá krásná výstava 
KRAJ!NA. Ta se stala dalším stanovištěm, které měly možnost děti 
probádat a seznámit se tak s proměnami krajiny, biodiverzitou, země-
dělským využitím, ekologií atd. Zkrátka žáci poznali, že nejen z dis-
plejů a obrazovek živ je člověk. Výstava KRAJ!NA bude na zámku 
k vidění až do 31. 10. 2022 a určitě stojí za návštěvu nejen dětí školou 
povinných.
Na závěr krásného a nečekaně sluncem zalitého dopoledne si jednot-
livé skupiny své práce vyhodnotily a nakreslily si vlastní erby, jež 
mnohdy překvapily originalitou.
Celé dopoledne bylo na dětech vidět, že akce splnila svůj účel. Jejich 
zaujaté tváře, gestikulace, mnohdy zapálené debaty, a to i u těch, kteří 
obyčejně ve školních lavicích výuku příliš neprožívají, dělaly radost 
dospělému osazenstvu.
Poté, co se děti vrátily zpět do města, se opět spustil z nebe déšť, 
aby celý výukový projekt hezky zarámoval. Ale to už nijak nebránilo, 
aby osmákům zůstaly příjemné vzpomínky na netradiční dopoledne. 
Mnozí si navíc odnesli cenné znalosti o místě, které je součástí jejich 
rodného kraje. Velké poděkování proto patří především Markétě Ja-
nákové za přípravu projektové výuky a nachystání prostor zámku na 
hordu zvědavých dětí, Kristýně Schmidové a Marcele Božákové pak 
za pomoc s jednotlivými aktivitami. A ve škole se nyní může rozvi-
nout debata, zda tuto úspěšnou akci nezopakovat.

Foto a text: Lukáš Krumpolec
ZŠ Rýmařov

nosti na jízdním kole a také na koloběžce. Přestože druhý den počasí 
dětem nepřálo a nemohly se účastnit venkovních aktivit, náladu jim to 
nepokazilo. Ve vnitřních prostorách tělocvičny vytvořili policisté kři-
žovatku, na které si žáci mohli vyzkoušet, jak se orientují coby chodci 

a cyklisté v silničním provozu podle dopravního značení. 
Foto a text: nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor

Krajské ředitelství policie MS kraje
územní odbor Bruntál, oddělení prevence
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Absolventi v ZUŠ Rýmařov
Další školní rok pomalu spěje ke konci a to je v základních uměleckých 
školách poměrně hektické období plné nejrůznějších akcí, ale i čas, 
kdy završují své několikaleté studijní snažení absolventi jednotlivých 
uměleckých oborů. 
V Základní umělecké škole Rýmařov uzavírá ve školním roce 
2021/2022 sedmileté studium I. stupně 16 žáků, čtyřleté studium II. 
stupně završí čtyři naši studenti, a to v oborech hudebním, výtvarném 
a literárně-dramatickém. V průběhu května a června jsme mohli na-
vštívit několik absolventských koncertů, výstav či divadelních před-
stavení, na kterých bylo možné posoudit, jak se absolventům v prů-
běhu studia dařilo a co vše se za dobu strávenou v naší škole naučili. 
Ukázky jejich tvorby a uměleckých prezentací a také drobné medai-
lonky jednotlivých absolventů je možné najít i ve virtuálním prostoru, 
a to na facebookovém profilu ZUŠ Rýmařov.

Přestože se absolutoriem ukončuje jedna etapa v životě našich žáků, 
neznamená to, že bychom se s nimi definitivně loučili, někteří budou 
pokračovat v následujícím stupni studia, případně se chtějí věnovat 
novému hudebnímu nástroji či dalšímu uměleckému oboru. Ať už 
však naši absolventi studium ukončují, nebo v něm pokračují, věříme, 
že léta strávená v naší základní umělecké škole pro ně byla přínosná 
v tom, co se u nás naučili, jaké dovednosti i nové znalosti z jednotli-
vých uměleckých oborů u nás získali, že to vše budou podle možností 
dále rozvíjet a umění se stane už trvale nedílnou a důležitou součástí 
jejich dalšího života.

Lenka Janoušková
ZUŠ Rýmařov

Foto: archiv školy

V rámci ZUŠ Open malovaly děti s Mariemi
ZUŠ Rýmařov se i letos připojila k celostátnímu happeningu základních 
uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ Open, jehož se účastní již 
od roku 2018. Letos se program akce nesl v duchu malování se dvěma 
Mariemi – Kodovskou a Primačenko. 
Během války na Ukrajině bylo zničeno Regionální historické muze-
um v Ivankivě nedaleko Kyjeva, které uchovávalo mimo jiné 25 děl 
světoznámé ukrajinské malířky Marie Primačenko. Její díla ocenili 
i malíři jako Pablo Picasso a Mark Chagall. Organizátorka rýmařov-
ské ZUŠ Open Šárka Lupečková zjistila, že složité osudy ukrajinské 
umělkyně jsou velmi podobné životu rýmařovské malířky a básnířky 

Marie Kodovské. Proto se rozhodla letošní ročník ZUŠ Open věnovat 
těmto dvěma umělkyním. 
Obě ženy, věkově vrstevnice, pocházely z velmi skromných rol-
nických poměrů. I přes velké fyzické postižení (Kodovská měla po 
popálení téměř nepohyblivou pravou ruku – Primačenko prodělala 
těžkou dětskou obrnu s trvalými následky) se věnovaly malování 
s velkou vášní. Také motivy jejich děl jsou velmi podobné, nejčastěji 
jde o květiny či ptáky. Ve zralém věku se jim podařilo vystavit své 
rozsáhlé dílo v Paříži.
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Malování s Mariemi proběhlo ve dnech 25.–27. května i přes částeč-
ně nepříznivé počasí. První dva dny dopoledne žáci druhých tříd ZŠ 
Rýmařov dokreslovali části obrazů Marie Primačenko a po skupinách 
si za pomoci starších výtvarníků ze ZUŠ vyzkoušeli stop motion ani-
maci. V pátek dopoledne přišly malovat děti ze ZŠ Stará Ves a MŠ 
Jelínkova. Odpoledne se akce přesunula ven na parkoviště vedle bu-
dovy ZUŠ na Divadelní ulici a zapojila se do ní široká veřejnost. Malí 
umělci se na plátnech vyřádili a malování si náležitě užili. 
Malování s Mariemi bylo letos součástí celostátního ARTýdne ne-
boli Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Během akce 
vznikla dvě videa, která můžete zhlédnout na kanálu YouTube. 

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: archiv ZUŠ Rýmařov

Muzikohraní a bubnování na Rýmařovsku
Ve školním roce 2021/2022 zorganizovala Místní akční 
skupina Rýmařovsko nevšední projekt pro žáky základ-
ních a mateřských škol. Ve spolupráci s lektorem bu-
benické školy DuTeTi Karlem Cvrkem, který je zároveň 
pedagogem v rýmařovské ZUŠ, se podařilo do projektu 
Muzikohraní zapojit přes 1 000 žáků ve více než 60 sku-
pinách na téměř pětadvaceti základních a mateřských školách na území 
Rýmařovska. 

Účelem projektu bylo nejen oživit výuku zajímavými hudebními ak-
tivitami a novými neformálními metodami učení, ale také pěstovat 
v žácích smysl pro naslouchání a spolupráci. Program dětem pomohl 
rozvíjet jejich smysl pro rytmus a celkově hudební cítění. 
V každé skupince měly děti k dispozici kolem čtyřiceti bubnů, bubín-
ků a dalších rytmických nástrojů, od afrických bubnů djembe a dun-
dunů se zvonci přes mluvící a šamanské bubny, egyptskou darbuku, 

rytmickou bednu cajon, bubínky z Asie a Ameriky až k melodickému 
„ufo“ bubnu hang drum. 
Program byl u žáků druhého stupně ZŠ zaměřený především na bub-
nování. Nejvíce se však zapojily skupiny žáků z mateřských škol 
a prvního stupně ZŠ. Těm lektor předával zážitky také prostřednic-
tvím rytmických her, říkadel, indiánských písní a tanců. 
Projekt Muzikohraní pomalu končí a dá se již zhodnotit, že se MAS 
Rýmařovsko (díky prostředkům z MAP II – rozvoj vzdělávání na úze-
mí Rýmařovska CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608) podařilo netra-
diční formou podpořit ve školkách a školách radost z hudby a rytmu 
a pomoci stmelit třídní kolektivy dětí.

Karel Cvrk, ZUŠ Rýmařov
Nikola Pohanělová a Michaela Hebláková

MAS Rýmařovsko, o. p. s.
Foto: archiv MAS Rýmařovsko
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Středisko volného času
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Děti si užily víkend na inline bruslích
Ve dnech 3.–5. června 2022 proběhla druhá část sportovního projek-
tu Společné zážitky nás sbližují, jehož aktivity jsou spolufinancovány 
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Projekt věnovaný inline 
bruslení byl zaměřen na zdokonalení bruslařských a pohybových doved-
ností dětí.
Do třídenního setkání se zapojilo 30 účastníků z partnerského města 
Ozimku a Rýmařova. Pod vedením zkušených lektorů se první den 
děti zdokonalovaly v základních dovednostech na inline bruslích 
v Malé Štáhli. Postupně se naučily bezpečně zastavit, správně spad-
nout, technice bruslení, stabilitě na bruslích. V sobotu navštívily No-
vou Ves, kde absolvovaly zábavnou úkolovou cestu zaměřenou na 

procvičení všech bruslařských dovedností. Po obědě se přesunuly 
na inline okruh v Karlově pod Pradědem, kde proběhly malé závody 
v jízdě do dálky, sprinty a slalomová jízda na čas. Před večeří si za-
hrály hry u zvířátek. V neděli dopoledne proběhl karneval, kde byly 
děti za svou snahu odměněny.

„Společné zážitky nás sbližují/Wspólne došwiadczenia nas przybliža-
ja“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0./16_009/0002537.

Kateřina Fryblíková
Středisko volného času Rýmařov

Foto: archiv SVČ Rýmařov
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Neila Annidia přivezla medaile z MČR v orientálním tanci
Po neskutečně dlouhých třech letech tanečnice ze skupiny Annidia, 
působící pod Tanečním studiem Neila SVČ Rýmařov, opět vyrazily na 
Mistrovství České republiky Czech Dance Masters, tentokrát do Hradce 
Králové. A skupina opět stanula na stupních vítězů!
Annidia Juni obhájila zlato z mistrovství Moravy v Opavě za cho-
reografii Zrození Galaxie v kategorii Hobby Belly Dance Junioři. 
Annidia Teen+ soutěžila v kategorii dospělých a tanečnice získaly 
dvakrát stříbrnou medaili, a to za klasickou choreografii Melfi a za 
Saidi v kategorii folklór. K tomu všemu přidaly bronzovou medaili za 
bollywood – choreografii Choli Vari. 

Annidia soutěžila i v sólové kategorii. Skvělá Nela Brunstvyková 
obsadila 4. místo v dospělých se svou sólovou show Last Love Me-
mory a na stejné příčce se umístila v kategorii dětí i Emma Vrabková 
se svým show sólem Proměna. V sóle show juniorů se s choreografií 
Vysvobození umístila Leona Jurásková na 7. místě, 8. příčku získa-
la Adéla Lašáková se svým Tancem na vlnách a Natálie Patrmanová 
a její Under Surface obsadila 9. místo. Všechny sólistky i skupiny za-
tančily nádherně, od srdce a udělaly mi velkou radost, dokonce ukáp-
lo hned několik slz plných hrdosti.
Jak zaznělo na soutěži, jednu obrovskou, speciální medaili si zaslouží 
všichni, kdo na MČR dorazili – a to medaili za přežití těchto těžkých 
tří let, bohužel ne všem se to podařilo. Jsem vděčná a hrdá na to, že 
tady stále jsme a tančíme dál! Jak s oblibou říkám svým tanečnicím, 
žádné umístění není důležité. Protože největší výhra je, že nás to baví, 
že si to užíváme a máme jedna druhou! 
Mnohokrát děkuji všem, kteří se mnou ve skupině setrvaly přes ty 
dlouhé a těžké roky až dodnes. Už nyní se začínáme připravovat na 
další sezónu. Máme před sebou řadu soustředění, vystoupení a účas-
tí na tuzemských i mezinárodních soutěžích a festivalech. Od příští 
sezóny se navíc skupina Annidia rozroste o dětskou věkovou kate-
gorii – tanečnice od 6 let, z čehož mám obrovskou radost. Moc se na 
všechny těším!

Anna Anniya Cimbotová
vedoucí skupiny Annidia
TS Neila SVČ Rýmařov

Foto: Kamila Cimbotová

V noci z 18. na 19. května se neznámý pachatel 
vloupal do kočárkárny jednoho z panelových 

domů v ulici Příkopy v Rýmařově. Odcizil tři 
horská kola značky Rockrider v šedé a černomod-

ré barvě, elektrickou koloběžku Vega Masspeed, horské kolo značky 
Kenzel šedozelené barvy a horské kolo Olpran modrostříbrné barvy, 
čímž poškozeným vznikla celková hmotná škoda za více než 40 tisíc 

korun. Krádež prověřují policisté z obvodního oddělení v Rýmařově. 
Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění pachatele či pachatelů, 
jakož i k nálezu odcizených kol, lze kdykoli telefonicky sdělit, i ano-
nymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK 

oddělení tisku

Policejní zápisník

Z kapsáře tety Květy 

blaho v puse
Znáte to? Výčitky... Já jsem tu čokoládu zblafla. Skoro celou. Moje 
dobré já bylo tak slaboučké a ta sladkost – jazyk, nos, chuťové pohár-
ky a požitek byly silnější. Pro mě je to droga. 
Nějak podobně se cítím v pekařství, chci voňavý, čerstvý koláček. 
Jeden. A najednou slyším, jak ze mě jde: Tři! Nenávidím sama sebe, 
ale to už je pozdě.
Jdu kolem cukrárny, odolám, ale stejně mám půl kila navíc. Průměrný 
Čech prý spořádá za rok přes sedm kilogramů čokolády. Je to útěcha, 
uvolnění po stresu z celého dne, pohoda, pohlazení po duši. Ty pocity 
jsou vědecky doložené.
Kakaové máslo s cukrem se nám rozpouští na jazyku a možná při-
jdou vzpomínky z dětství nebo ze svátečních dnů. Pro naše zdraví 
je prospěšná především čokoláda tmavá. Jaký je váš oblíbený druh? 
Mléčná? Pak máte vybrané chování, jste věrní, ohleduplní, ale i zra-
nitelní, dovedete vytvořit hezký domov, dostali jste do vínku diploma-
cii a takt. Tak jsem se se sladkou typologií seznámila v jednom žen-
ském časopise. Oříšková? Jste vytrvalí, máte spoustu plánů, pro vás 
je život velkou šancí, jste klidní, mírumilovní a trpěliví, vnímaví ke 

svým blízkým. Vaše motto: učit se, rozumět a znát. Co o nás prozradí 
obliba hořké čokolády? Jdete s dobou, nebojíte se riskovat, jste nezá-
vislí, ví se o vás, že máte velké srdce. Držíte se při zemi, netoužíte po 
výšinách, někdy býváte tvrdohlaví, do všeho se vrháte naplno, máte 
dostatek sebevědomí. Jsme u plněné čokolády. Po té sáhnou lidé, kte-
ří rádi poznávají a učí se nové věci, optimisté, odhodlaní a milující 
riskování, do citů dávají své srdce, dovedou strhnout lidi, co jim vadí, 
to ignorují. Zbývá nám porézní čokoláda. Na takové lidi se dá spoleh-
nout. Jste to vy? Nacházíte kompromisy, nepletete se do záležitostí ji-
ných, máte přirozenou autoritu, svoje rituály, srší z vás pohoda a klid.
Co na závěr? Dopřejme si v rozumné míře čokoládové blaho. Můj 
malý kamarád dostal „čoko“ ode mě, po chvilce se blaženě olízl: 
„Teto, ty vole, ta byla ale dobrá. Tady tu druhou jsem já ještě nikdy 
neměl…“ Potom vyslechl poučení rodičů o oslovování – no a ze 
„sladké“ krabičky putovala k němu i ta druhá čokoládička. A kousek 
si nechal „napotom“. Všechno se má vyzkoušet, u dobrého zůstat, tak 
je to i s námi.

Si

Zloděj vykradl kočárkárnu na Příkopech
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Poděkování
Dovolte mi touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za péči a starostli-
vost o paní Věru Navrátilovou, a to všem pracovníkům Domova pro 
seniory v Dolní Moravici, personálu nemocnice v Krnově a také ce-

lému kolektivu Léčebny dlouhodobě nemocných ve Městě Albrechti-
cích, kde strávila poslední týdny svého života.

za celou rodinu Marie Habanová

Společenská kronika

blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Viliam Michalík – Rýmařov ...................................................... 80 let
Alžběta Vojtková – Rýmařov ..................................................... 81 let
Božena Bartošová – Rýmařov ................................................... 81 let
Libuše Hausknechtová – Rýmařov ............................................ 81 let
Ludmila Jarošová – Edrovice ..................................................... 82 let
Marie Hambálková – Rýmařov .................................................. 82 let
Eva Crhonková – Rýmařov ........................................................ 82 let
Anežka Příkopová – Rýmařov ................................................... 82 let

Adolf Tichý – Rýmařov ............................................................. 83 let
Bohumil Švéda – Rýmařov ........................................................ 84 let
Gertruda Polčáková – Rýmařov ................................................. 85 let
Eva Krajčová – Rýmařov ........................................................... 85 let
Vladimír Fajks – Rýmařov ......................................................... 88 let
Radoslav Šír – Rýmařov ............................................................ 91 let
Erika Maková – Janovice ........................................................... 92 let

Jarmila Vykoukalová – Ondřejov ................................................ 1949
Štěpánka Zámečníková – Horní Město ....................................... 1942
Josef Mlčúch – Skály .................................................................. 1938

Josef Kmenta – Rýmařov ............................................................ 1935
Rudolf Ryška – Rýmařov ............................................................ 1946

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (19. 5. 2022 až 9. 6. 2022)

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (19. 5. 2022 až 9. 6. 2022)

Rozloučili jsme se

Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli. 

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

 Za každý den, který jste s námi žili.

 Dne 16. května 2022 jsme vzpomněli 6. smutné výročí,  
kdy nás navždy opustil náš milovaný 

tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Alexandr Krajčovič.

Dne 23. června 2022 jsme vzpomněli 17. smutné výročí,  
kdy nás navždy opustila naše milovaná 

maminka a babička, 

paní Žofie Krajčovičová.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají

dcera Alena s rodinou, syn Alex s rodinou a syn Petr s rodinou.

Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešel,  
ten mír a klid mi přejte. 

Jen věčné světlo vzpomínky mi  
i nadále zachovejte.

Dne 29. 6. 2022 uplyne 8 let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Josef Kadlec. 

S láskou vzpomíná 
dcera Alena s rodinou

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají 
celý svět,

o to těžší je ztratit je a uchovávat 
jen ve vzpomínkách.

Dne 11. června 2022 uplyne 10 
let, kdy nás navždy opustila 

naše maminka, babička a teta,

paní Jana Janků.

S láskou vzpomínají dcera Lada s manželem
a vnoučata Radim a Barunka.
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1. 4. – 31. 8. radnice Rýmařov
Výstava: Petra Jeřábková – Praha nouzová

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

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

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

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

11. 6. – 31. 10.
zámek Janovice
Výstava dětských prací – Lesnictví a hornictví na 
Rýmařovsku

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

25.–26. 6. hrad Sovinec
Slavnosti pánů ze Sovince

26. 6. 8:30 Kněžpole
Poutní mše svatá

26. 6. 10:00 Dobřečov
Poutní mše svatá

26. 6. 10:30 Ryžoviště
Poutní mše svatá

2. 7. 14:00 Dolní Moravice
Den obce

2. 7. 16:00 M. muzeum Rýmařov
Vernisáž: Jiří Novák – (Po)hnutí

2. 7. 16:00 M. muzeum Rýmařov
Vernisáž: Gabriela Prokešová – O prostoru

2. 7. – 28. 8. M. muzeum Rýmařov
Výstava: Jiří Novák – (Po)hnutí

2. 7. – 28. 8. M. muzeum Rýmařov
Výstava: Gabriela Prokešová – O prostoru

2.–6. 7. hrad Sovinec
Sovinecký šperk

8. 7. zámek Janovice
Letní kino – Tajemství hradu v Karpatech

9. 7. Nedělní škola řemesel Stránské
Krajská výstava psů všech plemen

9.–10. 7. hrad Sovinec
Přízrak z temné věže

16. 7. Nedělní škola řemesel Stránské
Snídaně v trávě

16. 7. 17:00 zámek Janovice
Večerní prohlídky „Carpe diem“

16.–17. 7. hrad Sovinec 
Na příkaz císaře

17. 7. 9:00 Ondřejov
Poutní mše svatá

17. 7. 10:00 Stříbrné Hory
Poutní mše svatá

21. 7. náměstí Míru
Farmářské trhy

22.–23. 7. Horní Město
Hornoměstské hody

23.–24. 7. hrad Sovinec
Hradní bestie

24. 7. 11:15 Horní Město
Poutní mše svatá

29.–31. 7. Kemp Indiana Janovice
Velká cena Indiana

30. 7. 14:30 Dolní Moravice
Anenská pouť na vyhlídkové věži

30. 7. 17:00 zámek Janovice
Večerní prohlídky „Carpe diem“

30. 7. Flemmichova zahrada
Oslavy výročí 150 let SDH Rýmařov

Kalendář akcí Klubu českých turistů
Klub českých turistů sdružuje zájemce o turistiku a pobyt v přírodě a po-
řádá turistické akce pro členy i veřejnost. Přinášíme další část kalendá-
ře akcí od července do října 2022. 
Všechny akce se konají ve středu a jejich termíny najdete v tabulce. 
Na vycházku s klubem může jít každý, věk ani členství v klubu neroz-
hoduje. Počet osob na jednotlivých výletech bývá různý, obvykle se 
sejde 8–12 lidí. Sraz na pěší vycházky je u informační skříňky, která se 
nachází na boční straně Městského 
muzea Rýmařov. Samozřejmě je 
dobré vždy přijít včas, ale skupina 
na opozdilce pár minut počká. Po-
kud se jede autobusem, je sraz na 
autobusovém nádraží. Všechny in-
formace, aktuality či změny bývají 
uvedeny ve zmíněné informační 
skříňce. Například některé vy-
cházky mohou být přesunuty kvůli 
počasí na jindy, proto je třeba sle-
dovat vývěsku nebo se telefonicky 
dotázat vedoucího vycházky. Kaž-
dý jde na vlastní nebezpečí. Pojiš-
těni jsou členové Klubu českých 
turistů i osoby, které nejsou členy 

a zúčastní se plánované vycházky. 
Kontakty na vedoucí:
Marie Boxanová: 739 982 522
Jiřina Mácová: 721 424 862
Marie Muzikantová: 776 736 180

Anna Doleželová: 739 811 638
     JS

Přehled kulturních akcí – červen/červenec 2022

Datum Čas Kam Kolik km Jak Vedoucí vycházky

13. 7. 7:00 Dalimilova rozhledna, 
Dolní Morava, Králíky auta Muzikantová,

Mácová
27. 7. 7:31 Na borůvky, hřiby bus Doležalová

10. 8. 7:00 Rejvíz, Biskupská kupa 6 km auta Muzikantová
Mácová

24. 8. 8:20 Kolem Suchého vrchu 8 km bus Mácová
31. 8. 7:31 Hvězda-Ranná-Podlesí 8 km bus Doležalová
3. 9. 6:00–18:00 Rýmařovská 50 (47. ročník) 5, 15, 25, 35, 50 km pěšky štáb
14. 9. 7:30 Bruntálský les bus Boxanová
22.–25. 9. Zájezd Pálava Muzikantová
28. 9. Zřícenina Freudenstein 12 km bus Boxanová
26. 10. 9:00 Vychodilova stezka 10 km pěšky Doležel
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Otisky a (ne)znamení Romana Kubíka v Galerii Octopus
Po kresbách, grafikách, reliéfech, plastikách a malbách jsou v Galerii 
Octopus rýmařovského muzea k vidění fotografie šternberského surrea-
listy Romana Kubíka. Výstavu Otisky a (ne)znamení přijeli zahájit jeho 
kolegové ze Surrealistické skupiny, básník, prozaik a teoretik František 
Dryje a filosof a spisovatel Šimon Svěrák.
Roman Kubík (*1961) je v našem kulturním prostoru poměrně zná-
mým autorem. V 80. letech se seznámil s rýmařovskými výtvarníky 
v rámci neoficiálních akcí Volného sdružení uničovských výtvarníků. 
Po sametové revoluci se stal součástí okruhu členů a přátel rýmařov-
ského Volného sdružení výtvarných umělců Octopus (dnešního Spol-
ku OCTOPUS) při stejnojmenné galerii, ve které několikrát vystavo-
val na kolektivních výstavách (1993, 1999, 2010, 2011, 2013, 2016). 
Letos se zde představuje samostatně, prostřednictvím retrospektivní-
ho výběru ze své fotografické tvorby. Se surrealisty se začal stýkat na 
konci 80. let a v roce 1988 se stal členem Surrealistické skupiny ve 
Šternberku. Později se toto uskupení sloučilo s brněnskou skupinou 
A.I.V. V roce 1995 se přidal ke Skupině českých a slovenských surrea- 
listů, s nimiž pravidelně vystavoval.
Svými fotografiemi je zastoupen ve sbornících šternberské skupiny: 
Nezřetelné projevy (1989), Klíč k realitě (1990), Erotické komunikace 
(1991). Časopisecky publikoval v Analogonu, Tvaru, Hostu, Welesu 
či Temnokomorníku. Jako ilustrace vystupují jeho díla v knize básní 
Františka Dryje Locus debilis (2014) či v publikacích Surrealism and 
Photography in Czechoslovakia (2016) a Princip imaginace, sborní-
ku Skupiny českých a slovenských surrealistů (2012).
Rýmařovskou výstavu tvoří průřezový soubor černobílých fotogra-
fií, které autor představil vloni ve výstavním prostoru Skleněná louka 

v Brně a letos ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Co Kubík svým 
objektivem vyhledává? Většinou jsou to zdánlivě obyčejné předmě-
ty a zátiší, které nachází v předem stanoveném objektu, nejčastěji ve 
starých zchátralých budovách a fabrikách, na skládkách či smetištích. 
„Nějak to cítím, že tam něco najdu, že mě něco osloví. Samozřejmě se 
někdy stane, že tam nic není, ale zpočátku jsem v očekávání. Rozhlí-
žím se, procházím a nechám prostředí na sebe působit. Přichází ten 
vnitřní neklid, napětí a objekty mi jakoby jdou naproti nebo vykukují 
ze stěn,“ popisuje autor své napínavé výpravy (mezi jinými i do rý-
mařovské textilní fabriky Hedva Český Brokát). Na fotografiích tak 
zachytil detail balíku sena, kovového zábradlí, těla mrazem spálených 

Městské muzeum a Galerie Octopus

Zleva František Dryje, Roman Kubík a Šimon Svěrák
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Výstava k 150. výročí činnosti  
Sboru dobrovolných hasičů v Rýmařově

Úterní odpoledne 7. června patřilo rýmařovským dobrovolným hasičům, 
o jejichž stopadesátileté činnosti byla zahájena výstava v komorním 
prostoru Galerie Pranýř rýmařovského muzea. O historii SDH promluvil 
dlouholetý člen Otakar Meissel. Zpestřením vernisáže se stalo přistave-
né požární auto. 
Před dvěma lety bylo v plánu uspořádat výstavu a oslavu 150. výro-
čí založení německého dobrovolného hasičského sboru v Rýmařově 
a zároveň 75. výročí založení sboru českého. Covidová pandemie 
však všechny plány odsunula až na letošní rok. Do 27. června probíhá 
výstava v městském muzeu a v sobotu 30. července se ve Flemmicho-
vě zahradě odehrají oslavy výročí 150 let SDH v Rýmařově.
Město Rýmařov mělo na požáry smůlu zřejmě již od svého založení 
v druhé polovině 13. století. Teprve kroniky vedené – někdy méně 
podrobně, někdy více – a dochované od 16. století informují o požá-
rech většinou jednotlivých domů a zmiňují také několik zhoubných 
požárů, během nichž vyhořelo takřka celé centrum. Byly to neblahé 
roky 1405, 1559, 1561, 1609, 1668, 1694 a 1790. Poslední zmíněný 
požár propukl tři roky po vydání prvního požárního řádu tehdejším 
starostou Antonem Hönigschmidtem. V roce 1870 pak byla založe-
na rýmařovská organizace dobrovolného hasičstva, a to podle vzoru 
Uničova, Olomouce, Moravské Třebové, Bruntálu, Krnova či Opavy. 
Po skončení druhé světové války a odsunu původního německého 
obyvatelstva byl logicky založen český sbor dobrovolných hasičů, 
do něhož se již v roce 1945 zapojilo 55 aktivních členů. Zpočátku 
organizace využívala starou požární zbrojnici v budově dnešní ZŠ na 
Školním náměstí a nalezené vybavení po německých předchůdcích. 
Své hasičské sbory měly v té době rovněž podniky Henap (Brokát, 
později Hedva), Rudný (později Geologický) průzkum či ČSAD. Od 

roku 1946 se začaly pravidelně konat hasičské plesy a nejrůznější 
soutěže. V roce 1953 získal sbor dům na náměstí přejmenovaný na 
„Dům požárníků“, od roku 1956 pak probíhala výstavba garáží, poz-
ději i hasičské zbrojnice na Revoluční ulici, kde dnes sídlí Hasičský 
záchranný sbor MSK. Dobrovolní hasiči mají nyní zázemí v nově vy-
budované zbrojnici na Palackého ulici.
Hasičský záchranný sbor (HZS) tvoří profesionální hasiči. Vedle nich 
ve městech a obcích fungují sdružení dobrovolných hasičů, která jezdí 
po soutěžích, pořádají hasičské plesy, pracují s dětmi apod. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů (SDH) je pak zřízena obcí a představuje 
tzv. výjezdovou jednotku, jež má za úkol vyjíždět jako podpora profe-
sionálních hasičů. Hasiči v této jednotce drží čtyřiadvacetihodinovou 
pohotovost, což znamená, že neopouští Rýmařov a v případě vyhláše-
ní poplachu jsou ihned schopni dorazit na zbrojnici a vyjet k zásahu. 
Ať je člověk příslušníkem té či oné jednotky, všichni členové si pro 
svou obětavost a nasazení při zdolávání nebezpečí i za cenu ohrože-
ní vlastního života zaslouží velkou úctu. Že se na ně můžeme spo-
lehnout, jsme se ostatně přesvědčili v uplynulých letech a měsících 
během coronavirové pandemie a nynější krize způsobené válkou 
rozpoutanou Putinovým režimem. Přijďte hasiče podpořit návštěvou 
výstavy, na níž uvidíte historickou i současnou výstroj, fotografie, 
kroniky či dokumenty. Stihnete to do 26. června. 

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

(Zdroj: Kol. autorů: K výročí 100 let požární ochrany v Rýmařově 
1870–1970, Rýmařov 1970. – www.hasici.rymarov.cz.)

rostlin či hadrové zámotky. Teprve po zapojení vlastní obrazivosti 
jednotlivé snímky pojmenovává, a tím je interpretuje. Střed balíku 
sena se změní na Nitro ženy, historizující části kovového zábradlí 
se stanou Exotickými květy, svraštělé tělo rostlin představuje Kmo-
třičku smrt a ve špinavé hadře položené na motoru autor vidí hlavu 
Nubijské kozy. Tento princip Šimon Svěrák ve své úvodní řeči nazval 
„napjatým sbližováním obrazového a slovního významu“, a zároveň 
poukázal na Kubíkův smysl pro humor, který provází celé jeho dílo. 
Podle něj autor fotografované zachycuje „s řemeslnou střídmostí“ a 
„z pozorné dětské perspektivy“. Výstava černobílých snímků tak di-
váka pobaví, ale hlavně upozorňuje na existenci druhého světa v oné 
(nad)realitě, kterou můžeme nalézt, dáme-li vlastní příliš svázané 
imaginaci volnost. 
Výstavu stihnete do 26. června.

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov Návštěvníci si prohlížejí Kubíkovu první surrealistickou fotografii

Otakar Meissel zahajuje výstavu

Hasičské auto SDH Rýmařov před budovou muzea
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V našem putování za pomníky obětí první světové války tentokrát míříme za hranice součas-
ného Rýmařovska. V Moravskoslezském Kočově se dochovaly pomníky dva. Jeden z nich je 
podobný těm, o nichž jsme psali v minulých vydáních Rýmařovského horizontu. 

Jde o pomník, který se nachází nedale-
ko kostela sv. Michala. Na první pohled 
je patrné, že je sourozencem pomníků 
v Rudě, Albrechticích a Rešově. Pochází 
z dílny bruntálského kameníka Josefa Pa-
louse a byl vztyčen 21. srpna 1921. Použit 
byl stejný materiál, podobné jsou nápisy: 
DEN IM WELTKRIEGE GEFALLENEN 
HELDEN. – HRDINŮM PADLÝM VE 
SVĚTOVÉ VÁLCE. Mnohem důležitější 
je však pro nás nápis na spodní části soklu: 
Gewidmet von dem Mitbürger der gemein-
de Mähr. Kotzendorf Niederort 1921. Kro-
mě klasického darování občany je zdůraz-
něno, že jde o dolní část obce (Niederort). 
Toto označení je klíčové pro rekonstrukci 
druhého pomníku, který se nachází nedale-
ko restaurace Farma. Ten byl vztyčen o pár 
měsíců dříve, konkrétně 29. dubna 1921. 
Má tvar kamenného pylonu a je prakticky 
identický s pomníkem v Dětřichově nad 
Bystřicí. Bohužel na něm chybí deska se 
jmény padlých.
Pomoci nám však může kronika Morav-
skoslezského Kočova. Ta totiž uvádí, 
že v první světové válce padlo 28 mužů 
z obce. Jenže na Palousově pomníku 
u kostela sv. Michala je o pět jmen méně. 
Kronika uvádí dalších patnáct jmen zaja-

tých a nezvěstných, dochovaný pomník 
jich ale čítá jen šest. 
Srovnání zápisů v kronice a jmen na po-
mníku u kostela nám však odhalí pouze 
skutečnost, že patnáct padlých je uvede-
no v obou našich zdrojích. Dalších třináct 
jmen se nachází pouze v kronice, a je tedy 
možné, že pocházeli z druhé části Kočova 
a byli uvedeni na druhém pomníku. Jenže 
ani kronika patrně není zcela přesná, neboť 
sedm dalších jmen uvedených na Palouso-
vě pomníku vůbec nezmiňuje. Mezi těmito 
jmény je i Adolf Schaffer, který zemřel až 
21. května 1921 v Kočově, patrně na ná-
sledky zranění či nemoci. 
Pomníky a kronika tak kladou některé 
otázky, na které je nesnadné najít odpověď. 
Můžeme se jen domnívat, že jména, která 
nejsou uvedena na Palousově pomníku, ale 
jsou zmíněna v kronice obce, se nacházela 
na pomníku u dnešní restaurace. Těžší je 
pak zjistit důvod, proč sedm jmen z památ-
níku u kostela není uvedeno v kronice. Šlo 
snad o vojáky ztracené, později prohlášené 
za padlé? Nebo nepocházeli z Moravského 
Kočova, ale ze sousedního Slezského? 

Mgr. Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Bohumil Švéda

Jména padlých uvedená v kronice,
tučně jména uvedená i na Palousově pomníku
Otto thiel 27. 8. 1914 Rusko
Josef Gesirich 12. 12. 1914 Rusko
Josef Herfert 12. 12. 1914 Rusko
Johann Langer 30. 1. 1915 Rusko
Franz Schaffer 2. 3. 1915 Rusko
Johann Hampel 16. 9. 1915 Halič
Alfons Beutel 18. 9. 1914 Volyň
Eduard Donner 28. 8. 1914 Volyň
Franz Ludwig 20. 7. 1915 Halič
Alois Jahn 9. 9. 1914 Volyň
Alois Riedel 28. 1. 1915 Volyň
Franz Riedel 20. 7. 1916 Volyň
Adolf Beutel 7. 6. 1917 Itálie
Josef Marx 25. 10. 1915 Rusko
Franz blaschke 3. 1. 1915 Rusko
Alfred Schneider 3. 1. 1915 Rusko
Adolf Thiel 16. 9. 1915 Rusko
Adolf Richter 28. 8. 1914 Rusko
Max Richter 16. 5. 1915 Rusko
Johann thiel 19. 10. 1914 Srbsko
Franz Richter 3. 10. 1914 Rusko
Rudolf Schilder neznámé neznámé
Alois Peschke 28. 8. 1914 neznámé
Anton Wanke neznámé neznámé
Otto Ludwig 18. 6. 1918 Itálie
Josef Leeb 2. 3. 1916 Itálie
Ferdinand Winkler neznámé neznámé
Franz Zimmer 8. 6. 1916 Karpaty

Jména padlých na Palousově pomníku mimo 
kroniku Kočova
Johann Riedel 24. 10. 1914 Rusko
Franz Peschke 26. 10. 1914 Rusko
Alfred Beitel 18. 9. 1914 Olomouc
Alois Schindler 19. 2. 1915 Rusko
Franz Schaffer 4. 3. 1915 Rusko
Adolf Beitel 6. 6. 1916 Rusko
Adolf Schaffer 21. 5. 1921 Kočov

Historické pozoruhodnosti Rýmařovska
Dva pomníky z Moravského Kočova
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(Nejen) literární výročí
1. 7. 1742  zemř. bohuslav Matěj Černohorský, skladatel  

(nar. 16. 2. 1684) – 280. výročí úmrtí
1. 7. 1952  zemř. Fráňa Šrámek, spisovatel  

(nar. 19. 1. 1877) – 70. výročí úmrtí 
4. 7. 1912  nar. Kamil bednář, spisovatel a překladatel  

(zemř. 23. 5. 1972) – 110. výročí narození 
5. 7.  Státní svátek ČR – Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 

připomínka jejich příchodu na Moravu roku 863
5. 7. 2012  zemř. Dalibor Chatrný, výtvarník a pedagog  

(nar. 28. 8. 1925) – 10. výročí úmrtí
6. 7.  Státní svátek ČR – Den upálení mistra Jana Husa 

roku 1415
6. 7. 1962  zemř. William Faulkner, americký spisovatel, nositel 

Nobelovy ceny (nar. 25. 9. 1897) – 60. výročí úmrtí 
8. 7. 1822  zemř. Percy bysshe Shelley, anglický spisovatel  

(nar. 4. 8. 1792) – 200. výročí úmrtí 
14. 7. 1862  nar. Gustav Klimt, rakouský výtvarník  

(zemř. 6. 2. 1918) – 160. výročí narození

18. 7. 1872  nar. Julius Fučík, skladatel  
(zemř. 25. 9. 1916) – 150. výročí narození 

18. 7. 1982  zemř. Roman Jakobson, ruský lingvista, sémiotik a li-
terární vědec (nar. 11. 10. 1896) – 40. výročí úmrtí 

22. 7. 1822  nar. Johann Gregor Mendel, přírodovědec a pedagog, 
zakladatel genetiky (zemř. 6. 1. 1884) –  
200. výročí narození 

23. 7. 2002  zemř. Chaim Potok, americký spisovatel  
(nar. 17. 2. 1929) – 20. výročí úmrtí 

24. 7. 1802  nar. Alexandre Dumas st., francouzský spisovatel 
(zemř. 5. 12. 1870) – 220. výročí narození 

25. 7. 1912  nar. Kamil Lhoták, výtvarník  
(zemř. 22. 10. 1990) – 110. výročí narození 

26. 7. 1892  zemř. Hubert Gordon Schauer, filosof, spisovatel a pu-
blicista (nar. 27. 10. 1862) – 130. výročí úmrtí

28. 7. 1842  zemř. Clemens brentano, německý spisovatel  
(nar. 8. 9. 1778) – 180. výročí úmrtí

Citát: Všechna zobecňování jsou nebezpečná, dokonce i toto.
Alexandre Dumas st.

Kniha, která má na obálce strom
Petra Klabouchová: Prameny Vltavy

„Strom na obálce“ zní jako čistě formální kritérium pro výběr knihy 
do Čtenářské výzvy. Obálka ovšem prodává, a tak má svůj význam 
i to, co tvoří její vizuál. Stromy jsou velmi estetické objekty, a už pro-
to obálky knih zdobí často, častěji však nejsou pouhou dekorací, ale 
odkazem k místu děje. Dá se jednoduše předpokládat, že se příběh 
takové knížky odehrává v lese nebo v jeho blízkosti, pravděpodobně 
v odlehlém kraji, v divočině, potažmo na horách (což je další z kritérií 
letošní výzvy).
Tomuto očekávání plně odpovídá titul Prameny Vltavy Petry Kla-
bouchové. Její obálku protínají mrazem ojíněné větve a ostnaté dráty. 
Další indicie, která napovídá, že tento román nebude navzdory názvu 
zrovna idylický. Něžně zurčící tóny Smetanovy Vltavy si při jeho čte-
ní vskutku nevybavíte.
Příběh v kulisách šumavských hvozdů má ty nejtemnější odstíny. 
Autorka používá syrový a přímočarý jazyk, který dojem bezútěšnosti 
ještě posiluje. Byť se děj odehrává na druhém konci republiky, může-
me z popisu tamní krajiny číst podobný osud, který utvářel i severo-
moravské pohraničí.

Silnice pokrytá nasolenou a znovu umrzlou břečkou tu roztíná okolní 
horské svahy jako nevzhledná jizva. Pokud ta jediná cesta spojující 
umírající vesnici se zbytkem světa byla jizvou, sama obec hyzdí tvář 
šumavské krajiny jako zanícený vřed.
Kdysi měla i ona svoji duši. Krásnou a čistou, jako divoké koně na 
břehu řeky. Údolí uprostřed kopců kolébající v lůně právě narozenou 
Vltavu. Žili tu lidé srostlí s touto drsnou zemí silnými kořeny. Prostý 
lid, dva národy, dva jazyky, spojené nekončící dřinou, láskou k domo-
vině a vírou ve staré pořádky. Ale to už je tak hrozně dávno. A čas se 

postaral, aby nebylo pamětníků.
Nejdřív odtud po zabrání pohraničí utekli Češi, pak vyhnali Němce. 
Přišli ti noví. Z Rumunska, z Maďarska. Z Ukrajiny. Cizáci. Slíbili 
jim nový domov. Ten těžký kraj je ale potřeba milovat, hodně milovat, 
abys odtud hned neutekl. A jim v žilách láska otců k tomuhle tvrdému 
kousku země zkrátka chyběla.
Většina časem zmizela za lepším. Ti, co zůstali, tu nikdy nebyli oprav-
du doma. Kraj bez rodáků. Stavení i políčka bez laskavé lidské ruky 
umírala, a nakonec naposledy vydechla, když místo nich někdo kdesi 
na okrese rozhodl nechat zřídit JZD a řadu bytovek pro budovatele 
světlé budoucnosti.

(KLABOUCHOVÁ, Petra. Prameny Vltavy. 1. vyd. Brno: Host, 
2021, s. 17.)

Kopcovité, neprostupnými lesy pokryté česko-německé pohraničí na 
přelomu mrazivé zimy a špinavého předjaří představuje dokonalou 
kulisu pro vraždu. Román Petry Klabouchové je totiž v prvním plá-
nu detektivním thrillerem. Za násilnou smrtí třináctileté dívky ovšem 
stojí dlouhá a brutální historie, sahající až do časů druhé světové vál-
ky. Vyšetřování tak otvírá tajné komnaty paměti místních lidí, kteří 
se více či méně úspěšně potýkají s démony minulosti. I krajina sama 
jako by se do postav otiskovala a deformovala je všudypřítomnou fru-
strací, ztrátou naděje a nudou. Každý z protagonistů se s tím vyrovná-
vá po svém, s pomocí alkoholu a drog, víry v Boha nebo obsesivního 
dodržování rituálů.

Konvice na vodu začne pískat. Rychle přelije kafe a ustaraným pohle-

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

pokynů, které najdete na webu Databazeknih.cz, na našem Facebooku 
a webových stránkách knihovnarymarov.cz.
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dem změří, zda vzdálenost hrnečků od lžiček, lžiček od talířů a talířů 
od středu stolu je na centimetr přesná. Miluje dokonalou symetrii. 
Pro něj absolutní základ života. Kdyby vše nebylo přesně na svém 
místě, nedokázal by ani vyjít ze dveří. Bohužel nikdo jiný tuto podsta-
tu bytí nechápe. Jak hrozně jsou všichni nedbalí, nepořádní, nevidí 
souvislosti. Symetrická kompozice je základním stavebním principem 
všeho, života, vesmíru. Pouze pravidelné rozmístění prvků kolem stře-
du nebo vertikální či horizontální osy dává všemu smysl.
Pořádek ti dá jistotu, chaos je začátkem konce. Co to může být za člo-
věka, když nevěnuje čas ani pořádku ve vlastním světě? Tyhle věci ho 
dovádí k nepříčetnosti. Zlehka posune papírové prostírání vedle svého 
talíře, zdá se mu o něco blíž ke hraně stolu než ty ostatní.
„Vstávej, sluníčko. Je čas,“ vzbudí něžně malou. Pohladí ji po vla-
sech a jde si znovu umýt ruce. U vchodových dveří ještě koukne na 

hodinky, zda neukazují špatné číslo. Dneska má štěstí. 7.11. Otočí klí-
čem v zámku, dvakrát na jednu stranu a jednou na druhou. Tak, aby 
zůstalo zamčeno na jeden západ, ale on mohl napočítat do tří.

(KLABOUCHOVÁ, Petra. Prameny Vltavy. 1. vyd. Brno: Host, 
2021, s. 45–46.)

U detektivky se nesluší prozrazovat detaily a oslabovat napětí, které 
autorka udržuje až do konce. Román lze číst jako thriller s odkazy 
na skutečné události dávné i nedávné minulosti, ale i jako sondu do 
pokřivených lidských duší a hledání odpovědi na otázku v podtitulu: 
Odkud vyvěrá zlo?

Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov

Viktor Valášek vystavuje portréty přátel i neexistujících lidí
V pondělí 30. května začala nová výstava v Čítárně. Její název Viktor 
Valášek u soudu odkazuje nejen k původní funkci budovy, v níž sídlí 
knihovna a SVČ, ale i k portrétům, které rýmařovský rodák v Čítárně 
představil. 
Viktor Valášek (*1985) pochází z Rýmařova, ale už mnoho let žije 
v Praze. Vystudoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně a poté 
Akademii výtvarných umění v Praze. Během studií na AVU absolvo-
val studijní stáže na Faculdade de Belas Artes v Portu, The Cooper 
Union School of Art v New Yorku a na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze. Do Spojených států se pravidelně vrací. Z jeho ame-
rických stop lze zmínit třeba Eastland Mural (2015) na nábřeží řeky 
Chicago, upomínající na tragické potopení lodi s východoevropskými 
přistěhovalci, z velké části českými.
Mural na nábřežní zdi, který zachycuje rozostřené postavy utonu-
lých imigrantů, patří do okruhu figurální tvorby, která je pro Viktora 
Valáška stěžejní (dokonce ji vyučuje). I v Čítárně vystavuje figury 
a portréty, dosud nikde neprezentované. Postavy ztvárněné technikou 
lavírované kresby na první pohled evokují svědky na skicách soudní-
ho kreslíře. Ve skutečnosti jde ale o autorovy přátele, kteří mu seděli 
modelem v době, kdy se loučil s působením v MeetFactory. S každým 
z nich tehdy strávil několik hodin, povídali si, mnozí si také četli. 
Do jejich tváří se otisklo zamyšlení, do nějž se během pózování pono-

řili. „Vážné výrazy jinak víceméně pozitivně naladěných přátel jako 
by odrážely tíhu doby a na pozadí současného dění pro mě vyznívají 
mrazivě aktuálněji,“ dodává Viktor Valášek.
S decentními odstíny šedé těchto podobizen kontrastují drobnější 
barevné akvarely s portréty tváří, které vytvořila umělá inteligence. 
Výrazy reálně neexistujících bytostí jsou naprosto neutrální, postrá-
dající osobitost, a proto komerčně upotřebitelné. „Zajímalo mě napětí 
ve vztazích mezi portréty blízkých a zobrazením tváře, která byla ná-

Michaela Klevisová: Prokletý kraj
Ivo Skopal: Vykořenění
Peter Wohlleben: Tajný život stromů
Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně
Samuel Bjørk: V lese visí anděl
Štěpán Javůrek: Chaloupky

Kateřina Karolová: Odbočka v lesích
Robin Benway: Daleko od stromu
Karla Kubíková: Hájovna
Barbara Erskin: Strom duchů
Fredrik Backman: My proti vám
Eowyn Ivey: Dcera sněhu

Další tipy na knihy, které mají na obálce strom:
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Na začátku června se osmdesát rýmařovských prvňáčků proměnilo ve 
čtenáře. V půjčovně pro děti rýmařovské knihovny se konalo jejich slav-
nostní pasování. 

Stát se čtenářem není úplně jednoduché. V září nastoupí do prvních 
tříd děti, které přinejlepším poznají pár písmen, číst slova zvládnou 
jen výjimky. V červnu už ale skoro všichni dokážou přečíst celé věty. 
Oceněním pokroku, za nímž stojí měsíce tréninku, je každoroční pa-
sování prvňáčků na čtenáře. 

Rýmařovská knihovna na konci školního roku připravuje vstup míst-
ních prvňáčků do komunity čtenářů jako slavnostní událost, kterou 
je kromě knihovnic provází i rytíř s princeznou. Odvážlivci mohou 
předvést, jak zvládají hlasité čtení, jestli složí z písmen abecedy své 
jméno nebo zvládnou vyprávět kousek příběhu. Všichni si nakonec 
vyslechnou slib čtenáře a poté jsou po rytířsku pasováni. Z knihovny 
neodcházejí s prázdnou. Jako dárek dostanou hezkou knížku a čtenář-
skou průkazku na rok zdarma. 

Foto a text: Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov

bonusová přednáška pro studenty VU3V
Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku, kterou mohou senioři 
navštěvovat v rýmařovské knihovně, skončil v květnu. Jedním z kur-
zů, jenž letos naši studenti absolvovali, byla série přednášek historika 
umění prof. Jana Royta Křesťanská ikonografie a hagiografie, výklad 
o světcích, jejich atributech a biblických událostech, které našly umě-
lecké zpracování v našem kulturním prostředí. 
Přednášky Jana Royta jsme se na závěr semestru rozhodli doplnit 
o jednu bonusovou, šitou na míru našemu regionu. Kunsthistorik Mi-
chal Vyhlídal z rýmařovského muzea připravil zajímavou prezentaci 

o zasvěcení kostelů a kaplí na Rýmařovsku, tedy o světcích, kteří byli 
v naší oblasti nejoblíbenější nebo naopak zcela unikátní. Ve finále 
studenti spolu s ním a děkanem Františkem Zehnalem navštívili farní 
kostel sv. archanděla Michaela, kde si mohli prohlédnout malby, so-
chy a reliéfy světců na vlastní oči.

Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov
Fota: ZN a Michal Vyhlídal

hodně vygenerována počítačem,“ vysvětluje autor.
V budově bývalého soudu jsou ovšem vystaveny také Valáškovy vel-
koformátové abstraktní a realistické malby. Jsou mezi nimi „mozko-
vé“ kompozice, několik figurálních prací a další náměty čerpající 
z pobytů v USA – realistické malby kamionů s obřími nádržemi, v je-
jichž lesklých plochách se okolní svět odráží zvláštně deformovaný, 
podobně jako v zakřiveném skle zrcadlových brýlí. Velké formáty 

zaujímají prostor půjčoven knihovny, chodeb a učeben Střediska vol-
ného času v patře, kam se mohli návštěvníci vernisáže rovněž podívat 
při autorem komentované prohlídce. Tyto práce tvoří stálou expozici, 
portrétní sérii v galerii Čítárna lze vidět do konce srpna.

Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov

Foto: Michal Vyhlídal
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Nový vícemístný vůz pro Diakonii ČCE – středisko v Rýmařově
V roce 2020 byl vyhlášen dotační 
Program na podporu zvýšení kvali-
ty sociálních služeb poskytovaných 
v Moravskoslezském kraji na rok 
2021 (KSS). V jeho rámci naše středisko zaujal dotační titul KSS 4/21 
Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla, který jsme se rozhodli 
využít k pořízení nového vícemístného dodávkového vozidla sloužícího 
potřebám uživatelů služeb Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici.
Pro mnoho seniorů užívajících služeb DOS je velmi obtížné provozo-
vat nějaké koníčky či si jen vyřídit úkony vyžadované po nich státní 
správou a samosprávou. Mnoho z nich navíc trpí vlivem pokročilejší-

ho věku nemocemi pohybového aparátu a doprava v osobních vozech 
je pro ně jen velmi obtížně realizovatelná. Proto jsme pořídili v roce 
2008 vozidlo Renault Traffic, které jim umožnilo bezproblémový 
nástup a výstup i s kompenzačními pomůckami (berlemi, chodítky, 
invalidními vozíky). Bohužel po dvanáctiletém provozu v klimatic-
ky náročných podmínkách se vůz již ocitl na hranici své životnosti, 
a proto jsme potřebovali zakoupit nové, podobné vícemístné dodáv-
kové vozidlo. 
Správní rada střediska rozhodla, že se do vyhlášeného dotačního pro-
gramu přihlásíme a požádáme o kofinancování nákupu nového auto-
mobilu, který uživatelům služeb DOS zajistí kvalitní a v rámci jejich 
možností i plnohodnotný život, dostupnost lékařských služeb, úkonů 
státní správy a samosprávy, volnočasových aktivit (výletů, koncertů, 
muzikoterapie, rekondičních cvičení, arteterapie ad.).
Náš projekt byl Moravskoslezským krajem posouzen jako vyhovují-

Organizace a spolky
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U příležitosti regionálního setkání se sešli pedagogové  
z celého Rýmařovska

Místní akční skupina (MAS) Rýmařovsko připravila společenský večer 
pro všechny pedagogické pracovníky škol a školských zařízení na Rý-
mařovsku. Ve čtvrtek 9. června se ve velkém sále Střediska volného 
času Rýmařov při této události sešlo téměř 120 pedagogů. 

„Moc mě těší, že jsme se tady setkali v tak hojném počtu. Covidová 
pandemie nám projekt trochu přibrzdila, ale naštěstí jsme navázali 
tam, kde jsme skončili, a to hlavně díky vám. V současnosti máme 
rozjetých spoustu aktivit a akcí a do konce června máme co dělat, 
abychom to všechno stihli,“ přivítala pedagogické pracovníky Ivana 
Lukešová, hlavní manažerka projektu Místní akční plánování.
Pozitivně naladěné pedagogy, kteří se viditelně těšili ze společného 
setkání, po zahájení čekal raut, který připravilo Gymnázium a Střední 
odborná škola Rýmařov a o jehož sladkou část se postarala Základní 
škola Rýmařov a firma Koláčovna Jiříkov. Bufet s nápoji pro tento 
večer obsluhovali pracovníci z Buřinky. Hlavním bodem programu 
byla nově nastudovaná divadelní hra Švestka, kterou předvedlo ochot-

nické divadlo ze Světlé Hory.
Celá akce byla financována z projektu Místní akční plán II – rozvoj 
vzdělávání na území Rýmařovska CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00086
08 (MAP II). Ivana Lukešová upřesnila: „Tento projekt má čtyřletou 
životnost a ta skončí letos v srpnu. Věřím, že většina z přítomných 
měla možnost nějakým způsobem využít nabídky akcí a aktivit, které 
jsme za ty čtyři roky uspořádali. Ať už to byly akce vzdělávacího cha-
rakteru zaměřené na děti a žáky s cílem vzájemné spolupráce nebo 
akce pro rodiče. Za to děkuji především členům pracovních skupin, 
kteří byli hnacím motorem celého projektu.“
Projekt MAP II na konci srpna 
končí a od září na něj naváže Míst-
ní akční plán III. Dle slov hlavní 
manažerky bude mít trochu jiný 
charakter, ale hlavními tématy 
stále zůstane spolupráce mezi pe-
dagogy a jejich setkávání, vzdě-
lávání pracovníků škol i žáků. Při 
organizaci těchto aktivit bude vždy 
nápomocen tým Místní akční sku-
piny Rýmařovsko, která projekty 
zastřešuje. 
„Vážíme si vaší práce a úsilí. Pře-
jeme vám, rodičům i všem dětem, 
aby pro vás byla vaše práce inspi-
rací i zábavou a neztratili jste do 
ní chuť a elán,“ popřála na závěr 
plnému sálu Lukešová.

Foto a text: JS

JesARt představil umělce, řemeslníky i nadupaný program
V sobotu 4. června se v janovickém Kempu 
Indiana uskutečnil již čtvrtý ročník umělec-
kého festivalu JesART. Letos zde vystavovalo 
více než dvacet umělců a řemeslníků. Hvězdou 
festivalu byla talentovaná zpěvačka Tereza Ba-
lonová. 
Festival měl připravený opravdu pestrý pro-
gram. Obavy z deštivého počasí odradily od 
dopoledního vystoupení žáky ZUŠ Rýmařov, 
což byla jistě škoda, jelikož se předpověď 
meteorologů nenaplnila. Během dne mohli 
návštěvníci zhlédnout ukázky středověké-
ho života, souboj rytířů či zkoušku palných 
zbraní v podání Společenství severských 
pánů. Malí i velcí si za drobný příspěvek za-
stříleli z luku. Ohnivé flamenco zatančila di-
vákům Zdeňka Rysová z bruntálské skupiny 

Dambra. S malým zpožděním způsobeným 
deštěm pak vystoupila písničkářka Tereza 
Balonová, která hraje za pomocí looperu. To 
znamená, že si v průběhu koncertu nahrává 

jednotlivé smyčky a poté s nimi dále pracu-
je. Večerní zábavu obstarali v amfiteátru La 
Skála ochotníci ze Světlé Hory s cimrmanov-
ským představením Švestka. 

cí a vybrán k realizaci, takže jsme mohli začít s výběrovým řízením. 
Do realizace projektu ovšem negativně vstoupila pandemie a vybraný 
dodavatel nám sdělil, že nedokáže garantovat dodání nového auto-
mobilu do 31. 12. 2021, jak vyžadovaly podmínky projektu. Proto 
jsme požádali Moravskoslezský kraj o prodloužení termínu realizace 
a žádosti bylo vyhověno. V březnu 2022 došlo ke koupi vozu – zvolen 
byl již osvědčený užitkový vůz Renault Traffic v ceně 759 668 korun. 
Moravskoslezský kraj z ní uhradil 455 800 korun, zbývající část hra-
dilo středisko.

Správní rada Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově touto cestou ješ-
tě jednou děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace, jež 
středisku umožní zkvalitnit a rozšířit poskytované sociální služby, ale 
hlavně přispět ke zkvalitnění života obyvatel rýmařovského regionu.

Foto a text: Ilona Nyíri
Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově
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U stánků mohli příchozí po celý den obdivo-
vat obrazy, kresby, ilustrace i reliéfy. Nechy-
běl ani umělecký slévač. Z řemeslné výroby 
byly zastoupeny dobroty z jesenické příro-
dy, šperky, ozdoby z papíru, přírodní mýdla 
i móda. Velké oblibě se těšilo „tetování“ he-
nou, děti zaujala malba barvami.
„Cílem této akce je zviditelnit umělce, krea-
tivce a řemeslníky. Pro některé z nich to byla 
úplně první příležitost ukázat svá díla veřej-
nosti, jiní už jsou ostřílení profesionálové,“ 
řekla zakladatelka festivalu, rýmařovská ma-
lířka Ludmila Ondrašíková. „Děkuji sponzo-
rům, díky kterým mohl festival proběhnout 
v tomto formátu, a všem vystavovatelům 
a umělcům za nadšení, se kterým se akce 
účastní. Díky vám všem je festival takový, 
jaký je. Už teď se těším na příští ročník, jehož 
přesný termín bude včas uveřejněn,“ dodala. 
Sponzory letošního ročníku festivalu JesART 

byly město Rýmařov, RD Rýmařov, s. r. o., 
Katr, s. r. o., RD mont, s. r. o., Vesper Fra-
mes, s. r. o., a Jiříkovská pecka. Mediálním 
partnerem bylo Rádio Haná. Termín příštího 
ročníku bude znám ke konci letošního roku.

Foto a text: Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Česko-polský workshop sborového zpěvu
Rýmařovský sbor Vox montana pod vedením Jiřího Taufera přijal po-
zvání polského sboru Chór na obcasach (Sbor na podpatcích) z Ozimku 
v rámci česko-polského projektu Hudba nás spojuje. V pátek 20. květ-
na se tedy náš sbor vydal do překrásného prostředí rekreační oblasti 
Turawských jezer, kde již byl netrpělivě očekáván polským souborem 
se sbormistrem Pawłem Wielgusem a manažerkou projektu Joannou 
Bachlaj. 
Bez dalšího otálení byli do společné zkoušky sborů zapojeni všichni, 
zpěváci i muzikanti z jiných hudebních těles, kteří doplnili chybějící 
zpěváky Vox montany. Nadšení bylo ohromné. Následovala večeře 
a společenský večer, při kterém si všichni opět zazpívali.
Na sobotu 21. května připravili hostitelé výlet do Opole. Navštívi-
li jsme „náměstí umělců“, kde jsou umístěny sochy významných 
osobností polské kultury. Poté se všichni přesunuli do Muzea polské 
písně, které návštěvníky seznamuje s kulturou země prostřednictvím 
historie polských písní. Je to jediná kulturní instituce v Polsku, jež 
prezentuje domácí hudbu a chrání hudební díla se zvláštním důrazem 
na interprety i tvůrce. Na dvou stěnách vybavených dotykovými mo-
nitory provádí návštěvníky historií polské písně od 20. let 20. století 
do současnosti. V muzeu je uloženo mimo jiné 580 videoklipů, 1 500 
hudebních publikací, 2 000 fotografií a zvukových nahrávek. Pro fa-
noušky historie polské písně byl vytvořen tabletový ostrov – tablety 
nabízejí rozšířené informace o umělcích, jejichž díla jsou prezento-
vána na hudební vlně (stěně s dotykovými obrazovkami). V muzeu 

se nacházejí také nahrávací budky, kde si můžete nazpívat a nahrát 
svou oblíbenou skladbu a poté ji odeslat na vybranou e-mailovou ad-
resu. Virtuální zrcadla umožňují vyzkoušet si kostým vybrané hvězdy, 
vyfotit se v něm a odeslat fotku na e-mail. Expozice, audio i video-
projekce byly velmi zajímavě prezentovány, a protože mají všichni 
k hudbě blízko, zážitek byl opravdu emotivní. Škoda že v České re-
publice nic takového nemáme. 
Po návratu z Opole se opět všichni zapojili do pěveckého worksho-
pu, řízeného střídavě oběma sbormistry. Výsledkem byl společný im-
provizovaný koncert na pláži Turawského jezera, který byl odměněn 
potleskem kolemjdoucích. Při večerním grilování se celým areálem 
nesly písně obou zemí. 
V neděli po snídani se výprava muzikantů a zpěváků rozloučila s pol-
skými přáteli a vrátila se domů s vědomím, že hudba opravdu spojuje. 
Děkujeme za perfektní organizaci celého pobytu a těšíme se zase brzy 
na viděnou.
Projekt Hudba nás spojuje, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001
926 je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Foto a text: Věra Sabová, členka sboru Vox montana
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Děti si užily svůj den s technikou dobrovolných hasičů
V sobotu 11. června uspořádala MO ČSSD Rýmařov ve spolupráci s JSDH 
Rýmařov dětský den na hřišti Jesenická. 

Děti se zapojily do různých soutěží o sladké ceny. Samozřejmě nej-
víc zaujali hasiči se svojí technikou. Děti si vyzkoušely proudnici 
s vodou, kterou měly porazit vzdálené kuželky. Soutěžily také u stále 
obleženého kola štěstí. S vyhodnocením výtvarné soutěže měla hod-
notící komise těžkou hlavu, neboť všechny děti, které malovaly, měly 
zajímavé a pěkné obrázky. Po takových výkonech vyhládlo, a proto 

bylo na řadě občerstvení v podobě opečeného špekáčku, pečiva, ko-
láčku a limonády. Poděkování za pěkně strávené sobotní dopoledne 
patří hasičům a organizátorům z MO ČSSD Rýmařov.

Jaroslav Kala
Foto: archiv JSDH Rýmařov

Kuchařská party na téma sladké pokrmy

V úterý 14. června se ve školní jídelně Základní školy Rýmařov na ulici 
1. máje sešli zaměstnanci kuchyní mateřských a základních škol Rýma-
řovska na kuchařské party. 
„Téma sladké pokrmy bylo zvoleno záměrně jako sladká tečka na 
konci školního roku,“ přivítala přítomné pracovníky a kuchaře Jana 
Egidová. Cílem setkání byla výměna zkušeností v oblasti stravování 
dětí a představení možností přípravy sladkých pokrmů, které mají děti 
tak rády.
V rámci projektu Ministerstva školství a tělovýchovy pod názvem 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS RÝMAŘOV-
SKO, o. p. s., II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0008608, byla uskutečněna již tři setkání pro zaměstnance kuchyní 
a jedno setkání pro veřejnost. Témata kulinářských akcí byla následu-

jící – luštěniny a zelenina, bezlepkové pokrmy, tipy ze zdravé kuchy-
ně a sladké pokrmy.
Kdo by si rád neosladil den? Ve své přednášce představil kuchař Jan 
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Slavík společně se zástupcem společnosti Dr. Oetker směsi na pe-
čení moučníků, dezertní omáčky a lahodné dezerty. Osvětu provedl 
i v problematice velikosti gastronádob, vysvětlil, proč jsou některá 
těsta po upečení tvrdá jako kámen a jaký je rozdíl mezi pojmy vyšle-
hat a vymíchat. 
Necelé tři desítky účastníků si v diskuzi vyměnily své zkušenosti 
a podělily se o ně s ostatními. Nejatraktivnější částí celé akce byla 
ochutnávka moučníků připravených panem Slavíkem. Velký ohlas 
měla panna cotta s višněmi a muffiny s malinovou šlehačkou. Celý 
sortiment dezertů obohatily kynuté koláče a jidáše, které připravili 
zaměstnanci jídelny ZŠ Rýmařov. Akce se setkala s kladnými ohlasy, 
všem, kteří se na ní podíleli, patří velké poděkování. 

Foto a text: Kateřina Uličná
MAS Rýmařovsko

Velká cena Indiana proběhne už popětadvacáté

Srdečně vás zveme na připravovanou akci Velká cena Indiana, 
která se bude konat již popětadvacáté, a to 29.–30. července 
v Kempu Indiana v Janovicích u Rýmařova.
Jde o mezinárodní soutěž v ovládání dlouhého biče, v hodu 
nožem a tomahawkem a westernové show. Do programu je 
stejně jako každý rok zařazena i juniorská cena F. A. Elstnera 
v ovládání dlouhého biče a VI. ročník MČR v instinktivním 
hodu nožem technikou no spin. V případě účasti více než 
pěti zemí se pod patronací W.A.C. opět otevře Evropský 
šampionát v ovládání dlouhého biče a bojovém vrhu nožem. 
V letošním roce pojímáme Indianu jinak nežli v předcho-
zích letech. Proto bychom rádi pozvali všechny české i ev-
ropské výrobce bičů a nožů na Indiana market, kde mohou 
zdarma prezentovat a prodávat svoje výrobky či si jen vyměňo-

vat zkušenosti. Nebudete-li chtít soutěžit, můžete navštívit ex-
pozici Muzea bičů, dozvědět se něco o jejich historii a ovlá-
dání biče u nás i ve světě. Připravujeme minikurzy ovládání 
amerických, australských a dalších typů biče. Hlavním té-
matem letošního ročníku bude nejen soutěžení a rozdávání 

titulů a cen, ale především předávání zkušeností, setkání vý-
robců a nadšenců biče. Setkejme se a užijme si příjemný den 
v přírodním areálu Kempu Indiana s možností občerstvení 
a dalším doprovodným programem. V případě zájmu o re-
gistraci do soutěží, zajištění prostoru pro stánek či ubytování 
nás kontaktujte na gin@stampky.cz, tel: 608 732 948.

Za pořadatele 
Gin Ladislav Šín, Western Arts Club

Martin Štulla, Keltoviny, z. s.
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Návštěvnost zámeckého jarmarku trhala rekordy
V sobotu 11. června proběhl na zámku v Janovicích u příležitosti zahá-
jení hlavní sezóny Zámecký jarmark. Díky bohatému programu a slu-
nečnému počasí se návštěvníci na akci jen hrnuli a zaplnili téměř celé 
nádvoří. Tématem letošního ročníku bylo lesnictví a hornictví na Rýma-
řovsku. 

Kastelánka Markéta Janáková převzala letos štafetu pořádání této 
akce po Městském muzeu Rýmařov, které organizovalo červnové za-
hájení zámecké sezóny od roku 2012. 
„Srdečně vás všechny zdravím a přeji vám krásné odpoledne. Děkuji, 
že jste si našli čas a dorazili za námi na zámek. Chtěla bych vás po-
zvat ke stánkům jarmarečníků a také na všechny výstavy, které jsme 
pro vás připravili,“ řekla na zahájení akce Janáková. Návštěvníky 
uvítal také starosta Rýmařova Luděk Šimko, který popřál přítomným 
příjemnou zábavu a poděkoval kastelánce za skvělou organizaci této 
akce. 
Vnitřní nádvoří zámku zaplnily stánky s občerstvením a nejrůznější-
mi rukodělnými a řemeslnými výrobky. Nechyběl umělecký kovář, 
sokolník nebo stánek Lesů České republiky, kde si návštěvníci mohli 
otestovat své znalosti přírody. Velké oblibě se těšilo střílení z luku pod 
vedením Šermířského spolku Bruntál. Tradiční zpracování vlny před-
váděla paní Křenková z Nedělní školy řemesel ve Stránském. Nejen 
nejmenší účastníky zaujalo stříhání ovcí předváděné jejím manželem. 
V interiéru zámku vystavili svá výtvarná díla na téma lesnictví a hor-
nictví žáci ZUŠ Rýmařov, děti z mateřských a základních škol Rý-
mařovska a z kroužků SVČ Rýmařov. Obdiv sklidila také expozice 
Rýmařovských pověstí od Melyny Ciosové, která sama návštěvníky 
vítala ve stylovém kostýmu čarodějnice. Cesta plná úkolů a lesních 
bytostí čekala na děti v Kouzelném lese, který připravilo Středisko 
volného času Rýmařov.
Žáci z výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov tetovali a malovali na obličej 
motivy z lesní fauny a flóry. O jejich práci byl takový zájem, až se 
tvořily fronty. Všichni, kdo prošli jejich rukama, odcházeli spokojení. 
Na nádvoří se díky tomu proháněli vlci, lišky či bájní jednorožci.
Odpolední program zahájila hudebním vystoupením skupina Chao-
tics ze ZUŠ Rýmařov pod vedením učitele Jana Kučery. Na pódiu je 
střídaly Soubor populárních písní a Rocková skupina, složené rovněž 
ze žáků ZUŠ Rýmařov a vedené Karlem Cvrkem. Všichni účinkující 
sklidili zasloužený aplaus. 
Nejvíce diváků se před pódiem shromáždilo při vystoupeních dětí 
z mateřských a základních škol z Rýmařovska. Všichni malí účinku-
jící si zaslouží obdiv za to, jak bravurně vystoupení před početným 
publikem zvládli. Taneční vystoupení, zahrnující například ukázky 
z Duhových pohádek, předvedly žákyně ZUŠ Rýmařov pod vedením 

Aleny Tomeškové. 
Středisko volného času Rýmařov připravilo pro malé návštěvníky di-
vadelní představení Pohádky pro srnečku. V zámecké kapli zazpíval 
pěvecký soubor Vox montana, jehož vystoupení bylo obohaceno o hru 
na flétnu a kytaru v podání žákyní ZUŠ Rýmařov. Večerní hudební 
program obstaraly skupiny Tempus a Devětsil.
„Ráda bych touto cestou ještě jednou srdečně poděkovala všem, kteří 
se svojí energií, chutí, pílí a svým časem podíleli na konání úžasné 
akce nejen na nádvoří zámku. Bez vás by Zámecký jarmark neproběhl 
a zámek by nezdobily krásné výtvarné práce šikovných dětí na téma 
lesnictví a hornictví na Rýmařovsku,“ vyjádřila své díky kastelánka 
Janáková. „Tuto výstavu lze navštívit v otevírací době až do 30. říj-
na 2022, vstup je zdarma. Prosíme zájemce o předchozí domluvu se 
správou zámku, protože výstava je součástí prohlídkové trasy,“ do-
dala. 
Za návštěvu jistě stojí i další akce na janovickém zámku. V červenci 
doporučujeme letní kino a dvě netradiční večerní prohlídky s názvem 
Carpe diem! Pokochat se můžete i expozicí Rýmařovských pověstí 
od Melyny Ciosové. Lákavá je také interaktivní výstava KRAJ!NA 
a panely s přírodními i kulturními pamětihodnostmi Rýmařova a jeho 
okolí. Více informací k programu i výstavám naleznete na webových 
stránkách www.zamek-janoviceurymarova.cz, letácích nebo face-
bookových stránkách zámku.

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: redakce, Jakub Vala

Zámek Janovice
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Horní Město hostilo Moravský drapák v motokrosu
Motokrosová trať na Josefce v Horním Městě 
u Rýmařova byla v sobotu 28. května dějištěm 
volného závodu v motokrosu seriálu Moravský 
drapák. Byl to třetí závod tohoto seriálu letoš-
ní sezóny.

Díky spolupráci motoklubů z Horního Měs-
ta, Zábřehu na Moravě, Skorošic a Litovle 
se podařilo seriál po dvouleté přestávce ob-
novit. Regionální závody jsou vždy velkým 
lákadlem pro jezdce i diváky, panuje na nich 
uvolněná atmosféra a nesou se v přátelském 
duchu, což se naplnilo i v Horním Městě. Do 
závodu se přihlásilo celkem šedesát jezdců, 
kteří startovali v šesti kategoriích MX1, 
MX2, Veterán A, Veterán B, Profi a Děti.
Konečné pořadí na stupních vítězů dle 
jednotlivých kategorií:
Kategorie MX1: 1. Markl Tomáš, 2. Čaho 
Filip, 3. Dorotík Pavel

Kategorie MX2: 1. Bačík Petr, 2. Jorda 
Vladimír, 3. Sedlář Matěj
Kategorie Profi: 1. Stránský Vít, 2. Pach Jiří 
ml., 3. Horník Antonín
Kategorie Veterán A: 1. Pach Jiří st., 2. Lang 
Vratislav, 3. Lukášek Martin
Kategorie Veterán B: 1. Capka Radek, 
2. Mráz Ivo, 3. Šálek Petr
Kategorie Děti: 1. Krajcar Patrik, 2. Brňák 
Jiří, 3. Klapil Ondřej

Za HoMe motoklub
Jiří Holeš

Foto: Miroslav Škoda

Z okolních měst a obcí

Moravskoslezský kraj vydal další ekopohádku
Ve středu 8. června proběhl v zasedací míst-
nosti zastupitelstva kraje slavnostní křest 
nově vydané ekopohádky s názvem Pří-
běh jednoho mraveniště z pera spisovatelky 
Stanislavy Bártové. Ilustrátory pohádky se 
staly samotné děti. Odborná porota pečlivě 
vybrala ty nejlepší práce tak, aby tematicky 
doplnily celý příběh. Je opravdu úžasné, že 
se mezi vybranými ilustrátory objevila i naše 
žákyně, konkrétně Barbora Vozničková ze  
4. A. Moc gratulujeme a přejeme hodně dal-
ších úspěchů. Pohádku si můžete stáhnout na 
tomto odkazu: rb.gy/ha4zqt.

Foto a text: Květa Děrdová
koordinátor EVVO

ZŠ břidličná uspěla v celoroční hře Recyklohraní
První ročník této celorepublikové hry, zaměřené na vzdělávací úkoly tý-
kající se recyklace odpadů a sběru baterií, mobilů a drobného elektra, 
je pro letošní školní rok u konce. 
Do hry se zapojilo celkem 1 668 škol z celé České republiky. Pro 
400 nejaktivnějších škol, tedy těch, které získaly nejvíce bodů, je při-
praven diplom a peněžní odměna. Je také vyhodnoceno deset nejak-
tivnějších škol v každém kraji. Ty obdrží zvláštní diplom a školy na 
1.–4. místě v kraji i poukázku v hodnotě 5 000 korun na tematicky 
zaměřenou exkurzi. 
Již vás nebudu napínat, určitě jste zvědaví, jak si vedla ZŠ Břidlič-

ná. V republikovém hodnocení jsme se umístili na krásném 12. místě 
a v rámci kraje jsme vybojovali stříbrnou pozici. Děkujeme všem žá-
kům, pedagogům a spoluobčanům, kteří se do hry zapojili a pomohli 
tak k pěknému umístění naší školy.
Soutěž bude pokračovat i v příštím školním roce, proto již nyní prosí-
me o spolupráci! Na podzim proběhne opět velký sběr baterií a drob-
ného elektra. Takže klidně již nyní noste věci do školy.

Květa Děrdová
koordinátor EVVO
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Středověké děti a pověry Rýmařovanů
2. Nádobíčka a hračky vyrobené dětmi či rodiči

Mezi předměty, jež by mohly být výsledkem 
dětské tvořivé činnosti, řadíme z našich ná-
lezů dva kotoučky zhruba velikosti pražského 
groše. Někdo je vytvořil z úlomku destičky 
každému Rýmařovanu známé polorozpadlé 
chloritické břidlice o síle 3 mm. 
Ve městě ji najdeme v každém hlubším vý-
kopu, kde tvoří přechod mezi podložní bři-
dlicovou skálou a svrchní slámově žlutou 
hlínou, jež vznikla jejím úplným rozpadem. 
Lámavý a snadno opracovatelný měkký 
matně lesklý materiál světle žlutého až na-
zelenalého odstínu má dostatek pevnosti 
k opatrnému loupání, řezání a velmi snad-
nému obrušování. Předměty, pro něž je stěží 
nalézt praktický účel, mohla snadno upravit 
i dětská ruka. První, nepravidelně vybrou-
šený a poněkud olámaný nižší kotouček je 
zhruba ve středu okrouhle provrtán (obr. 1) 

a mohl posloužit jako rotační závažíčko 
dětské káči (čamrdy), jež ve středověku pa-
třila mezi dětskými hrami po honění obruče 
k nejoblíbenějším. Druhý, vyšší kotouček 
(obr. 1) obdobného rozměru je uchován lépe 
a není vrtán. Oba, pomineme-li první hypo-
tézu, mohly sloužit též jako hrací žetony, ka-
meny pro hru v dámu a jí podobné nebo jako 
nápodoba současných mincí. 
Podobně jako u dřevěných předmětů se v na-
šich podmínkách další doklady dětských her 
v podstatě nemohly zachovat, ze stejného 
období však známe sice nečetné, ale zají-
mavé hračky z málo trvanlivých materiálů 
z jiných nalezišť. Ze známých nálezů sem 
patří drobné dřevěné mečíky chlapců (obr. 
4), vzácné dřevěné figurky, kostěné píšťal-
ky, ale též kovové rolničky (nález v před-
městské osadě), jež dosud nezměnily svůj 
tvar a někdy tvořily součást módního oděvu. 
Pokud měly funkci pověrečnou (zahánět zlé 
démony), patřily ke škále kovových i kera-
mických štěrchátek ve tvaru ptáčků (obr. 10, 
11), bubínků a bručáků. 
Zvláštní skupinkou, o níž jsme již psali dří-
ve, jsou miniatury dobového nádobí (obr. 
2a, 2b, 3, 8a, 8b), jež mohly, avšak všechny 
nemusely plnit účel dětského nádobíčka, tře-
baže se k této funkci přímo nabízí. Existence 
miniatur středověkého kuchyňského nádo-
bí je známá a obvykle se drobným atrapám 
standardních tvarů funkce hraček připisuje, 
viz zcela logický názor J. Pavelčíka. Minia- 
turní nádobky se na Rýmařovsku vyskytují 
už od první poloviny 13. století. Polovina 

drobné dvojkónické nádobky (obr. 3) pochá-
zí z předměstské osady na Bezručově ulici 
z doby kolem roku 1250, tedy těsně před 
německou kolonizací záhy opuštěné morav-
ské vesnice. Byla nalezena v prostoru mezi 
dvěma domy a lze ji téměř jednoznačně po-
važovat za součást dětského nádobíčka. Je 
vytočena z jemně ostřené hlíny, oxidačně vy-
pálena do světlejší cihlové červeni a uvnitř 

Z historie

4. Větší část dřevěného dět-
ského mečíku, chybí záštita 
(Jihlava, 15. stol.)

3. Součást dětského ná-
dobíčka (Bezručova, kol. 
1250)

2b. Červeně malovaný 
okraj a torza miniatur 
(Hrádek, 14. stol.)

2a. Fragment 
drobné nádobky 
z kaolinitické 
hmoty s červeným 
malováním  
(Hrádek, 14. stol.)

1. Břidlicové kotoučky: žeton, napod. min-
ce?; závažíčko káči (Hrádek, poč. 15. stol.)

5. Známý obraz P. Breughela st. (1560) s ohromnou škálou dětských her

6. Detail z Breughelova obrazu (hra s obručí)

7. Detail z Breughelova obrazu: chlapec na 
stromě, tančící děvčata, vybírání dítěte (hra 
na babu?), hra s koulemi (petanque)
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Rýmařovský prodejce automobilů získal ocenění
Společnost Hyundai ČR ocenila 2. června své 
nejlepší dealery za rok 2021, do tohoto klání 
bylo zapojeno přes 50 prodejců z celé Čes-
ké republiky. Slavnostní vyhlášení proběhlo 
na celostátní konferenci Best Dealer Contest 
2021 v Praze v hotelu Don Giovanni a oceňo-
valy se nejlepší firmy v kategoriích Prodej, 
Servis, Marketing a Nejlepší marketingový 
počin. 
Vítězem v kategorii Prodej se stala rýma-
řovská firma AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV, 
s. r. o., která v Rýmařově působí bezmála 
25 let. Petr Lašák podniká v prodeji aut na 
Revoluční ulici již od roku 1996. „Samot-
ného ocenění si velmi vážíme, skrývá se za 
ním dlouhodobá a náročná práce především 

Prostor pro firmy a podnikatele

vylita transparentní značně rozesklenou 
olovnatou glazurou s hnědavým nádechem. 
Ze stejného období a místa pochází další 
nádobka z kaolinitické hmoty. Zde a po-
dobně i u dalších miniatur je stanovení 
původního účelu problematičtější a může 
též jít o schránky na voňavky, masti nebo 
koření (?), ale očividně sloužily k hrám 
děvčat alespoň druhotně. Ze stejného mate-
riálu je vyroben i okraj s výdutí drobné čer-
veně malované kulovité lahvičky z druhé 
půle 13. století. Následující se již hlásí do 
14. století (obr. 2a, 2b, 3). Převládly mezi 
nimi vysoce kvalitní a na trzích jistě nikoli 
levné tenkostěnné, zčásti červeně malova-
né nádobky z kaolinitické hmoty pálené do 
bílé nebo šedých odstínů kovově lesklého 
povrchu (zvonečky, džbánečky, hrnečky, 
trojnožky, asi i pokličky) a vytočené na ko-
pacím kruhu. Díky křehkosti se zachovaly 
ve větších torzech vzácně. Většina pochází 
z městského hradu. Nádobky spojuje ob-
dobný dekor, výjimečně se objeví i nažlout-
lá transparentní olovnatá vnitřní glazura. 
Výjimečně se objevují i v zánikovém ho-
rizontu Strálku před rokem 1406. Z měst-
ského prostředí (lokality Burgetův statek) 
pochází jediný střep drobné zvoncovité po-
kličky (?) s ouškem.
Patří sem též keramické zvonečky, jež pů-
vodně sloužily k plašení zvířat při honech. 
Dětské hračky z pálené hlíny jsou záměrně 
vyrobeny z velmi dokonalé, kvalitně tech-
nicky i esteticky zpracované hmoty a ne-
jednou nesou stopy glazur. Totéž lze kon-
statovat o dokonalosti tvaru. Již ve 13.–14. 
stol. jde u nádobek o hrnčinu vytáčenou 
výhradně na rychloobrátkovém kruhu v do-
mácích specializovaných dílnách a zčás-
ti jde patrně o zboží importované zpoza 
hranic, především z Německa. Vzhledem 
k tomu, že se polohy kaolinitických jílů 
nacházejí na nedalekém Dlouholoučsku, 

nevylučujeme ani domácí provenienci. 
Zdůrazňuji, že jde ve všech případech hra-
ček o zboží prvotřídní, zřejmě i dražší, což 
umožňuje zajímavý pohled na vztah středo-
věkých rodičů k potomkům, ale i na poměr 
středověké společnosti k dětem obecně. 
Nelze též opominout ohromnou škálu dět-
ských společenských her, které se pokusil 
zobrazit roku 1560 na svém známém ob-
raze Peter Breughel (obr. 5–7) v ohromné 
šíři. Zároveň je dílo svědectvím, že dětské 
hry neznaly v oblasti západní kultury hra-
nic. Prastarou hrou je jízda na koníčkovi, 
na hůlce s koňskou hlavou, sudu či zábra-
dlí (obr. 9), klukům samozřejmě neodolal 
žádný strom, hrálo se na honičku, na slepou 
bábu, na schovávanou, házely se kuličky, 
kdo dohodí dál, ale děvčata si hrála též na 
svatbu, chlapci na turnaj („bouchni krtka“) 
nebo se přetahovali sedě na zádech kamará-
dů pomocí opasku, pořádali skoky „žabáků 
přes živé kameny“ (skloněné děti), soutěžili 
v házení čepic mezi nohama rozkročených 
kluků. Jindy se provozovala hra „na ďáblův 
ohon“ (vláček z mládí dnešních dědů), ba-
lancovalo se s tyčí a nekonečná dětská fan-
tazie si vymyslela možná sta i tisíce odrůd 
všech možných her.

Jiří Karel
(Durdík, T. Středověké keramické zvonky 
z českých hradů, AR XXIX, Praha, 1977; 
Karel, J. Vzácná skupina gotické keramiky 
v rýmařovských nálezech, StM, 3, Olomouc, 
1996; Karel, J. – Novák, J. Středověké ke-
ramické zvonky v rýmařovských nálezech, 
Informační zpravodaj, severomoravské 
sekce ČsSA, Opava, 1985; Goš, V. – Karel, 
J. Hry a zábava ve středověkém Rýmařově, 
Pravěk 15/25, Brno, 2007; Petráň, Josef 
a kol. Dějiny hmotné kultury I (2), Praha, 
1985; Král, J. Keramické zvonky ze stře-
dověkých nálezů, Archeologické rozhledy, 
Praha, 1975 ad.)

8a. Hrneček z nádo-
bíčka, výška 2,5 cm 
(Jihlava, 13. stol.)

8b. Tentýž hrneček 
(Jihlava, 13. stol.)

9. Klučina si hraje na lov se sokolem a kozlí-
kem vybaven mečem a větrníkem

10. Keramické štěr-
chátko, ptáček  
(Hradec Králové)

11. Keramické 
štěrchátko, kohout, 
bazilišek? (Litovel), 
magická pomůcka (?) 

Andrea Lašáková přebírá cenu od zástupců Hyundai Motor CZ
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Celá naše práce je o chuti a vůli něco dokázat,  
říká ředitel výroby RD Rýmařov

Společnost RD Rýmařov není třeba představovat. Výroba oblíbených 
a dostupných dřevostaveb ve zdejší továrně začala před 52 lety a roz-
hodně nepolevuje – rostoucí závod naopak vítá nové pracovníky. Jak to 
nyní vypadá v RD Rýmařov? O tom jsme si povídali s ředitelem výroby 
Radimem Strokou. 

V RD Rýmařov pracujete téměř 25 let. Můžete nám říct, jak se za tu 
dobu firma změnila? 
Pamětníci mohou namítnout, že na fabrice se toho od pohledu moc 
nezměnilo. Zásadní jsou ale změny uvnitř, kterých je za více než 50 
let opravdu hodně. Vývoj ve stavebnictví je dynamický a my držíme 
krok s moderní dobou, hlavně pokud se jedná o zefektivnění a zkva-
litnění. Technologie, konstrukce i strojní vybavení jsou dnes úplně 
někde jinde. Dříve jsme si spoustu polotovarů a komponentů vyrá-
běli sami. Zpracovávalo se smrkové řezivo, které se zde rozmítalo, 
hoblovalo, sušilo. Vyráběli jsme si i vlastní palubovky a KVH a BSH 
hranoly. Později jsme ale veškerou energii začali soustředit na to, co 
nám jde nejlépe: vlastní kompletaci a prefabrikaci.
Vyrábět montované domy určitě není jen tak. Jaké technologie 
k tomu vlastně potřebujete?
RD Rýmařov disponuje nejmodernějšími technologiemi, s jakými se 
v oboru můžete setkat. Veškeré klíčové stroje jsou plně automatic-
ké. Co to znamená v praxi: naše projekční oddělení vytvoří v CAD-
WORKU detailní 3D model domu, vygeneruje datový soubor a s ním 
v další fázi už automaticky pracují samotné stroje. Obě naše linky za-
hrnují kompletační stoly a multifunkční obráběcí CNC most. Novin-
kou v RD Rýmařov je obráběcí CNC centrum WBZ vybavené auto-
matickým zakládacím portálem. Nedílnou součástí našeho vybavení 
jsou i další obráběcí centra, jako je velkoplošná formátovací pila. Rád 

bych ale zdůraznil, že bez čeho bychom se 
neobešli, jsou hlavně šikovní lidé.
Dřevostavby nabírají na popularitě a zá-
jem o vlastní bydlení přetrvává. Jsou vaše 
kapacity vytížené?
Kapacita fabriky jako takové je koncipova-
ná až na 700 domů ročně a prostor pro na-
výšení zde je. Narážíme ale na limity mon-
tážních kapacit, sehnat dostatek šikovných 
lidí je dnes oříšek. Proto neustále hledáme 
nové kolegy, abychom mohli náš tým roz-

šířit a nasytit poptávku po našich domech. 
Zmínil jste, že hledáte nové kolegy do týmu. Můžete přiblížit, kteří 
lidé vám chybí?
Hledáme hlavně řemeslně schopné lidi pro navýšení montážních part, 
kteří jsou ochotni se pohybovat po celém Česku, někdy i v zahraničí. 
Nikdo ale dnes moc nechce na několik týdnů opouštět svůj domov. 
Proto se snažíme hledat lidi i lokálně v místech, kde zrovna stavíme. 
Výroba stavebních dílů pro domy zní jako namáhavá práce. Zvlád-
nou to třeba i ženy? 
V každé naší sekci, ať už jde o skladové hospodářství, přípravná či 
kompletační pracoviště, je spousta činností, které nejsou fyzicky 
náročné a kde úplně bez problémů najdou uplatnění i ženy. Máme 
šikovné kolegyně na fasádách, v lakovně, na zkracovačkách. Tam 
aktuálně zaměstnáváme také pár žen, které byly nuceny opustit svůj 
domov na Ukrajině. Naše kolegyně jsou pevnou součástí týmu a už 
bychom si závod bez nich ani neuměli představit. 
Všichni známe vaše rodinné domy, ale co všechno dokážete se svým 
know-how postavit?

Naše možnosti jsou téměř neomezené. 
Příkladem hovořícím za všechny je kon-
ferenční centrum v rakouském Stollhofu. 
Je to dílo pro náš systém úplně netypické, 
zde jsme se opravdu technologicky a kon-
strukčně vyřádili. Jde o kombinaci plošné 
a prostorové prefabrikace a kvalitní montá-
že na místě. Postavili jsme ale třeba také 
hausbót. Celá naše práce je o chuti a vůli 
něco dokázat.
Kdybyste si měl zvolit svého favorita v rám-
ci rýmařovských domů, jaký by to byl?
Můj favorit je jasný, jde o Largo 147, jed-
nopodlažní dům s velkým zastoupením 
dřeva a s krásnou terasou. Tvrdím ale, že 
každý dům může být krásný, když ho zasa-
díte do správného prostředí. 

Lucie Matulová
Foto: archiv RD Rýmařov, s. r. o.

Diplom za vítězství v kategorii Prodej

v budování zákaznické důvěry. Naše podmínky 
v Rýmařově v otázce polohy, dostupnosti a ná-
boru zaměstnanců nejsou stejné jako u deale-
rů z velkých měst, a o to větší má pro nás toto 
ocenění hodnotu,“ komentoval vítězství majitel 
firmy Petr Lašák.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovalo 
vedení a zaměstnanci z centrály Hyundai ČR, 
v kategorii Prodej šlo o hodnocení prodeje no-
vých vozů, prodeje ojetých vozů, hodnocení zá-
kazníků a hodnocení oblastního manažera. 

„Rád bych poděkoval všem našim zákazníkům, 
zaměstnancům a obchodním partnerům za pří-
zeň. Hluboce si jí vážíme, neboť dobře víme, že 
bez stálých a věrných zákazníků, loajálních za-
městnanců a obchodních partnerů bychom ne-
mohli existovat. Děkujeme, že jste za námi stáli 
i v nelehkých dobách a výrazně nám dopomohli 
k našim obchodním výsledkům,“ vyzdvihl spo-
lečné zásluhy Petr Lašák.

JS
Foto: archiv firmy
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Pavel bittner opět stanul v Rýmařově na stupni vítězů
V jesenických kopcích bojovali ve dnech 2.–5. června mladí cyklisté 
v Závodu míru jezdců do 23 let. Po prologu závodu je čekaly tři etapy 
měřící dohromady téměř 433 kilometrů. Čeští jezdci se v závodu neztra-
tili. Bodovali zejména Mathias Vacek a Pavel Bittner.
Čtvrteční prolog, který se jel ve městě Jeseníku, vyhrál český talent 
Mathias Vacek. Cílem trati dlouhé 3,4 kilometru projel v čase 4:11,83 
minuty a druhého Belgičana Lennerta Van Eetvelta porazil o 11 setin. 
Úspěch českých cyklistů podtrhl šestým místem Pavel Bittner, který 
na Vacka ztratil 2,11 sekundy.
První etapa cyklistického závodu dlouhá 131 kilometrů vedla z Je-
seníku a finišovala v pátek 3. června na rýmařovském náměstí Míru. 

Hlavní peloton se po třech okruzích kolem Rýmařova dostal do cíle 
společně. Český závodník Pavel Bittner, který vloni v Rýmařově vy-
hrál, i letos bojoval o nejcennější kov. V cílovém spurtu ho o 17 setin 
sekundy porazil Dán Kolze Sebastian Changizi. Bittner se radoval 
i z druhého místa a po závodě prohlásil: „Ten dojezd tady mám rád, 
chtěl jsem vyhrát. Ale nebylo to tak hladké jako loni, měl jsem horší ná-
jezd do finiše, takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu a sprintoval jsem 
asi 300 metrů už ze zatáčky do cíle. Bohužel jeden byl rychlejší, ale 
můžu být spokojený. Je to super pocit, alespoň jednu etapu, je to čest.“
Druhá etapa vedla z Bruntálu na Dlouhé stráně, kam cyklisté vyjeli 
dokonce dvakrát. Závodníci urazili 134 kilometrů a zdolali 2 770 výš-
kových metrů. Český cyklista Mathias Vacek dojel čtvrtý a v celko-
vém hodnocení se posunul na třetí pozici. V závěrečném stoupání mu 
hodně pomohl bratr Karel. „Brácha mě tam dotáhl, ale na konci už mě 
braly křeče a už jsem na to neměl. Tohle stoupání je extrém,“ hodnotil 
Mathias Vacek. „Věděli jsme s bráchou, že jsme na tom skvěle, můj 
úkol byl jet do kopce, co to dá,“ doplnil Karel Vacek, který za cílem 

vysílením doslova spadl z kola. Pavel Bittner měl v cíli ztrátu více 
než 11 minut a přišel o žlutý dres vedoucího muže průběžného pořadí. 
Do čela celkového hodnocení se dostal Belgičan Lennert Van Eetvelt. 
Závěrečná etapa startovala i končila v Jeseníku. Finiš byl opravdu 
dramatický, o vítězi, kterým se nakonec stal Brit Samuel Watson, 
rozhodli až rozhodčí po přezkoumání cílové fotografie. Watson po-
razil o setinu českého závodníka Pavla Bittnera. „Nebyl jsem si jistý, 
protože někdo říkal, že jsem první, pak zase druhý, ale tak to prostě 
je,“ nelitoval nakonec Bittner. „Takže zklamaný určitě nejsem, dnes 
jsem přejel vrchařské prémie a ještě dokázal takhle dobře zaspurto-
vat. Bylo to těsně, ale to se stává. Věřil jsem si, jen se to o kousek 
nepodařilo,“ dodal. Mathias Vacek projel cílem na třicátém místě 
a v celkovém hodnocení tak udržel konečnou třetí pozici. „Mohlo 
to být vítězství, ale člověk se pořád může zlepšovat a do budoucna 
ještě snad nějaká vítězství přijdou,“ zhodnotil devatenáctiletý český 
talent. Celkovým vítězem se stal Belgičan Lennert Van Eetvelt, který 
nejlépe zvládl sobotní klíčový dvojí výjezd na Dlouhé stráně. 
Původní Závod míru byl největší amatérský cyklistický závod ve vý-
chodní Evropě po 2. světové válce. Konal se od roku 1948, zprvu na 
území Polska a Československa, od 50. let se přidalo také východní 
Německo a v 80. letech i tehdejší Sovětský svaz. První ročník Závodu 
míru v novodobé historii se uskutečnil v roce 2013. Startují zde ná-
rodní reprezentační družstva jezdců do 23 let.

Jan Hrbáčová 
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Zdroj: zavodmiru.com 

Sport

Foto: Lenka Romaňáková

Foto: Lenka Romaňáková

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

V kolika letech jste začala s aerobikem? Kdy a jak se zrodil nápad, 
že se budete věnovat právě závodnímu aerobiku?
V tělocvičně jsem se v podstatě narodila, a tím, že se rodinný podnik 
věnuje aerobiku, měla jsem svoji cestu tak nějak předurčenou. Své 
první závody master class jsem absolvovala ve třech letech a první 
sólové vystoupení ve sportovním aerobiku v roce 2010.
Jak je to vlastně s aerobikem? Existuje fitness a sportovní aerobik, 
jaký je mezi nimi rozdíl?
Sportovní aerobik je dvouminutové předvedení naučené sestavy a do 
ní vložených 14–16 prvků v závislosti na kategorii. Závodí v něm 
pouze jednotlivci a dvou- až tříčlenné týmy. Fitness aerobik je po-
dobný sportovnímu aerobiku, ale jsou zde pěti- až osmičlenné týmy 
s méně náročnými prvky. Aerobik master class je soutěží jednotlivců 
a jde o hodinové cvičení podle lektora, kde se každý závod naučíme 
novou sestavu. 

Co pro vás bylo na začátku, když jste s aerobikem ve třech letech 
začínala, nejtěžší?
Z mých začátků si určitě vybavím jako úplně první větu: „To nejde!“ 
Kdykoliv jsem zkoušela něco nového, nešlo mi to, a protože jsem 
byla malá, nedocházelo mi, že když budu trénovat i mimo tréninky, 
budu se zlepšovat o to víc. Takže jednoznačně bylo pro mě nejhorší se 
naučit disciplíně. Dokopat se každý den ke cvičení je přece jen nároč-
né i pro dospělého člověka, natož pak pro malou holku.
Měla jste nebo pořád máte nějaké sportovní vzory?
Když jsem byla mladší, rozhodně pro mě byly vzorem starší holky 
z našeho klubu. Po odstartování závodění jsem se zhlédla v jedné 
z nejúspěšnějších českých závodnic Tereze Kudláčkové a v aerobiku 
celosvětově uznávané Alliře Bull. Po letech závodění jsem však na-
šla vzor sama v sobě a snažím se každý den být o něco lepší než den 
předchozí.
Jak často musíte trénovat, abyste byla ve formě?
Některé věci, jako protahování nebo posilování, musím dělat denně. 
V tělocvičně však trávím pilováním sestavy 3–5 dní v týdnu, podle 

závodní sezóny.
Zbývá vám vůbec nějaký čas na kamarády nebo nějaké jiné zájmy, 
záliby?
Dříve jsem si čas nacházela jen mezi školou a tréninky, takže toho 
volna opravdu mnoho nezbývalo. Teď už si však udělám čas na vše 
potřebné. Mimo aerobik si zvládám například kreslit nebo číst, ale 
také jsem propadla večerům zpívání v karaoke baru.
Je nějaký rozdíl mezi „normálním“ tréninkem a tréninkem v době, 
kdy nacvičujete novou sestavu nebo se připravujete na šampionát?
Při nácviku nové sestavy klademe důraz hlavně na provedení a po-
stupně přidáváme prvky obtížnosti. V závodní sezóně už jezdíme 
převážně jen celé sestavy, a to pořád a pořád dokola. Mimo sestavy 
se stále snažíme zlepšovat již naučené prvky a postupně se začínáme 
učit nové a těžší.
Aerobik je spjatý s hudbou a pěknými kostýmy. Jak důležitý je podle 
vás výběr hudby, na jakou hudbu cvičíte nejraději?
Výběr vhodné hudby je snad nejtěžší proces z celé sezóny. Na vybra-
nou hudbu se totiž cvičí po celý rok, takže vás nesmí omrzet a zároveň 
musí sedět k vašemu stylu cvičení, jinak to zkazí celkový dojem. To 

stejné se dá říci o choreografii a výběru dresu. Vše musí vypadat jako 
celek, který do sebe zapadne.
Dosáhla jste řady úspěchů a skoro se postavila na stupně vítězů na 
mistrovství Evropy. Který je pro vás nejcennější?
Za svůj největší úspěch rozhodně považuji čtvrté místo na mistrov-
ství Evropy. Bylo neuvěřitelné se jen pohybovat mezi všemi známými 
jmény, a nakonec je téměř všechny porazit.
Jaký je to pro vás pocit stát na stupních vítězů?
Nepopírám, že to je jeden z nejlepších pocitů, které může sportovec 
zažít, ale medaile jsou pouze tři. K mé smůle si často odvážím bram-
boru. Ale hlavu kvůli tomu nevěším. Díky tomu mám alespoň moti-
vaci se nadále zlepšovat.
Co na vaše úspěchy říkají vaši nejbližší?
Babička, teta a mamka žijí v aerobikovém světě se mnou, takže chá-
pou náročnost tohoto sportu a každý úspěch považují za dobrý. Taťka 
je mým dalším obrovským fanouškem a stejně jako zbytek rodiny 
a přátel mě podporuje.
Musíte dodržovat nějaký stravovací a pitný režim? Jak vypadá váš 
jídelníček?
Žádnou speciální dietu nedržím a většinou si dávám to, na co mám 
chuť. Snažím se však omezovat sladké pochoutky, na které se mi 
vždycky sbíhají sliny.
Jak se vám daří skloubit tréninky, soutěže a školu nebo práci?
Od malička jsem zvyklá se učit na cestách, takže je pro mě přirozené 
si brát učení i na závody. A práci jsem si našla tak, abych stíhala v po-
hodě školu i tréninky.
Jste velmi mladá. Jaké plány máte do budoucna, jaké profesi byste 
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Proběhlo druhé a třetí kolo Ryo ligy 2022 v badmintonu
V sobotu 30. dubna se uskutečnilo v tě-
locvičně Gymnázia a SOŠ Rýmařov dru-
hé kolo Ryo ligy dětí 2022 v singlech. 

Hrálo se na pět kol systémem „Švýcar“. Turnaje se zúčastnilo 25 dětí 
z Rýmařova, Břidličné a Bruntálu. Na stupních vítězů v jednotlivých 
kategoriích se umístili:
Starší hoši: 1. místo Filip Šiba, 2. místo Andrej Krečmer, 3. místo 
Jakub Ludvar
Starší dívky: 1. místo Hana Koniarzová, 2. místo Natálie Pinďáková, 
3. místo Alžběta Benková
Mladší hoši: 1. místo Jan Hnilo, 2. místo Michal Metelka, 3. místo 
Vít Štanglica
Mladší dívky: 1. místo Isabella Olejárová, 2. místo Helena Krečmero-
vá, 3. Johana Petrůňová

Elévové: 1. místo Richard Trlica, 2. místo Lubomír Mlčák, 3. místo 
Radek Šašinka
V odpoledních hodinách se uskutečnilo také druhé kolo Ryo ligy do-
spělých 2022 ve čtyřhře. Hrálo se na devět kol systémem „Švýcar“. 
Turnaje se zúčastnilo 13 párů z Rýmařova, Bruntálu a Tovačova.  
1. místo Tomáš Novák – Tomáš Riedl, 2. místo Jana Tihelková – Jiří 
Zahradník, 3. místo Jan Hnilo – Robert Piroška.
V sobotu 28. května následovalo třetí kolo Ryo ligy dětí 2022 v sin-
glech. Turnaje se zúčastnilo 17 dětí z Rýmařova, Břidličné a Bruntá-
lu. Hrálo se na šest kol systémem „Švýcar“. Hráči byli rozděleni do 
tří věkových kategorií. Nejstarší děti hrály dohromady chlapci s dív-
kami. Pořadí na medailových pozicích:
Starší děti: 1. místo Filip Šiba, 2. místo Hana Koniarzová, 3. místo 
Jakub Ludvar

se ráda v budoucnu věnovala? Dá se aerobikem jako profesionál-
ním sportem uživit?
Sama, jako vrcholový sportovec, se bohužel sportem uživit nedokážu. 
V budoucnu bych se proto chtěla věnovat trénování dětí a předávat 
jim své zkušenosti. Už teď vypomáhám, jak jen se dá. Zároveň bych 
si ale chtěla najít i práci se stálým příjmem. Proto budu na podzim 
zahajovat studium na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Co vás čeká v nejbližší době, na co se těšíte?
Kvůli zranění lýtkového svalu jsem musela celou jarní sezónu vyne-
chat, a tak se v blízké době můžu těšit jen z podzimní sezóny, kde se 
budu soustředit na MČR. V příštím roce snad opět klapne nominace.
Děkuji za rozhovor.

JS
Foto: archiv SK Studio a Zdraví
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Mladší dívky: 1. místo Helena Krečmerová, 2. místo 
Libuše Machová, 3. místo Kateřina Metelková
Mladší hoši: 1. místo Adam Radecký, 2. místo Lukáš 
Horský, 3. místo Vít Štanglica
Elévové: 1. místo Richard Trlica, 2. místo Radek 
Šašinka
Badmintonové turnaje jsou pořádány místním klu-
bem SK Badec Ryo za podpory města Rýmařova.

Michal Kaláb
Foto: archiv klubu SK Badec Ryo

Koloběžkové mistrovství Slovenska v banské bystrici
Tradiční Banskobystrický maraton vyhlášený jako mistrovství Slovenska 
byl v sobotu 4. června festivalem sportovních aktivit, při kterých kromě 
běžců spolu závodila také kolečka, tedy slovensky „kolieska“. Mezi ko-
lečka na Slovensku patří inline brusle, handbike a také koloběžky. 
Kategorie byly rozděleny následovně tak, že první startovali nejrych-
lejší handbike, za nimi po pěti minutách velmi rychlé inline brusle, 
za nimi profi koloběžkaři od 15 let výše na 21 km a nakonec největší 
kategorie mládeže do 15 let společně s hobby jezdci pouze na 7 km. 
Zajímavé bylo, že poslední zmíněná kategorie mládeže a hobby byla 
sloučená pro inline i pro koloběžkáře, rozdělená pouze dle pohlaví. 
Závodní tratí se na několik hodin stala široká rychlostní silnice, kde 
se jen s malým převýšením v jednu chvíli „motalo“ přes 150 závod-
níků na kolečkách. Vyhlašování bylo dle kategorií, tedy bez rozlišení 
dalších věkových kategorií. V největší smíšené kategorii mládeže 
a hobby jezdců se na 2. příčce mezi muži umístil Filip Krečmer na 
koloběžce, kdy ho předčil jen dospělý slovenský inline závodník. 
V profi koloběžkách žen se na 3. příčce umístila Věra Vybíralová, 
kterou předjela první mistryně Česka a druhá mistryně Slovenska. 
Za zmínku stojí i 6. místo veterána Patrika Krečmera v kategorii 

profi koloběžkářů mužů. Všichni tři naši závodníci jsou jezdci týmu 
KOSTKA Racing. 

Foto a text: Patrik Krečmer

Závodníky přivítalo první kolo Rollo ligy v Račicích
Olympijský areál vodních sportů Račice, nazývaný také „Labe aréna“, 
přivítal po tříleté pauze o víkendu 28.–29. května koloběžkové závodní-
ky v prvním republikovém kole Rollo ligy. 
V sobotu byla po obědě na programu časovka, tedy postupné indivi-
duální starty na 10 km pro muže, 7 km pro ženy a další kratší vzdá-
lenosti pro mladší kategorie. V podvečer pak ještě proběhly štafety 
žáků, kadetů a dospělých kategorií. V neděli následovaly velmi ná-
ročné dlouhé závody na 40 km pro muže, 30 km pro ženy a kratší pro 
mladší kategorie. 
Závody byly velmi zajímavé, diváci mohli na pětikilometrovém as-
faltovém okruhu fandit svým favoritům při opakovaných průjezdech. 
Divácky nejvíce „nervy drásající“ se staly štafety, během nichž neby-

la na úzké trati nouze o kolize při předávání koloběžek, ale naštěstí se 
vše obešlo bez velkých zranění. 
Následující výčet rýmařovských reprezentantů doplňuje v závor-
kách jejich umístění: Adam Lašák (2.), Anna Fryblíková (3., 2., 2.), 
Kryštof Vystrčil (2.), Šimon Kroutil (1., 1., 1.), Filip Krečmer (2.), 
Marek Sázel (3., 1., 2.), Jan Vinohradník (2., 3.), Jakub Vystrčil (2.), 
Petra Zahradníková (2., 1., 2.), Veronika Rožňáková (2., 3.), Amálie 
Vinohradníková (1., 1., 1.), Klára Slováková (2., 1.), Tomáš Sedlář  
(1., 1.), Ondřej Baslar (2., 2.), Jakub Kobak, Věra Vybíralová (1., 1., 2.), 
Patrik Krečmer. Tým KOSTKA Racing se opět bezkonkurenčně pro-
sadil mezi mládeží, ale také v dospělých kategoriích, mezi které se 
počítají i junioři. 

Patrik Krečmer
Foto: Pavlína Kobaková
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Dětský den na Jiskře vyšel na jedničku
V pátek 3. června uspořádala Jiskra Rýmařov ve fotbalovém areálu dět-
ský den. V průběhu celodenní akce zde zábavu našlo několik stovek lidí.

Dětský den začal již dopoledne, kdy do fotbalového areálu přišly děti 
z rýmařovských mateřských škol a žáci 1. a 2. třídy základní školy. 
Připraveno pro ně bylo celkem 21 stanovišť zaměřených na pohybové 
aktivity.
„Akce vyšla na jedničku. Základem bylo pěkné počasí, což vyšlo. 
Ráno v areálu bylo na tři sta dětí, které se dle toho, co jsem vypozoro-
val, náramně bavily. Každé dostalo nějakou odměnu. Odpoledne pře-
šlo ve volnou zábavu s atrakcemi a s hudbou. Podle počtu přítomných 
dětí a rodičů si myslím, že se nám akce velice vydařila,“ uvedl Milan 
Furik, předseda SK Jiskra Rýmařov.
Odpoledne byl pro děti připraven skákací hrad, malování na obličej, 
střelba z luku a bumper ball. Nejmenší děti si zase mohly zaskákat 
v pytli, zaházet si raketami na planety či vyzkoušet si přesné hody do 
sopečných kráterů. A protože Jiskra je oddílem fotbalovým, nechybě-

ly samozřejmě ani atrakce zaměřené na nejpopulárnější sport. Děti si 
mohly zastřílet na terč a bránu či si zahrát fotbálek v jedné ze dvou 
malých arén.
„Chtěli jsme pro naše ratolesti uspořádat nějakou zábavu. Zároveň 
jsme jim ukázali, že v Rýmařově je sportovní areál, kde se mohou vy-
řádit. No a kdyby se v budoucnu chtěly honit za kulatým nesmyslem, 
tak ví, kde nás hledat,“ pokračoval v hodnocení dne Milan Furik.
Páteční den byl velice vydařený. Na své si odpoledne nepřišly pouze 
děti, kterých bylo plné hřiště, ale i dospělí, kteří mohli využít příjem-
ného posezení s hudbou a občerstvením.
„Příprava byla náročná. Máme však s pořádáním podobných akcí ur-
čité zkušenosti. Nic by samozřejmě nefungovalo, nebýt nadšení našich 
trenérů, dobrovolníků a mládežníků, kteří s přípravou pomohli. Všem, 
kteří se na organizaci dětského dne na Jiskře podíleli, bych chtěl touto 
cestou velmi poděkovat,“ uzavřel Furik.

Tomáš Lašák
Foto: redakce, archiv klubu

Závěr sezóny Jiskře nevyšel
Fotbalový ročník divize F 2021/22 je u konce. Fotbalisté Rýmařova jej 
zakončili v horní polovině, když obsadili 7. místo ve čtrnáctičlenné 
tabulce. Na výkonnostním propadu týmu se citelně podepsalo velké 
množství zranění. „Takovou sezónu jsem snad ještě nezažil,“ krčil po 
posledním utkání rameny Milan Furik. 

SK Jiskra Rýmařov – FK Nový Jičín 2:0 (1:0)
Na konci května si rýmařovští hráči poradili s Novým Jičínem. Tým 
Milana Furika se dostal do vedení ve 14. minutě, kdy nádhernou stře-
lou z dálky rozvlnil sít novojičínské brány v dobré formě hrající Mi-

chal Procházka. Po zbytek poločasu měla Jiskra územní převahu, do 
vyložené šance se však nedostávala. Po změně stran Nový Jičín srov-
nal dění na hřišti, ale branku nevstřelil. Uklidňující branku přidala 
Jiskra až v nastaveném čase druhého poločasu, když se po přihrávce 
Petra Navrátila prosadil Jan Tihelka, pro něhož to byla premiérová 
trefa v soutěžním utkání za rýmařovské áčko.

MFK Havířov – SK Jiskra Rýmařov  2:1 (1:1)
Nevydařený červen zahájila těsná prohra v Havířově. Slezané, které 
vede někdejší prvoligový hráč Miroslav Matušovič, byli po většinu 
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zápasu lepším týmem a ve 20. minutě se dostali do vedení. Jiskře se 
podařilo srovnat zásluhou Petra Navrátila o deset minut později. Bo-
hužel to byla nejenže jediná trefa rýmařovských hráčů v utkání, ale 
rovněž poslední gól, kterého v sezóně dosáhli. Z Havířova nakonec 
odjeli s prázdnou, když inkasovali tři minuty před koncem základní 
hrací doby. 

SK Jiskra Rýmařov – FC SO bruntál 0:2 (0:1)
Naplno se výsledkový a herní zmar zraněními zdecimovaných svě-
řenců Milana Furika projevil v posledních dvou utkáních. V okresním 
derby proti Bruntálu, jemuž rýmařovští hráči podlehli po dlouhých le-
tech, načala Jiskru brzká trefa Šindlera z 9. minuty. Ani jeden z týmů 
se po většinu zápasu nedostával do vyložených příležitostí. Jiskra ve 
druhém poločase měla územní převahu, ale nic z ní nevytěžila. V po-
slední desetiminutovce se pak ujala výstavní trefa Urbana, který gól-
mana Kameníka zaskočil z uctivé vzdálenosti. 

SFC Opava b – SK Jiskra Rýmařov 3:0 (2:0)
Pověstný kalich hořkosti si pak rýmařovští hráči vypili až do dna 
v posledním utkání sezóny, které sehráli ve Velkých Hošticích proti 
rezervě druholigové Opavy. Brzká trefa Veselého z 5. minuty je nača-
la. Čtvrt hodiny poté prohrávali po gólu Mikulenky již o dvě branky. 
Šance ke vstřelení měla i Jiskra, ale rána Konečného skončila na břev-
ně, Jeřábka pak ve stoprocentní šanci vychytal opavský gólman. Po 
změně stran se navzdory lepšímu výkonu rýmařovští hráči střelecky 
neprosadili, konečné slovo měli Slezané, kteří v 68. minutě gólem 
Krömera upravili na konečných 0:3 z pohledu Jiskry.

Na dotaz, zda je konečné 7. místo pro rýmařovské hráče zklamáním, 
trenér Furik odpověděl: „Takhle bych to nehodnotil. Musím říct, že 
takovou sezónu jsem ještě nezažil. Že byli hráči zranění, dobře… Ale 
ne tak dlouhodobě. Od prvního kola jsme nebyli schopní ani jednou 
nastoupit v nejsilnější možné sestavě. Doufám, že zranění hráči, až na 
Koldu, se pomalu blíží k plnému uzdravení. Pauza je hodně krátká, za 
měsíc nás již čekají první přáteláky, na začátku srpna pak mistráky. 
Odpočinek potřebujeme.“

Tomáš Lašák
Foto: Vlastislav Fojtík

Konečná tabulka Moravskoslezské divize F
1. Frýdlant n. O. 16 6 4 60:25 54
2. Bohumín 15 7 4 48:24 52
3. Polanka n. O. 15 5 6 43:23 50
4. Vítkovice 14 2 10 56:41 44
5. Opava „B“ 12 5 9 61:38 41
6. Karviná „B“ 13 2 11 63:43 41
7. JISKRA RýMAřOV 11 7 8 43:34 40
8. Bílovec 11 6 9 59:44 39
9. Frenštát p. R. 11 4 11 54:46 37
10. Nový Jičín 10 5 11 49:41 35
11. Havířov 9 5 12 39:48 32
12. Bruntál 7 6 13 35:51 27
13. Dětmarovice 3 4 19 23:81 13
14. Heřmanice 2 2 22 18:112 8

Fotbal na Rýmařovsku
Týmům z Rýmařovska, které hrají v nižších soutěžích, se během po-
sledního měsíce dařilo. Historický postup do Moravskoslezské divi-
ze F slaví hráči Břidličné, kteří minulý víkend v napínavém závěru 
krajského přeboru otočili nepříznivě se vyvíjející duel s Krnovem. 
V okresním derby prohrávali po prvním poločase 0:1, výsledek však 
dokázali zvrátit. Ani výhra 2:1 jim však ještě nemusela stačit, potře-
bovali zaváhání Kobeřic. Ty nezvládly domácí zápas proti Petřvaldu, 
jemuž podlehly 0:2. Díky tomu Břidličná urvala v posledním kole 2. 
místo! Ze III. třídy do okresního přeboru postoupilo Horní Město. 
Blízko postupu z okresního přeboru do I. B třídy je Stará Ves. Ta moh-
la mít splněno již po minulém víkendu. Potřebovala doma bodovat 
proti Dolní Moravici. Sokol však zápas nezvládl a prohrál 1:4. V so-
botu 25. června od 17:00 přivítá doma Vysokou-Pitárné. 

Krajský přebor – muži
27. kolo: Břidličná – Český Těšín 0:1; 28. kolo: Pustá Polom – Břid-
ličná 4:0; 29. kolo: Břidličná – Krnov 2:1.

tabulka
1. Krnov 22 3 3 83:32 69
2. Břidličná 16 3 9 72:41 51
3. Orlová 15 5 8 62:46 50
4. Hlubina 15 4 9 66:37 49
5. Kobeřice 14 7 7 65:40 49
6. Háj ve Slezsku 14 5 9 47:35 47
7. Pustá Polom 14 4 10 54:47 46
8. Jakubčovice 14 3 11 49:46 45
9. Oldřišov 11 5 12 60:49 38
10. Petřvald na Moravě 10 6 12 52:51 36
11. Brušperk 9 8 11 34:36 35
12. Český Těšín 10 2 16 37:37 32
13. Dolní Datyně 6 7 15 33:61 25
14. Petrovice 4 5 19 28:93 17
15. Čeladná 2 1 25 25:116 7
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Tomáš Lašák

11. Brantice 5 6 12 35:61 21
12. Osoblaha 6 2 15 47:93 20
13. Lomnice 0 2 20 22:114 2

III. třída – muži
11. kolo: Ryžoviště – Razová 3:3; Dětřichov nad Bystřicí – Horní 
Město 2:3; Milotice nad Opavou – Malá Morávka 5:4; 12. kolo: Nové 
Heřminovy – Dětřichov nad Bystřicí 3:0 kontumačně; Horní Město – 
Ryžoviště 11:2 

tabulka
1. Horní Město 11 1 0 66:16 34
2. Nové Heřminovy 10 0 2 59:15 30
3. Milotice nad Opavou 5 1 6 35:51 16
4. Malá Morávka 5 0 7 23:38 15
5. Razová 4 1 7 30:54 13
6. Dětřichov nad Bystřicí 4 0 8 37:34 12
7. Ryžoviště 1 1 10 16:67 4

Okresní přebor – muži

24. kolo: Lichnov – Stará Ves 2:1; Vrbno p. Pradědem – Dolní Mo-
ravice 7:0; Osoblaha – Velká Štáhle 2:2; Lomnice – Světlá Hora 0:0; 
25. kolo: Stará Ves – Vrbno p. Pradědem 3:1; Dolní Moravice – Svět-
lá Hora 6:0; Osoblaha – Lomnice 7:3; Velká Štáhle – Slezské Rudol-
tice 10:1; 26. kolo: Brantice – Velká Štáhle 0:2; Lomnice – Dolní Mo-
ravice 2:6; Světlá Hora – Stará Ves 1:5; 14. kolo: Stará Ves – Dolní 
Moravice 1:4; Lomnice – Slezské Rudoltice 1:7.

tabulka
1. Stará Ves 17 1 5 78:41 52
2. Vrbno p. Pradědem 16 3 5 81:34 51
3. Lichnov 15 4 4 79:26 49
4. Dolní Moravice 14 5 5 71:37 47
5. Velká Štáhle 11 3 10 66:50 36
6. Světlá Hora 11 2 10 44:44 35
7. Vysoká-Pitárne 10 3 9 50:49 33
8. Slezské Rudoltice 9 3 12 60:66 30
9. Staré Město 8 4 11 44:51 28
10. Horní Benešov 8 4 12 40:51 28
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Telefon +420 728 706 154 
email: jmcompany.kampan@gmail.com 

www.jmcompany.eu

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE 
pro náš závod v RÝMAŘOVĚ 
na pozici:

DĚLNÍK VE VÝROBĚ

21 000,- 
ČISTÉHO 

ZA DĚLNICKOU 
PROFESI

21 000,- 
NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK

DOPRAVA 
DO TOVÁRNY 

ZDARMA

MOŽNOST 
UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ 
ZDARMA

DALŠÍ 
BENEFITY

JM COMPANY 
Czech Republic s.r.o.

Váš partner 
na poli zpracování 

technologického odpadu

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

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

Telefon:	603	509	480
Věra	Ryšavá

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

Zubní laboratoř Věra Ryšavá 
v Rýmařově

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

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

zhotovuje	bezkovové	estetické	
zubní	náhrady	nejmodernější	

technologií	DEFLEX
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Projekt "Hasiči v akci, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002529, je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

hudební skupina

orientální tance

pěvecký soubor

hudební skupina

hudební skupina

hudební skupina

hudební skupina

12:00-18:00 atrakce pro děti - hasičský skákací hrad, nafukovací
skluzavka hasičské auto, soutěže s hasičskou tematikou, malování
na obličej, hasičské pexeso a omalovánky, sportovní soutěže atd.
cca 23:00 noční překvapení
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Životnost dřevostavby RD Rýmařov 
oceníte vy i vaše vnoučata

Představujeme vám Bungalov 106
•	Vzdušný	a	prosvětlený
•	Praktické	využití	vnitřních	dispozic
•	Prostorné	pokoje
•	Nízká	energetická	náročnost

Více	informací	na: www.rdrymarov.cz

Do	našeho	týmu	hledáme	zručné	dělníky a montážníky  
a	také	šikovného stavbyvedoucího a statika

RD Rýmařov je více než 50 let 
synonymem kvalitního bydlení

Chcete	pracovat	se	špičkami	v	oboru?	Staňte	se	součástí	našeho	týmu.	

Více	o	našich	volných	pozicích	naleznete	zde:
www.rdrymarov.cz/kariera

PŘIDEJTE SE K NÁM 

•	Jistotu,	stabilitu	a	zázemí	renomované	firmy

•	Partu	fajn	kolegů,	se	kterými	vám	bude	dobře

•	Stálou	mzdu	+	měsíční	osobní	bonusy

•	Odměny	při	životním	a	pracovním	jubileu

•	5	týdnů	dovolené

•	Příspěvek	na	stravování

•	Příspěvek	na	dovolenou

•	…a	spoustu	dalších	benefitů

NABÍZÍME:
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