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Aktuálně z města

Počet rýmařovských zastupitelů se nezmění, 
bude jich opět 21

V září  proběhnou komunální  volby,  ve kterých občané  rozhodnou o novém slože-
ní zastupitelstev měst a obcí. Stávající  zastupitelé musí  v závěru svého mandátu 
stanovit počet členů tohoto kolektivního orgánu samosprávy pro nadcházející čtyři 
roky. Během posledního zasedání schválili rýmařovští zastupitelé zachování počtu 
21 mandátů na volební období 2022–2026. 

Letošní volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. září a v sobotu 24. září. 
Těmito dny zanikne mandát členů zastupitelstva a skončí čtyřleté volební období 
zastupitelstev zvolených ve volbách roku 2018. Podle platných zákonů musí sta-
novit počet členů zastupitelstva stávající zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů 
přede dnem voleb. Při stanovení počtu členů zastupitelstva se přihlíží především 
k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Pro město velikosti Rýmařova je 
stanoveno rozpětí od 11 do 25 členů. 
Od počtu zastupitelů se odvíjí také počet radních, který musí být lichý, nejméně 
5 a nejvíce 11, ale současně nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastu-
pitelstva.
Má-li být zachován osvědčený princip projednávání všech důležitých záležitos-
tí ve výborech a komisích, které jsou tvořeny zejména členy zastupitelstva, je 
zachování počtu členů rady města (kterou tvoří vesměs předsedové důležitých 
výborů a komisí) i zastupitelstva v dosavadní výši účelné, ne-li nezbytné. Dosa-
vadní počet zastupitelů se až dosud jevil jako optimální a žádný návrh na jeho 
zvýšení na 23 nebo 25 členů nebyl zaregistrován. 
Podle rozhodnutí zastupitelů bude mít tedy nejvyšší orgán samosprávy znovu 21 
členů a rada města 7 členů. Zachován tak bude stejný počet, který má Rýmařov 
dlouhodobě.

Foto a text: JS

Město schválilo darování budov ZUŠ  
Moravskoslezskému kraji

Zastupitelstvo  města  schválilo  na  svém  zasedání  23.  června  darování  pozemků 
a budov  Základní  umělecké  školy  Rýmařov  na  Čapkově  ulici  440/6  a Divadelní 
383/10 Moravskoslezskému kraji. 
O darování budov užívaných ZUŠ Rýmařov požádal Moravskoslezský kraj již 
v únoru 2021. Důvodem byly nevyhovující podmínky pro výuku uměleckých 
oborů – koncertní sál a učebny hudebních oborů jsou v různých budovách, což 
vyžaduje neustálé stěhování hudebních nástrojů. Prostory jsou navíc nepodnětné 
a mají nevyhovující sociální zázemí. Oba objekty užívá kraj bezplatně na zákla-
dě smlouvy o výpůjčce od města. Město za užívání objektů od kraje neinkasuje 
žádný nájem, a nemá tudíž prostředky na nutnou rekonstrukci. Oprava budov 
z prostředků města a její promítnutí do nájemného by vedly ke skokovému navý-
šení školného. Kraj jako zřizovatel ZUŠ přispívá pouze na mzdy, všechny ostat-
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ní náklady musí škola hradit z vybraného školného. Opravu by tedy 
v konečném důsledku zaplatili rodiče ve školném svých dětí.
V červnu 2021 schválilo zastupitelstvo záměr darování pozemků 
a budov a uložilo vedení města jednat o podmínkách a možnostech 
daru. Poté si Moravskoslezský kraj nechal zpracovat studii stavebních 
úprav objektů a počítá s následujícím využitím a stavebními úprava-

mi. Do budovy na Čapkově ulici 440/6, která je nyní využívána pro 
hudební obory, se přesunou výtvarný a literárně-dramatický obor. 
Vznikly by zde tři ateliéry, dvě keramické dílny, učebna s pódiem, 
kostymérna, sklady, zázemí pro vyučující, hygienické zázemí a zeza-
du domu na fasádě výtah pro invalidní návštěvníky budovy. Hudební 
a taneční obor by se po rekonstrukci přesunuly do budovy na Divadel-
ní ulici 383/10, kde vzniknou dvě hudební zkušebny, šest hudebních 
učeben a sklad nástrojů. Taneční obor získá nový sál a šatny. Dále se 
rekonstrukce dotkne stávajícího velkého sálu, hygienického zázemí, 
kabinetů a kanceláří. Odhadované náklady rekonstrukce obou budov 
dle studie jsou 18,1 mil. korun bez DPH, tj. 21,9 mil. korun s DPH. 

Při jednání zástupců města a ZUŠ se zástupci Moravskoslezského 
kraje o podmínkách a možnostech daru bylo dohodnuto, že se kraj 
zaváže využívat budovy výlučně pro činnost a potřeby základní umě-
lecké školy. Kraj na základě dohody nesmí bez předchozího písemné-
ho souhlasu města zatížit nemovitosti jakýmkoli právem třetí osoby 
a nepřevede své vlastnické právo k předmětu daru na jakoukoli třetí 
osobu, ať už úplatně, či bezúplatně. Zákaz byl sjednán na dobu urči-
tou, a to na 20 let, což je považováno za hraniční, delší lhůta už je po-
kládána za dobu neurčitou, kterou si ze zákona nelze dohodnout. Dále 
se kraj zavázal vybudovat na zahradě vedle budovy na Čapkově 10 
zázemí (např. altán nebo posezení) sloužící potřebám ZUŠ. Za těchto 
podmínek zastupitelé darování budov schválili.
V současné době probíhá majetkoprávní vyrovnání s majiteli soused-
ních nemovitostí objektu na Divadelní ulici, který se po rekonstrukci 
v 70. letech 20. století malou výměrou nachází na cizích pozemcích. 
Poté bude přistoupeno k podpisu darovací smlouvy. 

JS
Foto: archiv ZUŠ Rýmařov

Novou nákupní zónu na Opavské zastupitelstvo neschválilo
Zastupitelstvo  města  se  na  svém  posledním 
zasedání 23. června zabývalo žádostí o odpro-
dej pozemku parc. č. 3381/3 v k. ú. Rýmařov, 
kterou předložily městu dvě developerské spo-
lečnosti – DIVIDEND PLUS, spol. s r. o., a Lekvi 
Development, s. r. o., a to za účelem výstavby 
prodejny potravin Billa a dalších čtyř obchod-
ních jednotek nepotravinářského charakteru. 
Společnost DIVIDEND PLUS zaslala situač-
ní zákres (viz obrázek). Dle toho zákresu by 
na zmíněném pozemku na Opavské ulici vy-
budovala prodejnu potravin Billa a čtyři ob-
chody pro drogerii, lékárnu, zoo a textil. Spo-
lečnost Lekvi Development uvedla, že by zde 
rovněž vystavěla Billu s dalšími obchody typu 
drogerie, textil, domácí potřeby apod. Dále 
uvedla, že bude záležet i na tom, které obcho-
dy by město případně chtělo upřednostnit. 
Projednávaný pozemek je dle platného územ-
ního plánu součástí plochy VP (výroba prů-
myslová), kde je hlavní využití určeno pro 
stavby průmyslové výroby a dále pro stavby 
pro drobnou řemeslnou výrobu, technické 
služby, skladování, velkoobchod a diskontní 
prodejny, stavby pro obchod, ubytování, au-
tobazary a čerpací stanice pohonných hmot, 
sběrny surovin atd. Z hlediska územního plá-

nu byla navrhovaná stavba obchodů na uve-
deném pozemku možná.
Projednávala se velikost a umístění požado-
vané plochy z hlediska toho, že by prodejem 
její prostřední části mohla průmyslová zóna 
ztratit potenciál a bylo by komplikované 
ostatní plochy obsadit. Byl vyčíslen a zvažo-
ván přínos finančních prostředků do rozpočtu 
města za prodej parcely a každoroční příjem 
z daní. Bral se ohled také na již existující 
nabídku potravinářských obchodů a řetězců, 
možné vytvoření nových pracovních míst ve 

městě, zvýšení konkurence mezi stávající-
mi obchodníky i negativní dopad na místní 
drobné podnikatele. Zvažována byla do-
stupnost daného místa pro pěší a bezpečnost 
chodců. Zastupitelé se zamýšleli i nad presti-
ží prodejen Billa a dlouhodobým výhledem 
nákupních zvyklostí obyvatel.
Po pečlivém zvážení zastupitelé rozhodli, že 
stavba tohoto typu obchodu mimo intravilán 
města je nekoncepční, a záměr prodeje zmí-
něného pozemku neschválili. 

JS
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Ozimek slavil výročí s partnerskými městy
Polské  partnerské  město  Ozimek  pořádalo  ve  dnech  18.–19.  června 
Dny města. Součástí byly také oslavy výročí spolupráce s partnerskými 
městy Heinsbergem, Schottenem, Krompachy, Přerovem a Rýmařovem. 
V roce 2022 navíc Ozimek slaví 60. výročí udělení městských práv. 

V pátek 17. června proběhla v ozimeckém Domě kultury Konference 
výročí partnerství. Při zahájení mohli účastníci zhlédnout divadelní 
zpracování pověsti o vzniku Ozimku. Následně byla v krátkých pre-
zentacích představena všechna zmíněná partnerská města, zazněly 
také projevy jejich představitelů. Všichni se shodli na tom, že vzá-
jemná spolupráce měst napříč Evropou je velkým přínosem. 
Město Rýmařov podepsalo partnerskou smlouvu s Ozimkem 17. květ-

na 1997, oslavovali jsme tedy 25. výročí spolupráce. „Vzniklo mezi 
námi přátelství. Za tu dobu jsme si vyměnili spoustu zkušeností, na-
hlédli do svých kultur a realizovali nespočet projektů. Setkáváme se 
nejen my, představitelé obcí, ale také naše sportovní kluby, děti či 
senioři. A takto by měla spolupráce vypadat – propojit se ve všech 
oblastech napříč generacemi,“ zaznělo v projevu rýmařovského sta-
rosty Luďka Šimko. Zároveň poděkoval přátelům z Ozimku za jejich 
vstřícnost a přátelství. „Pevně věřím, že naše spolupráce potrvá ještě 
po několik generací,“ dodal na závěr. 
Starosta Ozimku Mirosław Wieszołek zmínil ve své řeči průkopníky 
česko-polské spolupráce, kterými byli Marek Musial a Pavel Kolář. 
Vyzdvihl nejen vzájemné česko-polské projekty, ale také pomoc Rý-
mařova na počátku covidové pandemie v roce 2020. 
V sobotu pokračovaly oslavy Dnů města. Malí polští fotbalisté ve 
věku 6–8 let se utkali v napínavém turnaji, kterého se zúčastnilo 13 
družstev. Starší žáci SK Jiskra Rýmařov pak nastoupili v miniturnaji 
proti hráčům z německého Heinsbergu a z Ozimku. Bojovali statečně 
za hlasité podpory českého publika, ale na silnější soupeře nestačili. 
Z turnaje si odnesli bronzový pohár. 
Ozimeckých oslav se zúčastnili také zástupci rýmařovských dobro-
volných hasičů a mladí hasiči z kroužku SVČ Rýmařov. V sobotu 
dopoledne předvedli své dovednosti v soutěži, odpoledne si užili vý-
let do Juraparku v Krasiejówě. V neděli je čekala návštěva Krakova 
a hasičského muzea v Mysłowicích. 
Bohatý program měli připravený také představitelé obcí Rýmařov-
ska, kteří se společně se zástupci MAS Rýmařovsko v pátek zúčastnili 
dvou konferencí, podívali se na Turawské jezero nebo na farmu lam 
alpaka v Chrząstowicích.
Početnou českou výpravu doplnili rybáři, kteří v sobotu dopoledne 
soutěžili na sportovním rybníku v Biestrzynniku. I když je rybář-

Rýmařovští starší žáci v zápase proti německému Zeilu

Hasičské soutěže

Konference výročí partnerství

Představitelé jednotlivých měst zahajují Dny Ozimku

Rýmařovská skupina All stars tribute zahrála v sobotním programu
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Nabídka pro kandidáty do komunálních voleb
Na základě zájmu politických stran a hnutí kandidujících v komunál-
ních volbách v ORP Rýmařov rozhodla tajemnice Městského úřadu 

Rýmařov, že umožní všem kandidujícím stranám a hnutím využít pro 
pořízení fotografií kandidátů prostory zasedací místnosti radnice na 
náměstí Míru. Focení bude možné po předchozí domluvě v termínu 
od 21. 7. do 15. 8. 2022, vždy v úřední době, vlastním fotoaparátem 
zájemce. 
Stejné podmínky kandidujících stran a hnutí jsou předpokladem pro 
férovou a korektní politickou soutěž. Zejména nově vzniklá hnutí, 
která nemají oporu domovských politických stran, nedisponují dosta-
tečným zázemím a mají ztížené podmínky při realizaci své předvoleb-
ní kampaně. Nabídka města Rýmařova může tuto nevýhodu alespoň 
částečně zmírnit.
Kontakt: 
Světlana Laštůvková, tel. č. 554 254 121, e-mail: lastuvkova.svetla-
na@rymarov.cz
Podatelna, tel. č. 554 254 100, e-mail: podatelna@rymarov.cz

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: redakce

Inzerce a příspěvky pro předvolební kampaň
V  předvolebním  vydání  Rýmařovském horizontu mají  jednotlivé  regis-
trované  subjekty  podle  Zásad pro  tištěná a elektronická média města 
Rýmařova možnost inzerovat zdarma, a to v rozsahu jedné poloviny čer-
nobílé strany A4 (formát na šířku). Další  inzerci v rozsahu maximálně 
jedné strany A4 (barevné či černobílé) je možno dokoupit za standardní 
poplatek. 
Předvolební vydání Rýmařovského horizontu vyjde v pátek 26. srp-
na 2022 (uzávěrka příjmu inzerce je 17. srpna 2022).
Současní zastupitelé mohou také využít prostor v rubrice Aktuálně 
z města v podrubrice „Názory rýmařovských zastupitelů“. Zastupitel 

má v každém vydání právo na uveřejnění jednoho příspěvku. Rozsah 
textu jednoho příspěvku zastupitele v daném čísle je omezen na 3 600 
znaků včetně mezer, titulků a podpisů. Prostor vyhrazený příspěvkům 
všech zastupitelů je v každém čísle omezen na dvě tiskové strany A4. 
Jednotlivé příspěvky zastupitelů jsou řazeny v pořadí, v jakém byly 
redakční radě doručeny. Další podrobnosti a plné znění Zásad pro tiš-
těná a elektronická média města Rýmařova v PDF dokumentu najdete 
na www.rymarov.cz/rymarovsky-horizont. Na tomto odkazu najdete 
i ceník placené inzerce.

JS

Byla dokončena oprava multifunkčního hřiště v Janovicích 
Původní,  již  nevyhovující  hřiště  v místní  části  Janovice mezi  ulicemi 
Školní a Cihlovou prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Vzniklo zde nové více-
účelové sportovní hřiště pro širokou veřejnost. 
Stavební práce zahrnovaly odstranění původního asfaltového povrchu 
a odvodnění hřiště. Na podkladní vrstvy z drceného kameniva byl po-
ložen drenážní asfalt a sportovní povrch tartan. Plocha hřiště je lemo-
vána obrubníky a oplocena. V dolní části plotu je dřevěný mantinel do 
výšky jednoho metru, nad ním je nataženo pletivo do výšky 5 metrů.
Na hrací ploše jsou vyznačeny jednotlivé linie pro různé druhy kolek-
tivních sportů. Součástí vybavení je síť pro tenis a volejbal s příslu-
šenstvím, basketbalový koš a dvě sklopné branky pro malou kopanou 
a házenou. Vybavení, které bude uloženo v uzamčeném boxu u hřiště, 
si mohou zájemci bezplatně zapůjčit po předchozí domluvě v rýma-
řovském informačním centru (tel. 554 212 381). 
Mobiliář zahrnuje také čtyři lavičky k posezení, odpadkové koše 
a stojany pro kola. Doufáme, že hřiště bude dlouho sloužit svému 
účelu a nedotkne se ho řádění vandalů. 

Foto a text: Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

ské štěstí tentokrát minulo, odměnou jim byla pohodová atmosféra 
v krásné krajině. 
V odpoledních hodinách začaly oslavy přímo v Ozimku. Slavnostní 
průvod vedený místním orchestrem vyšel od kostela sv. Jan Křtite-
le a pokračoval městem na hřiště u Základní školy č. 3. Zde se ode-
hrál bohatý kulturní program. Slavnosti zahájila rýmařovská kapela 
All Stars Tribute, která sklidila zasloužený aplaus. Návštěvníky poté 
pozdravili zástupci jednotlivých partnerských měst. Následovala vy-
stoupení místních dětí i dospělých z uměleckých kroužků. Vrcholem 

sobotního dne byl koncert populární polské kapely Feel. Hvězdou ne-
dělního programu byl známý polský komik Igor Kwiatkowski. 
Pohostinnost a přátelská atmosféra provázely členy české výpravy 
na každém kroku. Děkujeme a těšíme se na podzimní setkání u nás 
v Rýmařově na Dřevařských, lesnických a mysliveckých dnech. Měs-
to Rýmařov při této příležitosti oslaví také výročí partnerství s němec-
kým Schottenem a slovenskými Krompachy. 

Foto a text: Jana Hrbáčová 
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa podle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

StArOStA MěStA rýMAřOVA VYHLAŠUJE
VýBěrOVé říZENí

na obsazení pozice strážníka/strážnice Městské policie rýmařov

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

kání osvědčení o splnění stanovených odborných 
předpokladů, 

 8. platová třída – 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 + zvláštní příplatek + 
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 po-
licii, 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 strážní-
ka, čekatele a strážníka obecní policie,

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

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

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že 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 zá-
kona č. 553/1991 Sb.

2. Požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko, zda existují 
skutečnosti nasvědčující tomu, že uchazeč založil, podporuje, propagu-
je 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 toho-
to 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 výběrovému 
řízení: 
Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat:
1. Elektronická podoba
a) Prostřednictvím datové schránky – 7zkbugk. V předmětu zprávy uveď-

te text: „Výběrové řízení strážník Městské policie Rýmařov – Neotví-
rat“. Veškeré požadované dokumenty musí být autorizovaně konver-
továny (více zde: Autorizovaná konverze dokumentů – Česká pošta 
(ceskaposta.cz). 

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

b) Prostřednictvím e-podatelny (podatelna@rymarov.cz); přihláška může 
být podána s uznávaným elektronickým podpisem i bez něj. Je-li přihláš-
ka 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 konver-
továny, 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:      20. 9. 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 obsazení pozice referenta/referentky finančního odboru 

majetkoprávní agenda

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

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

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

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

jmů, výpůjček, prodejů, výkupů, směn, věcných břemen, předkupních 
práv apod.) včetně přijímání žádostí občanů a jiných subjektů, zpraco-
vání podkladů pro jednání samosprávných a poradních orgánů města, 
zajištění požadavků na zveřejnění, zpracování a ukládání příslušných 
smluv a podávání návrhů na zápis změn v katastru nemovitostí,

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

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

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

	zpracování návrhů na zápisy nemovitostí města do katastru nemovitostí 
(novostaveb, nezapsaných existujících objektů, změn vlastnictví, změn 
v obsahu zápisů), odstraňování nesouladu údajů v katastru nemovitostí,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schránky – 7zkbugk. V předmětu zprávy uveďte text: „Výběrové řízení 
Referent/referentka finančního odboru – Neotvírat“. Veškeré požado-
vané dokumenty musí být autorizovaně konvertovány (více zde: Auto-
rizovaná konverze dokumentů – Česká pošta – ceskaposta.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 uznávaným elektronickým podpisem i bez něj. Je-li při-
hláška podána bez uznávaného elektronického podpisu, je uchazeč po-
vinen doplnit svůj podpis na přihlášce nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne odeslání přihlášky. Požadované přílohy mohou být autorizova-
ně konvertovány či doloženy v listinné podobě.

2. Listinná podoba
Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb České 
pošty či osobně doručit do podatelny Městského úřadu Rýmařov na adre-
su náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Na obálku vyznačte text: „Vý-
běrové řízení Referent/referentka finančního odboru – Neotvírat“.
Lhůta pro podání přihlášky:      20. 9. 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 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 dopo-
ručenou zásilkou zpět uchazečům.
Pro bližší informace k náplni práce prosím kontaktujte vedoucího finanč-
ního odboru Městského úřadu Rýmařov Ing. Martina Ondru, tel. 554 254 
150. Ostatní dotazy k výběrovému řízení podá Mgr. Monika Krykorková, 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel. 554 254 132.

Mgr. Monika Krykorková
tajemnice 
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Oprava silnice u Stránského
Probíhá rekonstrukce silnice II/445 od hranice Olomouckého kraje 
k místní části Stránské. Stavba, kterou realizuje firma Kareta, pro-
bíhá dle harmonogramu. Již jsou hotové práce na propustcích a byla 
provedena recyklace spodní vrstvy silnice. Stavební práce na mos-
tě skončily a zbývá osadit zábradelní svodidla. Byly položeny dvě 
vrstvy asfaltu a dokončuje se záchytné zařízení a další práce. Stavba 
bude kompletně hotova k 1. říjnu 2022. Celková cena rekonstrukce 
činí 27,6 mil. korun.

Text a foto: Jaroslav Kala
vedoucí střediska Bruntál

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

Názory rýmařovských zastupitelů 

Připravovaný MEGAPOdVOd na voličích hnutí ANO v rýmařově
Každé 4 roky po registraci kandidátních listin do komunálních voleb 
se občané ve více jak 6 200 obcích a městech České republiky stávají 
takříkajíc svědky setrvání, odchodu nebo nástupu nových volebních 
uskupení.
Nejinak tomu bude ve volebním roce 2022 i v Rýmařově a jeho 
místních částech. Konkrétně mám na mysli kandidátní listinu hnutí 
ANO 2011, kdy se při první volební účasti v našem městě v roce 2018 
toto uskupení pod mým vedením umístilo na skvělém druhém místě. 
Za standardních podmínek by se věrný volič hnutí ANO snad mohl 
oprávněně domnívat, že se v komunálních volbách 2022 zcela noví 
a snad i někteří staronoví kandidáti za ANO zcela jistě nezpronevěří 
zásadním principům hnutí, které Andrej Babiš vepsal do své populár-
ní publikace „O čem sním, když náhodou spím“.
Za všechny další si na tomto místě připomeňme alespoň tři z těchto 
zásad, se kterými sám Andrej Babiš a hnutí ANO vstupovali na celo-
státní politickou scénu do předčasných voleb v roce 2013, po odhale-
ných skandálech tehdejšího premiéra Petra Nečase a následném pádu 
vlády ČR v čele s ODS.
1. Jsme hnutí ANO. Nelžeme, nekrademe a pracujeme pro vás. 

Nejsme tradiční politická strana.
2. Bojujeme proti korupci a klientelismu. Jsme protikorupční 

hnutí.
3. Zavedeme princip řádného hospodáře a systém řádného výbě-

ru daní.
Tyto vytyčené principy jsem po dobu výkonu svého mandátu zastupi-
tele neochvějně zastával a razantně i prosazoval.
Některým osobám podílejících se na nekalých praktikách ve městě 
se však můj aktivní přístup a vytrvalá snaha o prosazování principů 
hnutí ANO znelíbily natolik, že ve „spolupráci“ s některými členy 
oblastního předsednictva hnutí ANO v Bruntále dosáhli takového 
stupně infiltrace do hnutí, že nyní sestavují vlastní kandidátní listinu 
v Rýmařově. Mezi takové však patřit nechci.

Jsem si jistý tím, že v případě účasti hnutí ANO v letošních komu-
nálních volbách v Rýmařově se na jeho kandidátní listině setkáte se 
jmény (nebo skrytě v pozadí), u nichž v převážné většině převládají 
diametrálně odlišné postoje a činy, než by ve spojitosti se shora nade-
psanými principy hnutí potenciální volič ANO v Rýmařově očekával. 
Při své vlastní zkušenosti v zastupitelstvu uvedu tři příklady.
1. „Černé“ stavby na ul. revoluční z let 2016–2017. Krajský úřad 

v Ostravě je rozhodnutím označil za nezákonné. Místním podnika-
telem také vybudované v rozporu s územním plánem pod přímým 
„dohledem“ a bez odpovídajícího zásahu od vedení města a odpo-
vědných úředníků odboru stavební úřad.

2. Nadržování a nerovné postavení nájemců při vymáhání pohledá-
vek na nájemném a službách. Prokázal jsem existenci zákonných 
úroků z prodlení ve výši téměř 1,7 mil. Kč a neochotu radnice k je-
jich vymožení.

3. Protekcionismus ve sféře sportu v rýmařově. Veřejná finanční 
podpora poskytovaná z veřejného rozpočtu vrostla od r. 2018 do 
letošního roku z cca 1,7 mil. Kč na částku více než 3 mil. Kč (viz 
také RH 29.04.2022).

Výrok jednoho z iniciátorů a štědrého mecenáše nynější „nové“ kan-
didátní listiny za hnutí ANO v Rýmařově před komunálními volbami 
v roce 2018 zněl: „Udělám všechno proto, aby hnutí ANO v Rýma-
řově nevyhrálo!“
Ty z vás, kteří sledují a zároveň jsou ochotni objektivně posoudit 
moji aktivní snahu o vymýcení klientelismu a protekcionismu z naše-
ho města, bych tímto rád ujistil, že v letošních komunálních volbách 
budu se svými souputníky na kandidátní listině nezávislých kandidá-
tů „ZMěNA pro rýMAřOV“ kandidovat znovu. Tedy znovu za 
prosazování principů rovnosti a práva, se kterými jsem před 4 lety do 
komunální politiky vstupoval.

JUDr. Jan Cuták, váš zastupitel

Užitečná informace

Práce na rekonstrukci silnice na Ovčárnu pokračují 
V letošním roce se po 15 letech projekční a investorské přípravy podaři-
lo zahájit rekonstrukci účelové komunikace Hvězda – Ovčárna, která je 
jedinou přístupovou cestou k vrcholu Pradědu. 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v roce 2021 schválilo rozpo-
čet, který zahrnoval i finance na realizaci této stavby. Následně bylo 
zahájeno jednání s dotčenými orgány státní správy včetně subjektů, 
které podnikají v oblasti Ovčárny a Pradědu. Jednání nebyla jedno-
duchá. Následně byly kompromisní požadavky přeneseny do zadá-
vacích podmínek do otevřeného výběrového řízení na zhotovitele 
stavby. Vzhledem ke stále rostoucím cenám stavebních materiálů byl 

aktualizován rozpočet, který se navýšil o 50 % oproti původnímu, a to 
na částku 60 mil. korun s DPH. Výběrové řízení vyhrála firma Swie-
telsky stavební, s. r. o. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám byly práce zahájeny ve 21. 
týdnu a ukončeny by měly být ve lhůtě 135 dnů, tj. ve 43. týdnu le-
tošního roku. Rekonstruovat se bude 400metrový úsek této silnice 
v rámci I. etapy. II. etapa se připravuje na rok 2023, pokud budou 
v rozpočtu MSK schváleny finanční prostředky. Nyní na silnici probí-
hají vrtací a kotvicí práce, které zabezpečí stabilizaci tělesa vozovky. 
Vozovka bude na pravém okraji po celé délce osazena železobetono-
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vou římsou kotvenou mikropiloty, na které bude osazeno svodidlo.
S denním plánem pracovní doby a průjezdnosti se mohou návštěvníci 
seznámit na webových stránkách www.ssmsk.cz. V rámci bezpečnos-
ti je nutné dodržovat veškeré pokyny a dopravní značení a být velmi 
opatrní. Zvláště cyklisté a koloběžkáři by měli dodržovat nastavená 
pravidla, aby nedošlo k nehodě, například s autobusem. Zhotovitel 
musí být připraven i na situaci, kdy bude nutný výjezd vozidel IZS. 
Věřím, že se stavbu podaří realizovat v termínu a bez problémů.

Text a foto: Jaroslav Kala
vedoucí střediska Bruntál

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

Uzavírka silnice ryžoviště – Lomnice a železničního přejezdu  
v dětřichově nad Bystřicí

Do 13. září 2022 probíhá oprava silnice III/4401 
Ryžoviště – Lomnice. Opravovaný úsek začíná 
v místě  křižovatky  se  silnicí  II/440.  Silnice 
bude  zcela  uzavřena,  průjezd  bude  umožněn 
pouze  vozidlům  Integrovaného  záchranného 
systému a autobusům. 
Objížďka v délce cca 10 km je stanovena po 
silnicích I/45, II/370, III/37021, II/440 přes 
Lomnici, Břidličnou a Ryžoviště.
V souvislosti s opravou této silnice koordi-
nátor ODIS, s. r. o., upozorňuje cestující, že 
v době od 1. července do 13. září 2022 je pře-
místěna autobusová zastávka v Ryžovišti na 
náměstí Míru před dům č. 334. Linka 876 (Rý-
mařov – Břidličná – Lomnice) je vedena ve 
své běžné trase opravovaným úsekem silnice.

Na žádost stavební firmy dojde v období od 
15.do 31. srpna 2022 k úplné výluce autobu-
sové dopravy stavebním úsekem, autobus ne-
bude zajíždět do Lomnice a linka bude ukon-
čena a vedena z Ryžoviště.
Ve dnech 24.–31. srpna 2022 bude z důvo-
du rekonstrukce uzavřen železniční přejezd 

v Dětřichově nad Bystřicí na silnici II/440. Po 
dobu oprav bude silnice zcela neprůjezdná. 
Objízdná trasa bude vyznačena v souběhu 
s objízdnou trasou stavby „Oprava silnice 
III/4401 Ryžoviště – Lomnice“. 

JS
Zdroj: úřední deska MěÚ Rýmařov

Město nabízí pronájem zahrádek
Město Rýmařov vyhlásilo záměr pronájmu dvou pozemků za účelem zří-
zení zahrádky v zahrádkářské kolonii „Nádražní – Pod tratí“ v Rýmařově 
o velikosti 550 m2 (označeno jako A) a 450 m2 (B). Výběr nájemce pro-
běhne formou nabídkové obálkové metody. Podrobné podmínky najdete 
na úřední desce městského úřadu – www.rymarov.cz.
Minimální nabídková cena je stanovena na 2 Kč/m2/rok. Jediným 
hodnoticím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší na-
bídnutá cena.
O pronájem zahrádky nemůže požádat ten, kdo již má v této zahrád-
kářské kolonii pronajatou část pozemku za účelem zřízení zahrady, 
ani nikdo z členů společné domácnosti, aby bylo umožněno zřízení 
zahrádky zájemcům, kteří dosud žádnou v pronájmu nemají.
Zájemci vloží svoji nabídku do obálky, na které musí být uvedena ad-
resa zájemce. Obálka bude označena nápisem na přední straně obál-
ky: „Neotvírat – Pronájem části parcely č. 1872/4 a 1872/6, Rýmařov, 
část A“ nebo „Neotvírat – Pronájem části parcely č. 1872/1 a 1872/4, 
Rýmařov, část B“. Takto označenou a zalepenou obálku zájemce do-
ručí na podatelnu Městského úřadu Rýmařov, nám. Míru 230/1, 795 
01 Rýmařov. V obálce musí být list, na kterém bude uvedeno: jméno 
a příjmení zájemce/ů, adresa trvalého pobytu zájemce/ů, rychlý kon-
takt na zájemce (telefon a e-mail), nabídková cena, kterou zájemce 

nabízí a je stanovena jako roční sazba v Kč/m2, prohlášení o bezdluž-
nosti vůči městu a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Nabídky musí být doručeny nejpozději 5. září 2022 do 16:00, tedy do 
zahájení schůze hospodářské komise, na které se budou obálky oteví-
rat. Zájemci mohou být u otevírání obálek přítomni.
Město si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v kterékoliv jeho 
fázi, a to bez udání důvodu. Bližší informace k pronájmu lze získat 
na finančním odboru MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, u Lenky 
Nečasové, tel.: 554 254 151, e-mail: necasova.lenka@rymarov.cz.

JS
Zdroj: úřední deska MěÚ Rýmařov

Školství

Výsledky přijímacích zkoušek do ZUŠ rýmařov
V druhém červnovém týdnu 2022 proběhly na Základní umělecké škole 
Rýmařov přijímací zkoušky pro školní rok 2022–2023. Musíme konstato-
vat, že zájem o studium na naší škole je obrovský a naprosto přesahuje 

naše možnosti.
Podle slov mých kolegů byly všechny děti u zkoušek nesmírně ši-
kovné a k uměleckému vzdělávání talentované, všechny se k nám ale 
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opravdu nevejdou. Prosím ale, abyste vy, na které jednoduše nezbylo 
místo, nebyli smutní. Pojďme počkat na září, kdy se nový školní rok 
rozběhne. Podle našich zkušeností se vždycky najde někdo, s kým 
v červnu napevno počítáme, ale kdo nakonec z nějakého důvodu stu-
dium u nás ukončí či ani nezahájí. Takový pak uvolní místo těm, na 
něž se nedostalo, a my je můžeme přijmout místo něho.
Chcete-li tedy zjistit, kdo byl do naší školy přijat, postupujte prosím 
takto:
•	 Sedněte k počítači, mobilu, tabletu, který bude připojený k internetu.
•	 Spusťte si prohlížeč internetu a do adresního řádku napište www.

izus.cz/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti.
•	Vyberte z nabídky ZUŠ Rýmařov.
•	Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo vašeho dítěte a klikněte na 

„Hledat“.

•	Objeví-li se vám informace, že žák byl přiřazen k nějakému učiteli, 
je vaše dítě přijato a v září může výuka začít.

•	Objeví-li se věta „Žák dosud nebyl zařazen k učiteli“, vaše dítě 
přijato nebylo a my se budeme snažit mu místo v naší škole teprve 
najít.

Připomínám, že pokud nám to nějaký covid nezkazí, budeme mít prv-
ní školní den v 15 hodin v koncertním sále na Divadelní ulici slav-
nostní zahájení. Pokud s dětmi přijdete, potkáte se tam s učiteli a vý-
uku domluvíte. Pokud vám to ale nevyjde, nevadí, prostě v prvních 
školních dnech do školy přijďte a výuku domluvíte taky. Přeji vám 
všem krásné prázdniny!

Jiří Taufer
ředitel ZUŠ Rýmařov

Výtvarná akademie pro seniory – ZUŠ rýmařov
Kurz probíhal jednou týdně,
čtvrtky naše byly
a v nich jsme svůj skrytý talent

všechny uplatnily.
Náplň schůzek? Překvapení – 
tužky, barvy, křídy, tuše.

Téma – k němu poučení
a hned každá začít může. 
Když jsme mnohem mladší byly,
práce bylo víc než dost,
nezbyl čas si najít chvilku
kreslit jen tak pro radost.
Nyní však tu možnost máme,
rády ji využíváme,
do ZUŠky tak chodíme,
bavíme se, tvoříme.
V muzeu jsme navštívily
velmi pěkné výstavy.
Zkoušely jsme tytéž malby
podle vlastní představy.

Zajely jsme do přírody, 
na Sovinec dorazily.
Tužkou, potom vodovkami
jeho krásu zachytily.
Díky paní učitelce
za odborná vedení,
těšíme se v příštím roce
na výtvarná sezení.

Středisko volného času

kino rýmařov - program na měsíc srpen

Milada Suchá
za členky Výtvarné akademie 

pro seniory
Foto: archiv ZUŠ Rýmařov
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Muž ztratil peněženku s třiceti tisíci
Policisté přijali oznámení 47letého místního muže ohledně ztráty pe-
něženky s nemalou finanční částkou. Vytratit ji měl 29. června okolo 
sedmé hodiny podvečer poblíž hasičské zbrojnice ve Staré Vsi. V čer-
né pánské peněžence s vyraženým znakem Mercedes-Benz měl osobní 
doklady a hotovost ve výši téměř 33 tisíc korun. Jakékoli informace, 
které by vedly k nálezu peněženky, dokladů a peněz, lze kdykoli tele-

fonicky sdělit, i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651, 
případně osobně na kterékoliv policejní služebně. Zamlčení nálezu 
vystavuje nálezce nebezpečí trestního stíhání za přečin zatajení věci.

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK 

oddělení tisku

Muž spadl ze žebříku při opravě střechy
Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly ve čtvrtek 14. července 
u vážně zraněného muže v Dolní Moravici. Dvacet minut po poledni při-
jali operátoři hlášení pádu z výšky několika metrů. Na místo vyjela po-
sádka RZP ze základny v Rýmařově a vzlétli letečtí záchranáři z Ostravy. 
Osmdesátiletý muž spadl z žebříku při opravě střechy. Dopadl na be-
ton a zůstal několik minut v bezvědomí. Zasahující lékař u něj vyslo-
vil podezření na vážné poranění hlavy. Pacient byl zajištěn krčním 
límcem, uložen do podtlakové matrace, záchranáři mu zajistili žilní 

vstupy a podali léky. Následně jej letecky přepravili do ostravské Fa-
kultní nemocnice a předali do péče týmu urgentního příjmu.
Záchranáři zasahovali v Moravskoslezském kraji od začátku prázdnin 
již u desítky pádů z výšek s různě závažnými zraněními. Nejčastěji 
k nim dochází právě při pracovní činnosti nebo sběru ovoce ze stro-
mů. Na místě je proto varování a výzva k opatrnosti.

Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK

Záchranáři v akci

26. června dopoledne havaroval 22letý muž 
z Bruntálska na motorce mezi Malou Štáhlí 

a Václavovem u Bruntálu. Při průjezdu levoto-
čivou zatáčkou vyjel z vozovky a narazil do kovo-

vého svodidla. Náraz jej odmrštil do protisměru a do levého silničního 

příkopu. Při kolizi motocyklista utrpěl lehčí zranění a musel být ošet-
řen v nemocnici v Krnově. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla 
negativně. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na 52 tisíc korun.

Krajské ředitelství PČR MSK 
oddělení tisku

Policejní zápisník

U Malé Štáhle boural motorkář

táborové dopoledne s policistkou v Malé Štáhli
Čtvrteční dopoledne strávily děti účastnící se atletického tábora v Malé 
Štáhli společně s policejní preventistkou. Náplň společného času byla 
jasná. Zejména o prázdninách jsou děti častěji vystaveny rizikovým situ-
acím, a tak bylo hlavním tématem přednášky jejich bezpečí. 

Preventistka s dětmi 
hovořila nejen o bez-
pečnosti venku na ulici, 
na hřišti, v lese nebo 
při nálezu munice, ale 
také při pobytu u vody, 
anebo když zůstanou 
samy doma. Zopakova-
ly si důležitá telefonní 
čísla na tísňové linky 
a potrénovaly paměť 
při popisu osoby. Po 
přednášce byla venku 
připravena slalomová dráha, na níž si děti vyzkoušely brýle simulu-
jící opilost, únavu nebo stav ovlivněný návykovou látkou. Kdo měl 
zájem, mohl si také vyzkoušet snímání otisků prstů a nechat si svůj 
na památku. Všichni účastníci též dostali jako dárek reflexní přívěsky, 
preventivní materiály a edukační hry, které přijali s velkým nadšením.

nprap. Karla Špaltová
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje

oddělení prevence

Záchranáři ošetřovali během jednoho dne přes stovku zraněných
Posádky  zdravotnické  záchranné  služby  zaměstnávalo  během  soboty 
16.  července  velké  množství  úrazů.  Napříč  všemi  okresy  Moravsko-
slezského kraje vyjížděly týmy k více než stovce (108) případů. Třikrát 
spěchal kromě pozemních zásahových vozidel na pomoc také ostravský 
vrtulník leteckých záchranářů.
Asi čtvrtina případů se odehrála doma. Šlo často o prosté pády osob 

v seniorském věku při běžných činnostech. Kromě toho bylo nutno 
ošetřit čtyři děti, které si v domácím prostředí přivodily úraz při hře, 
například pádem na těleso ústředního topení či ze schodů. 
Ve většině případů ale došlo k poraněním venku – na ulici nebo v teré-
nu. Více než dvě desítky z nich provázelo ovlivnění alkoholem. V de-
víti případech šlo o nehody cyklistů, dále úrazy při sportu – fotbalu, 
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V ústech nosíme své bohatství…
Ano, je to tak. Stav zubů je vizitkou sociálního postavení. Vysoké ná-
klady jsou podle statistiků nejčastějším důvodem k vynechání návště-
vy zubaře. Určitě, svět se změnil. Už jsou pryč doby, kdy čtyřicátníci 
chodili s „klapačkami“, tavili náušnice po babičce na udělání zlatého 
zubu a neznali slova jako dentální nit, zubní preventista a mezizub-
ní kartáček. Mladší už tyto znalosti a snad i návyky mají, starší jsou 
zaskočeni tím, že jedna plomba vyjde na víc peněz než zimní boty. 
Lidé se často ocitají ve finanční tísni. Dobrý stomatolog musí být dob-
rým lékařem, řemeslníkem, manuálně zdatným jedincem neustále se 
vzdělávajícím, taky svým způsobem umělcem. To, co vytvoří, musí 
vypadat hezky a přirozeně.
Nemáme kritéria, jak to zhodnotit, pouze osobně dlouhodobě vyzkou-
šet a vyslechnout taky reference známých. Najdeme špičkové odbor-
níky i slabší kolegy, chybí jistota základní kvalitní péče. Finanční ná-
ročnost protetik je obrovská. A nejen u nás. Ve světě vůbec, ona každá 
lékařská péče je drahá a pro mnohé lidi to představuje past. Nejvíce je 

však trápí, jak je tomu i v našem městě, že zubaře neseženete. Nezbývá 
než dojíždět, hledat, žádat, prosit… Čekat řadu měsíců a jít do rizika? 
Drahé nemusí být kvalitní a levné nemusí být špatné. Ale zubaři se 
snaží, mají málo času, málo rukou a nestíhají ošetřit více pacientů. 
Obyčejný člověk nepotřebuje esteticky dokonalou korunku a nejbělej-
ší plombu, ale poctivě vyvrtat a spravit zub. Nemusí být v nadstan-
dardně vybavené ordinaci.
Špatný stav chrupu zůstává významným zdravotním problémem, dia-
gnózou, říká to i Roman Šmucler, prezident České stomatologické 
komory. Lidem, kteří čekají na transplantaci orgánů nebo výměnu sr-
deční chlopně, musí zaplombované zuby vyndat.
Máte špatné stravovací návyky, špatnou výživu, poruchu příjmu po-
travy, přicházíte o zuby? Hledejte pomoc, vytrvale, nevzdávejte to, 
jednejte, zlepšete hygienu ústní dutiny a – nelitujte peněz. Hodně 
úspěchů!

Si

Z kapsáře tety květy 

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat Nemocnici AGEL, MUDr. Dag-
mar Linhartové, paní Hořínkové a všem sestrám, které vzorně pečo-

valy o mou manželku Kateřinu Calábkovou. 
Děkuje manžel Miloslav Calábek

8. června 2022 byla z ulice Na Stráni odcizena britská kočka Sněhul-
ka. Ten, kdo ji vzal, si neuvědomil, kolik smutku, slz a bolesti zažívají 
moje děti a jaké trápení to přineslo její sestře. Proto jménem dětí prosím 
– jestli máte aspoň drobet slušnosti a soucitu – vraťte jim kočičku. Za-
chovám anonymitu a odměním Vás. Odměna připadne i za informace 

(603 460 214) vedoucí k navrácení koč-
ky. Odcizením došlo k trestnému činu 
a je možné, že na kamerovém záznamu 
Vás někdo někdy pozná.

Zdeněk Tkadleček

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Libuše Adamová – Rýmařov ..................................................... 80 let
Jarmila Karlová – Rýmařov ....................................................... 80 let
Pavel Klech – Rýmařov ............................................................. 80 let
Božena Filipová – Rýmařov ...................................................... 80 let
Anna Bémová – Rýmařov .......................................................... 80 let
Dieter Schallner – Rýmařov ....................................................... 81 let
Katarína Zacharová – Rýmařov ................................................. 81 let
Marie Bačíková – Rýmařov ....................................................... 82 let
Antonie Mišugová – Janovice .................................................... 82 let
Annelies Zubková – Rýmařov ................................................... 82 let
Anna Ujfaluši – Rýmařov .......................................................... 82 let
Miroslav Hanuš – Jamartice ....................................................... 82 let
Stanislava Zámečníková – Rýmařov ........................................  83 let
Ksenia Ondrová – Rýmařov ....................................................... 83 let
Ladislav Kunčar – Rýmařov ...................................................... 83 let
Jarmila Koudelová – Rýmařov .................................................. 83 let

Štěpánka Černášová – Rýmařov ................................................ 84 let
Vlasta Dřevová – Rýmařov ........................................................ 84 let
Bedřich Krömer – Rýmařov ....................................................... 84 let

Blahopřání
Dne 11. srpna 2022 se
pan František Šuba 

dožije životního jubilea 85 let. 

Vše nejlepší, především dobré zdraví,  
hodně pohody a spokojenosti  
do dalších let ze srdce přejí

 manželka Marie, dcery Jarmila a Alena s rodinami,  
tři vnoučata a šest pravnoučat

Prosba dětí

bruslení, motokrosu, ale také zranění při práci – s pilou, rozbrušovač-
kou, sekačkou, popálení při likvidaci klestí nebo pád z lešení. Záchra-
náři také ošetřovali pokousání psem. Mezi neobvyklé úrazy patřilo 
zranění ženy, na kterou spadl stánek během veřejné akce. 
Sedm osob utrpělo poranění přímo v restauračních zařízeních, dalších 

jedenáct pak při napadení jinou osobou, i zde často za spoluúčasti al-
koholu. Posádky však mimo uvedené počty vyjížděly také k desítce 
lidí s prostou intoxikací alkoholem, opakovaně těžkého charakteru. 

PhDr. Lukáš Humpl
tiskový mluvčí ZZS MSK
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Jan Elšík – Rýmařov .................................................................. 85 let
Filomena Bejdáková – Rýmařov ............................................... 86 let
Ludmila Schneiderová – Rýmařov ............................................ 87 let
Růžena Poláchová – Rýmařov ................................................... 87 let
Marie Václavíková – Rýmařov .................................................. 88 let
Josef Echinger – Janovice .......................................................... 90 let
Helena Dokoupilová – Rýmařov ............................................... 90 let

Antonín Zavadil – Rýmařov ...................................................... 91 let
Ladislav Šín – Rýmařov ............................................................. 93 let
Anna Janeková – Edrovice ......................................................... 94 let
Jiřina Musilová – Rýmařov ........................................................ 95 let
Ferdinand Štěpek – Rýmařov ..................................................... 96 let
Marie Rajnohová – Rýmařov ..................................................... 97 let

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (9. 6. 2022 až 21. 7. 2022)

rozloučili jsme se

Milan Kyják – Rýmařov ............................................................. 1960
Josefa Camfrlová – Rýmařov ...................................................... 1943
Dagmar Pospíšilová – Rýmařov ................................................. 1966
Veronika Slováková – Dolní Moravice ....................................... 1937
Václav Pek – Rýmařov ............................................................... 1949
Kateřina Calábková – Rýmařov .................................................. 1935
Antonín Kopečný – Tvrdkov ...................................................... 1959
Karel Továrek – Ondřejov ........................................................... 1966

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (9. 6. 2022 až 21. 7. 2022)

„Nejkrásnější vzpomínky na světě jsou ty,
při kterých zjistíš, že se usmíváš.“

Dne 21. 7. 2022 by se dožil 
90 let

pan Svatopluk Podaný.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Dcery Olga a Hana s rodinami.

Přehled kulturních akcí – červenec/srpen 2022

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

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

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

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

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

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

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

30. 7. 14:30 dolní Moravice-Nová Ves
Anenská pouť na vyhlídkové věži

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

30. 7. 
Flemmichova zahrada
Oslava výročí 150 let sboru dobrovolných hasičů 
Rýmařov

30.–31. 7. hrad Sovinec
Za čest krále

6.–7. 8. hrad Sovinec
Poslední vzdor

7. 8. 10:00 ruda u rýmařova
Poutní mše svatá

13. 8. 17:00 zámek Janovice
Večerní prohlídky „Carpe diem“

13.–14. 8. hrad Sovinec
Hodokvas rytíře Kobylky

19. 8. 21:00 zámek Janovice
Letní kino – Ať žijí duchové

20.–21. 8. Malá Morávka
Borůvkové hody

20.–21. 8. hrad Sovinec
Velký lukostřelecký turnaj

27. 8. zámek Janovice
Hradozámecká noc

27.–28. 8. hrad Sovinec
Tajemný hrad Sovinec

2. 9. 18:00 fotbalový stadion Sk Jiskra rýmařov
Dřevařské, lesnické a myslivecké dny

3. 9. 10:00 Flemmichova zahrada
Dřevařské, lesnické a myslivecké dny

3. 9. 11:00 Park na ulici Julia Sedláka
Oslavy výročí 25 let firmy Turistické známky

CENY A ROZMĚRY PLOŠNÉ INZERCE

BAREVNÁ INZERCE (zadní strana obálky)
celá strana A4   6 000 Kč + DPH 
1/2 strany A4      3 000 Kč + DPH 
1/4 strany A4      1 500 Kč  + DPH

ČERNOBÍLÁ INZERCE (zadní strany novin) 
celá strana A4  3 000 Kč + DPH 
1/2 strany A4     1 500 Kč  + DPH 
1/4 strany A4       700 Kč  + DPH 
1/6 strany A4       500 Kč  + DPH 
1/8 strany A4       350 Kč   + DPH

DPH 21 %. V ceně inzerce není započítáno grafické zpracování reklamy. 
Cena grafiky je 300 Kč + DPH/hod práce (nejméně však činí 150 Kč + DPH).
Možnost slevy 10 % při opakovaném zveřejnění inzerce nejméně 3x za sebou.
Více informací na www.rymarov.cz/rymarovsky-horizont
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Výstava fotografií pana Ondřeje Bačíka st.,
    iniciátora oprav zámku Janovice u Rýmařova

2. 8. - 28. 8. 2022
Vernisáž v úterý 2.8. 2022 v 17  hodin

                  
OTEVŘENO:
úterý až pátek  14.00 - 17.00 h
sobota                  9.00 - 12.00 h 
neděle                13.00 - 16.00 h

Mohelnice

              Kostelní náměstí 2
              789 85   Mohelnice

       Tel.:      583 430 915
       Mobil:  736 293 030
www.galerielautner.cz

Z minulosti 

do současnosti
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Pohyblivé plastiky Jiřího Nováka v Galerii Octopus
Po  dobu  letních  prázdnin  je  v  Galerii  Octopus  rýmařovského  muzea 
k vidění výstava plastik významného sochaře Jiřího Nováka, od  jehož 
narození letos uběhne 100 let. V sobotu 2. července proběhla vernisáž 
připomínající originální a nadčasové dílo tohoto stále spíše neznámého 
autora, jehož umělecký přínos v oblasti prostorové tvorby snese středo-
evropské srovnání. 
V listopadu letošního roku tomu bude sto let, co se narodil sochař 
a restaurátor Jiří Novák (1922–2010). Autor, který svými plastikami 
z počátku 60. let, jež byly v tehdejším Československu nejranějšími 
moderně pojatými a abstraktně stylizovanými díly ve veřejném pro-
storu, a zejména svými mobilními plastikami – mobily – tedy pohy-
bujícími se díly, patří mezi nejprogresivnější české sochaře 2. polovi-
ny 20. století. Kunsthistorička Daniela Kramerová, autorka precizní 
a fundované Novákovy – dosud jediné – monografie, napsala, že Jiří 
Novák je „sochař nejznámější neznámý“, přestože je paradoxně „oje-
dinělým důsledným představitelem kinetismu v českém prostředí“.
Jiří Novák žil a tvořil v rozporuplné době. Během druhé světové vál-
ky (1942–1945) prošel ateliérem Jana Laudy a krátce studiem u Jose-
fa Wagnera na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde se potkával 
se sobotínským sochařem Jiřím Jílkem. Po válce přestoupil na Akade-
mii výtvarných umění k sochaři Karlu Pokornému. Prošel si obdobím 
modelování figurálních soch s nepříliš angažovanými náměty (např. 
Lyžař, Atlet, Letec, Rybář) či civilistních domovních znamení na ná-
mět ročních období pro bytový dům v Praze-Holešovicích. Poměrně 
brzy – již v roce 1956 – vytvořil svou první výrazně stylizovanou ko-
vovou plastiku Křídla. Zcela zásadní pro Nováka byla návštěva Bru-
selu, kam v roce 1958 odjel s Vladimírem Janouškem, s nímž spolu-
pracoval na reliéfu Hudba pro československý pavilon Expo 58. Zde 
se poprvé seznámil se západním světem a jeho aktuálním uměním, 
konkrétně s mobilními plastikami Alexandra Caldera. 
Od tohoto iniciačního zážitku do jeho soch vstoupil pohyb, který 
měl plastiku dotvářet, ať už vyvolaný vodním tokem, náporem vě-
tru, zabudovaným elektromotorem či divákovou interakcí. Nováka 
fascinovala konstrukce a nové technologie (vynalezl unikátní tvaro-
vání kovových plátů do vypouklých, organicky působících objemů). 
Z materiálů měl nejraději železo a umělou hmotu – laminát. Hlavním 

inspiračním zdrojem mu byla příroda a přírodní živly. Podle Daniely 
Kramerové je Novákův „přínos ve studiu přírodního pohybu a kon-
strukčních principů a v důsledné aplikaci pohybu v dílech světově 
srovnatelný“. 
Proč je tedy tento nejprogresivnější sochař své doby stále upozadě-
ný a jeho stoleté výročí narození připomíná jediná letošní výstava 
v Rýmařově? Zajisté jedním z důvodů bude nezájem o sochu jako 
takovou, již z galerií vytlačují protežovaná malba a konceptuální 
projekty. Dalším z důvodů by mohlo být zakotvení Novákovy tvor-
by v rozporuplné době 2. poloviny 20. století, tedy zejména v období 
normalizace, neboť i třicet tři let od sametové revoluce jsou tato díla 
ve veřejném prostoru odsuzována jako programový a propagandis-
tický doplněk politického režimu, bez ohledu na jejich kvalitu a ne-
tendenčnost. Z těchto příčin – které se ještě často pojí s lhostejností, 
nezájmem o veřejný prostor a neznalostí – jsou tato díla z veřejné-
ho prostoru deinstalována, v lepším případě uschována v depozitech 
kulturních organizací, v tom horším zničena, roztavena, pohozena na 
skládky. Daniela Kramerová ve výběru Novákových realizací uvádí, 
že z necelých 50 děl jich bylo v posledních třech desetiletích z veřej-
ného prostoru odstraněno a zničeno 25. 
Přitom je nutné zmínit, že Jiří Novák po roce 1970 odmítl vystavovat 
a stát se členem nově sestaveného prorežimního Svazu českých vý-
tvarných umělců. O deset let později dokonce odmítl obnovit účast 
ve svazu, jež byla podmíněna podepsáním Anticharty. I přesto během 
normalizace uskutečnil nemálo realizací ve veřejném prostoru, ovšem 
do jisté míry skrytých za spolupráci s několika spřátelenými architek-
ty. Právě proto v té době obrátil svůj zájem k restaurátorské činnosti 
– vytvořil desítky rekonstrukcí a kopií zejména barokních křížů, ma-
don, kalvárií, morových sloupů v Praze, na severní Moravě, Litomě-
řicku, Jablonecku, Liberecku a Semilsku.
Přijďte se podívat na soubor autorových interiérových plastik a mode-
lů k sochám určeným k instalaci ve veřejném prostoru, doplněný bo-
hatým fotografickým doprovodem, zachycujícím jak stále existující, 
tak bohužel již zaniklé realizace. Stihnete tak do 28. srpna.

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

Městské muzeum a Galerie Octopus

Harrachovský prostor Gabriely Prokešové v Galerii Pranýř
Spolu s výstavou Jiřího Nováka v Galerii Octopus rýmařovského muzea 
byla v sobotu 2. července v komorním prostoru Galerie Pranýř zahájena 
výstava mladé  výtvarnice Gabriely  Prokešové.  Úvodní  slovo  k  výstavě 
O prostoru pronesla její kolegyně a kamarádka Dominika Sulírová.
Přestože se Gabriela Prokešová (*1998) narodila v Brně, kde letos 
na Masarykově univerzitě dokončila dvouoborové studium výtvarné 
výchovy a němčiny, k Rýmařovsku ji pojí silné vazby. V roce 1961 

zakoupili její prarodiče v Harrachově starou chalupu, jež se pro ro-
dinu stala oblíbeným místem trávení letního i zimního volného času. 
Chalupa jesenického typu začala autorku v průběhu studia fascinovat 
svým tajemným vzhledem a podnítila ji k pátrání po historii místa 
a svých kořenů (její teta byla dcerou sudetského Němce). Téma odsu-
nu původního německého obyvatelstva (nejen z oblasti Rýmařovska) 
nakonec zpracovala ve výstavním projektu Ozvěna času a zejména 

Zahájení výstavy Jiřího Nováka

Návštěvnice u sochy Hra
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ve své diplomové práci. Ta se skládá ze tří částí: autorské knihy s re-
produkcemi akvarelů (část Harrachov, Portréty a Deník), povídkové 
knihy psané na základě vzpomínek a výpovědí vybraných osob a te-
oretické části s historickým popisem ústředního prostoru – sudetoně-
mecké chalupy v Harrachově. Jak sama napsala: „Zodpovězení mno-
ha vlastních otázek souvisejících s prostorem a člověkem je pro mě 
počátkem cesty k porozumění.“ Všechny tři originály knih vázaných 
v červeném brokátu utkaném v rýmařovské textilce Hedva Český 
Brokát jsou na výstavě rovněž k vidění. 
Autorka si oblíbila nelehkou techniku akvarelu, podmíněnou naná-
šením barvy postupně od nejsvětlejších po nejtmavší odstín. Někdy 
malbu vodovými barvami zkombinuje s kresbou tuší či prošije barev-
nými nitěmi. Výsledkem jsou uhrančivé kompozice, většinou v čer-

vených tónech, jimž dominuje dívčí/ženská tvář z ánfasu. Někdy se 
tváře zmnožují a překrývají se s dalšími polopostavami či podivnými 
zvířaty a na pozadí interiéru vybavené chalupy se zjevují a zase mizí. 
Zásadní téma Prokešové představuje prostor, jejž autorka chápe jako 
místo, do něhož se zapisují a postupem času propisují lidské osudy 
na základě konání, přetváření krajiny a architektury či pouhého žití. 
Ony somnambulní a pohádkové tváře a těla symbolizují obyvatele 
harrachovské chalupy, německé či české, zmizelé a příchozí. Intim-
ní hloubky pak dosahuje ve svých deníkových kresbách obsahujících 
osobní výpověď aktuálního prožívání. 
Výstavu stihnete navštívit do 28. srpna.

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

Prázdninové prohlídky rýmařovského muzea
Letní sezóna pro muzejníky znamená zpřístupnění a zajištění provo-
zu na místech, jež jsou pro turisty atraktivní. I letos muzeum posky-
tuje komentované prohlídky centra města, barokního interiéru kap-
le V Lipkách a externí expozice textilnictví v budově Hedvy Český 
Brokát, jež je zapojena do Technotrasy Surová krása propagující 
industriální a řemeslné dědictví Moravskoslezského kraje. Právě zde 
se 13. července natáčel reklamní spot. Kromě obvyklé prohlídkové 
trasy se zde uskutečnily (a v srpnu a září ještě uskuteční) mimořádné 
komentované prohlídky vedené postavami majitelů rýmařovské tex-
tilky bratří Schielů, tedy Franzem Schielem a jeho chotí Marií, jakož 
i fiktivního dělníka Aloise v podání herců zdejšího divadla a rovněž 
pracovnicí Hedvy Martinou Kohoutkovou. Novinkou je promítání 
krátkometrážního dokumentu o dějinách textilnictví na Rýmařovsku 
a program završuje návštěva provozu tkalcovny. 
Speciální prohlídky v ruském jazyce ve dnech 5., 13. a 14. července 
vedl historik Petr Balcárek z rýmařovského muzea také pro tři skupi-
ny ukrajinských dětí, které v rámci adaptačního pobytu zaměřeného 
na zlepšení komunikačních schopností zejména v češtině navštívily 

Prohlídka provozu tkalcovny, foto: Městské muzeum RýmařovDělník Alois při mimořádné prohlídce, foto: Městské muzeum Rýmařov

Manželé František a Marie Schielovi a Martina Kohoutková při 
natáčení spotu Technotrasy, foto: Městské muzeum Rýmařov

Paní Jiřina Mácová na výstavěDominika Sulírová zahajuje výstavu Gabriely Prokešové
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Přírůstek do muzejních sbírek 
Srpen: Psací stroj značky Oliver typewriter Company

Sbírku Městského muzea Rýmařov obohatil přístroj pocházející z první 
poloviny 20. století, konkrétně z rozmezí let 1930–1959 – psací stroj 
značky  Oliver  Typewriter  Company,  jejž  muzeu  věnovala  paní  Olga 
Rychlá. 
Jde o přenosný model, čemuž odpovídá jeho menší konstrukce, dopl-
něná o uzamykatelné dvoudílné cestovní pouzdro vyhotovené ze dře-

va, prvotně natřené černou a později slonovinovou barvou. K ochran-
nému obalu je psací stroj ve spodní části připevněn šrouby, přičemž 
horní kryt je zcela odnímatelný. V zadní části se nachází označení 
s nápisem „CHOCHOLA & COMPANY, PRAHA, Václavské 23, Tel. 
27984“. Předmět je rovněž opatřen sériovým číslem 65243.
Značka, respektive společnost Oliver Typewriter Company byla zalo-
žena koncem 19. století v Chicagu v americkém státě Illinois a věno-
vala se výrobě i prodeji psacích strojů především pro domácí trh, ale 
také pro export. Společnost se však postupně dostala do finančních 
potíží a roku 1928 byla prodána britským investorům, kteří pod znač-
kou The British Oliver Typewriter Company vyráběli psací stroje až 
do 50. let 20. století.
Označení „CHOCHOLA & COMPANY, PRAHA, Václavské 23, Tel. 
27984“ v zadní části psacího stroje nás odkazuje na obchod s kance-
lářskými stroji, v němž byl po dovozu na naše území zakoupen.
Co ale tomuto předmětu přidává na regionální hodnotě, je skutečnost, 
že byl využíván v nynější budově Městského muzea Rýmařov na ná-
městí Míru 6 v době, kdy zde od roku 1960 sídlil Dům pionýrů a mlá-
deže (později Dům dětí a mládeže), nabízející dětem volnočasovou 
činnost. Organizace zde působila do roku 1991, kdy byla přestěhová-
na do budovy bývalých jeslí na Bartákově ulici. 
Městské muzeum Rýmařov dárkyni Olze Rychlé velice děkuje!

Filip Vrobel
Městské muzeum Rýmařov

Foto: Archiv Městského muzea Rýmařov

Historické pozoruhodnosti rýmařovska 
Pomník na kapli v krahulčí

V našem putování za pomníky, které připomínají oběti první světové vál-
ky, zamíříme tentokrát do Krahulčí. Tato dnes již spíše rekreační osada 
bývala samostatnou obcí. Teprve v roce 1960 byla připojena k Dětřicho-
vu nad Bystřicí. 
Kolik mužů z Krahulčí muselo narukovat do rakouskouherské armá-
dy, není známo. Podle úředních záznamů v obci žilo v roce 1914 více 
než sto obyvatel. Dá se tedy předpokládat, že více než deset mužů bo-
jovalo na některé frontě, byť jde o velice hrubý odhad. A ani Krahulčí 
se nevyhnuly válečné oběti. Život za monarchii položili tři muži.
Proto i zde pocítili potřebu uctít nějakou formou jejich památku. Kra-

hulčí patřilo mezi nejmenší osídlení v regionu. Nešlo tedy o lokalitu, 
která by si mohla dovolit honosnější pomník. Podobně jako například 
ve Velké Štáhli či Vajglově zvolili uctění památky padlých formou 
desky. 
Ta je v současnosti umístěna na zdi kaple sv. Vavřince, která byla 
v Krahulčí postavena až v roce 1930. Pomníky na Rýmařovsku však 
vznikaly v mezidobí let 1919–1924. Je tedy možné, že deska vznik-
la dříve a až po vybudování kaple byla umístěna na současné místo. 
Stejně tak lze ale vzhledem k absenci pramenů předpokládat, že moh-
la vzniknout současně se stavbou kostela. Není znám kameník, který 

jak externí expozici textilnictví, tak muzejní stálou expozici a výstavy 
v galeriích.
Dne 16. července Petr Balcárek provázel účastníky příměstského tá-
bora v našem regionu ve spolupráci s Muzeem v Bruntále. Návštěvu 
těžebních míst Horního Města s malou expozicí geologických hornin 

inicioval historik Igor Hornišer. Děti se dozvěděly informace o ději-
nách těžby a prohlédly si ukázky vrtných vzorků a základních mine-
rálů.

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

Prohlídka pro ukrajinské děti, foto: Žaneta ProcházkováPetr Balcárek provází v Horním Městě, foto: Manuela Gheorghe
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by ji pro obec vyrobil.
Na desce u vstupu do kaple jsou jména tří 
obětí. Bez zajímavosti není, že všichni tři 
se narodili v roce 1886. Vzhledem k logic-
ky nižšímu počtu obětí oproti ostatním obcím 
(např. Rýmařov jich měl 128) měli v Krahul-

čí možnost uvést o mužích více podrobnos-
tí. Na desce je uvedeno celé jméno padlého 
vojáka, datum narození i úmrtí, a dokonce 
i místo skonu. Zatímco na jiných pomnících 
se uváděla pouze fronta, na tom v Krahulčí je 
i konkrétní místo. 
První obětí první světové války z osady byl 
Rudolf Sirsch, který zemřel 24. září 1915, 
pouhých dvanáct dnů po svých devětadva-
cátých narozeninách, u místa nazvaného 
Korupan. Patrně je jím dnešní vesnice Cho-
rupan na Ukrajině v blízkosti měst Lutsk 
a Rivne v oblasti Volyně. Zde na podzim 
1915 sváděly rakouskouherská a ruská ar-

máda urputné boje. 
Jako druhý je na pomníku uveden Franz 
Schmid, který zemřel ve třiceti letech. U jeho 
jména je jako místo úmrtí uvedeno německé 
Sperberdorf, což znamená, že zemřel v Kra-
hulčí. Vyplývá z toho, že byl na frontě raněn 
či si z ní odnesl nemoc, na jejíž následky ze-
mřel ve své obci. 
Posledním uvedeným je Berthold Ficker, kte-
rý padl v boji krátce před dvaatřicátými na-
rozeninami. Zemřel 29. července 1918 u ital-
ského Asiaga během dlouhé a vleklé bitvy na 
Piavě (od listopadu 1917 do listopadu 1918) 
mezi silami Rakouska-Uherska a Německa 
na straně jedné a Itálie na straně druhé. 

Tomáš Lašák
Foto: Bohumil Švéda

Nápisy na pomníku

1914–1918
IHREN HELDENSÖHNEN

DIE GEMEINDE
(Naši hrdinní synové obce)

SIRSCH RUDOLF, GEB. 12.IX.1886.
GEF. 24.IX.1915 BEI KORUPAN.

SCHMID FRANZ, GEB. 13.VII.1886.
GEST. 11.V.1916 IN SPERBERDORF.
FICKER BERTHOLD, GEB. 1.X.1886.

GEF. 29.VII.1918 BEI ASSIACO.
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(Nejen) literární výročí
2. 8. 1952 zemř. karel Lamač, režisér, scenárista a herec  

(nar. 27. 1. 1897) – 70. výročí úmrtí 
4. 8. 1792  nar. Percy Bysshe Shelley, anglický básník  

(zemř. 8. 7. 1822) – 230. výročí narození 
5. 8. 1852  zemř. František Ladislav Čelakovský, básník, jazyko-

vědec, folklorista a překladatel (nar. 7. 3. 1799) –  
170. výročí úmrtí 

6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – výročí 
svržení první jaderné bomby na Hirošimu v roce 1945 

9. 8. den Nagasaki – výročí svržení jaderné bomby 
v roce 1945 

9. 8. 1962  zemř. Hermann Hesse, německo-švýcarský spisovatel, 
nositel Nobelovy ceny  
(nar. 2. 7. 1877) – 60. výročí úmrtí 

Citát: Srdce zná důvody, o nichž rozum nic neví.   
Blaise Pascal

Městské muzeum rýmařov

Otevírací doba:
úterý–pátek

9:00–12:00 13:00–17:00
sobota

9:00–12:00 13:00–16:00
neděle

13:00–16:00

turistické informační centrum
rýmařov

Otevírací doba:
pondělí–pátek

8:30–12:00 13:00–17:00
sobota

9:00–12:00 13:00–16:00
neděle

13:00–16:00

Veřejný internet  
v turistickém informačním centru

Otevírací doba:
pondělí–pátek

8:30–12:00 13:00–17:00
sobota

9:00–12:00 13:00–16:00
neděle

13:00–16:00



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 07/2022

25

10. 8. 1912  nar. Jorge Amado, brazilský spisovatel  
(zemř. 6. 8. 2001) – 110. výročí narození 

10. 8. 1932  nar. Miloslav Švandrlík, spisovatel  
(zemř. 26. 10. 2009) – 90. výročí narození 

11. 8. 1892  zemř. Ladislav Stroupežnický, spisovatel  
(nar. 6. 1. 1850) – 130. výročí úmrtí 

15. 8. 1902 nar. Adolf Hoffmeister, spisovatel a výtvarník  
(zemř. 24. 7. 1973) – 120. výročí narození 

16. 8. 1922  nar. Zdeněk Matějček, psycholog  
(zemř. 26. 10. 2004) – 100. výročí narození 

18. 8. 1922  nar. Alain robbe-Grillet, francouzský spisovatel a re-
žisér (zemř. 18. 2. 2008) – 100. výročí narození 

19. 8. 1662  zemř. Blaise Pascal, francouzský matematik, fyzik 
a filosof (nar. 19. 6. 1623)  – 360. výročí úmrtí 

20. 8. 1982  zemř. Václav Voska, herec (nar. 21. 10. 1918) –  
40. výročí úmrtí 

21. 8. Významný den Čr – den památky obětí invaze 
a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy, při-
pomínka událostí z roku 1968, slaví se od roku 2020 

22. 8. 1862  nar. Claude debussy, francouzský skladatel (zemř. 25. 
3. 1918) – 160. výročí narození 

22. 8. 1922  nar. Miloš kopecký, herec (zemř. 16. 2. 1996) –  
100. výročí narození 

23. 8. 1912  nar. Gene kelly, americký herec a tanečník  
(zemř. 2. 2. 1996) – 110. výročí narození 

25. 8. 2012  zemř. Neil Armstrong, americký pilot, astronaut, první 
člověk, který vstoupil na povrch Měsíce  
(nar. 5. 8. 1930) – 10. výročí úmrtí 

29. 8. 1632  nar. John Locke, anglický filosof  
(zemř. 28. 10. 1704) – 390. výročí narození 

29. 8. 1862  nar. Maurice Maeterlinck, belgický spisovatel, nositel 
Nobelovy ceny (zemř. 6. 5. 1949) – 160. výročí narození

kniha, jejíž děj se odehrává na horách 
Julie Caplinová: Chata ve Švýcarsku

Zásnuby, skandál, trapas a mexická kuchyně. Co mají společného? 
Jednu osobu. Mexický večer nabral jiné obrátky v momentě, kdy 
Mina požádala svého přítele netradičním způsobem o ruku. Z konce 
jejich vztahu se stal hit internetu. Mina se mohla propadnout hanbou, 
když bylo video zveřejněno. A nejhorší na tom je, že její expřítel je 
zároveň její kolega.
Po delším přemlouvání si Mina musí vzít volno v práci, kde pracuje 
jako potravinová technoložka. Vyrazí do zasněženého Švýcarska za 
svou kmotrou Amélií, která vlastní útulný penzion v Alpách. Během 
cesty se seznámí s Lukem, jenž ji na první po-
hled okouzlí. 
Čas a čokoláda zahojí všechny rány. Mina zjis-
tí, co vlastně od života čeká, jestli se bude chtít 
vrátit zpět do Anglie, nebo zůstat. 

Simon otevřel váček a vytáhl zlatý snubní prs-
týnek. Držel ho mezi palcem a ukazováčkem. 
Mina se na něj s rozzářeným úsměvem zadívala.

„Vezmeš si mě? Máme přece přestupný rok.“
Okolo stolu se ozvalo několik heknutí a pár 

„ach“.
Ucítila, jak Simon ztuhl. Sledovala jeho obli-

čej a uviděla, jak vykuleným pohledem sklouzl 
okolo stolu a setkal se se stejně šokovanýma 
očima naproti. Podívala se také a během jedi-
né vteřiny se jí sesypal celý svět. Belinda?

Hned nato se Simon zhrozeně vymrštil, jako 
by se od Miny potřeboval co nejrychleji dostat, 
takže mu prudce sklouzla z klína přímo na zem.

Dramaticky hodil prsten na stůl, jako by byl z žhavé lávy, a zděšeně 
se na ni díval.

„Zbláznila ses?“ zachraptěl šeptem. „Co to děláš?“
Mině se studem sevřelo hrdlo a naskočila jí husí kůže, když si uvědo-

mila, jak na ni všichni zírají s dychtivou náruživostí, jako by byli svěd-
ky nějaké autonehody. Co ji to jen napadlo? Jenže předtím se to zdálo 
jako báječný nápad. Zrovna minulý měsíc se spolu bavili o tom, že 
se k sobě nastěhují, a plánovali budoucnost. Dokonce mluvili o tom, 
kolik budou mít jednoho dne dětí. Jak to, že se tak spletla? Byla si jím 

tak jistá. Měli přece společné plány. Pravda, 
Simon jí minulý měsíc připadal nějak roztržitý, 
ale přičítala to spoustě práce a velkému tlaku 
v jeho oddělení, kde se nedávno propouštělo. 
Teď bylo bolestně zjevné, že měl v hlavě něco – 
nebo spíš někoho – jiného. 

(CAPLINOVÁ, Julie. Chata ve Švýcar-
sku. Přel. Karolína Medková. 1. vyd. Praha: 
Cosmopolis, 2021, s. 18.)

Nechte se unášet příjemnou atmosférou zasně-
žených hor, vůní čokolády a romantikou. Jde 
o další knihu ze série Romantické útěky od spi-
sovatelky Julie Caplinové. Více se o autorce 
dozvíte v rozhovoru, který poskytla Databázi 
knih a v němž se rozmluvila o svých dalších 
románech, cestování, a dokonce i o Praze.

Jaroslava Adámková
Městská knihovna Rýmařov

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.

Radka Třeštíková: Tajemství
Charles Martin: Hora mezi námi
Michaela Klevisová: Sněžný měsíc
Jozef Karika: Trhlina
Lucy Foley: Štvanice
Shari Lapena: Nevítaný host

Paolo Cognetti: Osm hor
Bernard Minier: Údolí
Allie Reynolds: Mráz pod kůží
Petra Stehlíková: Naslouchač
Petra Klabouchová: Prameny Vltavy
Jo Nesbø: Království

další tipy na knihy, které se odehrávají na horách:
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Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat
tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

Kdy: ve středu 14. září 2022 od 8:30 do 12:30 hod.
Kde: v budově Městské knihovny Rýmařov (bývalý soud), 

Julia Sedláka 18

Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. ve spolupráci
s Městskou knihovnou Rýmařov pořádá:

čtyřhodinový seminář pro 12-15 účastníků

Kontakt pro přihlašování: 
Mgr. Zdenka Nesetová, tel.: 778 532 965
nebo osobně v knihovně

Semináře pro 
seniory zdarma

Aktivity projektu Zvyšování digitální gramotnosti seniorů s Moudrou Sovičkou v roce 2022 jsou podpořeny z dotačního 
programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon. Po domluvě můžeme i zapůjčit.
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek. 
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Výměnná burza knih 
o letních prázdninách 

  
v čítárně 

od 11. července  
         do 31. srpna 
     8:30–11:30 

12:30–16:00 
 

kromě středy 
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Ve Stránském se konala krajská výstava psů všech plemen
Na farmě manželů Křenkových ve Stránském proběhla 9. července Kraj-
ská výstava psů všech plemen. Na výstavu bylo přihlášeno rovných dvě 
stě  psů  nejrůznějších  plemen.  Vše  probíhalo  podle  pravidel  vydaných 
ČMKU (Českomoravskou kynologickou unií). Nebyla  to  tedy žádná Vo-
říškiáda, ale přehlídka psích krasavců ze všech koutů Česka před kvali-
fikovanými rozhodčími.

Protože psů bylo opravdu dost, byli pozváni hned tři rozhodčí. Ze Slo-
venska přijel Tibor Havelka a z Čech Lenka Frnčová a Ladislav Frnčo.
Pro vystavovatele i pro diváky byly na místě i stánky s nejrůznějšími 
pamlsky pro psíky, kosmetikou pro úpravu srsti a kdejakými radůstka-
mi. Po celý den bylo co pozorovat. Úspěšnější vystavovatelé si domů 
odváželi vítězné poháry z různých kategorií. Ti méně úspěšní získali 
alespoň upomínku v podobě drobné keramiky vytvořené jen pro tuto 

výstavu a všichni dostali od sponzora vzorky krmiva či sušenek pro psy.
Nejúspěšnější z vystavovaných zvířat se stala fena plemene samoje-
da. Ta si odvážela domů velký pohár s titulem Vítěz krajské výstavy 
Stránské 2022.
Hlavním sponzorem přehlídky byla firma Canis prosper Bohuslavice, 
jíž pořadatelé vyslovují velké poděkování za podporu prvního roční-
ku. Naše poděkování patří také všem, kteří do Stránského vážili cestu 
a výstavy se účastnili. Také děkujeme za vzorné dodržování pořádku 
a respektování pokynů organizátorů. Upřímně jsme byli překvapeni, 
jak hladce se podařilo zvládnout parkování i následnou organizaci 
soutěží. Děkujeme! Na další ročník výstavy se můžeme společně těšit  
8. července 2023.

Foto a text: Vladimíra Křenková
Nedělní škola řemesel Stránské

Organizace a spolky

Senioři se sešli v zahradě diakonie
I letos pozvala Diakonie ČCE Rýmařov se-
niory na opékání buřtů. Konalo se v úterý  
21. června v zahradě střediska na třídě Hrdinů. Po-
hoštění bylo sice skromné, ale od srdce a v přátel-
ském ovzduší, v němž čas rychle plynul při rozho-
vorech a vzpomínání. Všichni zúčastnění se dobře 
bavili a shodli se na tom, že se akce povedla. Nás 
potěšila hojná účast seniorů a jsme rádi, že jsme jim 
mohli zpříjemnit odpoledne. 

Foto a text: Ilona Nyiri
Diakonie ČCE Rýmařov

tour du Jumelage (Cesta přátelství), tentokrát v Itálii
Cesta přátelství (Tour de Jumelage), největší společná akce související 
s přátelstvím evropských měst, se po dvouleté covidové odmlce konala 
ve dnech 6. až 10. července v italské Mantově. Do místa konání se vydali 
i zástupci našeho města a Spolku pro mezinárodní vztahy města Rýma-
řova, který po obnovení vede Miroslav Slováček. 

Pořadatelem letošního setkání bylo italské město Arco, které je naším 
spřáteleným městem a najdete ho v provincii Trentino, na severní straně 
největšího italského jezera Lago di Garda. Výchozím bodem celé akce 
bylo ovšem historické město Mantova v Lombardii. Náročný program 
všem zúčastněným ukázal, jak lidé v partnerských oblastech Evropy žijí 
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a čím se mohou pochlubit. Středa byla dnem nejdůležitějším, neboť jsme 
se zúčastnili oslav 60. výročí uzavření smlouvy o partnerství mezi městy 
Arco a Schotten. Tento akt byl zpečetěn podpisy jednotlivých zástupců 
měst, za Rýmařov starosty Luďka Šimko. Dalšími zúčastněnými byli zá-
stupci italského města Roccella Ionica, německého Schottenu a Bogenu 
či francouzského Crosne. 
V průběhu dalších dvou dnů jsme měli možnost zhlédnout historicky 
a architektonicky nezapomenutelná místa Montavy Palazzo Ducale, Pa-

lazzo Te, Madonna delle Grazie a archeologické muzeum Palafitte Fiave.
Další událostí, která nás čeká v rámci partnerských vztahů, je pracov-
ní setkání, které se uskuteční ve městě Crosne koncem letošního září. 
Na programu bude řešení akcí a aktivit jednotlivých měst a možnost 
vzájemné účasti a spolupráce. I město Rýmařov zde bude zastoupeno 
několika členy Spolku pro mezinárodní vztahy.

Text a foto: Růžena Zapletalová
Spolek pro mezinárodní vztahy města Rýmařova

kouzelná buřinka pořádala turnaj v pétanque
Ve čtvrtek 23. června se uskutečnil již 13. ročník turnaje v pétanque, na 
němž se pravidelně setkávají mentálně handicapovaní klienti Kouzelné 
buřinky a jejich kamarádi. Turnaj se odehrál v parku na třídě Hrdinů za 
Střediskem volného času Rýmařov.

Do turnaje nastoupilo 19 závodníků rozdělených na čtyři družstva, 
dvě rýmařovská (Berušky – holky, Sluníčka – kluci) a dvě z brun-
tálské dílny (Včelky – holky, Piráti – kluci). Každé utkání bylo na-
pínavé, plné překvapení a smíchu během hry. Všichni soutěžící byli 
bez ohledu na pořadí odměněni medailemi, poháry a dárky v podobě 
voňavého polštářku a nočního projektoru pro dobré spaní. Na prvním 
místě skončilo družstvo Berušek (19 b.), na druhém Piráti (14 b.), třetí 
místo obsadily Včelky (9 b.) a čtvrté Sluníčka (6 b.).
Turnaj v pétanque pořádala Společnost pro podporu lidí s mentálním 

postižením Rýmařov. Velké poděkování patří městu Rýmařovu a kraj-
ské organizaci SPMP Ostrava za finanční podporu, Kavárně Buřinka 
za výborné řízečky a ledové osvěžení v podobě nanuků. Děkujeme 
také všem, kdo se podíleli na organizaci. 
O dva dny později, 25. června, jsme se zúčastnili krajského turnaje 
v pétanque v Bruntále. V soutěži zápolilo šest družstev z Bruntálu 
a Ostravy a také jedno z Rýmařova. Naši borci skončili na krásném 
šestém místě. 

Text a foto: Lucie Camfrlová
SPMP ČR Rýmařov

Mladí rybáři měli soustředění na Slezské Hartě
Ve dnech 14.  až  17.  července  se uskutečnilo 
soustředění dětských rybářských kroužků z Rý-
mařova a Břidličné na přehradě Slezská Harta 
u Roudna.
Této akce se zúčastnilo 22 dětí, většina po ce-
lou dobu, některé jen části. Počasí bylo dost 

proměnlivé, takže jsme zažili vedra i bouřky 
s deštěm. Ale naše rybářská drobotina všechna 
úskalí překonala a tentokrát většině přál i pa-
tron rybářů svatý Petr. Děti ulovily více než 
dvacet kaprů, spoustu cejnů, plotic i menších 
štik. K největším úlovkům patřilo překvapení 
v podobě 55 cm velkého jelce tlouště a největ-
ší pak byla štika o délce 75 cm, kterou ulovil 
Mates Haník.
Naše poděkování patří sponzorům – městu 

Rýmařovu, Petru Bulavovi a rodičům, kte-
ří dětem zpříjemnili pobyt různými koláči, 
buchtami, pizzou apod. Dík patří i vedoucím – 
Petru Máckovi, Jaromíru Krečmerovi, Zdeňku 
Tkadlečkovi a hráznému přehrady, který nám 
umožnil stanovat v ochranném pásmu vody.
Těšíme se na další prázdninové soustředění, 
které bude probíhat od 25. do 28. srpna 2022 
na stejném místě.

Text a foto: Zdeněk Tkadleček, Petr Mácka
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Zámek Janovice
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Středověké děti a pověry rýmařovanů 
3. kaleidoskop středověkých her

Každodenní život středověkého člověka byl neméně barvitý než dnešní. 
Všední i sváteční dny naplňovala nejrůznější činnost praktická i duchov-
ní a součástí života byla též zábava různící se podle vrstev společnosti. 
Lidská hravost byla rozmanitá a sportovní klání se provozovala pro ra-
dost či vzrušení vlastní i diváků. 
Ovšem řecká kalokagathia, rovnováha krásy těla a moudrosti ducha, 
už byla dávno zapomenuta a její Jahnova teorie, převzatá Tyršem 
a vyjádřená slovy „ve zdravém těle zdravý duch“, ba dokonce snaha 
dojít sportem ke zdraví, měla ještě 400 let čas. Různým typům vcelku 
sporadických turnajů aristokratů úspěšně konkuroval jejich častější 
lidový ekvivalent, rozličné zápasy a soutěže ve městech i na vsích 
v souvislosti s přehršlí svátků (obr. 1). Společenské hry, jež nekladly 
žádné nároky na prostor a fyzickou sílu, znala už antika a prostřed-
nictvím římských legií či obyvatel římských provincií pronikaly da-
leko za hranice Barbarica, kde nakonec mnohdy dodnes přežily pád 
impéria.
Dosud není jasná funkce šlechtického lovu. Odůvodnění získáním po-
travy, koží nebo parohoviny postrádá smysl, vždyť spotřeba masa na 
hradech i v obcích má stejné složení. Divočina je všude stejně vzácná 
(v paláci Hrádku tvořily zbytky jelena minimální součást masité stra-
vy, na Strálku se objevují vzácně kančí kelce). Názory, že šlo o ry-
tířská cvičení či překonávání odporu bojovníka ke krvi, ba o hry či 
sport, nejsou vědeckou obcí akceptovány (Janssen, Jalabert, 1988). 
Jen Jindřich Hýzrle z Chodů (1575–1665), panoš arcivévody Arnoš-
ta Habsburského (1550–1595), vzpomíná, že jej pán nechal „vyučit“ 
lovu, „všelijakejm ctnostem, rytírskejm kratochvílem…“, a v jejich 
výčtu uvádí s vojenskými také lovecké hry.
Vzhledem k soustředění prací i válečných tažení do doby od jara do 
podzimu nabízela se k hrám spíše zima a sváteční dny. Hráli s chutí 
všichni a všechny od paní a pánů až po kmány, jejich ženy či dce-
ry a nevyhýbali se jim ani kněží, kteří se tím nejednou dopouštěli 
přestupků proti tvrdým nařízením kurie i prelátů diecézí. Představi-
telé církve i měst chápali nebezpečí hazardních her (především hry 

v kostky), jež u lidí, kteří jim propadli, vedly k latentním rodinným 
tragé diím, ostatně jako dnes, což dopadalo především na děti nikdy 
neukojených hráčů. Nehledě k tomu, že rvaček až zabití „z rozčilení“ 
nebylo pořídku. Důvody tvrdých norem zní i dnes povědomě, jen ces-
ty k zažehnání hazardu byly tvrdší… a stejně málo účinné. Brněnské 
městské právo, jež bylo spolu s olomouckým předlohou rýmařovské-
ho, si všímá soustavného posedávání a hraní her v hospodách a obo-
jí považuje za presumpci viny. Vzhledem k tomu, že byla existence 
krčem obecně podezřelá (krádeže, hazard, opilecké rvačky, zabití či 
vraždy, prostituce), ale stěží postižitelná podle práva, snažili se kon-
šelé bránit morálku prevencí. Přibylo trestů zadluženým pijákům či 
hráčům. Města se snažila nejednou tvrději a účelněji než dnes chránit 
oběti hazardu, děti, manželky, prarodiče, služebné nebo čeledíny zá-
vislých viníků. Platilo, že kdo nemá na chléb (čeledín, děvečka, dítě), 
nesměl být obehrán o více než hodnotu jediných šatů. Postihovalo se 
užívání falešných kostek, aniž se rozlišovalo, zda provinilec kostky 
pouze zapůjčil, nebo s nimi přímo hrál. Za podvodnou hru se tresta-
lo ztrátou všech výher a useknutím palce ruky. Dodržování předpisů 
zajišťovaly časté a zásadně předem neohlašované razie ozbrojených 
městských biřiců v čele s rychtáři a podvodníci s hráči končívali 
u městského a kněží u církevního soudu.
Praktikovala se škála prostých pohybových her rovněž s prvkem sou-
těživosti (obr. 1) a některé působily účastníkům i ošklivá zranění. Ris-
kantním byl běh dvojic mezi ostřími mečů. Nechyběly ani závody na 
koních či společenský tanec. Nikde nechyběly ženy, které se většinou 
neúčastnily jen silových her. Provozovaly se různé druhy běhu, sko-
ku, šplhu, tvrdý zápas s holemi i zbraněmi, obdoba dodnes praktiko-
vaného zápasu ve volném stylu (obr. 8, 9) měla svá striktní pravidla 
(včetně nařízeného základního postoje), vrhání předmětů v různých 

Z historie

1. Lidové hry (poč. 16. stol.): závody na koních, závod o trofej, 
ozbrojené rvačky mezi vesnicemi, běhání mezi meči, kuželky, tance, 
šplhání k odměně na sloupu připraveném ke „střílení ku ptáku“

2. Skleněné kroužky, patrně hrací kameny některé z deskových her 
(hrad Rokštejn) 

3. Měděný žeton s poutníkem 
nebo honákem dobytka (St. 
Město, 15. stol.)

4. Měděný žeton se světcem, sv. 
Zikmund, sv. Štěpán? (St. Město, 
15. stol.) 
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národních formách, střelba z luku či kuše do terče 
(př. „ku ptáku“). Souboje v šermu se od 16. sto-
letí postupně přesunovaly z prostředí aristokratů 
mezi rozvaděné měšťany a rozšířené šermy ve 
Stráleckém údolí („do první krve“) nutily město 
k tvrdým zákazům a vysokým pokutám v podobě 
beček piva. Hrály se též kuželky, které se nejednou 
zvrhly v pustou řež. Jen starobylá forma tenisu 
„jeu de pomme“ se k nám dostala až později než 
jinde v Evropě kvůli značné společenské retardaci 

způsobené stole-
tím věroučných 
válek. Zpočátku 
se hrálo speciál-
ními rukavicemi, 
postupně pev-
nými pálkami 
a v 17. století již 
vyplétanými ra-
ketami. Užívaly 
se kožené míčky 
s vycpávkou nebo 
nafouknutá vep-
řová měchuřina, 
což spíše připo-

12. Veřejná poprava z počátku 16. století

5. Kejklířka s harfenistou 
(Liber depictus, kol. 1350)

6. Hudebníci ze 13. stol. (uprostřed zvonkohra, 
vlevo harfa, vpravo syrinx?)

7. Hudebnice, zleva cimbál, loutna, fidula (příb. 
houslí), harfa (Velislavova bible, 1325–1349)

8. Základní postoj zá-
pasníků podle pravidel 
(Festbuch – Bavorsko, 
1507, BS München)

9. Zápas krále Ladisla-
va s Kumánem a zásah 
Ladivy (kostel Veľká 
Lomnica, kol. 1300)

10. Krčma z počátku 16. století

11. Jarmark z počátku 16. století

(Le Goff, J. – Schmitt, J. Encyklopedie středověku. Praha, 2002; Petráň, J. a kol. Dějiny 
hmotné kultury I (1–2). Praha, 1985; Goš, V. – Karel, J. Městský hrad v Rýmařově ve 
13.–15. století, StM 15, Olomouc, 2002; Tíž. Hrad Strálek u Rýmařova, StM 8, Olomouc, 
1999; Tíž. Středověké opevnění města Rýmařova, VVM, XLIX/2, Brno, 1997; Hazlbauer, 
Z. Středověká hra vrhcáby ve světle pramenů, AH, Ústí n. Lab., 1992; Frolík, J. – Hazl-
bauer, Z. – Rücknerová, A. Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky, 
AH 20, Brno, 1995; Dvořáková, R. Středověké hry a jejich odraz v archeologických pra-
menech, dipl. práce, FF ZUP, Plzeň, 2015.) 

míná dnešní badminton. 

Evropané znali nejméně už ve 13. 
století množství her s různými po-
můckami. Obvykle šlo o různé stol-
ní hry s přísnými pravidly. Užívalo 
se k nim kamenů (žetonů), nízkých 
kruhových válečků často odlišených 
rytým dekorem (obr. 2, 3, 4) a taže-
ných po určené trase vyryté nebo 
namalované na dřevěné či kamenné 
desce, ale i na hospodských lavicích 
a jinde. Hrací pole připomínala poz-
dější mlýnek, triktrak či dámu. 
Středověký Rýmařovan či jeho paní, 
o dětech ani nemluvě, byli vděčný-
mi diváky kejklířů, co do města do-
razili vždy až po dlouhé době a ke 
svým produkcím užívali rozlehlý 
rynek. Mohli jste vidět polykače 
mečů nebo ohně a neméně zaujali 
též akrobaté. Častěji zavítaly po-
tulné dvojice, které kombinovaly 
obyčejnou stojku sličné děvy s do-
provodem jednoduché lyry (obr. 5), 
ale přicházeli i harfenisté se zpěvač-
kami a poutavými příběhy. Každý 
byl posluchačem krásné chrámové 
hudby se zpěvy při bohoslužbách, 
neboť stejně jako kázání duchov-
ních zjemňovala řeč, hudba zas kul-
turu věřících. 
Produkce hudebníků a hudebnic, 
ale zvláště venkovské tancovačky 
s krčemními muzikanty asi příliš-
nou kvalitou neoplývaly. Vysoce 
kultivovaná dvorská hudba byla 
samozřejmě nedostupná (obr. 6, 7). 
Středověcí obyvatelé měst prefero-
vali nenáročnou hospodskou kulturu 
vyztuženou alkoholem, hazardními 
hrami (obr. 10) a zajímavými, pa-
třičně zastaralými informacemi ze 
světa stejně jako bohaté jarmarky 
(obr. 11). Koneckonců v době nee-
xistence hororů dodaly lidem od dětí 
po stařeny dávku adrenalinu hojně 
navštěvované popravy či jiné úko-
ny kata na stínadlech či šibeničním 
vrchu. Při stínání se třeba uzavíraly 
sázky o nemalé obnosy, zda kat set-
ne provinilci hlavu jednou či více 
seky. V Praze dokonce přihlížející 
napadli střelbou z arkebuz neohra-
baného kata a jeho pacholky a ti se 
jen se štěstím zachránili na radnici.

Jiří Karel
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Představujeme novou rubriku Na slovíčko u šéfkuchaře
Naše národní kulinářská kultura se již po několik let potýká s krizí, které 
si mohou povšimnout jak tuzemští, tak zahraniční gastroturisté. Nejinak 
tomu  je  i v  našem  regionu,  který má  rovněž  svou kulinářskou historii 
a prošel bouřlivým vývojem od dob nejstarších informací, sahajících až 
do 13. století. 
Pojďme se poohlédnout po časech dávno i nedávno minulých a připo-
menout některé recepty a metody ze všech koutů Moravskoslezska. 
Inspirujme provozovatele gastronomických podniků, kteří mají mno-
ho možností, jak vylepšit pověst svého oboru v naší zemi. Ta nabízí 
mnoho kulinářských specialit, které jinde na světě milovníci dobrého 
jídla nenajdou. Úroveň poskytovaných služeb a pokrmů, které na-
bízejí lokální podniky, je podle mého názoru nízká, přímo úměrná 
vyspělosti farmářství, potažmo zemědělství. Krajové speciality jsou 
závislé na lokálních potravinách produkovaných místními farmami, 
které je dále zpracovávají a nabízejí. Ať už je to maso, uzenářské či 
sýrařské produkty, mléčné výrobky, zelenina či ovoce, mošty, sušené 
produkty apod. Bohužel k nám více potraviny dovážíme, a to i v niž-
ší či nejnižší kvalitě, než abychom využívali suroviny vypěstované 
u nás a maso ze zvířat a ryb zde chovaných. Jsme svědky toho, že 
naše půda leží ladem, ač umí vyprodukovat stejně kvalitní či lepší po-
traviny, než jsou ty dovážené. Lákadlem pro naše hosty je především 
divoká zvěřina z místních lesů. Turisté přijíždějí do obor jak za lovem 
zvěře, tak za výjimečnými pokrmy připravovanými z ní. Rádi si pak 
nakupují výrobky ze zvěřiny – od paštik a loveckých či mysliveckých 
salámů přes klobásy až po šunky. Právě tyto produkty, které jsou pro 
lesy v podhůří Jeseníků typické, stále absentují v nabídkách prodejců 
a restauratérů.
Historie dokládá, že se na území a v okolí našeho města pěstovalo 
obilí. Nejčastěji se vysévalo žito, ze kterého se mlela mouka na chléb, 
a dále ječmen, který sloužil k výrobě krup. Nejstarší zmínka o bram-
borách pochází až z roku 1772 z rýmařovského panství. K dalším 
místním potravinám patřil hrách a zelí. Maso bylo na vesnicích méně 
dostupné, avšak ve městech bylo k dostání na trzích nebo v tzv. mas-
ných krámech. Sehnat se dalo jak maso z poraženého dobytka, tak 
i maso husí a kachní, dále divoké husy a divocí holubi nebo drobní 
opeřenci, jako jsou vrány a sluky. Od 17. století se v lesích rýmařov-
ského panství povolil lov zvěře (jelena a srnčího). Už zde vznikají 
první lokální recepty, které se za ta staletí vytratily z našich kuchyní. 
Historické začlenění Rýmařova a jeho okolí do gastromapy je ovliv-
něno kuchyní německou a později slezskou. Jsou zde i znaky typické 
pro vévodské dvory v Opavě i polské Ratiboři. 
Rád bych vám v následujících vydáních Rýmařovského horizon-
tu představil celou řadu moderních technik, ale i historické pokrmy 
z dob rodu Harrachů, a v neposlední řadě moderní pokrmy ze součas-
né doby. A bylo by chybou, kdyby jako první recept nebyl uveden ten 
nejtypičtější, a tím je „Slezské nebe s kluski“. Pokrm je v některých 
pramenech nazván Slezské království nebeské a má mnoho variant. Já 
jsem připravil moderní variantu při zachování základních ingrediencí. 
Slezské nebe, ačkoliv dnes již pozapomenuté, je kulturním dědictvím 
Slezanů. V tradiční kuchyni tohoto regionu sladko-slaná chuť hlav-

ních jídel nebyla ničím výjimečným – rozinky a švestky se přidávaly 
například do bigosu a na jablkách nebo hruškách se pekla zvěřina. 
Slezské nebe se tradičně podává s kluskami – menšími knedlíčky ku-
latého tvaru z bramborového těsta. Myslím, že větší důkaz pestrosti 
naší regionální kuchyně už ani přinést nelze. Pokrm se skládá z uze-
ného masa, sladké ovocné omáčky a kulatých knedlíčků. Pokrmy na-
šich předků byly bezesporu energeticky náročnější. Po těžké práci se 
lidé potřebovali zasytit a ani pokrmy slavnostní, jako je Slezské nebe, 
nejsou výjimkou.

David Rusnok
šéfkuchař a gastro expert

Na slovíčko u šéfkuchaře

david rusnok
Narodil se v Bruntálu, v současné 
době žije v Rýmařově. Po absolvování 
vojenských škol působil 18 let u elit-
ních jednotek armády ČR. V roce 
2008 ze zdravotních důvodů armádu 
opustil a začal se v Praze věnovat 
službě lidem. 
Následovala složitá cesta do gastrono-
mie – od mytí nádobí až po vedoucího provozu. Působil v praž-
ských provozech Karlínský Anděl, Amfora, U Karlínského přísta-
vu, mimo Prahu působil v penzionu Relax v Liberci a v penzionu 
Aurum v Karlově. V bavorské restauraci se proslavil českou kach-
nou s červeným zelím připravovanou po staročesku. 
Ve své praxi spolupracoval s Miroslavem Horákem (Jak šmaku-
je Moravskoslezsko), vařil s Emanuelem Ridim v jeho restauraci 
MANU Risto & Lounge, v rámci gastronomické školy spolupra-
coval s Pražským kulinářským institutem Romana Vaňka. Před co-
videm s Marcelem Ihnačákem pracoval pro gastrofestival. Podílel 
se na několika velkých svatbách pro známé podnikatelské osoby 
i lidi ze showbyznysu v prostorách zahrad Grébovka. 
V roce 2019 založil gastronomickou společnost cool action s. r. o., 
která se věnuje jak gastronomii, tak poradenské činnosti pro re-
stauratéry. V covidové době spustil projekt Káva z Rýmařova 
(cool coffee) a zároveň prodejní e-shop, který dnes nabízí největší 
výběr arabik a vlastních míchaných směsí na celé Moravě. Káva 
odtud putuje až do Texasu, do Monaka i Nice, nově buduje odbyt 
i u italských partnerů. 
Připravuje spuštění moderní kuchyně v rekonstruovaném penzio-
nu v Horním Městě a dle svých slov pevně doufá, že dodá Rýma-
řovu to pravé, co tady stále chybí. 
Velmi úzce spolupracuje se zámkem Janovice, kde připravuje pod-
zimní akce. Prozradil, že tři pořady s přednáškou se budou věno-
vat kávě a mlsání, vínu a sýrům, harrachovskému pivu a vepřové 
pečínce. V následujících vydáních bude čtenářům Rýmařovského 
horizontu představovat recepty spojené s naším krajem.            JS

Slezské nebe s kluski
Na přípravu masa a omáčky potřebujeme: 300 
g uzeného bůčku (klidně s kostí, bude kvalitnější 
vývar), 300 g uzené vepřové krkovice nebo plece,  
1 ks cibule na čtvrtky, 250 g sušeného ovoce (jablka, 
hrušky, meruňky, švestky), 1 ks celé skořice, šťávu 
z citronu, 1 lžíci másla a 2 lžíce hladké mouky pro 
přípravu jíšky, 2 lžíce povidel pro dochucení, špetku 
cukru, sůl a pepř.

Postup: Sušené ovoce a skořici necháme přes noc 
ve 250 ml studené vody, maso v den vaření zalije-
me vodou a vaříme 70 minut i s měsíčky cibule (já 
použil pro úsporu času a energie tlakový hrnec). Po 
uvaření vycedíme vývar, přidáme namočené ovoce 
i s vodou, v níž trávilo noc, strouhanou citronovou 
kůru i šťávu a vaříme, abychom omáčku trochu 
zredukovali, dále přidáme povidla, dochutíme solí, 
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rýmařovští závodníci v koloběhu jsou mistry světa,  
medaile získali v Estonsku

Krásné  estonské  městečko  Polva  hostilo  ve  dnech  15.–17.  července 
účastníky největší koloběžkové události – mistrovství  světa. Kvůli co-
vidu byla soutěž dvakrát odložena a také ji ovlivnila válka na Ukrajině 
– nemohli se jí zúčastnit ruští a běloruští sportovci. Estonsko je nejse-
vernější z pobaltských zemí a tomu také odpovídalo počasí v průběhu 
soutěže. 
Rychlé střídání slunečného a deštivého počasí ztěžovalo průběh jinak 
velmi kvalitně organizovaných závodů. Teplota kolem 15 °C naopak 
příjemně chladila zahřáté závodníky z celého světa. Největší zastou-
pení měla Česká republika, Finsko, Estonsko a dále Německo, Litva, 
Lotyšsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Ukrajina, Polsko, Rakousko 
a Kolumbie. Mezinárodní přátelská nálada provázela celé třídenní 
klání. Město Rýmařov reprezentovali kadet Filip Krečmer, juniorka 

Klára Slováková, junior Tomáš Sedlář, veterán Patrik Krečmer a mas-
terka Věra Vybíralová, která patřila mezi tři nejlepší české nominova-
né dospělé závodnice, a Český svaz koloběhu jí proto předal repre-
zentační trikolorový dres. 
První závodní den byly na programu sprinty na 400 m, které probíhaly 
na novém atletickém ovále. Na tartanovém povrchu se hnaly kolo-
běžkové stroje rychlostí téměř 40 km/h. Kvalifikační jízda a násled-
né vyřazovací rozjížďky byly divácky velmi atraktivní a dodaly nám 
první medailisty a mistry světa. Klára, Patrik i Věra se stali vicemistry 
(2. místo) a Filip s Tomášem prvními koloběžkovými mistry světa. 
V kvalifikačních jízdách měl v absolutním pořadí 74 účastníků Filip 
sedmý nejlepší čas a Tomáš dokonce druhý nejlepší.
Druhý den následovalo kritérium. Sobotní počasí se zpočátku zdálo 

Mistrovství České republiky v koloběhu
V sobotu a neděli 25.–26. června proběhlo v Plzni dvoudenní Mistrovství 
České republiky v koloběhu,  již 23.  ročník  legendární Zlaté koloběžky 
Plzeň a druhé kolo Rollo ligy. Všechny disciplíny odstartovalo hromadné 
a hromové „3, 4… Trhni si nohou!!!“.

Na start domácího koloběžkového svátku se postavilo 131 závodníků 
všech věkových kategorií, od dětí pod 10 let až po skutečné veterá-
ny nad 60 let věku a hobby závodníky. Celý program se odehrál na 
v Česku jedinečném cyklistickém oválu Rapidu Plzeň a nabídl divác-
ky atraktivní závody s častými průjezdy závodníků před diváky.
Sobotní kritérium proběhlo za velmi silného deště, ale to sportov-
ce z Rýmařova neodradilo od získání cenných medailových pozicí. 
V podvečer se počasí umoudřilo, a tak mohly proběhnout oblíbené 
štafety, kde naši „mladí“ vyhráli, co mohli. V nedělním dlouhém zá-
vodě opět nezklamali a užili si krásný, slunečný a vítězný den.

Všichni naši závodníci z týmu KOSTKA Racing získali medaile. Ši-
mon Kroutil získal dokonce tři zlaté, Věra Vybíralová dvě zlaté a To-
máš Sedlář dvě zlaté a druhé místo ve štafetě. Navíc Tomáš Sedlář, 
přestože je zatím junior, získal v absolutním pořadí mezi všemi muži 
druhé a třetí místo.
Všem závodníkům gratulujeme a v závorkách uvádíme jejich umístě-
ní v jednotlivých závodech. Ema Štěpaníková (2, 2), Ondřej Kroutil 
(3, 3), Anna Fryblíková (2, 1, 2), Kryštof Vystrčil (1), Adam Lašák 
(1), Veronika Rožňáková (3, 1), Petra Zahradníková (3), Šimon Krou-
til (1, 1, 1), Filip Krečmer (2), Marek Sázel (3, 1, 2), Jan Vinohrad-
ník (3), Jakub Vystrčil (3), Amálie Vinohradníková (3), Tomáš Sedlář  
(1, 2, 1), Ondřej Baslar (1, 2), František Sázel (2), Věra Vybíralová  
(1, 1), Patrik Krečmer (2, 3), Jan Sázel.

Patrik Krečmer
Foto: Ladislav Baslar

Sport

cukrem (já jsem přidal čajovou lžičku medu) a pepřem dle chuti. Bě-
hem redukování si připravíme jíšku z mouky a másla, kterou závěrem 
vmícháme do omáčky s ovocem. Omáčka je tmavá s celými kusy ovo-
ce. Voní po ovoci, skořici, citronu a uzeném mase, ze kterého jsme 
použili vývar. 
Na přípravu knedlíčků kluski budeme potřebovat: 900 g brambor, 
250 g hrubé mouky, 1 vejce a sůl.
Postup: Polovinu brambor uvaříme ve slupce, oloupeme a pome-
leme. Druhou polovinu brambor najemno nastrouháme a vytlačíme 
přebytečnou vodu, aby těsto nečernalo. Směs vařených i syrových 

brambor promícháme s moukou, vajíčkem a osolíme. Vypracujeme 
těsto a tvarujeme knedlíčky o průměru pět centimetrů, do kterých pal-
cem vymáčkneme důlek. Vkládáme do vroucí osolené vody a vaříme 
čtvrt hodiny.
Knedlíčky mají v průměru asi pět centimetrů a na porci dáváme 
4 kusy. Barva je žlutá až bílá podle použitých brambor. Typický je pro 
ně důlek na středu, který zachytává omáčku. Vařením jsou na povrchu 
mírně oslizlé a uvnitř příjemně vláčné, protože se připravují kombina-
cí vařených a syrových brambor.
Dobrou chuť! Text a foto: David Rusnok
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v pohodě, ale nakonec zapršelo a závod se neobešel bez pádů na jinak 
kvalitním asfaltovém povrchu. Startovalo se na nově vybudovaném 
náměstíčku za přítomnosti fandů z doprovodu závodníků, ale i z celé-
ho města a okolí. Kadeti jeli 7 km, ženy 10 km a muži 12 km dlouhé 
tratě, které při svém náročném výškovém profilu daly zabrat všem 
a oproti sprintům vyniknout především lehčím atletům. Těžké kopce 
střídaly náročné sjezdy. Rýmařovská pětka se nedala a opět bodovala 
ve stejném výsledku jako u pátečních sprintů. Filip byl 1., Klára 2., 
Tomáš 1., Věra 2. a Patrik 2. Našim závodícím dospělým utekly tituly 
mistrů světa v kritériu jen o vlásek. Tomáš byl v absolutním hodnoce-
ní na 3. místě mezi všemi muži a Věra na 7. místě mezi ženami.
Sobotní odpoledne bylo věnováno štafetám, kde spolu soutěžily náro-
dy bez klubových rozdílů. Do štafet žen byly postaveny dvě skupiny 
a u štafet mužů tři skupiny z ČR dle výsledků z předešlých dvou zá-

vodů. Tomáš samozřejmě reprezentoval top z České republiky. Tato 
štafeta vyhrála s velmi velkým časovým náskokem před druhou fin-
skou a třetí opět českou štafetou. Klára přijala účast ve druhé ženské 
vybrané skupině. A také tak dopadla, braly druhou příčku za top vý-
běrem ČR, když porazily třetí, domácí štafetu.
Nedělní dlouhý závod představoval opravdovou výzvu. Opět výškově 
náročná městská trať byla vedena po ulicích města Polvy a přilehlých 
cyklostezkách, proložená přejezdy silnic a tunelovými podjezdy. Dél-
ka tratí pro kadety byla 22 km, pro ženy 28 km a pro muže 39 km. Pot 
střídaly slzy, které byly odměňovány vášnivým tleskáním všech sle-
dujících. Každý s tratí sousedící domek měl provizorní zahrádku, kde 
celé rodiny fandily všem soutěžícím bez rozdílu národnosti. A když se 
zamračené počasí při rozjížďce mužů proměnilo v liják, přivítal kaž-
dý, i ten nejsilnější chlap toto milé povzbuzení. Rýmařované bojovali 
do posledních metrů a vyplatilo se to. Tomáš a Filip zkompletovali 
zlatý individuální hattrick a Věra s Klárou konečně získaly své vy-
toužené mistrovské tituly. Patrik se musel potřetí sklonit před vítězem 
své kategorie a doplnil do sbírky třetí stříbrnou medaili. V dlouhém 
závodě byl Tomáš druhý absolutně mezi muži a Věra pátá mezi že-
nami.
Mistrovství světa v Estonsku v našich závodnících zanechalo hluboký 
a nezapomenutelný zážitek. Těžké chvíle v závodech vystřídaly nád-
herné pocity ze zasloužených vítězství. Děkujeme všem sponzorům, 
fanouškům a především rodinám za finanční i mentální podporu, bez 
které bychom tak dobře nejeli.

Patrik Krečmer
Foto: Aldis Toome

Věra Vybíralová

Tomáš Sedlář při předávce štafety

Klára Slováková

Filip Krečmer

Patrik Krečmer
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Jiskra rýmařov pořádala mládežnický turnaje v kopané
23. ročník LORD Cupu se odehrál na fotbalovém hřišti SK Jiskra Rýmařov 
o víkendu 25.–26. června. V sobotním turnaji mladších žáků zvítězili hrá-
či SK Uničov. Domácí výběr Jiskry Rýmařov skončil na 5. místě. Nedělní 
program byl ve znamení turnaje starších přípravek. Pro vítězství si suve-
rénně došel celek YFTA (Youth Football Talent Academy) Olomouc, který 
nenašel přemožitele a zvítězil ve všech sedmi utkáních.
Turnaj v sobotu úvodním slovem zahájili Grassroots trenér okresu 
Kamil Furik a starosta města Rýmařova Luděk Šimko. Poté začaly 
zápasy ve dvou skupinách, z nichž do finálových bojů o celkové ví-
tězství postoupily týmy Jeseníku, Ozimku, Jiskry Rýmařov, Uničo-
va, Poruby U13 a Polanky. Ve finálové skupině se pak nejvíce dařilo 
Uničovu. Hanáci v turnaji ztratili pouze se třináctkou Poruby, s níž se 

rozešli smírně 1:1. Domácí výběr Jiskry Rýmařov se ještě vešel do 
první poloviny, když obsadil konečné 5. místo.
Na závěr turnaje byli oceněni i jednotlivci. Cenu pro nejužitečnějšího 
hráče obdržel rýmařovský Jiří Všetička. 
V neděli byly na programu zápasy přípravek. Domácí tým Jiskry měl 
výsledkově výborné dopoledne, kdy vyhrál všechna čtyři utkání. Od-
poledne to však již bylo horší a tři prohry v řadě posunuly rýmařovské 

hráče v tabulce na konečné 5. místo.
Solidně si v turnaji počínal i výběr Bruntálska, složený z hráčů Širo-
ké Nivy, Lichnova, Břidličné a Rýmařova. V tomto složení nastoupili 
vůbec poprvé a obsadili 6. pozici.
Nedělní boje LORD Cupu zakončilo slavnostní vyhlášení výsledků. 
Ocenění pro nejužitečnějšího hráče tentokrát získal rýmařovský Ja-
kub Kastner. Ceny mladým fotbalistům předával starosta Luděk Šim-
ko společně s místostarostkou Lenkou Vavřičkovou.
Po oba dny neúnavně podporovaly mladé fotbalisty stovky diváků, 
kteří během zápasů navštívili alespoň na chvíli areál Jiskry. Nejhla-
sitější byli ti, kteří dorazili z ostravské Poruby. LORD Cup by ne-
proběhl tak hladce, nebýt čtveřice rozhodčích ve složení Vlastimil 
Mikulčák, Petr Vyroubal, Jaroslav Borovička a Tomáš Fuchs, kteří po 
celý víkend dbali o to, aby proběhl v rámci fair play. Vedení oddílu 
SK Jiskra Rýmařov děkuje městu Rýmařovu a dalším sponzorům, bez 
jejichž finanční podpory by se neobešel nejen letošní ročník turnaje, 
ale ani celoroční chod klubu. 

Tomáš Lašák
Foto: archiv klubu SK Jiskra Rýmařov

Atletický klub uspořádal závody u janovického zámku
V pátek 17. června rýmařovský atletický klub uspořádal v areálu  jano-
vického zámku první ročník běžeckých závodů pro děti a mládež – Běh 
zámeckým  parkem.  Účast  byla  opravdu  hojná,  na  akci  startovalo  62 
závodníků, které skvěle podporovala početná fanouškovská základna. 
Pro mladé sportovce byly připraveny tratě od 150 m do 1 000 m. 
Nejmladší účastníci svoji vzdálenost běželi na nádvoří, a užili si tak 
nejvíce skandování od svých příznivců. Závodníci ve starších katego-
riích již vybíhali z nádvoří do zámeckého parku, oběhli celý zámek 
a za nadšeného fandění se vraceli do cíle. Při čekání na svůj start si 
děti mohly vyzkoušet hod pěnovým oštěpem, běh přes překážky nebo 
různé skoky. Všichni účastníci byli odměněni a odnesli si medaile, 
diplomy a věcné ceny.
Moc děkujeme za účast všem závodníkům i fanouškům a rádi vás 

uvidíme na dalším ročníku. Také děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě závodu, a sponzorům klubu, kterými jsou město Rýma-
řov, Národní sportovní agentura a Český atletický svaz. Náš dík patří 
i zámku Janovice za poskytnutí zázemí. Dřevěné medaile, diplomy 
a magnetky pro nás vyrobily Turistické známky. 
Rádi bychom vás pozvali na oslavy výročí 150 let sboru dobrovol-
ných hasičů Rýmařov, které se uskuteční ve Flemmichově zahradě 
v sobotu 30. července. Na této akci bude ATLETIKA Rýmařov od 
12:00 do 16:30 součástí doprovodného programu, protože každý 
správný hasič umí skákat, běhat i házet. 

Jana Strnadelová
předsedkyně klubu ATLETIKA Rýmařov 

Foto: Kristýna Schmidová
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Ve  dnech  1.–3.  července  proběhly  v okolí 
Žďárského Potoka závody v orientačním běhu 
s názvem Cena střední Moravy 2022.
Téměř 500 závodníků z celé České republi-
ky tak mělo možnost proběhnout se v kůrov-
cem téměř nedotčených lesích se spoustou 
bažin, skalek a kamenů – tedy v terénech, 
které orien tační běžci milují a které jsou tak 
podobné lesům ve Skandinávii – kolébce 
orientačního běhu. Prázdninové závody jsou 
určeny především rekreačním běžcům a není 
výjimkou aktivní účast celých rodin. Proto 
organizátoři připravili v prostoru chaty Rela-
xa improvizovaný camp, který sloužil všem 

účastníkům po celý prodloužený víkend. 
V hlavních kategoriích vyhráli Adéle Finstr-
lová z Brna (ženy) a Pavel Rychlý z Krno-
va (muži). Pořadatelé z KOB Konice a SK 
Haná orienteering vyjádřili uspokojení jak 
z průběhu závodů, tak především z výbor-
né úrovně spolupráce s místními složkami 
(Lesní správou, Obecním úřadem Stará Ves, 
CHKOJ a dalšími). 
„Určitě se do těchto terénů brzy vrátíme 
s dalšími závody,“ uvedl v rozhovoru ředitel 
akce Robert Zdráhal. 

Tomáš Zdráhal
 Foto: Miroslav Škoda

Kratičká  přestávka,  následovaná  krátkou 
přípravou.  Ve  středu  15.  června  rýmařovští 
fotbalisté odehráli poslední zápas loňské se-
zóny. Po třech týdnech, přesněji 11. červen-
ce, již zahájili přípravu na nový ročník. Jejich 
nabitý  červencový program vyplnily  dva pří-
pravné zápasy. 
Nejvýraznější změnou v kádru Jiskry byl 
odchod Michala Procházky. Zkušený dva-
atřicetiletý hráč se z rodinných důvodů 
vrátil zpět do Prahy. „Po sportovní stránce 
je to pro náš tým tragédie. Nicméně je to 
jen sport. Michalův konec mě hodně mrzí 
i vůči týmu. Lepšího beka nemáme. Jeho 
zkušenosti a charakter nám budou chybět. 
Bohužel, má své osobní důvody, takže se 
rozhodl, že se vrátí domů do Prahy,“ lito-
val ztráty své opory trenér Milan Furik.

Žádné další odchody z Rýmařova v plánu 
nejsou. Naopak na startu přípravy se ob-
jevily dvě nové tváře. Jsou jimi Petr Čikl, 
který v loňské sezóně působil v celku TJ 
Libina, hrajícím olomouckou I. B třídu, 
kde se s 38 góly stal třetím nejlepším střel-
cem soutěže, a dále osmnáctiletý Šimon 
Michalík z Uničova, v jehož dresu si při-
psal starty ve třetiligové MSFL. 
„Kluci jsou u nás zatím na zkoušku. Pet-
ra Čikla jsem již viděl. Mnoho nechybělo, 
aby se k nám přidal i na jaře. Je to pro něj 
velká výzva. Z I. B třídy jde do divize, na-
víc z Olomouckého do Moravskoslezského 
kraje, kde je fotbal agresivnější a rychlejší. 
Petr má ale některé věci, kterými by nám 
mohl pomoci. Pokud jde o Šimona Micha-
líka, ten má již zkušenosti i ze třetí ligy, 
kterou si zahrál za Uničov. V jeho případě 
se rozhodneme na základě přípravných zá-
pasů. Potřebujeme ale i nějaké alternativy 
do zálohy,“ pokračoval Furik.
Příprava na novou sezónu je poměrně krát-
ká. Hráči Jiskry si ji zpestřili dvěma zápa-
sy, které sehráli doma v Rýmařově. Nejpr-
ve zdolali Zábřeh na Moravě poměrem 4:2 
(2x Jeřábek, Hleba, Navrátil) a následně 
hráli s Hájem ve Slezsku 5:2 (3x Jeřábek, 
1x Tihelka, 1x Čikl). Již tento víkend čeká 
rýmařovské fotbalisty první soutěžní zá-
pas. V rámci předkola českého poháru 
MOL Cupu se střetnou s Dolany. A v so-
botu 6. srpna již čeká Jiskru první soutěžní 
zápas. V divizi F se utká s Novým Jičínem. 
Zápas se bude hrát v Rýmařově od 16:30.

Tomáš Lašák
Foto: archiv klubu SK Jiskra Rýmařov

Novinky a výsledky dostihových stájí rýmařovska
Je za námi první polovina dostihové sezóny 2022, a přestože na bilan-
cování ročníku je stále dostatek času, naleznete zde ve zkratce alespoň 
některé důležité body první části sezóny. Trenérské centrály působící 
na Rýmařovsku zůstaly beze změny, a tak se zde věnujeme výsledkům 
trenéra Antonína Nováka z Malé Morávky a dvojice trenérek – Veroniky 
Lempochnerové z Horní a Evy Záhorové z Dolní Moravice. 

Pro Antonína Nováka odstartovala letošní sezóna 16. dubna v Brně 
a do dnešních dní (uzávěrky RH 20. 7. 2022) absolvovali koně z této 
centrály 17 startů. Nejlepším výsledkem jsou prozatím tři druhá mís-
ta, a na premiérové vítězství z tohoto ročníku tak stále nejen přízniv-
ci žlutočervených barev, které proslavil především rekordman Velké 
pardubické Železník, stále čekají. To Veronika Lempochnerová za-

Srpnový program týmů Sk Jiskra rýmařov

Muži
6. 8. 16:30 Rýmařov – Nový Jičín
14. 8. 17:00 Frenštát p. R. – Rýmařov
20. 8. 16:30 Rýmařov – Karviná B
27. 8. 16:30 Rýmařov – Bílovec 

Starší dorost (U19)
14. 8. 10:00 Rýmařov – Frenštát p. R.
20. 8. 12:00 Vřesina – Rýmařov
27. 8. 12:00 Horní Suchá – Rýmařov

Mladší dorost (U17)
14. 8. 12:15 Rýmařov – Frenštát p. R.
20. 8. 14:15 Vřesina – Rýmařov
27. 8. 14:15 Horní Suchá – Rýmařov

Starší žáci (U15)
21. 8. 13:00 Vřesina – Rýmařov
27. 8. 10:00 Havířov – Rýmařov
31. 8. 17:00 Rýmařov – Petřkovice

Mladší žáci (U13)
21. 8. 11:45 Vřesina – Rýmařov
27. 8. 11:45 Havířov – Rýmařov
31. 8. 15:30 Rýmařov – Petřkovice

Starší přípravka (U11)
13. 8. 10:00 Rýmařov – Město Albrechtice
20. 8. 13:05 Zátor – Rýmařov
27. 8. 10:00 Rýmařov – Krnov A

Mladší přípravka (U9)
27. 8. 10:00 Rýmařov – MFK Bruntál A

Jiskra se připravuje na start sezóny

Ve Staré Vsi závodili orientační běžci
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znamenala z 19 startů dvě druhá místa, šest třetích míst a hlavně pak 
dva triumfy svých svěřenců. O oba se v sedle koní postaral jezdec 
Jakub Kocman 8. května v rámci prvního letošního dostihového dne 
na pardubickém závodišti. 
O první zápis do listiny vítězů v této sezóně se tak v Ceně podpo-
rované společností PROVET, steeplechase crosscountry IV. kat. na 
3 300 m, postaral The Bar is Closed z dostihové stáje Hospůdka Ma-
lá-Hradčany. Podruhé hned v následujícím dostihu kolem cílového 
sloupku projel vítězně v sedle Alegorie z dostihové stáje Alemma 
v Ceně Dostihového spolku a. s., steeplechase crosscountry IV. kat. 
na 4 300 m. 
Nejlépe si ze zmíněných trenérů opět vede Eva Záhorová, která za-
znamenala již 26 startů a šest vítězství. Sezóna této dostihové cent-
rály začala 3. května v polské Wroclawi, kde získal desetiletý valach 
Arlington z dostihové stáje Kamarádi s žokejem Jaroslavem Myškou 

v sedle druhé místo. 
První vítězství letošního roku, avšak již šesté v kariéře vybojoval, 
a to doslova po tuhém zápolení s druhým v cíli, sedmiletý valach Or-
pheus 8. května. Zástupce dostihové stáje Dolní Moravice s žokejem 
Martinem Srncem zde ovládl dvoukilometrový handicapový memo-
riál Harryho Petrlíka st., II. kat.
28. května se mezi vítěze zapsala i tříletá klisna Aperola z dostihové 
stáje Václav Luka a 16. června šestiletý valach Nel z dostihové stáje 
RD Project, kteří zvítězili na dráze v polské Wroclawi. 
17. června získal hned při svém debutu pardubické vítězství tříletý 
hřebec Dartmoor z dostihové stáje Václava Luky, který s žokejem 
Milanem Zatloukalem ovládl rovinový dostih Ceny Nadace pro roz-
voj města Pardubic, rovina III. kat. na 2 800 m.
Zatím poslední, avšak od 21. května již druhé vítězství v této sezóně 
na bratislavské dráze zaznamenal čtyřletý valach Decameron z do-

stihové stáje zpěváka Václava Neckáře. 
19. června zde s žokejem Davidem Liškou opanoval Hendikep Zo-
riany, rovinový dostih IV. kat. na 2 400 m. Kromě těchto šesti prv-
ních míst mohli příznivci dostihového sportu zaznamenat čtyři druhá 
a dvě třetí místa. 
Zmíněné úspěchy nebyly jedinou radostnou událostí. Již první jarní 
den přivedla kobylka Locika, dřívější svěřenkyně trenérky Evy Zá-
horové, na svět klisničku po hřebci Eagle Top. A naopak během po-
slední březnové noci se narodil hřebeček, potomek Ravielly a hřebce 
Chardonney Tcheque.
Prakticky před rokem se premiérově stala mámou Orphanta, které 
se po hřebci VaBank během noční bouřky narodil hřebeček Ozzy. 
A tak se, asi aby se tyto události lépe pamatovaly, můžeme od pátku  
13. těšit z jejího druhého potomka, tentokrát z klisničky po Chardo-
nney Tcheque. 

Miroslav Škoda

Raviella s hřebečkem po Chardonney Tcheque, foto: Magdalena 
Hamříková

Vítězný Orpheus s žokejem Martinem Srncem v bratislavské Ceně 
Harryho Petrlíka, foto: Anton Martinec

Valach Nel (dostihová stáj RD Project) vítězí ve Wroclawi s žokejem 
Jaroslavem Myškou, foto: Agata Władyczka

Žokej Jaroslav Myška s trenérkou a majitelem při slavnostním vyhlá-
šení ve Wroclawi, foto: Agata Władyczka

17. června byl žokej Milan Zatloukal v sedle při premiérovém vítěz-
ství Dartmoora (dostihová stáj Václav Luka), foto: Petr Šimerda
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 Závod na kolečkových lyžích

klasickou technikou
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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

23 100,- 
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

na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

Klientské centrum:

Bruntál 
Partyzánská 7

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na
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Pojďte pracovat se špičkami v oboru. Staňte se součástí našeho týmu. 

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

RD Rýmařov je více než 50 let 
synonymem kvalitního bydlení

PŘIDEJTE  
SE K NÁM 

Do našeho týmu hledáme statika, stavebního technika, 
montážníky a dělníky

RD Rýmařov nabízí letní slevu 3 %
a garantuje ceny

• Bungalov obdélníkového tvaru s prostorným přízemím
• Velké prosklené plochy situované do obytných místností
• Úspora nákladů na vytápění díky pasivním solárním ziskům
• Tepelné čerpadlo a fotovoltaické panely v ceně domu  

Více informací na: www.rdrymarov.cz

PŘEDSTAVUJEME VÁM LARGO 85 
S OBYTNÝM PODKROVÍM

MÁME PROPRACOVANÝ  
SYSTÉM BENEFITŮ
• Příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na dovolenou
• Příspěvek na dopravu
• Příspěvek na penzijní připojištění 
• Odměny při životním jubileu a další…

NABÍZÍME
• Fajn kolektiv se smyslem pro humor
• Jistotu a zázemí renomované firmy
• Zajímavou práci pod oblíbenou značkou
• Stálou mzdu a měsíční osobní bonusy
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