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Jak, kdy a koho budeme volit
v podzimních volbách

Sbor dobrovolných hasičů 
Rýmařov oslavil 150. výročí

 
 

Chodník s brokátovým vzorem 
oživil prostor před radnicí  

První ročník Rýmařov Ski maratonu 
vyhrál Pliska

ročník XXIV.

V Ondřejově se konala 
svatoanenská pouť
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Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov oslavil 150. výročí existence
Oslavy 150. výročí Sboru dobrovolných hasičů Rýmařov byly zahájeny 
v sobotu 30. července na náměstí Míru. Rýmařovský dobrovolný sbor 
vznikl v roce 1870, oslavy výročí však odsunula kovidová pandemie až 
na letošní rok. O to bohatší program byl pro návštěvníky této akce při-
praven.
Na úvod zahrála hasičská hudba SDH z Dolních Životic, po státní 
hymně následovaly projevy k přítomným hasičským sborům a ve-
řejnosti. 
„150 let práce, 150 let pomoci lidem a 150 let výchovy mládeže. 
150, je to vůbec důležité číslo? Když jej někdo vytočí v telefonu, 
dovolá se hasičům. Jsou to právě oni, kdo vždy a bez váhání přijdou 
na pomoc,“ zaznělo v úvodu z úst moderátorky Hany Kitschuchové. 
Za obětavou práci následně poděkovali rýmařovským členům sboru 

ve svých projevech nejen představitelé hasičských organizací, ale 
také starosta Rýmařova Luděk Šimko.
„Rýmařovský sbor dobrovolných hasičů má opravdu dlouholetou 
tradici. O to více mě těší, že byl v Rýmařově obnoven kroužek mla-
dých hasičů, který vychovává budoucí generace pro toto nelehké 
povolání,“ řekl ve svém projevu rýmařovský starosta. „Chtěl bych 
jménem města vyjádřit náš vděk, uznání a obrovský dík všem dobro-
volným hasičům, kteří nezištně a obětavě vykonávají tuto činnost,“ 
dodal Šimko. 
Po zahájení se přítomní seřadili do slavnostního průvodu, který se 
v čele s hasičskou hudbou odebral do Flemmichovy zahrady k dal-
ším oslavám. Během pochodu průvodu se bohužel spustil vytrvalý 
déšť, jenž pozdržel plánované předávání čestných ocenění. Okresní 

Slavnostní zahájení se konalo na náměstí Míru

(foto: Miroslav Škoda)

Zúčastnili se také zástupci ze spřáteleného polského sboru OSP Schodnia

Průvod v čele s hasičskou hudbou se vydal do Flemmichovy zahrady

Předání čestného uznání okresního sdružení hasičů Jakubu Skoupilovi
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sdružení hasičů udělilo čestné uznání za zasloužilou činnost Ivaně 
Pilatíkové a Jakubu Skoupilovi, medaili za zásluhy obdržel Vítěz-
slav Skoupil. Sbor dobrovolných hasičů pak pamětními listy a me-
dailemi ocenil sedmnáct osob. 
Počasí se naštěstí v odpoledních hodinách umoudřilo a návštěvníci 
si mohli užít bohatý doprovodný program. Pro děti byly připraveny 
skákací hrady, soutěže, hasičská pěna a diskotéka. Nejmladší zá-
jemci si mohli vyzkoušet atletické disciplíny pod vedením trenérů 
Atletiky Rýmařov. 
Návštěvníci obdivovali nejen vystavenou hasičskou techniku, ale 
i vybavení vozů rychlé lékařské pomoci nebo policie. Děti z kroužku 
malých hasičů pak předvedli v krátké ukázce své dovednosti, které 
zdokonalují a pilují pro hasičské soutěže.
Na pódiu zatančily pro diváky orientální tanečnice ze skupin Anniya 
a Neila Annidia. O hudební vystoupení se postaraly pěvecký sbor 

Bernardini a hudební skupiny Pop Stars a Ponny Expres Country  
& Bluegrass. Noční zábava byla v režii kapely NOA a jako překvape-
ní byla připravena laserová show. 
Díky podpoře Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a projektu 
Hasiči v akci, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002529, se oslav 
zúčastnili také zástupci spřáteleného polského sboru OSP Schodnia. 
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Rýmařov za organizaci této 
krásné akce i za jejich čas a úsilí, které obětují při pomoci druhým 
podle motta hasičů „Bohu ke cti, lidem ku pomoci“.

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: redakce

Pro zájemce byly připraveny atletické disciplíny Dětská diskotéka roztančila malé i velké

Děti se vyřádily v hasičské pěně… … i na skákacích hradech

Na pódiu vystoupil například pěvecký sbor Bernardini… … nebo ABBA Revival
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Volební období ve fotografiích

V budovách základní školy na Jelínkově a 1. máje byly modernizová-
ny učebny, instalovány výtahy a posíleno internetové připojení

Na Vychodilově ulici panuje stavební ruch, příprava pozemků stála 
20 mil. korun

Dobrovolným hasičům začala sloužit nová zbrojnice na Palackého 
ulici

Od října 2019 mohou senioři využívat služby Seniortaxi

Rýmařovští kuželkáři se dočkali nových moderních drah Objekt bývalého soudu byl přestavěn pro potřeby městské knihovny  
a Střediska volného času Rýmařov

Ustavující zasedání zastupitelstva města proběhlo 1. listopadu 2018 Dne 9. dubna 2019 otřásl budovou radnice výbuch

Roky 2018/2019
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Město hostilo Zimní sraz turistů V březnu 2020 začala v souvislosti s epidemií covid-19 platit 
omezení, která nás provázela do konce roku 2021

Retenční nádrž na Mudlovém potoce zlepšila zadržování vody 
v krajině

Oslavili jsme 30 let od sametové revoluce

Diakonie Rýmařov začala provozovat dětskou skupinu Sovička 
v nových prostorech na Revoluční ulici

Teleskopické hlediště zvýšilo variabilitu využití velkého sálu Středis-
ka volného času Rýmařov

Nový chodník v Ondřejově zvýšil bezpečnost chodců Textilní expozice v Hedvě Český Brokát se stala součástí projektu 
Technotrasa Surová krása

Rok 2020
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Volební období ve fotografiích

Na sídlišti Příkopy byl navýšen počet parkovacích míst a upraveno 
dopravní řešení

Městské služby Rýmařov parkují techniku v nových garážích

Retenční nádrž na Podolském potoce ochrání město před velkou 
vodou 

V areálu základní školy na ulici 1. máje žáci využívají novou běžec-
kou dráhu a sektor skoku do dálky

Město připravilo prostory pro novou zubařskou ordinaci na Bartá-
kově ulici

Na Okružní ulici byl vybudován nový chodník

Komunikace na sídlišti Pivovarská až po Hornoměstskou ulici prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí

Podolský potok za Rýmařovankou a Sagapem překlenuly nové lávky

Rok 2020
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Zlepšená epidemiologická situace umožnila uspořádat Den města Začala výstavba domu s pečovatelskou službou – největší investice 
volebního období

Byterm pokračuje v zateplování domů Budova muzea má novou střešní krytinu

Byla dokončena rekonstrukce ulice U Rybníka Základní škola modernizovala učebny

Veřejné osvětlení v části Rýmařova, Janovicích a Harrachově pro-
chází postupnou rekonstrukcí

V Janovicích slouží nový chodník a přechody

Rok 2021
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Volební období ve fotografiích

V rámci oslav Velikonoc ozdobil kašnu na náměstí netradiční věnec K bytovým domům nad Hroznem už se nejezdí po panelové cestě

V objektu bývalé školy Prima našly azyl desítky uprchlíků z Ukrajiny Každý poslední čtvrtek v měsíci mohou občané nakoupit na farmář-
ských trzích

V externí expozici muzea Hedva Český Brokát byl otevřen multime-
diální sál

Investice do čistírny odpadních vod překročily 12 mil. korun 

Biokoridory v Edrovicích a Stránském zvýšily pestrost krajiny Městské muzeum oslavilo trojnásobné jubileum 

Rok 2021

Rok 2022
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Probíhá rekonstrukce Bednářské ulice Kaplička v Ondřejově bude mít novou střechu

Regenerace Husovy ulice je před dokončením Opravou Lipové ulice bude dokončena revitalizace centra města

V Janovicích slouží nové multifunkční hřiště K čistírně odpadních vod jezdíme po nové cestě

Ve spolupráci s Městskými službami Rýmařov je zaváděno nové 
odpadové hospodářství

Přechod u polikliniky zvýšil bezpečnost chodců 
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Aktuálně z města

Informace o způsobu hlasování ve volbách  
do Zastupitelstva města Rýmařova  

ve dnech 23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstva města se konají ve 
dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14:00 
do 22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 
do 14:00.
Voličem je občan města za předpokladu, 
že jde o státního občana České republi-
ky, který alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let a je v den voleb 
v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, 
který je alespoň druhý den voleb držite-
lem potvrzení o přechodném pobytu na 
území nebo povolení k trvalému pobytu 
a je přihlášen k pobytu v obci (městě), 
dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž prá-
vo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv.

Volební místnost
Ve volebních místnostech bude na viditel-
ném místě vyvěšen hlasovací lístek ozna-
čený nápisem „VZOR“. Dále bude vyvě-
šeno prohlášení o vzdání se nebo odvo-
lání kandidatury, pokud bylo doručeno 
do 48 hodin před zahájením voleb. Při 
zjišťování výsledků voleb se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží. Dále může být vyvěšena infor-
mace o tiskových chybách na hlasovacím 
lístku s uvedením správného údaje. 

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občan-
ství 
Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 

totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republi-
ky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu 
do volební místnosti okrskové volební 
komisi státní občanství státu, jehož obča-
né jsou oprávněni volit na území České 
republiky, průkazem o povolení pobytu 
nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky, popřípa-
dě státní občanství státu, jehož občan 
je oprávněn hlasovat na území České 
republiky, potřebnými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.
Po záznamu do výpisu ze stálého sezna-
mu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku šedé barvy opatřenou úřed-
ním razítkem. 
Voliče, který není zapsán ve výpise ze 
stálého seznamu voličů a který prokáže 
své právo hlasovat ve volebním okrsku, 
okrsková volební komise dopíše do výpi-
su ze stálého seznamu voličů dodatečně 
a umožní mu hlasování.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitel-
stva města je vytištěn oboustranně. 
V záhlaví je uveden název města a počet 
zastupitelů města, který je volen. Kan-
didáti každé volební strany jsou uvedeni 
na společném hlasovacím lístku v pořadí 
určeném volební stranou, a to v samostat-
ných sloupcích umístěných vedle sebe. 
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen 
otiskem razítka Městského úřadu Rýma-
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řov, který je pro volby do zastupitelstev obcí úřadem registračním. 
Hlasovací lístky budou distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb (20. září 2022). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě 
hlasovacího lístku, obdrží volič na požádání ve volební místnosti od 
okrskové volební komise nový hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města Rýmařova je 
těchto jedenáct volebních subjektů, kterým bylo vylosováno následu-
jící pořadí:

1. Politická strana – KDU-ČSL
2. Politická strana – Česká strana sociálně demokratická 
3. Politické hnutí – ANO 2011
4. Sdružení nezávislých kandidátů – RE-GENERACE
5. Politické hnutí – StAROStOVé A NEZáVISLí
6. Sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů –  

ZMĚNA PRO RýMAřOV
7. Politické hnutí – Zdraví Sport Prosperita
8. Politické hnutí – Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
9. Politická strana – Občanská demokratická strana 
10. Politická strana – SNK Evropští demokraté 
11. Politická strana – Komunistická strana Čech a Moravy 

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení hlasovacího lístku může každý volič provést úpravu líst-
ku buď doma, nebo po obdržení úřední obálky od okrskové volební 
komise v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Úpravu lze provést 
následujícími způsoby:
1. Označit x nebo + ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem vo-

lební strany pouze volební stranu. Tím je dán hlas všem 21 kandi-
dátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku;

2. Označit x nebo + v obdélníčcích před jmény kandidátů toho kandi-
dáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nejvýše 
však do počtu 21 kandidátů. Pokud by bylo označeno tímto způ-
sobem více kandidátů než 21, je hlas voliče neplatný;

3. Můžete oba předchozí způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit 
x nebo + čtvereček jedné volební strany a dále v obdélníčcích před 
jménem kandidáta, pro kterého hlasujete, v libovolných samostat-
ných volebních stranách. V tomto případě je dán hlas jednotlivým 
kandidátům samostatně označeným a z označené volební strany je 
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidá-
tům, kolik zbývá do počtu 21 zastupitelů. Pokud by byla tímto 
způsobem volena více než jedna volební strana nebo více kan-

didátů, než je členů zastupitelstva – 21, je hlas voliče neplatný.

Hlas voliče je dále neplatný:
- pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, 

ani žádného kandidáta,
- pokud hlasovací lístek nevloží do úřední obálky opatřené 

úředním razítkem,
- pokud jej volič přetrhne a vloží do úřední obálky,
- pokud volič vloží do úřední obálky více hlasovacích lístků do 

téhož zastupitelstva,
- označí-li volič čtvereček před volební stranou nebo obdélníček 

před jménem kandidáta jiným způsobem než x nebo +.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, 
že úřední obálku šedé barvy s upraveným hlasovacím lístkem vloží 
před okrskovou volební komisí do volební schránky. Pokud se volič 
neodebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu 
hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo ne-
může číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat 
městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost. toto hlasování může volič 
provést v územním obvodu okrskové volební komise, pro který 
byla komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a náhradním hlasovacím lístkem. 

Městský úřad Rýmařov vyhlásí výsledky voleb do zastupitelstva měs-
ta a zastupitelstev obcí, jichž je registračním úřadem, zveřejněním zá-
pisů o výsledcích voleb na úřední desce ihned po jejich odsouhlasení 
a podepsání zástupci ČSÚ a registračního úřadu.

Yvetta Jahnová
vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Rýmařov

Foto: redakce

Informace o způsobu hlasování ve volbách  
do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát) 
ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky 5. dubna 2022 
svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. 
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, v pátek 
23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 
14:00. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území 
České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu 
vyhlášeny.

Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu 
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlaso-
vací lístky označené nápisem „VZOR“ a prohlášení o vzdání se kan-

didatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin 
před zahájením voleb, a dále případná informace o tiskových chybách 
na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební míst-
nost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kan-
didáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo ur-
čené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou 
řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla 
zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecní-
ho úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou 
obce distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb 
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(20. září 2022). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě 
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vy-
dání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Ne-
prokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volební-
ho obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí 
na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitel-
ský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče 
ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat 
v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde 
jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích 
lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským prů-
kazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy 
opatřenou úředním razítkem.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič ne-
odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude 
mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden 
hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hla-
sovací lístek se nijak neupravuje. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopi-
se, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které ne-
jsou vloženy do úřední obálky. Konají-li se volby do Senátu společně 
s volbami do zastupitelstev obcí, úřední obálka a hlasovací lístek 
pro volby do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barevně odlišeny 
od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev 
obcí (barva šedá), tzn. hlasovací lístek pro volby do Senátu, musí 
být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Se-
nátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce 
vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek ane-

bo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obec-
ní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu 
stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky.

Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý pobyt
Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým 
pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je za-
psán ve stálém seznamu voličů na území České republiky, tak může 
hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním 
obvodu konají volby (viz Seznam volebních obvodů, ve kterých se 
budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 
2022 – uveřejněný na webu Ministerstva vnitra ČR pod samostatným 
odkazem).
Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například kore-
spondenční hlasování. Proto nachází-li se volič ve dnech voleb z ja-
kéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v za-
hraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty), jde 
o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních se-
znamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České 
republiky v zahraničí.

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, 
v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 23. a 24. září 2022, 
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen 
žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude 
zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn. druhé 
kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 30. září a 1. října 2022, ve 
stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 30. září 
2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole 
umístili na prvních dvou místech. Jestliže se před druhým kolem vo-
leb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude prá-
va být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, 
který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím 
místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po 
ukončení hlasování v prvním kole (7. a 8. října 2022).
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány pře-
dem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. 
Úřední obálka pro druhé kolo voleb do Senátu je barvy šedé. 

Yvetta Jahnová
vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Rýmařov

POZVáNKA
na zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat v úterý 20. září od 17:00 
ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10

Odkaz na živé vysílání, program zasedání a případné změny najdete na www.rymarov.cz
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Podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
§ 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

o z n a m u j i
1. Volby do zastupitelstva města a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se v Rý-

mařově uskuteční: dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00
  dne 24. září 2022 od 08:00 do 14:00
2. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se v Rýmařo-

vě uskuteční: dne 30. září 2022 od 14:00 do 22:00
  dne 1. října 2022 od 08:00 do 14:00
3. Místem konání voleb do zastupitelstva města a 1/3 Senátu Parla-

mentu ČR je:

v okrsku č. 1
místnost osadního výboru, Opavská 45, 
Janovice, pro voliče bydlící v místní části: 
Janovice 

v okrsku č. 2

zasedací místnost Městských služeb 
Rýmařov, Palackého 11, Rýmařov, pro 
voliče bydlící v ulicích: Javorová, Jesenická, 
Julia Fučíka, Karla Schinzela, Květná, Na 
Mokřinách, Národní mimo 2, 4, 5, 9, 13 a 15, 
Palackého a Podolská 

v okrsku č. 3

velký sál Základní umělecké školy, Divadelní 
383, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Bartákova, Čapkova, Divadelní, Havlíčkova, 
Jelínkova, Julia Sedláka, Sadová a Sokolovská

v okrsku č. 4

místnost v budově Základní školy, Školní 
náměstí, Rýmařov, pro voliče bydlící 
v ulicích: Horní, Jungmannova, náměstí Míru, 
Národní 2, 4, 5, 9, 13 a 15, Příkopy a Školní 
náměstí

v okrsku č. 5
Základní škola, 1. máje 32, Rýmařov, pro 
voliče bydlící v ulicích: Hornoměstská, Lidická 
a Větrná 

v okrsku č. 6

budova bývalé Městské knihovny Rýmařov, 
Sokolovská 25, Rýmařov, pro voliče bydlící 
v ulicích: náměstí Svobody, Nerudova, 
Pivovarská, Radniční a 1. máje

Současní zastupitelé hodnotí končící volební období
Za čtyři týdny (23. a 24. září) čekají Rýmařov volby do zastupitel-
stva města. V těchto volbách voliči určí, kdo bude občany zastupovat 
a zároveň rozhodovat o dalším rozvoji města a životě jeho obyvatel. 
Současným zastupitelům jejich mandát komunálními volbami skončí. 
Proto jim je v předvolebním vydání Rýmařovského horizontu věno-
ván prostor, aby mohli bilancovat končící volební období 2018–2022. 
Zeptali jsme se každého, co se jim za čtyři roky práce pro město po-
dařilo realizovat, zda se budou opět ucházet o členství v zastupitel-
stvu a co chtějí vzkázat občanům. Na své odpovědi měli zastupitelé 
šestitýdenní lhůtu. Redakce obdržela odpovědi patnácti z jednadva-
ceti zastupitelů. U jednotlivých zastupitelů jsou uvedeny statistiky 
docházky na jednání zastupitelstva, komisí, výborů a rady města za 
celé volební období. Jména zastupitelů a jejich odpovědi jsou řazeny 
abecedně. 

JS
Foto: redakce

1. Co z vašich záměrů se v tomto volebním období podařilo realizovat? 
2. Představte si, že dostanete do rozpočtu města o dvě stě padesát 

milionů více. Co byste za ty peníze chtěl/a ve městě udělat?
3. Budete se v letošních komunálních volbách opět ucházet o člen-

ství v zastupitelstvu? (Ano – proč? / Ne – proč?) 
4. Máte nějaký vzkaz pro občany nebo zastupitele?

Vlastimil Baran
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 21
(účast 88 %).
Z 25 jednání finančního výboru se zúčastnil celkem 18 
(účast 72 %).
Z 25 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 16 
(účast 64 %). Členem komise byl do 6. září 2021.
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnil 
celkem 18 (účast 82 %).

v okrsku č. 7 sál restaurace U Khachika, Jamartice, pro 
voliče bydlící v místní části: Jamartice

v okrsku č. 8

velký sál Střediska volného času, Okružní 
10, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Komenského, Luční, Na Stráni, Nová, Okružní, 
Polní, Revoluční 1–14, Slunečná, Strálecká 
a Tomáše Matějky

v okrsku č. 9
místnost osadního výboru, Koliba, 
Ondřejov, pro voliče bydlící v místní části: 
Ondřejov

v okrsku č. 10

velký sál Střediska volného času, Okružní 
10, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Dukelská, Husova, Lipová, třída Hrdinů 1–14, 
Úvoz a Žižkova 1–14

v okrsku č. 11

společenská místnost domu s pečovatelskou 
službou, Revoluční 30, Rýmařov, pro voliče 
bydlící v ulicích: Bezručova, Máchova, 
Mlýnská, Opavská, Revoluční 15–30A, 
Rudé armády, U Kaple, U Lomu, U Potoka, 
U Rybníka, Vrchlického, 8. května a v místní 
části Harrachov

v okrsku č. 12

kancelář Diakonie ČCE, třída Hrdinů 48, 
Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Marxova, Nádražní, Na Vyhlídce, Pod Svahem, 
třída Hrdinů 15–60, Žižkova 17–41, Zahradní 
a v místní části Stránské

4. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud 
je obdržel.

5. Volič je povinen při hlasování prokázat svou totožnost a občanství 
České republiky nebo státní občanství jiného státu.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

8. Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpozději tři dny 
přede dnem voleb.

Ing. Luděk Šimko
starosta města 

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Rýmařova  
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
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Z 19 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních 
vztahů se zúčastnil celkem 12 (účast 63 %).

1. Záměry a představy, které zastupitel na začátku volebního období 
má, jsou postupně upravovány mnoha kompromisy. Kandidoval 
jsem za Sdružení nezávislých kandidátů. V individuálních zámě-
rech jednotlivých kandidátů se hledala shoda, následně v koalič-
ních jednáních a při jednáních celého zastupitelstva. Na tom, co 
se v tomto volebním období podařilo zrealizovat, mám takto svůj 
podíl i zodpovědnost. Je nutné dodat, že covid naše mnohé plány 
ovlivnil a změnil.

2. Asi by se očekával oslňující výčet akcí. Ale já bych volnými finanč-
ními prostředky zlepšil kvalitu současného bytového fondu, inves-
toval do stavu cest, materiálně a personálně podpořil Městské služ-
by Rýmařov, podpořil dostupnost zdravotních a sociálních služeb. 

3. Ano, kandiduji, ač už jsem byl rozhodnutý do dalšího období ne-
kandidovat. Důvodem změny mého rozhodnutí byla prosba bývalé-
ho starosty pana Petra Kloudy. Velmi oceňuji jeho přínos pro město 
v dřívějším období, rád ho podpořím v jeho dalším úsilí. 

4. Přání pro občany, prosbu pro budoucí zastupitele. Prosba zastu-
pitelům se váže na omezení „politikaření“ při rozhodování se, co 
podpořit a nepodpořit na jednáních zastupitelstva. Výsledek našich 
rozhodnutí pak neseme všichni, a není tak důležité, která strana či 
sdružení návrh podává. Občanům přeji hodně zdraví a spokojenosti 
s životem v našem městě. 

Jan Cuták
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 24 
(účast 100 %).
Z 10 jednání kontrolního výboru se zúčastnil celkem 10 
(účast 100 %). Členem komise byl do 29. října 2019.
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 30 
(účast 94 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 30 (účast 94 %).

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi nejdříve vyjádřit upřímné po-
děkování všem, kteří do mě osobně a předloženého volebního progra-
mu v komunálních volbách r. 2018 vložili svoji důvěru. Výsledky mé 

soustavné práce zastupitele a mnohé kladné ohlasy svědčí o skuteč-
nosti, že jsem své poslání za uplynulé období 4 let zastával svědomitě 
a poctivé občany jsem svými postoji a předem deklarovanými názory 
nezklamal.
1. Po celý čas výkonu funkce opozičního zastupitele jsem se kromě 

veřejné kontroly nad činností minulého a současného vedení měs-
ta, způsobu jejich nakládání s veřejnými prostředky a prosazování 
snazšího přístupu občanů k nezkresleným informacím zaměřil na 
vytváření lepších podmínek pro spokojený a zdravý život všech 
Rýmařovanů. Nemalý výčet dosažených úspěchů nalezne každý 
zájemce pod internetovým odkazem www.zmenaprorymarov.cz/
dokumenty/plneni_programu_2018.pdf.

2. Odpověď na položenou otázku redakce RH je v mém pojetí velmi 
prostá. Oproti předešlému volebnímu programu máme já a můj vo-
lební tým pro nadcházející volební období let 2022–2026 a všechny 
bez rozdílu připravené ještě smělejší plány a grandiózní projekty, 
které v případě výrazné volební podpory a jejich realizace pozdvih-
nou naše město – a nás, jeho občany – do zcela jiné dimenze života 
v něm.

3. Ano, registrace uskupení nezávislých kandidátů pod názvem 
„ZMĚNA pro RÝMAŘOV“ proběhla úspěšně. Společně se svými 
kolegyněmi a kolegy jsme připraveni převzít nemalou odpovědnost 
za další ekonomický, sociální, kulturní a turistický rozvoj našeho 
města. Jsme připraveni transparentním způsobem realizovat naše 
nemalé cíle k užitku a ve prospěch každého občana bez rozdílu 
věku. Jsem pevně přesvědčen o tom, že čas dozrál a většina spo-
luobčanů je k rozhodnutí o zásadní změně ve vedení města již při-
pravena.

4. Podzimní komunální volby 2022 se kvapem blíží. Milí spoluob-
čané, bude na každém z vás, do koho své představy a naděje pro 
naplnění svého lepšího žití v našem městě vložíte.

 Jako rýmařovský rodák a patriot mám k vám za všechny další jedno 
velké přání s prosbou. Posuďte vážně, prosím, kteří zastupitelé ve 
vedení města v nedávné minulosti hájili skutečně zájmy vaše a na-
šeho města. Se vší odpovědností za vlastní budoucnost a budouc-
nost vašich dětí a vnoučat zvažte, zdali právě nyní nenastal čas na 
tolik potřebnou a radikální změnu – změnu pro lepší budoucnost.

 „ZMĚNA pro RÝMAŘOV“ byla při svém vzniku inspirována va-
šimi každodenními potřebami. „ZMĚNA pro RÝMAŘOV“ je zde 

První řada zleva: Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Václav Orlík (později ho nahradil Michal Kaláb), Bohumil Servus, Marcela Staňková,  
Lenka Vavřičková, Luděk Šimko, Alena Tomešková, Tomáš Köhler, Růžena Zapletalová, Jaroslava Jurčová, Lenka Žmolíková
Druhá řada zleva: Vlastimil Baran, Jiří Taufer, Bronislav Koňařík, Ladislav Žilka, Josef Žižka, Jaroslav Kala, Štěpán Chárník, Jan Cuták, 
Petr Ziegler
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pro všechny. Pro rodiny s dětmi, seniory, mladé, dospívající, podni-
katele, živnostníky a pro spoluobčany v obtížné životní situaci.

 V novém složení zastupitelstva uvítám spolupráci s těmi volenými 
zástupci občanů, kteří se ztotožní s principy založenými výlučně 
na dodržování mravnosti, ve prospěch občanů, bez porušování či 
obcházení zákonů, bez lží, podvodů, bez upřednostňování klienteli-
stických a osobních zájmů nad zájmy města. 

Štěpán Chárník
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 21 
(účast 88 %).
Z 25 jednání finančního výboru se zúčastnil celkem 24 
(účast 96 %).
Z 24 jednání kontrolního výboru se zúčastnil celkem 17 
(účast 71 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 23 
(účast 72 %).

Jaroslava Jurčová
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnila celkem 20 
(účast 83 %).
Z 10 jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví se zúčastnila cel-
kem 8 (účast 80 %).
Z 8 jednání komise dopravy a silničního hospodářství se zúčastnila 
cekem 6 (účast 75 %).

Jaroslav Kala
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 22 
(účast 92 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 26 (účast 81 %).
Z 10 jednání komise vnitřních věcí se zúčastnil celkem 8 
(účast 80 %).
Z 8 jednání komise dopravy a silničního hospodářství se zúčastnil cel-
kem 6 (účast 75 %).

1. Pokračování na projektu „Vodní nádrž Edrovice“ na Novopolském 
potoku.

2. Zrealizoval bych náš letošní volební program včetně „zelené ener-
gie“ pro město.

3. Ano, chci se podílet na rozvoji „Našeho města“, realizovat náš 
program.

4. Přijďte k volbám.

Michal Kaláb
Z 21 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 19 
(účast 90 %). Členem zastupitelstva je od 7. února 2019. Vystřídal 
Václava Orlíka, který byl přítomen na prvních třech zasedáních po 
volbách v roce 2018 a poté odstoupil.
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 30 (účast 94 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnil cel-
kem 18 (účast 82 %).
Z 10 jednání komise vnitřních věcí se zúčastnil celkem 10 
(účast 100 %).

1. Dlouhodobě mám pocit, že rýmařovští občané si zaslouží, aby byla 
zajištěna odpovídající a dostatečná služba pro jejich pocit bezpečí, 
a proto jsem se intenzivně snažil podpořit myšlenku navýšení počtu 
strážníků Městské policie Rýmařov. Počet strážníků byl navýšen na 
tabulkový stav 4 míst, bohužel se doposud podařila obsadit jen 3 
místa.

2. Kdo mě dobře zná, tak ví, že bych si opravdu moc přál realizovat 
projekt zastřešení zimního stadionu a dopřát tak všem příznivcům 
ledního hokeje kvalitní zázemí a jistotu využití ledové plochy po 

dobu celé zimní sezóny. Zároveň tím lze vytvořit kvalitní podmín-
ky pro sportující mládež a celou širokou veřejnost města a okolí, 
která v současných „zimních“ klimatických podmínkách nemá 
možnost využívat lední plochu více než 2,5 měsíce, což je pro dal-
ší hokejový růst a vyplnění volnočasových aktivit opravdu málo. 
Samozřejmě toto je pouze můj subjektivní pohled na věc, kdybych 
měl použít navýšený rozpočet na další projekty, tak se vše nedá po-
psat v několika řádcích. Určitě na zajištění kvalitního sportovního 
a kulturního vyžití, odpovídající dopravní infrastrukturu, dostup-
nost zdravotnických odborníků a navazujících služeb pro děti a se-
niory, prostě vše ke spokojenosti obyvatel našeho krásného města.

3. V letošních komunálních volbách se budu opět ucházet o členství 
v zastupitelstvu. Ve svém prvním funkčním období jsem získal 
coby zastupitel daleko větší přehled o tom, co se ve městě děje a co 
lze na jeho chodu změnit, oproti pohledu běžného občana. Myslím 
si, že vzhledem ke svému věku a profesi, kterou vykonávám, jsem 
již nabyl dostatek zkušeností, kterými mohu přispět ke správnému 
rozhodování a vedení našeho města k dalšímu rozvoji. Celý život 
jsem strávil v Rýmařově, a proto je mým prvořadým cílem, aby 
se občané našeho města v Rýmařově cítili nejlépe, jak jen mohou, 
a užívali si života v našem malebném podhorském městě.

4. Jelikož nejsem politik a nemám ani ambice jako politik vystupovat, 
nebudu se tedy ohánět žádnými rádoby politickými předvolebními 
sliby. Jako většina lidí, kteří tyto řádky budou číst, tak i já jsem 
obyčejný člověk a srdcem Rýmařovák, vždy jsem se ve svých roz-
hodnutích snažil používat zdravý (selský) rozum a dbát na to, aby 
má rozhodnutí coby zastupitele směřovala ve prospěch města a rý-
mařovských občanů. Proto bych chtěl příštím zastupitelům našeho 
města vzkázat jen to, ať se i do budoucna snaží při svých rozhod-
nutích řídit touhle myšlenkou, protože k tomuto účelu jsou přeci 
voleni našimi spoluobčany v komunálních volbách.

Bronislav Koňařík
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 24 
(účast 100 %).
Z 98 schůzí rady města se zúčastnil celkem 93 
(účast 95 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 30 
(účast 94 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 30 (účast 94 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnil cel-
kem 14 (účast 64 %).
Z 40 jednání bytové komise se zúčastnil celkem 40 
(účast 100 %).

1. V rámci komunální politiky neprosadí jednotlivec nic, vše je o dis-
kusi s ostatními zastupiteli. Z volebního programu máme splněnou 
většinu – zvýšil se počet strážníků Městské policie Rýmařov (a rád 
bych, aby tento trend pokračoval), dokončuje se rekonstrukce Hu-
sovy ulice, vybudovalo se nové hřiště v Janovicích a v současné 
době probíhá výběr zhotovitele víceúčelového hřiště v Jamarticích, 
obsadila se celá průmyslová zóna, začala ordinovat nová zubařka, 
ožil janovický zámek. Podpořil jsem i záměry, které jsme jako SPD 
v programu neměli, ale jsou přínosem pro spoluobčany – Seniorta-
xi, výstavbu nového domu s pečovatelskou službou, Mobilní roz-
hlas, nákup budovy polikliniky do majetku města, nový informační 
systém na městském úřadu apod. Bohužel pandemie nám negativně 
zasáhla do spousty věcí, které se nepodařilo nebo nestihlo dokončit. 

2. Prosazoval bych projekty, které se zatím nepodařilo realizovat prá-
vě z důvodu velké finanční náročnosti. V první řadě by to bylo nové 
městské koupaliště nebo krytý bazén se vším potřebným zázemím. 
Další na řadě by bylo zastřešení zimního stadionu. A následovaly 
by projekty, po kterých občané volají už léta – rekonstrukce budovy 
vlakového nádraží, skatepark, nová fotbalová tribuna, chodník přes 
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Edrovice. Ale při dnešní drahotě by bylo 250 milionů stejně málo.
3. Ano, protože bych rád pokračoval v započaté práci pro město a jeho 

občany. Chtěl bych prosadit větší podporu rozmanitých kulturních, 
sportovních či společenských akcí, aby se tu prostě něco dělo prů-
běžně po celý rok. Užší spolupráce (včetně finanční podpory) města 
s místními spolky, zájmovými sdruženími, hoteliéry i majiteli hos-
pod by byla jistě jen ku prospěchu věci.

 Rád bych opět otevřel otázku výstavby nové obchodní zóny, kte-
rou současné zastupitelstvo zamítlo. Také Flemmichova zahrada 
má nevyužitý potenciál – občané by jistě uvítali například možnost 
opékání a grilování na městem vybudovaných ohništích a grilech 
s posezením. A v neposlední řadě je to stále nedořešená otázka letní-
ho koupání, kde přichází v úvahu i výstavba Novopolské přehrady. 

 Město by mělo aktivně přistupovat k potenciálním investorům, kte-
ří by vytvářeli nová pracovní místa nejen v dělnických profesích, 
aby tak nedocházelo k odlivu mladých a vzdělaných lidí do vět-
ších měst za lépe placenou prací. V neposlední řadě bych zvýšil tlak 
na Městské služby Rýmařov ohledně kvality letní a zejména zimní 
údržby města. A opět bych zavedl mobilní svozy objemného odpadu.

4. Občanům bych rád vzkázal asi jediné – přijďte k volbám a svým 
hlasem podpořte tu stranu, jejíž volební program i kandidáti jsou 
vám nejblíže. Stěžovat si umíme všichni, ale když máme možnost 
něco alespoň částečně změnit, tak ji nevyužijeme. Kroužkování 
jednotlivých kandidátů napříč stranami je bohužel kontraproduk-
tivní, jelikož se pak stejně při přepočtech hlasů do zastupitelstva 
dostanou jen lídři a lidé na předních místech kandidátek. Dejte hlas 
celé straně či hnutí, aby získala silný mandát a mohla tak prosadit 
maximum ze svého volebního programu.

tomáš Köhler
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 23
(účast 96 %).
Z 98 schůzí rady města se zúčastnil celkem 96
(účast 98 %).
Z 25 jednání finančního výboru se zúčastnil celkem 18
(účast 72 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 31
(účast 97 %).

1. Přestože pracuji v zastupitelstvu již v pátém volebním období, ak-
tuální období bylo pro mě v mnoha směrech výjimečné. Především 
se po mnoha letech kompletně změnilo vedení města (starosta, mís-
tostarosta, tajemník) a naši práci ovlivnila i mimořádná pandemie. 
Domnívám se, že přes tyto objektivní potíže se podařilo novému 
vedení i novému zastupitelstvu efektivně se podílet na řízení města 
i na jeho dalším rozvoji.

 Na začátku období byl zpracován a schválen Strategický plán roz-
voje města do roku 2030. Za celé období byly zrealizovány investi-
ce za cca 350 mil. korun, většina šla do oblasti komunikací, ale i do 
vzdělávání, kultury, sociálních věcí, sportu i bydlení. Negativní 
hodnocení bych viděl jen v nedostatečném tempu realizace inves-
tic, především v letech 2020 a 2021, kdy město investovalo méně 
a přebytky hospodaření vykazovaly vysoké hodnoty. 

2. Nejslabší stránku Rýmařova vidím v dlouhodobém poklesu počtu 
obyvatel a ve stárnutí celé populace. Proto bych případné mimo-
řádné zdroje rozhodně použil do oblastí volnočasových aktivit – 
turistických a rekreačních, sportu, kultury, ale i v oblasti bydlení 
a vzdělávání. Tedy oblastí, které zvýší atraktivnost města a které 
minimálně zastaví negativní populační trendy.

 Konkrétní velké akce máme uvedené v plánu rozvoje (např. zámec-
ký park, rekreační nádrž v Edrovicích, projekt u Statku, turistické 
atrakce, propojení cyklostezek, rozšíření Flemmichovy zahrady, 
modernizaci muzea, zastřešení zimního stadionu, sportovní halu, 
nové lokality pro rodinné domy apod.), další dle mého názoru ani 
nemusíme vymýšlet. Jde jen o to, aby se zastupitelstvo rychle do-

hodlo na prioritách a aby se tyto akce řádně připravily.
3. Přiznám se, že účast v dalších volbách jsem mimořádně dlouho 

zvažoval. Nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu znovu, tento-
krát na kandidátce ODS. Pokud dostanu příležitost, jsem připraven 
se aktivně podílet na dalším směřování města. Je na čem stavět i co 
zlepšovat.

4. Z vlastní zkušenosti vím, že práce v zastupitelstvu je velmi náročná, 
dokonce můžu potvrdit, že náročnost a zodpovědnost se časem zvy-
šuje. Docházet na jednání až 4krát měsíčně, studovat stovky stránek 
mnohdy složitého textu, komunikovat, ověřovat, domlouvat se na 
kompromisu aj., to jsou časově i odborně náročné disciplíny, kte-
ré opravdu nejsou pro každého. Zároveň rozhodně nelze očekávat 
uznání, či dokonce chválení z řad obyvatelstva, spíše naopak.

 Přesto bych skutečně rád přivítal, kdyby se o komunální politiku 
zajímalo a zároveň v ní prosadilo více mladých lidí, kteří by přines-
li energii, nápady i jiný přístup k řízení a rozvoji města. Je velice 
potřebné, aby „rýmařovská“ politika reflektovala i potřeby a pro-
blémy mladé generace. 

Bohumil Servus
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 22 
(účast 91 %).
Z 98 schůzí rady města se zúčastnil celkem 88 
(účast 90 %).
Z 25 jednání finančního výboru se zúčastnil celkem 20 
(účast 80 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 28 
(účast 88 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 32 (účast 100 %).
Z 10 jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví se zúčastnil cel-
kem 8 (účast 80 %).

1. Z věcí, které se podařily a měli jsme je ve svém volebním progra-
mu, mohu jmenovat zejména: stavbu domova s pečovatelskou služ-
bou na ulici Lidické, ustanovení dětské skupiny pro děti do dvou 
let věku, vybudování chodníku v Ondřejově, zřízení služby Se-
niortaxi, opravu Bednářské ulice v Janovicích, opravu drah kužel-
ny. Spravovali jsme cesty, zateplovali a opravovali domy v majetku 
města, postavili novou hasičskou zbrojnici pro sbor dobrovolných 
hasičů v Rýmařově...

2. Máme zpracovanou řadu záměrů, pro které hledáme dotace a peníze, 
takže by to mohlo být: multifunkční hřiště, zastřešení a oprava zimní-
ho stadionu, oprava tribuny na fotbalovém hřišti. Námětů je mnoho.

3. Ve volbách do zastupitelstva Rýmařova budu letos opět kandidovat. 
Je to tím, že mi Rýmařov přirostl k srdci a chci se dál podílet na 
jeho rozvoji.

4. Přijďte k volbám a vybírejte nejen podle slibů, ale hlavně podle 
toho, jak kdo pracuje. 

Marcela Staňková
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnila celkem 20 
(účast 83 %).
Z 98 schůzí rady města se zúčastnila celkem 77 
(účast 79 %).
Ze 24 jednání kontrolního výboru se zúčastnila celkem 19 
(účast 79 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnila 
celkem 14 (účast 64 %).
Z 19 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-
hů se zúčastnila celkem 13 (účast 68 %).
Z 10 jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví se zúčastnila cel-
kem 7 (účast 70 %).
Z 40 jednání bytové komise se zúčastnila celkem 29 
(účast 73 %).
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1. Z našeho volebního programu se nám podařily naplnit poměrně 
velké projekty, jako např. výstavba nového domu s pečovatelskou 
službou, přestavba jednoho pavilónu na Revoluční ulici 30 na 
provoz dětské skupiny, vybudování chodníku v Ondřejově, rekon-
strukce kuželny. Během volebního období se opravovaly veřejné 
komunikace, zateplovaly se domy v majetku města Rýmařova. 

2. Mezi naše dlouholeté záměry patří navýšení kapacity lůžek do-
mova se zvláštním režimem pro rýmařovské seniory s diagnózou 
Alzheimerova demence. Další naší prioritou je podpora kulturních 
a zájmových aktivit, vybudovat sportovní prvky k podpoře sporto-
vání a aktivizace dětí a mládeže.

3. Ano, budu se v komunálních volbách ucházet o členství v zastupi-
telstvu. Ráda pracuji s lidmi a pomáhám, kde je to potřebné.

4. Jsme tu pro vás, abychom mohli společně vytvářet město Rýmařov 
a jeho okolí, kde se nám a našim dětem bude dobře žít a pracovat.

Luděk Šimko
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 23
(účast 96 %).
Z 98 schůzí rady města se zúčastnil celkem 97 
(účast 99 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 30
(účast 94 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 22 (účast 69 %).
Z 8 jednání komise vnitřních věcí se zúčastnil celkem 6 (účast 75 %).
Z 8 jednání komise dopravy a silničního hospodářství se zúčastnil ce-
kem 6 (účast 75 %).

1. Asi nejde vyjmenovat všechny akce, které se povedly nebo měly 
zásadní přínos pro město a jeho občany. Jsem rád, že město nestag-
nuje a vyvíjí se dle svých potřeb a potřeb občanů. Myslím si, že 
v uplynulých letech nám svět a situace v něm ukázaly úplně jiný 
pohled na život, toleranci, lidské soužití a s tím spjatou práci pro 
kohokoliv. Věřím, že jsme se všichni z mnoha věcí poučili a bude-
me lépe připraveni na svou vlastní budoucnost.

2. Jak se říká, peněz není nikdy dost, ale jednou z věcí, které se nám 
zatím nepodařilo realizovat a byla by přínosem, je přestavba bývalé 
školy Prima na městský úřad. Touto rekonstrukcí bychom odstranili 
nevhodný model fungování úřadu na několika budovách. Realizo-
val bych i podle mě moc povedený projekt na rekonstrukci muzea. 
Značnou část peněz by určitě spotřebovala oprava městských ko-
munikací, některé z nich jsou v neutěšeném stavu. Nechtěl bych 
určitě zapomenout ani na všeobecný rozvoj sportovní a kulturní 
infrastruktury. Ale samotné peníze někdy nestačí – mít jich dosta-
tek na stavění, modernizování a rekonstruování je sice základ, ale 
všechny tyto činnosti vyžadují velké množství práce. Nápad nebo 
myšlenka je jen začátek – pak musí nastoupit projektování, schva-
lování, komunikace s dodavateli a další činnosti a někdy ani finan-
ce nejsou zárukou realizace vysněného díla. 

3. V komunálních volbách se budu opět ucházet o členství v zastupi-
telstvu města. Toto volební období ve funkci starosty bylo nestan-
dardní, řešili jsme problémy, s nimiž nikdo jiný neměl zkušenosti – 
výbuch na radnici, covidová opatření a příliv uprchlíků v důsledku 
války na Ukrajině. Z tohoto pohledu bylo plánování a vůbec řízení 
města velice obtížné. Jednou z priorit dalšího volebního období 
bude určitě odpadové hospodářství a jsem velice rád, že již máme 
zpracovanou odpadovou koncepci. Ale ještě nás čeká velice dlouhá 
cesta při zavádění tohoto systému do praxe. Dalším, neméně vý-
znamným tématem bude energetika a zavádění energeticky ekolo-
gických systémů do zařízení a vůbec všeobecně do města, tak aby 
bylo v co největší míře energeticky soběstačné. Samozřejmě témat, 
jak smysluplně dál zvelebovat naše město, je daleko více a nastu-
pující zastupitelstvo v tomto ohledu čeká plno práce.

4. Chtěl bych všem zastupitelům poděkovat za aktivní práci pro město 

Rýmařov. Občanům pak za trpělivost a shovívavost při stavebních 
akcích, které s sebou přinášely uzavírky, prašnost, hlučnost a další 
omezení. Na závěr bych chtěl říct, že věřím a pevně doufám, že 
když bude v novém zastupitelstvu, ale i v našem městě plno pozi-
tivně aktivních lidí, bude se nám zde všem dobře bydlet i žít. 

Jiří Štanglica
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 24 
(účast 100 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 29 
(účast 91 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 28 (účast 88 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnil cel-
kem 19 (účast 86 %).

1. Myslím, že ty hlavní cíle, s kterými jsem šel do tohoto volebního 
období jako občan a zastupitel za místní část Janovice, se podaři-
lo zrealizovat. Radost a dobrý pocit mám z vybudování chodníku 
a přechodu pro chodce podél silnice č. 11, který tak již dnes propo-
juje celé Janovice. Další velmi pěkná akce je vybudování nového 
víceúčelového hřiště pro děti na Školní ulici a věřím, že se podaří 
i zdárně dokončit velkou rekonstrukci a opravu ulice Bednářské. 
Méně dobrý pocit mám z přemístění a vybudování nového sběr-
ného místa komunálního odpadu v Janovicích a doufám, že tato 
problematika bude úkolem pro další období a nové zastupitele.

2. Co bych chtěl v případě dostatku financí pro naše město? Těch 
okruhů potřeb je spousta, ať je to více financí na opravy a údržbu 
komunikací a chodníků i v místních částech města. Dále stále věč-
ný nedostatek parkovacích míst. Podpora kultury a zejména sportu 
s možností dotažení některých připravených projektů, jako je třeba 
zastřešení zimního stadionu, nová fotbalová tribuna nebo vybudo-
vání víceúčelové sportovní haly. Za zamyšlení by stálo v současné 
době oteplování a vybudování odpovídajícího koupaliště.

3. Ano – v letošních komunálních volbách kandidovat budu, i když 
jsem si vědom, že pokud chce člověk práci zastupitele poctivě vy-
konávat, je to velký závazek, zodpovědnost a v neposlední řadě 
i spousta času, který bych mohl využít jinak. Nicméně Rýmařov je 
naše město, a pokud chceme, aby vzkvétalo, prosperovalo a lidem 
se zde dobře žilo, je potřeba přiložit ruku k dílu, a to by mělo pla-
tit nejen pro budoucí zastupitele, ale i pro všechny občany našeho 
města.

4. Kolegům zastupitelům bych chtěl v první řadě poděkovat za spolu-
práci a čas věnovaný zastupitelské činnosti, i když ne vždy to byla 
spolupráce dle mých představ. A všem kolegům a občanům našeho 
města bych chtěl popřát hlavně hodně zdraví a spoustu energie, aby 
se jim v Rýmařově dobře žilo, chránili si a starali se o to, co je již 
vybudované, a přicházeli s novými podněty pro další zlepšení vzá-
jemného soužití.

Vítězslav Šopík
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 22 
(účast 92 %).
Z 10 jednání finančního výboru se zúčastnil celkem 1 
(účast 10 %). Členem výboru byl do 12. února 2020.
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 7 
(účast 22 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 5 (účast 16 %).

Jiří taufer
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 19 
(účast 79 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnil cel-
kem 20 (účast 91 %).
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Z 19 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-
hů se zúčastnil celkem 18 (účast 95 %).

1. Přes nečekaně složité období pro celé město (výbuchem na radni-
ci počínaje, přes neustávající lockdowny a zdravotní komplikace 
v souvislosti s covidem-19 a pro mě nesmyslnou, hloupou a bohu-
žel blízkou válkou konče) se nám, domnívám se, velmi dařilo po-
kračovat ve stavebních úpravách i opravách veřejných prostor a ve 
zvelebování našeho města ku prospěchu všem. Důkazy jsou všude 
kolem nás – byla opravena řada komunikací pro auta i pěší, v sou-
ladu s územním plánem bylo možno připravit parcely pro výstavbu 
nových domů. Osobně chci upřímně poděkovat kolegům zastupi-
telům, kteří mě většinou podpořili v mém dlouhodobém úmyslu 
darovat budovy základní umělecké školy do majetku našeho zři-
zovatele, tedy Moravskoslezského kraje. Tím se konečně po neko-
nečně dlouhých letech otevřely dveře pro rekonstrukci školy, aby 
nejenom svým fungováním a svým obsahem, nýbrž i vybavením 
mohla být po právu zařazena mezi moderní školy 21. století. Doteď 
to možné nebylo a já se mohl spolehnout pouze na profesionální 
a nekonečné nadšení svých kolegů. Naše šikovné děti si to skutečně 
víc než zaslouží. Podle vyjádření Moravskoslezského kraje peníze 
pro nás připraveny jsou a my se, doufejme brzy, můžeme začít těšit 
na opravenou uměleckou školu, z čehož budou mít prospěch jak 
mladí začínající umělci, tak široká rýmařovská veřejnost.

2. Okamžitě mě napadlo konečně vyřešit problém s tou hroznou rui-
nou na Husově ulici, kterou všichni nazýváme „bankou“. Budovu 
zbourat a pozemek využít jinak je skutečně velmi lákavá představa.

3. Ano, o přízeň voličů se budu ucházet i v příštích volbách. Mám 
v hlavě několik nápadů, které bych rád navrhnul k realizaci, ale 
hlavně mi jednoduše není lhostejné, jak a v jakém prostředí tu se 
svou rodinou i ostatními spoluobčany žiju. Nadávat někde u piva, 
jak to ta radnice špatně vede, je sice jednoduché, ale k ničemu to 
nevede. Mimochodem, možnost pracovat pro město v řadách za-
stupitelů je zkušenost, kterou by podle mě měl okusit pokud možno 
každý. Musím uznat, že mně samotnému se na spoustu věcí změnil 
pohled a rozhodně jsem lépe pochopil, jak naše společnost funguje.

4. Budou volby. O co jiného poprosit občany Rýmařova, než aby volit 
opravdu přišli? Ti, kteří přemýšlí o tom, kdo povede město další 
čtyři roky, a kteří si mezi kandidáty vyberou ty, jež jsou jejich před-
stavám o fungování města nejblíže, jsou prostě zodpovědní a já 
osobně jim dopředu děkuji (a neřeším přitom, kterou kandidátku si 
zvolí). Zato naopak – nepřijít k volbám znamená sám sebe ochudit 
o možnost ovlivnit život v našem městě, které za posledních třicet 
let neuvěřitelně zkrásnělo (prohlédněte si, prosím, dvacet třicet let 
staré fotky!) – a to právě díky práci těch, kteří se o město stara-
li a starají. Moc by mě těšilo, kdyby zastupitelstvo, jež z nových 
voleb vzejde, bylo plné nadšenců, kteří budou pro město pracovat 
a nechávat mu to nejlepší, co v nich je – to není nic, co by bylo 
samozřejmé, možné to ale určitě je.

Alena tomešková
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnila celkem 20 
(účast 83 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnila 
celkem 18 (účast 82 %).
Z 19 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-
hů se zúčastnila celkem 15 (účast 79 %).

Lenka Vavřičková
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnila celkem 24 
(účast 100 %).
Z 98 schůzí rady města se zúčastnila celkem 98 
(účast 100 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnila celkem 30 
(účast 94 %).

Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnila celkem 28 (účast 88 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnila 
celkem 21 (účast 96 %).
Z 19 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-
hů se zúčastnila celkem 18 (účast 95 %).
Z 10 jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví se zúčastnila cel-
kem 10 (účast 100 %).
Z 40 jednání bytové komise se zúčastnila celkem 37 
(účast 93 %).

1. Naším záměrem bylo pokračovat ve zvelebování Rýmařova a jeho 
místních částí a vytvořit dobré podmínky pro život všech obyvatel. 
A to se nám, věřím, podařilo. Přes složité období, kterým celá spo-
lečnost procházela, jsme realizovali opravy řady komunikací, vy-
tvořili jsme podmínky pro otevření nové zubařské ordinace a další 
bude v dohledné době následovat, dokončujeme výstavbu domu 
s pečovatelskou službou, připravili jsme parcely pro výstavbu ro-
dinných domů, masivně jsme investovali do zlepšení podmínek 
vzdělávání, realizovali jsme opatření v oblasti životního prostředí 
atd. To vše díky shodě většiny zastupitelů, za což jim patří můj dík.

2. Předně bych vykoupila od stávajících vlastníků některé klíčové po-
zemky, bez kterých nemůžeme realizovat naše dlouhodobé záměry. 
Pak by nám nic nestálo v cestě při rozšíření areálu Flemmichovy 
zahrady, která má mimořádný potenciál, úpravě prostranství před 
restaurací Na Statku, revitalizaci zámeckého parku, ale také parku 
na Opavské ulici naproti Hedvě Český Brokát, parku v sídlišti Pi-
vovarská atd. Zrealizovala bych finančně náročné investice, které 
nyní podmiňujeme získáním dotace – přemístění části městského 
úřadu do objektu Primy, rekonstrukci muzea, vodní nádrž v Edro-
vicích vč. cyklostezky, zastřešení zimního stadionu, rekonstrukci 
zázemí fotbalového stadionu. Určitě je potřeba vybudovat domov 
se speciálním režimem pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Vy-
koupila bych nedostavěnou banku na Husově ulici a další objekty, 
které hyzdí město. Na to vše by mi, zdá se, ale 250 milionů nestači-
lo. Nemůžu dostat víc?

3. Ano, budu se ucházet o členství v zastupitelstvu, a to v čele hnutí 
SNK Evropští demokraté pod č. 10. Naše kandidátní listina prošla 
ve srovnání s tou v roce 2018 významnou obměnou. „Můj“ tým se 
skládá z osobností, které se pohybují ve všech sférách života města, 
jsou ve svých oborech úspěšné a jsem přesvědčena, že mohou měs-
tu v mnohém prospět. Důvod mé kandidatury je jednoduchý – byla 
bych ráda přítomna při realizaci všech projektů, které jsme v kon-
čícím volebním období připravili nebo rozpracovali, a předložila 
nové nápady. Také bych ráda přispěla svými zkušenostmi a znalost-
mi k dalšímu rozvoji města.

4. Občany bych chtěla požádat, aby přišli k volbám. Ať už byli, nebo 
nebyli spokojeni s naší dosavadní prací a chtějí, nebo naopak ne-
chtějí změnu, svůj názor by měli vyjádřit vhozením svého hlasu 
do volební schránky. Zastupitelům bych chtěla poděkovat za jejich 
čtyřletou práci pro město. Věřím, že stejně jako mně je práce pro 
město těšila, pracovali s nejlepším vědomím a svědomím a jsou 
rádi za příležitost, kterou nám občané svou volbou v roce 2018 dali. 

Růžena Zapletalová
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnila celkem 22 
(účast 91 %).
Ze 25 jednání finančního výboru se zúčastnila celkem 19 
(účast 76 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnila celkem 27 (účast 84 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnila 
celkem 21 (účast 96 %).
Z 19 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-
hů se zúčastnila celkem 17 (účast 90 %).
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1. Jelikož pracuji v oblasti kultury a cestovního ruchu, podařilo se mi 
se svým pracovním týmem získat a realizovat několik projektů. Ve 
dvou etapách vznikla v textilce Hedva Český Brokát externí expo-
zice městského muzea zaměřená na fenomén textilnictví na Rýma-
řovsku, která je součástí Technotrasy podporované Moravskoslez-
ským krajem. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR jsme 
modernizovali geologickou expozici Hrádek, vydali dvě zásadní 
publikace Rýmařov v proměnách času a Rýmařovsko v proměnách 
času. K oslavám 120. výroční založení rýmařovského muzea jsme 
získali dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, díky níž 
jsme mohli renovovat výstavní sály Galerie Octopus a uskutečnit 
výstavu jak v muzeu, tak na náměstí o historii našeho muzea. Po-
dařilo se rovněž vydat katalog mapující pětiletou výstavní činnost 
galerií Octopus a Pranýř. V rámci projektu Místní akční plán II ak-
tivně spolupracujeme se školami a dalšími kulturními organizace-
mi. Dobře funguje i spolupráce s Národním památkových ústavem, 
spravujícím janovický zámek. Nemálo se podařilo realizovat ve 
spolupráci s Místní akční skupinou Rýmařovsko v rámci projektů 
týkajících se cestovního ruchu (společná propagace na veletrzích 
a dalších akcích, vydání propagačních materiálů, zakoupení propa-
gačních předmětů, nákup elektrokol a opravné stanice na kola, ná-
kup elektronického vybavení, pořízení mobilní aplikace ARTHUR 
ad.). Tyto aktivity by se neuskutečnily bez souhlasu zastupitelů a fi-
nanční podpory města Rýmařova.

2. Zrekonstruovala bych rýmařovské muzeum do podoby moderní 
bezbariérové instituce podle projektu, který je již od roku 2018 na-
chystaný a na jehož realizaci se stále pokoušíme najít finanční pro-
středky. Tento záměr byl ostatně i součástí našeho volebního pro-
gramu. Dále bych nechala vytvořit síť cyklostezek spojující naše 
obce s turistickými zajímavostmi, vybudovat přírodní koupaliště 
a pro některé lokality bych nechala vytvořit sochy od renovova-
ných sochařů. Obávám se však, že bych potřebovala o něco více 
než dvě stě padesát milionů.

3. Ano, ráda bych se nadále podílela na rozhodování o rozvoji našeho 
města.

4. Občané, nenadávejte, přijďte na zastupitelstvo a vyjádřete svůj ná-
zor veřejně. Zastupitelé, naslouchejte potřebám občanů, dívejte se 
kolem sebe a cestujte nejen po České republice, abyste měli srov-
nání, jak to (ne)funguje někde jinde, a snažte se ve městě vytvářet 
podmínky pro příjemný život.

Petr Ziegler
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 13 
(účast 54 %).
Ze 24 jednání kontrolního výboru se zúčastnil celkem 20 
(účast 83 %).
Z 10 jednání komise vnitřních věcí se zúčastnil celkem 6 
(účast 60 %).

Ladislav Žilka
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 24 
(účast 100 %).
Z 98 schůzí rady města se zúčastnil celkem 98 
(účast 100 %).
Ze 24 jednání kontrolního výboru se zúčastnil celkem 24 
(účast 100 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 31 
(účast 97 %).
Z 19 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-
hů se zúčastnil celkem 19 (účast 100 %).
Z 8 jednání komise dopravy a silničního hospodářství se zúčastnil cel-
kem 8 (účast 100 %).

1. Pracoval jsem v několika komisích a byl jsem ve čtyřech pracov-
ních skupinách, ve kterých jsem prosazoval:

 a/ výstavbu domu s pečovatelskou službou – splněno,
 b/ zřízení Seniortaxi – splněno,
 c/ navýšení počtu městských strážníků – zatím přijat jeden,
 d/ rekonstrukci tribuny na fotbalovém stadionu – dokumentace 

zpracována.
2. Prostředky bych investoval na:
 a/ přestavbu budovy bývalé Primy na část městského úřadu,
 b/ realizaci rekonstrukce městského muzea,
 c/ pokračování ve výstavbě cyklostezek,
 d/ budování sportovišť v místních částech Jamartice a Ondřejov,
 e/ pokračování v opravách místních komunikací, chodníků a kana-

lizací,
 f/ budování parkovišť.
3 Ano, budu kandidovat, chtěl bych i nadále pokračovat v prosazová-

ní zájmů občanů na zlepšení života v našem krásném městě.
4. Byl bych rád, kdybyste se na mne i nadále obraceli se svými návr-

hy a požadavky. Pokud budu zvolen, bude se snažit je prosazovat. 
Děkuji vám za důvěru! 

Josef Žižka
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnil celkem 21 
(účast 88 %).
Z 8 jednání finančního výboru se zúčastnil celkem 4 
(účast 50 %). Členem výboru byl do 13. listopadu 2019.
Ze 14 jednání kontrolního výboru se zúčastnil celkem 14 
(účast 100 %). Členem výboru byl od 4. prosince 2019.
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnil celkem 31 
(účast 97 %).
Z 32 jednání komise životního prostředí a regionálního rozvoje se zú-
častnil celkem 24 (účast 75 %).

Lenka Žmolíková
Z 24 zasedání zastupitelstva města se zúčastnila celkem 24 
(účast 100 %).
Z 32 jednání hospodářské komise se zúčastnila celkem 25 
(účast 78 %).
Z 22 jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport se zúčastnila 
celkem 18 (účast 82 %).
Z 19 jednání komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vzta-
hů se zúčastnila celkem 15 (účast 79 %).

1. Během svého prvního působení v zastupitelstvu jsem pracovala ve 
třech komisích. V komisi kultury, cestovního ruchu a mezinárod-
ních vztahů, v komisi pro výchovu, vzdělání a sport a v hospodář-
ské komisi, která byla pro mne novou zkušeností v oblasti prodeje 
pozemků, rozpočtu města, investičních záměrů aj. V zastupitelstvu 
jsem se snažila podpořit veškeré projekty, na které byly získány 
dotace a vyžadovaly spoluúčast města.

 Svůj osobní přínos vidím v tom, že jsem se podílela na dokonče-
ní rekonstrukce budovy bývalého soudu a jako ředitelka si pohlí-
dala průběh výběrového řízení na vybavení interiéru knihovny. 
To z mého pohledu ovlivnilo úspěšné a rychlé dokončení a nové 
otevření knihovny v prosinci 2019 ke spokojenosti našich čtenářů. 
V knihovně je vybudováno důstojné zázemí pro děti, studenty a do-
spělé čtenáře včetně seniorů. Každý si v ní najde své místo k četbě, 
odpočinku či studiu.

 Co se podařilo konkrétně mně? To je těžké říct, práce v zastupi-
telstvu je týmová, je zapotřebí komunikovat napříč politickým 
spektrem a hledat kompromisy. Před dvěma lety jsem prosadila in-
stalaci hnízdových houpaček ve Flemmichově zahradě, protože na 
dětských hřištích v Rýmařově chyběly. Snad to rodiče a prarodiče 
zaregistrovali a ocenili.

2. Pokud by se našel mecenáš s 250 miliony korun, určitě bychom 
v zastupitelstvu společně něco smysluplného vymysleli, napadá mě 
třeba multifunkční sportovní hala s krytým bazénem.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 08/2022

21

3. Zkušenosti získané čtyřletým působením v zastupitelstvu bych 
chtěla zúročit v dalším volebním období, do něhož se chystám kan-
didovat za SNK-ED. 

4. Naše město se rozvíjí a mění před očima, probíhá spousta inves-
tičních akcí a k tomu je zapotřebí hodně sil, pevné nervy, nadšení, 
zdraví a hlavně hodně finančních prostředků. Ne vždy je realizace 

snadná, je potřeba vzájemná ohleduplnost a trpělivost i od občanů. 
Můj vzkaz tedy zní: Buďme k sobě tolerantní. 

 Všem občanům bych chtěla popřát hodně zdraví a sil do nelehkých 
let, které nás čekají. V těžkých dobách pomáhá sáhnout po dobré 
knize – a tu si můžete půjčit v naší knihovně.

Chodník s brokátovým vzorem oživil prostor před radnicí
V roce 2018 iniciovalo vedení města Rýmařova spolupráci s katedrou 
architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity Ostrava za účelem řešení estetizace a oživení veřejného prostoru. 
Vedoucí katedry architektury doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., 
a MgA. Jakub Gajda, Ph.D., výzvu přijali a ve spolupráci s pracov-
níky Městského úřadu Rýmařov připravili zadání pro studenty 3. roč-
níku a dobrovolníky ze 4. ročníku. Ti začali pod vedením pedagogů 
pracovat již v listopadu 2018, kdy navštívili Rýmařov a měli možnost 
se seznámit s jeho historií a současností. Sami si pak zvolili námět, 
umístění, techniku zpracování i materiál a vše průběžně konzultovali 
nejen s pedagogy, ale i se zadavatelem.
V červnu 2019 prezentovali studenti své návrhy před odbornou po-
rotou. Hodnotící komise složená z pedagogů katedry architektu-
ry, zástupců města a přizvaných odborníků nakonec udělila pět cen 
a zvláštní cenu poroty. Za nejlepší projekt označila dlážděný chodník 
s brokátovým vzorem, který navrhla studentka Veronika Prokopová. 
Vzor byl navržen dle brokátové látky vyráběné v rýmařovské textilce 
Hedva Český Brokát. Odkazuje tak na historii textilnictví, která je 
s naším městem neodmyslitelně spjata. 
Letos v srpnu došlo k realizaci vítězného návrhu v prostoru před 
rýmařovskou radnicí. Část plochy před vstupem do radnice byla 
předlážděna dlažbou z mramorových kostek dvou barev a sestavena 

podle brokátového vzoru na základě vítězného architektonického ná-
vrhu. Díky precizní práci řemeslníků vznikla krásná mozaika, která 
splnila svůj účel a netradičně oživila prostor náměstí. 

Text a foto: Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Město nechalo opravit hřbitovní zdi a kapli
Hřbitov má být důstojným místem posledního odpočinku. Zdi rýmařov-
ského hřbitova a hřbitovní kaple již tomuto kritériu neodpovídaly, proto 
je nechalo město Rýmařov opravit. 
Omítky kaple byly nejprve omyty tlakovou vodou a částečně oprave-
ny. Fasáda byla penetrována a opatřena fasádním nátěrem. Předláždě-
na byla také betonová dlažba před vstupem do kaple. 
Vnější jižní strana hřbitovní zdi byla zbavena nesoudržných částí, ná-
sledně bylo provedeno omytí ploch tlakovou vodou, penetrační nátěr 
a lokální opravy zdiva a krycích hlav vstupních sloupů. Nově byla 
po celé její délce udělána betonová římsa. Vyrovnání bylo provedeno 
štukovou omítkou, která byla opatřena fasádním nátěrem. Stavbu pro-
vedla na základě výběrového řízení firma RÝMSTAV CZ, spol. s r. o.

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: redakce

Město likviduje plevel na chodnících ekologicky
Během vegetačního období roste plevel snad všude, městské chodníky 
a komunikace nevyjímaje. Jde o odolné rostliny, kterým nevadí sucho 
ani nedostatek prostoru například v úzké mezeře mezi domem a dlaždi-
cemi. Jenže tato jejich výhoda je velkou komplikací pro všechny, kteří 
chtějí mít udržované venkovní cesty. Jak je to s odstraňováním plevele 
na městských chodnících a komunikacích v Rýmařově? 
Stále více měst a obcí v České republice přestává při odstraňování 
plevele z chodníků a veřejných prostranství používat glyfosáty včet-
ně nechvalně známého herbicidu Roundup. „K omezení používání 
chemických přípravků k hubení plevele nás přiměla snaha omezit na 
veřejných prostranstvích města užívání látek potenciálně ohrožujících 
lidské zdraví. Dalším důvodem byly stížnosti majitelů psů, především 

menších plemen, kteří po aplikaci Roundapu na chodnících hlásili, že 
dochází k ‚přiotrávení‘ jejich psů, zřejmě v důsledku kontaktu s tím-
to prostředkem. Z výše uvedených důvodů dnes chemické prostředky 
používáme jen zcela výjimečně. Vzhledem ke skutečnosti, že nově zvo-
lený a preferovaný způsob čištění chodníků mechanickou cestou není 
možné realizovat na všechna místa a pro ruční pletí chodníků nejsou 
dostatečné pracovní kapacity, budeme i v budoucnu ve velmi omezené 
míře nuceni používat k ničení plevele chemické přípravky,“ vysvětluje 
Evžen Vaštík, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu 
Rýmařov.
V průběhu let 2020 a 2021 si společnost Městské služby Rýmařov 
nechala představit několik způsobů ničení plevele, a to mechanic-
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kým odstraňováním pomocí kartáčů, likvidací infračerveným zá-
řením a spařováním horkou vodou. Po vyhodnocení všech způsobů 
s ohledem na finanční náročnost a do jisté míry i z důvodu poměrně 
vysokých požadavků na zajištění bezpečnosti jiných technologií spo-
lečnost po vzájemné dohodě a požadavcích města přistoupila od le-
tošního roku k likvidaci plevele v co možná nejvyšší míře mechanic-
kým rotačním odplevelovačem s ocelovými kartáči. Jde o nástavbu na 
malotraktor, která pomáhá při odstraňování plevele a jiných odolných 
nečistot. 
S novou technikou je třeba se naučit pracovat, získat zkušenosti a do-
stat ji tzv. „do rukou“. Za poměrně krátkou dobu od uvedení do pro-

vozu je možné vyhodnotit, že touto metodou bude možné poměrně 
spolehlivě a bez významnějších škod likvidovat plevel z komunika-
cí a chodníků ze zámkové dlažby a živičného povrchu. U chodníků 
z mozaiky bude vždy záležet na jejich stavu, především výškových 
nerovnostech, uvolněných kostkách a podobně, protože při zásahu 
touto metodou mohou kostky vypadávat a důsledkem bude nutná 
častější oprava. Zaměstnanci Městských služeb chodníky také ručně 
dočišťují v místech, kde není technicky možné použít zmíněné strojní 
čištění, což je časově velmi náročné. 
„Tento druh mechanické péče vyžaduje častější zásahy, chodníky 
a krajnice je nutné čistit opakovaně během jedné sezóny, což znamená 
vyšší finanční náročnost i nutnost mít dostatek pracovních sil. Kom-
binací obou metod (mechanicky a v omezené míře chemicky) dosáh-
neme uspokojivého výsledku. V minulých letech jsme měli k dispozici 
15 až 20 sezónních pracovníků, kteří prováděli práce v režimu veřej-
ně prospěšných prací, jejichž mzdy byly dotovány úřadem práce. Tito 
pomocní pracovníci dnes bohužel na trhu práce v Rýmařově nejsou 
a jejich navýšení v současné době vidím jako nereálné,“ dodává Irena 
Orságová, jednatelka Městských služeb Rýmařov.
Představitelé Rýmařova připouštějí, že alternativní metody mohou 
být komplikovanější a dražší, za čisté životní prostředí však rozhodně 
stojí. „Domnívám se, že chránit přírodu a chovat se ekologicky je po-
vinností každého z nás. Velkou výhodou je, když se na ekologické péči 
o zeleň shodnou všichni zainteresovaní – vedení města, pracovníci 
v údržbě i obyvatelé. Odměnou nám pak může být vědomí, že svým dě-
tem předáme krajinu nezamořenou chemií a s čistou spodní vodou,“ 
vybízí k zamyšlení starosta Luděk Šimko.

Text a foto: JS

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 uvede-
na adresa zájemce. Obálka bude označena nápisem na přední stra-
ně obálky: „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 doručí 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 zájem-
ce/ů, rychlý kontakt na zájemce (telefon a e-mail), nabídková cena, 
kterou zájemce nabízí a je stanovena jako roční sazba v Kč/m2,  pro-
hlášení o bezdlužnosti 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: MěÚ Rýmařov

Užitečná informace
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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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Vjezd na náměstí Míru z třídy Hrdinů byl uzavřen
V rámci opravy místní komunikace Husovy ulice byla od 9. srpna 2022 
uzavřena část třídy Hrdinů v délce cca 50 metrů (od budovy č. p. 212/1 
až po křižovatku s ulicí Husovou). Příjezd na náměstí Míru po této ulici 
bude do 9. září 2022 zcela uzavřen, náměstí však je přístupné po ob-
jízdné trase.
Původně bylo zamýšleno provést opravy v křižovatce třídy Hrdinů 
a Husovy ulice po polovinách jízdního profilu. V rámci stavby však 
vyvstala nutnost provedení výměny teplovodního potrubí vedoucího 
napříč místní komunikací třídy Hrdinů, a tedy i nutnost úplné uzávěry 
této komunikace. Jelikož jde o jedinou příjezdovou komunikaci na 
náměstí Míru, byla vytvořena objízdná trasa umožňující přístup na 
náměstí.
Příjezd na náměstí Míru je umožněn z Havlíčkovy ulice přes Radnič-
ní a prostřednictvím zobousměrnění uličky mezi ulicí Jungmannovou 
a náměstím Míru (mezi prodejnou CA-VA a lékárnou BENU). Aby 
byl možný obousměrný provoz v propojovací komunikaci, je zde do-
časně zakázán vstup pro pěší.
Zároveň byla provedena změna organizace dopravy na Jungmannově 
ulici z obousměrného provozu na jednosměrný. Jednosměrka je také 
na Národní ulici od kostela ve směru na ulici Julia Sedláka až po kři-
žovatku s Havlíčkovou ulicí.

Pro pěší je ze směru od autobusového nádraží na náměstí Míru vyme-
zen bezpečný prostor, a to přes část stavby ulice Lipové, novou pěší 
komunikací od Lipové na ulici Husovu a dále uličkou mezi budovou 
Městského muzea Rýmařov a pánským holičstvím.

Zdroj: webové stránky města Rýmařov

Užitečná informace

Provoz recyklačního dvora na Palackého ulici bude ukončen
Jak již avizoval starosta Rýmařova Ing. Luděk Šimko v Rýmařovském 
horizontu č. 01/2022, dojde k 31. 8. 2022 k ukončení provozu recyklač-
ního dvora na Palackého ulici v Rýmařově jako zařízení pro nakládání 
s odpady podle zákona o odpadech. 
Nadále však bude prostor před bránou sloužit jako „sběrné hnízdo“, 
umístěny zde budou barevné kontejnery na papír, plasty, sklo, kovy, 
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, jedlý olej a tuk. 
Ostatní odpady nebo nepotřebná elektrozařízení, pneumatiky aj. bude 
možné odkládat v odpadovém centru na ulici 8. května. Prosím neod-
kládejte žádný odpad mimo nádoby k tomuto účelu určené.

Ing. Irena Orságová
jednatelka Městských služeb Rýmařov

Foto: redakce

Pozvánka na zahájení školního roku
Základní umělecké školy Rýmařov,

které se bude konat
ve čtvrtek 1. září v 15:00

v koncertním sále na Divadelní ulici 10.

Zveme všechny žáky i jejich rodiče na setkání s učiteli. 
Bude zde možné domluvit si den a čas výuky.

Školství
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Středisko volného času
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V úterý 16. srpna odpoledne se u rekreační-
ho areálu Avalanche u Dolní Moravice čelně 

střetla dvě osobní vozidla. 53letý řidič ve fordu 
Ranger dostal v zatáčce smyk, přejel do protismě-

ru a čelně narazil do mercedesu Benz Vito, který řídila 26letá žena. Po 
nehodě musela být 37letá spolucestující s lehčím zraněním převeze-
na do krnovské nemocnice. Dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů 
negativně a celková hmotná škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun. 

Policejní zápisník

Nehoda dvou aut u Dolní Moravice

Vloupání do restaurace
V noci z 16. na 17. srpna neznámý pachatel vytlačil okno pohostinství 
na Pivovarské ulici v Rýmařově a vnikl dovnitř. Poškodil koženou se-
dačku a odcizil finanční hotovost, džus a čokoládové tyčinky. Způso-
bil tím škodu za téměř 10 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení 

v Rýmařově přijmou jakékoli informace, které by vedly ke zjištění 
osoby pachatele, i anonymně na telefonním čísle 974 731 751.

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK 

oddělení tisku

Děkujeme lidem za stálou finanční pomoc, kterou přispívají v obchodě na rýmařovském náměstí u paní Petry.
Hana Čalová,

Kočičí útulek v Bruntále

Poděkování  za finanční pomoc
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Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Jana Materová – Rýmařov ......................................................... 80 let
Anna Krčová – Edrovice ............................................................ 80 let
Jiří Zetka – Rýmařov ................................................................. 80 let
Margita Ceperková – Rýmařov .................................................. 80 let
Věra Kuklišová – Janovice ........................................................ 80 let
Miroslav Stoppl – Rýmařov ....................................................... 81 let
Anna Buršíková – Rýmařov ....................................................... 82 let
Helena Čermáková – Rýmařov .................................................. 82 let
Jiří Sic – Rýmařov ..................................................................... 82 let
Olga Hanušová – Jamartice ....................................................... 82 let
Věra Korchová – Rýmařov ........................................................ 82 let
Růžena Pálková – Ondřejov ....................................................... 83 let
Bořivoj Kobolka – Rýmařov ...................................................... 83 let
Adolfina Zavadilová – Rýmařov ................................................ 83 let
Radomír Pelka – Rýmařov ......................................................... 83 let
Miroslav Horák – Rýmařov ....................................................... 83 let
Olga Neshodová – Rýmařov ...................................................... 83 let
Antonín Podešva – Harrachov ................................................... 85 let
František Šuba – Rýmařov ......................................................... 85 let
Marie Schindlerová – Rýmařov ................................................. 86 let
Ľudmila Macháčková – Rýmařov .............................................. 86 let
Vladimír Kodovský – Rýmařov ................................................. 86 let
Jaroslav Hruban – Rýmařov ....................................................... 86 let
Dagmar Pletková – Rýmařov ..................................................... 86 let

Marie Nétková – Rýmařov ......................................................... 87 let
Milan Vavroušek – Rýmařov ..................................................... 88 let
Anděla Kašparcová – Rýmařov ................................................. 88 let
Miloslav Sedláček – Rýmařov ................................................... 88 let
Ludmila Zavadilová – Rýmařov ................................................ 88 let
Zdeněk Pospíšil – Stránské ........................................................ 89 let
Bedřiška Resnerová – Rýmařov ................................................. 89 let

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (22. 7. 2022 až 19. 8. 2022)

Blahopřání
Dne 13. září 2022 oslaví své 80. narozeniny

pan František Juráš z Rýmařova.
Hodně štěstí a zdraví do dalších let  

ze srdce přejí
 manželka a celá velká rodina

Zlatá svatba
Dne 15. září 2022 oslaví 50. výročí svatby

manželé Jarmila a Štěpán Frančákovi.
Přejeme hodně štěstí, zdraví a optimismu

 dcera Lenka s rodinou
syn Pavel s rodinou

Rozloučili jsme se

Jiřina Karasová – Rýmařov ......................................................... 1957
Zdeněk Dočkálek – Rýmařov ..................................................... 1956
Herbert Niekisch – Rýmařov ...................................................... 1937
Radek Ptáček – Rýmařov ............................................................ 1969

Jana Charuzová – Rýmařov ........................................................ 1928
Anna Janeková – Edrovice .......................................................... 1928
Čestmír Zubek – Janovice ........................................................... 1945

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (22. 7. 2022 až 19. 8. 2022)

Přehled kulturních akcí – srpen/září 2022

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

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

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

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

26. 8. Amfiteátr La Skála
Představení: Sex noci svatojánské

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. park Julia Sedláka
Oslavy výročí 25 let firmy Turistické známky

3. 9. 16:00 M. muzeum Rýmařov
Vernisáž: Jiří Jílek – Satyr v kruhu múz

3. 9. – 30. 10. M. muzeum Rýmařov 
Výstava: Jiří Jílek – Satyr v kruhu múz

3. 9. 16:00 M. muzeum Rýmařov
Vernisáž: Vzpomínka na Miroslava Kovala

3. 9. – 30. 10. M. muzeum Rýmařov
Výstava: Vzpomínka na Miroslava Kovala

3.–4. 9. hrad Sovinec
Škola kouzel na Sovinci

6. 9. 17:00
M. knihovna Rýmařov
Miky Marusjak – Jakub Noha:
Poezie a písně mezi knihami

7. 9. 10:00
14:30

Hedva Český Brokát
Mimořádné komentované prohlídky

17. 9. 10:00
14:00

zámek Janovice
Kastelánské prohlídky

21. 9. 10:00
14:30

Hedva Český Brokát
Mimořádné komentované prohlídky

22. 9. 17:00 zámek Janovice
Přednáška s degustací vína

29. 9. 17:00 zámek Janovice
Přednáška s degustací piva
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zámeku Janovice u Rýmařova

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Ondřeje Bačíka st.- iniciátora oprav 

Dokumentace obsahuje fotografie postupu oprav,
zabezpečení a úklidu zámku Janovice v letech 2010-2012

Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 2. září 2022 

v 17.00 hodin
v galerii MIC a knihovny
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Rok Marie Kodovské
Dne 21. ledna tohoto roku uběhlo přesně 110 let, co se narodila rýmařov-
ská malířka a básnířka Marie Kodovská, a 12. listopadu tomu bude 30 
let, co zemřela. Pro připomenutí života a díla této významné osobnosti 
Rýmařova k dvojitému jubileu proběhnou dvě výstavy a na závěr roku 
vyjde i druhá kniha její poezie. 

Na začátku června byla v Centru současného umění DOX v Praze 
zahájena výstava s názvem (Ne)Moc zabývající se tématy moci, ne-
moci a bezmoci v dílech jednačtyřiceti vybraných autorů převážně 
z oblasti art brut. Výstava tvoří závěrečný díl „pandemické trilogie“ 
výstav Vanitas, Nadějné vyhlídky a (Ne)Moc, kurátorsky zaštítěné 
vynikajícím kunsthistorikem Otto M. Urbanem, který v roce 2011 
zahajoval výstavu i v Rýmařově. S Urbanem dále spolupracovaly his-
toričky umění Ivana Brádková (in memoriam), Terezie Zemánková 
a Natálie Drtinová. Právě Terezie Zemánková, vnučka známé art brut 
výtvarnice Anny Zemánkové, v únoru přijela spolu s kunsthistorič-
kou Anežkou Šimkovou do rýmařovské Galerie Marie Kodovské, aby 
provedla výběr kreseb pro právě probíhající výstavu. Kodovská je na 
ní zastoupena osmi brilantními perokresbami (zčásti kombinovanými 
s koláží) satirizujícími negativní lidské vlastnosti (např. hamižnost, 
lakotu, závist). 
Koncept výstavy vznikl ještě před pandemií covid-19 i rozpoutáním 
války Putinova režimu na Ukrajině, jež téma „postavily do zcela nové 
perspektivy. V ostrém světle nyní vystupuje patologie osobností poten-
tátů, absurdita fungování některých institucí i slepá poslušnost davu. 

Strach a pojmenování nepřítele se vyjevují jako efektivní prostředky 
v prosazování mocenských cílů. Co bylo považováno za šílené, stává 
se normou. Nemoc mocných a moc bezmocných získávají nové obsa-
hy“. Kresby Marie Kodovské tak na výstavě visí vedle protestních 
kartonů s hesly proti válce na Ukrajině ruské socioložky a filosofky 
Jeleny Osipovové. 
Letošní dvojité výročí Marie Kodovské si připomenou vůbec popr-
vé v oblasti jejího rodiště, konkrétně v Galerii Panský dům v Uher-
ském Brodě. Zde bude v pátek 26. srpna v 17 hodin zahájena rozsáhlá 
výstava s názvem Za snem a pohádkou rozprostírající se ve čtyřech 
sálech. V nich bude Kodovská představena jako suverénní malířka 
(tempery a kresby z cyklů Moře, Květiny, Sen o hvězdách, vesmírná 
tematika) i jako tvůrkyně koláží. Vystaveny budou také velkoformá-
tové fotografie a svazky jejího básnického díla. Výstava v Uherském 
Brodě potrvá do 16. října. 
Rodačku z Korytné u Uherského Brodu, která se po válce s rodinou 
usadila v podhorském městečku Rýmařově, v němž vzniklo celé její 
básnické a výtvarné dílo, znovu představíme rovněž v Galerii Octo-
pus rýmařovského muzea. Ve spolupráci s Galerií Marie Kodovské 
zde proběhne výstava Marie Kodovská – Vesmírná a snová, na níž 
budou k vidění díla s tematikou snů a kosmu. Rýmařovské muzeum 
v letošním roce získalo dotaci Ministerstva kultury ČR na vydání 
druhého tematického svazku Výboru z básní Marie Kodovské – Sci-fi 
a sny, jehož ediční přípravu (stejně jako u prvního svazku Pohádky) 
zajišťují Zdenka Nesetová a Michal Vyhlídal a grafické zpracování 
Roman Karel. Při zahájení výstavy v sobotu 3. prosince bude nově 
vydaná publikace pokřtěna, o životě a díle autorky a přípravě druhého 
svazku promluví editoři. 

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Kresba Marie Kodovské – Léta si hovím u koryta, a přece nejsu na 
jelita, životem je to jiné, když člověčina je zde svině (1989)

Anežka Šimková a Terezie Zemánková při výběru kreseb v Galerii 
Marie Kodovské (2022)

Z výstavy (Ne)Moc v pražském centru DOX (2022)
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Přírůstek do muzejních sbírek 
Září: Osobní dokumenty tří rodin z první poloviny 20. století

Sbírku Městského muzea Rýmařov obohatil soubor patnácti dokumentů 
z první poloviny 20. století, především z let 1938–1945. Jde o osobní 
písemnosti tří německých rodin, Köhlerů z Karlova pod Pradědem, Gött-
licherů z Bruntálu a Nickmannů rovněž z Bruntálu.
Většina dokumentů, jež jsou různého formátu a rozměrů, je psána ně-
mecky a kurentem, nicméně nachází se zde i části v českém jazyce. 
Soubor tvoří převážně vkladní knížky, ale i rodné a oddací listy, ně-
mecký rodový pas, členská karta Říšského svazu protiletecké obrany 
nebo oděvní karta.
Rodině Köhlerů z Karlova patřily tři vkladní knížky zapsané u spo-
řicího a úvěrového fondu pro Malou Morávku a Karlov se sídlem 
v Malé Morávce. Jejich majiteli byli Erwin, Ingrit a Regina Köhle-
rovi, pravděpodobně manželský pár a jejich dcera. Žádné podrobněj-
ší informace o rodině, kromě toho že si pravidelně ukládala drobné 
částky, vkladní knížky neposkytují. Poslední vklad každého z členů 
rodiny byl proveden 9. 1. 1944.
Göttlicherům z Bruntálu náležely rovněž tři vkladní knížky, zapsané 
u bruntálské městské spořitelny. Dokumenty kromě jmen členů rodi-
ny Karla, Walburgy a Kurta obsahují též informace o datu jejich naro-
zení, státní příslušnosti a trvalém bydlišti. Karl měl společně se svým 
synem Kurtem bydliště v Bruntále, jeho manželka Walburga v Na-
pajedlech. Na své účty si vkládali větší částky nežli rodina Köhlerů 
a po válce, v listopadu 1945, přesunuli všechny úspory do městské 
spořitelny v Napajedlech.
Druhé rodině z Bruntálu, Nickmannům, patřil zbytek dokumentů, 
tedy vkladní knížky, knížka poštovní spořitelny, rodné i oddací listy, 
německý rodový pas, členská karta Říšského svazu protiletecké obra-
ny a oděvní karta. Rodinu tvořili Franz, Augusta a jejich dcera Ilse, 
všichni s trvalým bydlištěm v Bruntále. Velmi cenný je právě němec-
ký rodový pas (Ahnenpaß) patřící dceři Ilse a mapující předky zpětně 
až po pátou generaci. Na základě tohoto dokladu byl uznáván árijský 
původ. Z dochovaných dokumentů se také dozvídáme, že Franz byl 

od 1. 2. 1939 členem Říšského svazu protiletecké obrany s pobočkou 
v Bruntále a každoročně, až do roku 1945, platil členský příspěvek ve 
výši 1,2 říšské marky. Co se vkladních knížek týče, rodina si pravidel-
ně spořila spíše v menších částkách.
Celý soubor dokumentů byl nalezen v budově stanice horské služby, 
č. p. 87, v Karlově pod Pradědem, a to při rekonstrukci v 90. letech 
20. století.
Městské muzeum Rýmařov dárkyni Miroslavě Dvořáčkové velice 
děkuje!

Filip Vrobel
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv Městského muzea Rýmařov

S případy, kdy namísto venkovního pomníku 
umístili lidé desky do interiérů církevních sta-
veb, stejně jako se snahami obcí o obnovu za-
niklých památníků, jsme se již v našem seriálu 
setkali. Takový osud má i pomník v Nové Vsi.

Historické pozoruhodnosti Rýmařovska 
Pamětní deska v novoveské kapli

V letech 1921–1922 vrcholila na Rýmařovsku snaha 
o uctění památky vojáků, kteří položili životy na bo-
jištích první světové války. Debaty o vzniku pietního 
místa přirozeně dorazily i do Nové Vsi. V květnu 1922 
se z rozhodnutí starosty Rudolfa Partsche začalo s vý-
stavbou kaple, která byla po dokončení zasvěcena svaté 
Anně. Tato kaple vznikla na místě, kde původně novo-
veští obyvatelé plánovali vztyčit pomník padlým. Ten 
tak nakonec umístili dovnitř kaple, která byla před sto 
lety, přesněji 27. srpna 1922, vysvěcena rýmařovským 
kaplanem Johanem Absolonem. Pamětní desku se jmé-
ny obětí války věnoval pěvecký spolek z Nové Vsi. 
Bohužel v průběhu let došlo při různých opravách kap-
le ke zničení původní desky. Obec Dolní Moravice, 
k níž je Nová Ves přičleněna, však v posledních letech 
věnuje těmto památníkům značnou péči. V samotné 
Dolní Moravici, s níž má pomník společný i Horní 
Moravice, došlo k jeho renovaci v letech 2015–2016. 
K obnově pamětní desky v Nové Vsi došlo nyní, v létě 
2022, u příležitosti stého výročí výstavby kaple. Slav-
nostní odhalení desky, na jejíž obnově se podílel též 
Mgr. Dieter Schallner, proběhlo 30. července 2022.

Tomáš Lašák
Foto: Bohumil Švéda
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(Nejen) literární výročí
1. 9. 1872 nar. Leopold Bauer, architekt  

(zemř. 7. 10. 1938) – 150. výročí narození 
5. 9. 1912 nar. John Cage, americký skladatel  

(zemř. 12. 8. 1992) – 110. výročí narození 
7. 9. 1932 nar. Malcolm Bradbury, anglický spisovatel  

(zemř. 27. 11. 2000) – 90. výročí narození 
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku 

1966 (UNESCO) 
8. 9. 1882 nar. Alberto Vojtěch Frič, spisovatel, etnograf a bota-

nik (zemř. 4. 12. 1944) – 140. výročí narození 
9. 9. 1912 zemř. Jaroslav Vrchlický, vl. jm. Emil Frída,  

spisovatel, překladatel a kritik (nar. 17. 2. 1853)  
– 110. výročí úmrtí 

11. 9. 1862 nar. O. Henry, vl. jm. William Sydney Porter,  
americký spisovatel (zemř. 5. 6. 1910)  
– 160. výročí narození 

12. 9. 2012 zemř. Radoslav Brzobohatý, herec  
(nar. 13. 9. 1932) – 10. výročí úmrtí 

13. 9. 1592 zemř. Michel Eyquem de Montaigne, francouzský 
myslitel, tvůrce eseje (nar. 28. 2. 1533)  
– 430. výročí úmrtí 

13. 9. 1932 nar. Radoslav Brzobohatý, herec (zemř. 12. 9. 2012)  
– 90. výročí narození 

17.–18. 9. Dny evropského dědictví – v ČR se slaví od roku 
1991 

17. 9. 1832 nar. Miroslav tyrš, historik umění, překladatel, zakla-
datel Sokola (zemř. 8. 8. 1884) – 190. výročí narození 

21. 9. 1832 zemř. sir Walter Scott, skotský spisovatel a sběratel li-
dové slovesnosti (nar. 15. 8. 1771) – 190. výročí úmrtí 

21. 9. 1902 nar. toyen, vl. jm. Marie Čermínová, výtvarnice, sur-
realistka (zemř. 9. 11. 1980) – 120. výročí narození 

28. 9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí za-
vraždění sv. Václava roku 929 

29. 9. 1902  zemř. émile Zola, francouzský spisovatel a publicista 
(nar. 2. 4. 1840) – 120. výročí úmrtí 

29. 9. 1912 nar. Michelangelo Antonioni, italský režisér (zemř. 
30. 7. 2007) – 110. výročí narození 

30. 9. Mezinárodní den překladatelů – slaví se na svatého 
Jeronýma, patrona překladatelů

30. 9. 2002 zemř. Miloš Macourek, spisovatel, autor knih pro děti 
(nar. 2. 12. 1926) – 20. výročí úmrtí

Citát: Rozum je jediný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.
Michel de Montaigne

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

pokynů, které najdete na webu Databazeknih.cz, na našem Facebooku 
a webových stránkách knihovnarymarov.cz.

Kniha s tématem nešťastné lásky 
Iva Hadj Moussa: Démon ze sídliště

Chvilku jsme si s Rondou povídali o ško-
le, už ani nevím, o čem, protože jsem vní-
mal jenom to, že její rty byly pouze něko-
lik centimetrů od mejch.
Kolem byla cejtit vůně rozšmelcovanejch 
poloshnilejch hrušek a jablek a všude 
bzučely včely a vosy. Zeptal jsem se, co 
čte. Byla to Sylvia Plathová, taky jsem to 
četl, jenže nedočetl, protože mi to přišlo 
ukňouraný, ale to jsem neřekl, naopak 
jsem si pochvaloval, že to byla úžasná 
a hrozně „hluboká“ kniha.
Pak už byl čas jít a zanechat konverza-
ce. Do školy jsme nakráčeli bok po boku 
a mně připadalo, že vstupujeme jako král 
s královnou do nějakýho paláce. Nevní-
mal jsem nic jinýho než Rondinu blízkost 
a sladkou ovocnou vůni, kterou vystřída-
la nechutná školní dezinfekce. Ale mně 
bylo všechno jedno. Dokonce jsem v ten 
okamžik měl školu rád, protože jsem vě-
děl, že je v ní i ona. A to mi úplně stačilo.
Myslím si, že je to na dobrý cestě, cejtim 
to. Možná by tenhle podzim nemusel bejt 
zase tak špatnej. Upřímně řečeno, bylo 

mi skoro do tance, ale já nikdy netancuju. 

(HADJ MOUSSA, Iva. Démon ze sídliš-
tě. Brno: Host, 2021, s. 92–93.)

Román jihočeské spisovatelky Ivy Hadj 
Moussa můžeme označit za iniciační ma-
loměstskou blackmetalovou kriminálku. 
Hrdiny jsou šestnáctiletý Šimon a jeho 
kamarádi Drak, Arman a Ludacris, samo 
sebou členové blackmetalové kapely. Je-
jich poměrně nudná pubertální dramata 
ukončí příchod tajemného muže Sorata, 
podivné existence, jež je svádí k obřad-
nému vyvolávání ducha. To má nečekané 
důsledky: roztáčí se koloběh zrad a ob-
viňování a odkryje se jedno zapomenuté 
rodinné tajemství. Okamžik zasvěcení 
při satanistickém rituálu, který vyústí 
v kriminální zápletku, klukům zpřehází 
všechny dosavadní jistoty a naruší i je-
jich přátelství. Zjišťují, že největší démo-
ni, jimž v životě čelíme, pramení z lid-
ského strachu.
Zadání Čtenářské výzvy, kterým je kniha 
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s tématem nešťastné lásky, je zde obsaženo ve vztahu Šimona k Ron-
dě, nové spolužačce. Postavy jsou ve věku, ke kterému patří láska 
a objevování sexu, nebo alespoň myšlenky na něj. S Rondou Šimon 
zažije velké vítězství a následně obrovské zklamání. Není to ale ro-
mantický hrdina, který prožívá své city do krajnosti, zůstává nohama 
na zemi a nehroutí se.

Drak zvedl hlavu, olízl si rty a promluvil.
„No ona se mi Ronda nedávno přiznala, že totiž… že šukala se So-
ratem.“
Do hlavy se mi nařinula krev. Svět už nebyl kolotoč, ale slil se v mo-
notónní hučení. V hrudi mě pálilo. Nevěděl jsem, co je obloha a ledo-
vá krusta, na který se odráží radioaktivní oranžový světlo. Přál jsem 
si, abych dostal infarkt a všechno už jednou provždy skončilo.
„Hej, kámo,“ probral mě Drakův hlas.
„Prej to bylo jenom párkrát,“ upřesnil, jako by na tom bůhvíjak zá-
leželo a mělo to nějak zmírnit tu hrůzu, která tenhle fakt obestírala. 
Tahle informace mě z nějakýho důvodu probrala.
„To je ale čubka,“ hlesl jsem, spíš pro sebe.
V jaký to asi bylo době, uvažoval jsem. A jak se ti dva k sobě vlastně 
dostali? Kde se scházeli? V Soratově bytě? Hrdlo se mi stáhlo úzkostí.
„Úplná satanova čubka,“ dodal Drak vítězoslavně.

„Každopádně když mi to řekla, poslal jsem ji do prdele. To jenom tak, 
abys věděl. A víš, jak se obhajovala? Že prej je svobodná a může si 
dělat, co chce. Že je jako zvíře.“ 

(HADJ MOUSSA, Iva. Démon ze sídliště. Brno: Host, 2021, s. 255–
256.)

Iva Hadj Moussa v knize Démon ze sídliště předkládá svěží a zábav-
ný text, nabitý dějem. Young adult čtenáři se s hrdiny ztotožní, my 
ostatní si s úsměvem vzpomeneme, jak s námi cloumalo dospívání. 
Autorka čtivě popisuje atmosféru malého města i rodinné vztahy. Po-
užívá obecnou češtinu s mnoha vulgarismy, které ovšem nepohoršují, 
protože nejsou používány samoúčelně, ale přispívají k autentičnosti 
příběhu. Chcete-li letní osvěžující knihu, pak Démona ze sídliště do-
poručuji. Pokud však toužíte číst o romantické nešťastné lásce, sáh-
něte raději po jiné knize.
Autorka je v naší knihovně zastoupena dvěma dalšími prózami: Ša-
lina do stanice touha a Hlavně na to nemysli. Pracuje v nezávislém 
rádiu a živí se tvorbou reklamních textů. Zajímavostí jejího životo-
pisu je i to, že krátce pracovala v psychologické poradně v Bruntále.

Petra Klimentová
Městská knihovna Rýmařov

Jakuba Katalpa: Zuzanin dech
Victoria Schwab: Neviditelný život Addie LaRue
Emily Brontë: Na Větrné hůrce
Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera
Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby
Alena Mornštajnová: Hana

Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Kareninová
Ian McEwan: Pokání
Petra Soukupová: Věci, na které nastal čas
Valérie Perrin: Vyměnit vodu květinám
Vladimír Körner: Adelheid
Stefan Zweig: Netrpělivost srdce

Další tipy na knihy s tématem nešťastné lásky:
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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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Chcete se naučit ovládat chytrý telefon nebo tablet?
Je vám 65 a více let? Zdarma vás naučíme, jak správně ovládat tablet 
nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.
Městská knihovna Rýmařov ve spolupráci s neziskovým spolkem 
Moudrá Sovička nabízí ZDARMA vzdělávací seminář Jak na chytrý 
telefon a tablet. Seminář je určen pro seniory 65+, kteří mají zájem 
naučit se správně ovládat základní nastavení a služby chytrého tele-
fonu a tabletu. 
Neziskový spolek Moudrá Sovička má dlouholeté zkušenosti se vzdě-
láváním seniorů a díky dotačnímu programu MPSV – Podpora veřej-
ně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celo-
státní působností a NADACE VODAFONE – Projekt Digitální ody-
sea, jsou naše aktivity ZDARMA.

Seminář se koná ve středu 14. září od 8:30 v prostorách Městské 
knihovny Rýmařov, Julia Sedláka 18, Rýmařov.
Na setkání si doneste své vlastní dostatečně nabité zařízení. Seminář 
je určen pro 12–15 zájemců a potrvá 4 hodiny s přestávkami a s pro-
storem pro vaše individuální dotazy. Tempo i obsah akce se přizpůso-
buje požadavkům konkrétní skupiny.
Přihlásit se můžete na telefonním čísle 778 532 965 nebo osobně 
v knihovně.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov

Organizace a spolky

V Ondřejově se konala pouť sv. Anny
V Ondřejově se v neděli 17. července uskutečnila pouť v kapli sv. 
Anny, kam zavítala řada poutníků z Rýmařovska i okolí. Mši celeb-
roval rýmařovský děkan František Zehnal. Po mši svaté byli poutníci 
pohoštěni koláčky a drobným občerstvením. 
Kaple sv. Anny stojí v centru Ondřejova na místě původní dřevěné 
zvonice. Pozornost si zaslouží především dřevěný vyřezávaný oltář, 
v jehož horní části je plasticky znázorněn symbol ze znaku obce 
– trojice jetelových trojlístků, představující v křesťanské symbolice 
sv. Trojici.

JS
Foto: Helena Továrková



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 08/2022

39

Velká cena Indiana proběhla za hojné mezinárodní účasti
Ve dnech 29.–31. července proběhla v Kempu Indiana v Janovicích 
už 25. mezinárodní soutěž Velká cena Indiana v disciplínách ovládání 
dlouhého biče, v hodu nožem, sekerou a volné show. Letošní účast sou-
těžících byla hojná, kromě českých jsme přivítali čtyři soutěžící z Pol-
ska, šest ze Slovenska, dva z Ukrajiny a osm z Itálie. Mezi návštěvníky 
byli naši příznivci z celé ČR a z Velké Británie. 
Celkem se šampionátu účastnilo více než čtyřicet soutěžících, porot-
ců a organizátorů. Pětadvacátý ročník jsme pečlivě připravovali, a to 
s velkým předstihem. Významnou pomocí jsou pro nás dary spon-
zorů, jak věcné do tomboly, tak finanční. Všem, kteří nás podporují, 
především městu Rýmařovu, tímto za organizační tým děkuji. Velký 
dík patří taky celé řadě přátel a členů WAC, kteří mnoho let nezištně 
pomáhají při organizaci soutěže.
Jako základní pilíř zdaru celé akce jsme zvolili propagaci na mno-
ha úrovních. Proběhlo několik tiskových zpráv, také se nám poda-
řilo představit akci v rádiu. Spojili jsme jako klub síly se severo-
českým klubem Keltoviny, který vyvíjí podobnou činnost. Aktivně 
spolupracujeme na tvorbě publikací a článků o historii používání bičů 
u nás i ve světě. Výsledkem je kniha, kterou můžete v rozpracova-
né formě zhlédnout po individuální domluvě v muzeu bičů v areálu 
kempu. Dozvíte se zde mnoho o historii výroby a použití biče u nás 
a ve světě i soudobé realitě, kdy se tyto nástroje mění v regulérní 
sportovní náčiní. Osobně si připadám, jako bych začínal v pravěku, 
dnešní svět se i v tomto odvětví skokově posunul. 
Trend nespočívá jen v soutěžení, v němž máme nejstarší tradici v Ev-
ropě. Jde také o stále více oblíbený bič joging, kterému se dnes věnu-
je opravdu nemalé množství zájemců jak u nás, tak ve světě. Hodně 
tomu pomáhají, jak jinak, sociální sítě. Proto zájem o toto odvětví 
neupadá. V této souvislosti je nutné zmínit úpadek popularity wester-
nu jako takového. U nás dosahoval ještě před 20 lety obrovské obliby, 
s nastupujícími generacemi však zájem o něj poklesl. Právě meziná-
rodní soutěže, kde ta naše, rýmařovská, hraje jednu z významných 
rolí, pomohly k překonání této krize. Z dříve neodmyslitelné součásti 

westernu, kde se tyto sporty zrodily, se umění ovládání dlouhého biče 
posunulo do zcela nového, moderního pojetí. Změnily se také mate-
riály, tradiční kožené nástroje postupně nahrazuje paracord, nylon, 
kevlar a další, které návštěvníci mohli vidět jak v rukou soutěžících, 
tak ve zmíněném muzeu. Většina světových výrobců tyto materiály 
už běžně používá, byť spousta soutěžících a mistrů dává přednost tra-
dičním koženým bičům. 
Přes nepříznivé povětrnostní podmínky se nám soutěž povedlo s asi 
dvouhodinovým zpožděním odstartovat. Naštěstí se počasí trochu 
umoudřilo a proběhly veškeré disciplíny včetně závěrečných volných 
show, kde bylo největší perlou vystoupení italského folklórního bičo-
vého souboru Rimini Dance Company. 
Organizace soutěže nám zabírá mnoho času a prostředků, i tak se sna-
žíme udržet její úroveň a neustále něčím překvapovat. V pátek to byla 
skvělá světelná a ohňová show, v sobotu zase vystoupení italských 
mistrů. Navzdory počasí nás neopustila dobrá nálada a díky mnoha 
přístřeším jsme se i v sobotu mohli bavit za doprovodu skvělého DJ 
Démona či kytarových produkcí místních umělců. 
Bohužel hlavní večerní program – divadelní představení Sex noci sva-
tojánské v La Skále jsme museli pro nepřízeň počasí zrušit. Celkově 
tak můžeme hovořit o cca 150 návštěvnících. Je to smutné, už proto, 
že tato neblahá skutečnost potkala i další organizátory v tento termín 
konaných akcí. Proto apeluji na rýmařovské kolegy organizátory, ha-
siče, sportovce a další kulturně činné osoby, abychom se z této situace 
poučili a stihli se včas domluvit na rozvržení vhodných termínů pro 
příští rok. Předejdeme tak jistě zbytečnému tříštění řad diváků – ná-
vštěvníků a taky znásobíme možnost, jak dosáhnout alespoň jednoho 
nepropršeného víkendu. Za Western Arts Club, z. s., už nyní avizuji 
příští termín 4.–6. srpna 2023. Prosím všechny organizátory, aby pro 
další letní sezónu zvolili jiný termín.

Ladislav Šín
Western Arts Club, z. s.

Foto: Keltoviny

Přijďte na zahájení skautského školního roku 2022/2023
Stejně jako většina volnočasových kroužků i skauti odstartují svou čin-
nost v září. Letos termín tradičního zahajovacího ohně připadá na 1. 9. 
2022 od 16:30 do 18:00.
Po prázdninách se u ohniště vedle skautské chaty na Stráni schází již 
registrovaní členové střediska, ovšem zváni jsou také noví zájemci 
z řad dětí i dospělých, kteří mají chuť zažít s druhými radost, zába-
vu, dobrodružství a pocit sounáležitosti, rádi tráví svůj čas v přírodě 
a není jim lhostejný svět rostlin a živočichů. 
Schůzky družin v tomto roce zachováme v podstatě ve stejném sché-
matu:

pondělí: světlušky a mladší skautky (dívky 7–12 let), vedoucí 
Jiřina Mišáková – Jimi, Lenka Veislíková

úterý: vlčata (chlapci 7–12 let), vedoucí Tereza Červeňáková 
– Červánek

 skauti (chlapci 12–15 let) vedoucí František Ondrášek 
– Ferda

 starší skautky (dívky 12–15 let), vedoucí Libuše Šim-
ková – Jitřenka, Adéla Matějíčková, Lenka Pustějovská

Schůzky probíhají od 16:00 do 18:00 (s individuálními úpravami) 
v areálu skautské chaty, není-li domluveno pro konkrétní den jinak.
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Nově bychom chtěli otevřít i družinu tzv. 
benjamínků (pro děvčata a chlapce ve 
věku 5–7 let, tzn. předškoláky a 1. třídu), 
kterou povede Lenka Čajanová – Tkanička 
každý pátek od 16:00 do 17:30. Protože je 
Rýmařov malé město, z nějž naštěstí ještě 
všichni bývalí skauti a skautky nezmizeli, 
věříme, že rodinný skauting zde má nadále 
velký potenciál.
Zkrátka jedeme dál! A co ty? Chceš se 
k nám přidat? Něco nového se naučit nebo 
naopak předat druhým to, co umíš? Být 

dětem a mládeži vzorem. Přijď, ozvi se. 
Naše dveře jsou otevřené a naskočit mů-
žeš kdykoli. Aktuální dění můžeš sledovat 
na naší FB stránce Skaut – středisko Balů 
Rýmařov.
Těšíme se na společnou cestu s vámi všemi 
– s dětmi, mladými i staršími dospělými.

Lenka Čajanová – Tkanička 
vůdkyně střediska Junák – český skaut, 

středisko Rýmařov, z. s.
Foto: archiv spolku

Sezóna 2021–2022 se pro šachovou Jiskru nesla ve znamení „brambor“
Předešlé dva roky dění ve světě sportu velmi 
nepříznivě ovlivnila pandemie koronaviru. 
Uplynulá sezóna 2021–2022 tak byla pro mno-
ho klubů a oddílů možností obnovit plnohod-
notnou činnost. Nejinak tomu bylo v případě 
šachového oddílu ŠO Jiskra Rýmařov. Šachová 
Jiskra se opět zapojila do bojů v regionálních 
soutěžích družstev a pro své juniory připravila 
bohatý turnajový program.
Sezóna pro Jiskru jako obvykle začala v po-
lovině září 2021, kdy po prázdninové pře-
stávce obnovil svou činnost šachový krou-
žek při SVČ Rýmařov. K radosti trenérů se 
podařilo navýšit mládežnickou členskou zá-
kladnu, protože ke zkušeným harcovníkům 
přibyly i nové tváře. Šachový kroužek pravi-
delně navštěvovalo asi 17 mladých šachistů 
a šachistek, čímž se uplynulý školní rok řadí 
k nejúspěšnějším v novodobé historii rýma-
řovského šachu.
Od října potom pro žáky šachového krouž-
ku začala turnajová sezóna. Prvními akcemi, 
kterých se mladí rýmařovští šachisté zúčast-
nili, byla krajská Grand Prix v Krnově a Vel-
ká cena Města Albrechtic. Na těchto turnajích 
se však ještě na rýmařovských hráčích proje-
vil tréninkový výpadek z uplynulých sezón 
a nepodařilo se docílit výrazného výsledku. 
Hned na dalším turnaji – domácí Velké ceně 
Rýmařova – však došlo k silnému výsledko-
vému procitnutí. Dvojice starších žáků David 
Staník a Patrik Gruss bojovala celý turnaj 
o medaile. Bohužel smůla v posledních ko-
lech rozhodla o tom, že rýmařovští hráči zů-
stali těsně pod stupni vítězů, přičemž Davida 
Staníka na 4. místě připravil o medaili pouhý 
bod v pomocném hodnocení. Přestože si Da-
vid udržel vysoký standard hry i do dalších 
turnajů, „bramborová“ smůla se mu lepila 
na paty po celý zbytek sezóny, kdy obsadil 
4. místo na Velké ceně Krnova, 5. místo na 
Velké ceně Bruntálu a opět 4. místo na okres-
ním přeboru žáků. Oddílovou smůlu navíc 
podtrhlo 5. místo Erika Grusse v okresním 
přeboru, kterému k získání zlata chyběl jeden 
jediný bod. Nicméně vynikající vyrovnanost 
výkonů nakonec přinesla ovoce a David Sta-
ník získal úžasné 3. místo v celkovém hodno-
cení okresního seriálu Velkých cen.
Na mládežnických turnajích Rýmařov dále 

reprezentovali již zkušení matadoři Roman 
Svatoň, Milan Hamšík, Erich Schreiber, Ivan 
Holub, Filip Krečmer, Václav Ondra a Josef 
Jureček, kteří si, ačkoliv neatakovali stup-
ně vítězů, připsali několik velmi kvalitních 
umístění v první třetině startovního pole. Své 
turnajové premiéry si odbyli i Leo Novák 
v kategorii benjamínků a Jan Martinček v ka-
tegorii mladších žáků, přičemž oba ukázali, 
že v sobě mají velký potenciál do dalších let.
Mladí šachisté se rovněž zapojili do Okres-
ního přeboru škol v šachu, kam vyslalo dvě 
družstva Gymnázium a SOŠ Rýmařov. Do-
rostenci Erik Gruss, David Staník, Patrik 
Gruss a Šimon Nádvorník vybojovali stří-
brné medaile. Družstvo starších žáků Mi-
lan Hamšík, Filip Krečmer, Vojtěch Kaplan 
a Erich Schreiber (ZŠ Rýmařov) prozatím 
sbíralo zkušenosti a obsadilo 6. místo.
V dospělých kategoriích se rýmařovské 
A družstvo zapojilo do krajské soutěže. 
V první polovině sezóny drtili rýmařovští 
hráči jednoho soupeře po druhém a dostali 
se do čela tabulky. V druhé polovině sice při-
šlo několik remíz a prohry s favority soutěže 
z Bruntálu a Opavy, nicméně i tak se podařilo 
obsadit velmi kvalitní 4. příčku. Výsledek je 
o to cennější, že se podařilo výraznou měrou 
zapojit odchovance šachového kroužku. Do 

základní sestavy se vedle již zkušeného Erika 
Grusse propracoval i David Staník, který díky 
povedené sezóně dosáhl na svůj první ELO 
rating 1 591 bodů, čímž v tomto ohledu sta-
novil rýmařovský rekord. Do krajské soutěže 
se dále zapojili Patrik Gruss, Roman Svatoň, 
Milan Hamšík a Erich Schreiber.
B tým Jiskry se poté zapojil do okresního 
přeboru, ve kterém obsadil poslední, 5. místo. 
Nutno však podotknout, že v této soutěži dává 
Rýmařov tradičně šanci žákům, kteří odehráli 
90 % všech partií družstva. Proto dosažený 
výsledek nelze hodnotit jako neúspěch.
Jiskra svou sezónu uzavřela s koncem škol-
ního roku, po dobu letních prázdnin přerušil 
svou činnost i šachový kroužek. S koncem 
sezóny byli vyhodnoceni nejlepší oddíloví 
mladí hráči, kterými se stali David Staník 
(nejlepší žák), Jan Martinček (skokan roku – 
žáci) a Leo Novák (skokan roku – benjamín-
ci). Na závěr nezbývá než poděkovat hráčům 
(žákům i dospělým), trenérům a rodičům 
mladých šachistů za další povedenou sezónu. 
Činnost šachového kroužku se znovu rozběh-
ne se začátkem školního roku – 9. září 2022. 
Rádi mezi sebou uvidíme nové tváře!

Text a foto: Lukáš Pavlásek
vedoucí kroužku

sachy.svcrymarov.cz
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RÝMAŘOVSKÝ DESETIBOJ 2023 

47. ROČNÍK 

KDO? - sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku 
- dělíme se do osmi kategorií: 
Ženy A do 40 let Muži A do 44 let Děti do 10 let 
Ženy B do 55 let Muži B do 59 let Děti 11 - 15 let 
Ženy C od 56 let Muži C od 60 let 

 

KDY? - od září do června; co měsíc – to jedna disciplína, tj. 10 setkání za rok 
  (výmluva „nemám čas“ tedy neplatí) 
 

V ČEM? turistika, cykloturistika • běh na 1000m, resp.800/600m •  
  střelba ze vzduchovky • kuželky • plavání • lyžování • stolní tenis • 
  vrh koulí • skok daleký • běh na 60m  
 

ZA KOLIK?- jednorázový příspěvek 200,-Kč, důchodci 150,-Kč, nad 70 let a děti 100,-Kč 
 

O CO? - o zlaté, stříbrné a bronzové poháry pro 3 nejlepší v každé kategorii 
 

PROČ? - abych měl pocit, že něco dělám pro své zdraví 
- abych zjistil, čeho jsem ještě schopen 
- abych se pravidelně setkával s partou sportovních nadšenců 

 

NEVÁHEJ A PŘIJĎ! 
3. ZÁŘÍ 2022 začínáme turistikou nebo cykloturistikou. 
pěšky: Ženy B,C, Muži C a Děti – 12km, Ženy A a Muži B – 25km – Muži A – 35km.  
na kole: Ženy C, Muži C a Děti – 20km, Ženy A a B, Muži B – 35km, Muži A – 60km. 
Start od SVČ Rýmařov od 6:00 do 10:00 hodin.  
 
14. ŘÍJNA 2022 pokračujeme během na 1000m, resp. 800/600m. Běhat budeme 
od 16:00 hodin na atletickém hřišti u ZŠ 1. máje Rýmařov. 
O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s výsledky předchozích disciplín. 
 
 Přihlášky přijímá Alena Jurášová, tel.: 605 521 013, email: a.jurasova@seznam .cz 
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tým CrossFitJD Rýmařov slavil úspěchy 
v závodech Gladiator race

Závodníci z klubu CrossFitJD Rýmařov se každoročně účastní série ori-
ginálního českého závodu, pořádaného od roku 2014. V tomto překáž-
kovém seriálu si na své přijdou opravdu všichni, kdo mají sportovního 
ducha, milují výzvy a nebojí se náročných překážek, bahna a adrenali-
nových zážitků. 

Závodníci, kteří toužili po ocenění za věrnost Triumphalis, začali už 
zimním závodem a účastnili se série Triumphalis RUN. To znamená, 
že musí absolvovat čtyři po sobě jdoucí závody na kratší vzdálenosti, 
z toho jeden zimní. 
V květnu letošního roku zahájili ostatní závodníci klubu CrossFitJD 
sezónu originál závodem Gladiator Race v Šiklově mlýně, kde na ně 
čekalo osm kilometrů běhu a 36 překážek. Tam odjížděla výprava 
60 závodníků z Rýmařova a okolí s rodinnými příslušníky. „Vůbec 
nám nepřálo počasí, na teploměru bylo sedm stupňů a na dráze bylo 
několikrát plavání ve studené vodě. Foukalo tak, že nám to odfouklo 
hlavní stan,“ přiblížila atmosféru klání Jana Pipová, trenérka klubu. 
Závody zahájila kategorie Race, v níž vybíhaly rýmařovské závod-
nice Milica Peterková, Vivian Pospíšilová a Jana Pipová. Následoval 
start kategorie Open. V té rýmařovské závodnice triumfovaly – zla-

tou medaili získala Dana Kastnerová a Jarmila Šustrová brala stříbro. 
„Upřímně, když dostali na startu bez rozdílů muž/žena dvacetikilový 
pytel na záda a měli běžet cca 400 metrů, měli jsme slzy v očích. 
Skandovalo se RÝMAŘOV a všichni přihlížející se ptali, co jsme zač. 
Všichni vystřelili a ani jeden se nezastavil, nepřešel do kroku, poté 
následovalo stoupání do kopců. Trať byla tentokrát hodně náročná. 
Nikdo to nevzdal a až na drobná zranění, modřiny a křeče to všichni 
zvládli,“ zhodnotili trenéři Jana Pipová a David Guzan.
Další závod se konal v Pardubicích a s ním i udílení cen série Tri-
umphalis, kterou hrdě obdržela Hana Hradilová, Lenka Tomíčková 
a Milica Peterková s dětmi. „Byla to nádherná atmosféra. Děkujeme 
všem za krásnou reprezentaci, kdo nezažije, nepochopí. Rýmařov by 
měl být hrdý na každého z nich, tak jako jsme my, trenéři. Parto JAKO 
NIC,“ dodal David Guzan.
Další závod členy klubu čeká o posledním víkendu v září v osadě Ma-
rokánka u Hradce Králové. Bývalý lom nabídne malebnou přírodní 
arénu obklopenou borovicovým lesem, výběhy v písku, lesní traily 
a velkou porci překážek včetně „Tarzaního“ skoku do vody. 

JS
Foto: archiv klubu CrossFitJD Rýmařov

Sport

Deštivý triatlon
Podle plánu se v sobotu 30. července uskutečnil XXVII. ročník Rýma-
řovského triatlonu. Startovalo se opět u edrovického rybníka, počasí se 
k nám však tentokrát otočilo zády. Od ranních příprav až po téměř celou 
dobu závodu pršelo. 

Nicméně to neodradilo cca 50 závodníků od nejmladších kategorií po 
dospělé. Přes všechny komplikace byl závod standardně připraven, 
takže se všichni, kdo dorazili, mohli naplno věnovat svým výkonům. 
Závodu se letos zúčastnily mimo jiné dvě štafety a nejrychlejším zá-



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 08/2022

45

Závodníci na koloběžkách triumfovali na mistrovství republiky
Ve dnech 5.–7. srpna rýmařovský závodní tým KOSTKA Racing absol-
voval další vrchol letošní koloběžkové sezóny – MČR ve sprintu a dva 
závody Eurocupu. Zároveň se všechny závody pořádaly jako 3. kolo re-
publikové Rollo ligy. 
V pátek odpoledne Lipník nad Bečvou přivítal závodníky na atletic-
kém 400 metrů dlouhém tartanovém oválu. Toto vícekolové zápole-
ní vyhráli a titul mistra republiky ve svých kategoriích získali Filip 
Krečmer, Tomáš Sedlář a Patrik Krečmer.
Eurocup byl zahájen sobotním velmi rychlým městským kritériem, 
kde se z vítězství radovali Marek Sázel, Tomáš Sedlář a Patrik Kreč-
mer. Pozdní sobotní odpoledne patřilo štafetám, ve kterých se nejvíce 
dařilo kadetům ve složení Marek Sázel, Filip Krečmer a Petra Za-
hradníková na prvním místě. Druhá štafetová místa si vydřeli kadeti 
Jan Vinohradník, Veronika Rožňáková a Jakub Vystrčil, ženské trio 
Amálie Vinohradníková, Klára Slováková a Věra Vybíralová i trojice 
mužů Tomáš Sedlář, Patrik Krečmer a Jakub Kobak.

Do nedělního dlouhého závodu všichni účastníci nastupovali již vel-
mi unavení, ale motivovaní ziskem dalších bodů do evropského pohá-
ru. Své vítězství si vychutnali Marek Sázel a Věra Vybíralová. 
Všechny tři individuální závody byly žněmi pro rýmařovské borce. 
Vicemistry se stali Marek Sázel, Filip Krečmer, Petra Zahradníková, 
Tomáš Sedlář a Věra Vybíralová. Na bednu si skočili také Kryštof 
Vystrčil, Anna Fryblíková, Petra Zahradníková, Amálie a Jan Vino-
hradníkovi a Patrik Krečmer. 
Nejúspěšnějším rýmařovským závodníkem Lipenské výzvy se stal 
Marek Sázel se třemi vítězstvími a jedním druhým místem. Ne vždy 
se však daří, jak bychom si přáli, proto si pochvalu zaslouží i Adam 
a Viktor Lašákovi a veterán Jan Sázel.

Patrik Krečmer
Foto: Pavlína Kobaková

Premiérový Rýmařov Ski maraton vyhrál Pliska. Sedláček druhý
Po osmi ročnících Výjezdu na kolečkových lyžích na Praděd se seriál 
závodů EDS Skiroll Classics přesunul do Rýmařova k prvnímu vydání 
maratonského závodu na 40 kilometrů klasickou technikou. V hlavním 
závodě zvítězil současný nejlepší laufař České republiky Jiří Pliska, 
kterému po většinu trati sekundoval rýmařovský lyžař Václav Sedláček. 
V elitních kategoriích a na poloviční trati se na kolečkových lyžích před-
stavilo 60 běžců a běžkyň. 

Trasa Rýmařov Ski maratonu vedla od edrovického rybníka přes třídu 
Hrdinů směrem na Ondřejov, přes Albrechtice, Vajglov, Břidličnou, 
Velkou Štáhli a Jamartice do cíle na Bartákově ulici. Lyžaři v hlavním 
závodě absolvovali dvacetikilometrový okruh dvakrát, když na 14. 
kilometru sprintovali na rychlostní prémii a o 10 kilometrů později 
stoupali na prémii vrchařskou. Obě dílčí prvenství vybojoval pozdější 
vítěz Jiří Pliska z eD system Silvini teamu. Ten stanovil traťový re-

vodníkem v hlavní kategorii se v tomto ročníku stal Filip Hanslián. 
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na pří-
pravě závodu, a sponzorům, stejně tak všem závodníkům a jejich 
týmům, že se nenechali odradit nevlídným počasím a vydali se na 
edrovický rybník. 

Tomáš Gerhard
Foto: JS, Miroslav Škoda
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Jiskra úspěšně vstoupila do sezóny
Fotbalisté rýmařovské Jiskry zahájili soutěžní ročník 2022/23. Za sebou 
mají účast v MOL Cupu i první trojici zápasů v Divizi F. V poháru po-
stoupili do 1. kola, následně bodovali v úvodních dvou utkáních divize. 
Podlehli až v tom třetím, kdy doma nestačili na Karvinou.
Zatímco v loňském ročníku Českého poháru (dle sponzora zvaného 
MOL Cup) vystavil týmu Milana Furika stopku třetiligový Uničov 
již v předkole, letos se dokázal prokousat do 1. kola. V předkole totiž 
Jiskra vyřadila Dolany, které hrají krajský přebor Olomouckého kraje. 
Na postup se přitom Rýmařov pořádně nadřel. Bez branek se totiž 
hrálo 90 minut i v prodloužení. Na řadu tak přišel penaltový rozstřel, 
který Jiskra zvládla 4:2, když se nemýlili Václav Konečný, Jan Ti-
helka, Kamil Kocúr a Dušan Dostál. V 1. kole se tak Jiskra postavila 
na moravské poměry zvučnému soupeři. V úterý 23. srpna přijela do 
Rýmařova druholigová Opava. Zápas proti Slezskému FC skončil až 
po uzávěrce tohoto čísla RH, takže věnovat se mu budeme v příštím 
vydání. 
Za úspěšný lze považovat také vstup Rýmařova do Moravskoslezské 
divize F. Jiskra dokázala v úvodních kolech bodovat, a to navzdory 

problémům při skládání sestavy. V prvním kole sezóny, kdy do Rý-
mařova přijel Nový Jičín, nemohl trenér Furik počítat se službami 
zkušeného gólmana Kameníka či kanonýra Jeřábka, který si v prvních 
dvou utkáních odpykával trest za vyloučení v Dolanech. I bez nich ale 
dokázala Jiskra uspět. První branku zápasu sice vstřelili hráči Nového 
Jičína v 18. minutě, nedlouho poté však srovnal Dušan Dostál. Když 
už to vypadalo, že si oba soupeři body rozdělí, vyšel Jiskře rychlý 
protiútok, jejž zakončil přesnou trefou Petr Čikl, který stejně jako Do-
stál vstřelil svoji premiérovou branku v soutěžním utkání v barvách 
Rýmařova. 
„Jsou tři body. To je pozitivní. Největší radost mám z Peti Čikla, 
z toho, že se trefil. Ten kluk to potřebuje. Hraje opravdu dobře. A ne-
bylo to jen v utkání proti Jičínu. Už v přípravě ukázal, že kluci, kteří 
jdou z nižších soutěží, jsou rádi, že se mohou někam posunout. Bylo to 
na hřišti vidět,“ pochválil svoji letní posilu Furik. 
SK Jiskra Rýmařov – FK Nový Jičín 2:1 (1:1)
Branky: 29. Dostál, 90.+1 Čikl – 18. Byrtus. Rozhodčí: Mikulášek  
– Malý, Trigas. ŽK: D. Furik, Palys, Hleba – Nieslanik, Staněk Nip-

Kateřina Furiková na akademickém mistrovství světa v Portugalsku
Ve dnech 17.–25. července probíhalo v portugalské Braze Akademické 
mistrovství světa ve futsalu. Součástí českého ženského reprezentační-
ho výběru, který obsadil 7. místo, byla i Kateřina Furiková.
Brzy dvacetiletá odchovankyně rýmařovského fotbalu si na turnaji 
připsala jeden gól, a sice v utkání o 5.–10. místo proti Izraeli, které 
skončilo výhrou Češek 4:2. Následná prohra s Ukrajinkami a vítěz-
ství nad Lisabonem v poměru 4:0 rozhodly o konečném 7. místě. 
Kateřina Furiková se po dlouhou dobu své kariéry věnovala převáž-
ně fotbalu. Z Rýmařova se dostala až do Slovácka, které v Česku 
patří mezi kluby s nejlepšími výběry žen. Zahrála si zde například  
1. dorosteneckou ligu. Po zranění a přechodu z dorostenecké do 
ženské kategorie přestoupila do ostravského Baníku, jemuž v loň-
ské sezóně pomohla k postupu do 1. ligy. Právě v Ostravě začala 
hrát vedle fotbalu rovněž futsal a svými výkony si vybojovala účast 
na mistrovství světa. 

Tomáš Lašák
Foto: SK Jiskra Rýmařov

kord na 1 hodinu, 40 minut a 39 vteřin. 
Jen o 40 vteřin za vítězem zaostal jeho týmový kolega a ředitel zá-
vodu Václav Sedláček. „Snažil jsem se Jirkovi tahat špici a držet se 
s ním co nejdéle. Až na rovinku na ulici 8. května to šlo, ale tam mi do-
šly síly a ztratil jsem kontakt. Jsem hlavně moc rád, že se závodníkům 
trať líbila a nikomu se nic nestalo. Organizace nebyla jednoduchá, 
protože na všech křižovatkách jsme odbočovali vlevo a navíc jsme 
museli odhadnout správný čas startu, abychom se na železničním 
přejezdu v Břidličné nepotkali s vlakem,“ popisoval průběh závodu 

i úskalí příprav rýmařovský běžec na lyžích. Sedláček se při vyhlášení 
vítězů oblékl do žlutého dresu průběžného lídra pohárového seriálu 
EDS Skiroll Classics.
Vítězný Jiří Pliska potvrdil, že volba trasy byla správná. „Je to pěkný 
členitý okruh. Nechybí výjezd ani dlouhé roviny, kde je potřeba sou-
paží stále pracovat a hlídat si správnou techniku. Část trati byla navíc 
proti větru, takže závod nebyl vůbec jednoduchý.“ 
Mezi ženami jasně dominovala Tereza Hujerová, která brala obě pré-
mie a na druhou Annu Strouhalovou si vypracovala náskok 12 minut 
a 20 vteřin. V závodě mužů kategorie Open na jeden okruh si místa na 
stupních vítězů rozdělili mladí reprezentanti Fenix Ski Teamu Jeseník 
Jáchym Cenek, Kryštof Horník a Marek Juřík. Po problému se zlome-
ným hrotem na holi si pro 4. místo přijel rýmařovský František Sázel. 
Nejrychlejší ženou byla na dvacetikilometrové trati Kateřina Sedláč-
ková, která v cílové rovince uhájila vítězství před Eliškou Kubínovou.
Závod se uskutečnil za podpory města Rýmařova, společností TOM-
SKI kolečkové lyže, XCSPORT.cz, Zdravá výživa Bruntál, RDmont, 
s. r. o, Holba, Pivovar Stern, Rýmařovská pekárna, Starp pila Janovi-
ce, Partners, Stavby RIO, Kovošrot – Moravia CZ, V3S, Stavebniny 
Na hale, eD system Silvini team, Sponser, HAAKON a Ski servis 
Mára. Díky pořadatelů patří všem dobrovolníkům, kteří se na organi-
zaci závodu a jeho hladkém průběhu podíleli.

Štěpán Sedláček
Foto: rymarovski-maraton.tomski.cz nebo redakce
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pert. ČK: 82. Palys (po 2 žk). Diváků: 185.
Jiskra: Vilímek – D. Furik, K. Kocúr, Hleba, J. Kocúr (70. J. Furik) 
– Dostál, M. Furik (46. Palys), Konečný, Michalík – Čikl, Navrátil 
(87. Tihelka). Trenér: Milan Furik.
Nový Jičín: Hub – Mrkvička, Heiník, Hýl, Nippert – Byrtus (64. Jež), 
Zagol, Staněk, Hurta (24. A. Vahalík) – Nieslaník, Magdon (80.  
F. Gaži). Trenér: Martin Štverka.
S výhrou v zádech se Jiskra vydala k utkání 2. kola do Frenštátu pod 
Radhoštěm. Proti Beskydu opět nebyla kompletní, do brány se sice 
vrátil Kameník, mužstvu však stále scházel Jeřábek, k němuž přibyli 
Palys a Konečný. I bez nich si však Jiskra dokázala vytvořit dostatek 
brankových příležitostí. Aktivní při nich byli zejména Navrátil, Čikl 
a Michalík. Žádnému z nich se však nepodařilo míč dostat za záda 
brankáře Frenštátu. A protože se na druhé straně v bráně oháněl i Ka-
meník, rozešli se oba soupeři smírně 0:0.
„Abych řekl pravdu, tak jsem po zápase nevěděl, zda se z bodu ra-
dovat, nebo zda mám být naštvaný. Vzhledem k tomu, jak se situace 
vyvíjela před zápasem, tak by nám bod z Frenštátu asi stačil. Zápas 
se ale nějak vyvíjel na hřišti. Měli jsme hodně brankových situací, 
které nám mohly přinést tři body. Takže v tomhle ohledu jsem trochu 
zklamaný,“ hodnotil zápas pod Radhoštěm Milan Furik.
SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm – SK Jiskra Rýmařov 0:0
Rozhodčí: Šafrán – Dedek, Dudek. ŽK: Dostál. Diváků: 362.
Frenštát: Michut – Pokorný, Halda, Nevola (56. Buchlovský), Bednář 
(77. Bartoš), Fojtík, Klimpar, Dudek, Pyclík (77. Hyrník), Bá nyácski, 
Opatřil. Trenér: Radek Malina.
Jiskra: Kameník – Tihelka, K. Kocúr, Hleba, D. Furik (75. J. Furik) 
– Kršek (67. Křepelka), M. Furik, Dostál, Michalík – Čikl (90.+1  
Zifčák), Navrátil. Trenér: Milan Furik. 
Až ve čtvrtém soutěžním utkání sezony našla Jiskra přemožitele. 
V hustém dešti nestačila minulý víkend doma na Karvinou „B“. Ta se 
díky dvěma brankám v úvodní půlhodině zápasu dostala do vedení, na 
které rýmařovští hráči, navzdory velké převaze i počtu šancí, po změ-
ně stran nedokázali zareagovat. Ujala se pouze trefa Petra Navrátila. 
Další šance pak vytáhlý útočník, stejně jako jeho spoluhráči, zahodil 
a Jiskra tak skončila bez bodu.
„Zápas se mi hodnotí těžce. Fotbal je kolektivní sport. Nemám moc 
ve zvyku zmiňovat konkrétní hráče, ať už zahráli dobře, či naopak. 
Ale proti Karviné to bylo o Peťovi Navrátilovi. Šancí měl opravdu 
hodně, ale bohužel je, až na jednu, nevyužil,“ mrzelo po Karivné tre-
néra Furika.
SK Jiskra Rýmařov – MFK Karviná „B“ 1:2 (0:2)
Branky: 56. Navrátil – 18. Večorek, 30. Brzóska. Rozhodčí: Mayer 

– Budovič, Godfryd. ŽK: Navrátil, Kameník – Zych, Marciňa. Di-
váků: 165.
Jiskra: Kameník – Tihelka, K. Kocúr, Hleba, D. Furik (65. Palys)    
– Navrátil, M. Furik (83. J. Furik), Dostál, Michalík (70. Křepelka)  
– Čikl, Jeřábek. Trenér: Milan Furik.
Karviná: Fabisz – Goj (90. Trček), Večorek, Rolinek, Zych (90. Bu-
zek), Marciňa (90. Jurčák), Teplan, Šimurda, Klváček (81. Jurga), Br-
zóska, Clement (72. Kokovas). Trenér: Petr Mašlej.

Tabulka Divize F
1. Hlubina 2 1 0 6:2 7
2. Opava „B“ 2 1 0 11:6 7
3. Valašské Meziříčí 1 2 0 8:5 5
4. Bílovec 1 1 1 8:6 4
5. Havířov 1 1 1 11:10 3
6. Bohumín 1 1 1 6:6 4
7. Jiskra Rýmařov 1 1 1 3:3 4
8. Karviná „B“ 1 1 1 4:5 4
9. Frenštát p. R. 1 1 1 3:4 4
10. Břidličná 1 0 2 7:9 3
11. Nový Jičín 1 0 2 5:7 3
12. Krnov 1 0 2 4:6 3
13. Bruntál 1 0 2 2:6 3
14. Polanka n. O. 0 2 1 3:6 2

Srpnový a zářijový program týmů SK Jiskra Rýmařov
Muži
27. 8.  16:30 Rýmařov – Bílovec
4. 9.  15:00 Krnov – Rýmařov
10. 9.  16:00 Rýmařov – Opava B
17. 9. 15:30 Břidličná – Rýmařov
24. 9.  15:30 Rýmařov – Bohumín

Starší dorost (U19)
27. 8.  12:00 Horní Suchá – Rýmařov
4. 9.  10:00 Rýmařov – Kobeřice
10. 9. 10:00 Krnov – Rýmařov
18. 9.  10:00 Rýmařov – Velká Polom
24. 9.  10:00 Kravaře – Rýmařov

Mladší dorost (U17)
27. 8.  14:15 Horní Suchá – Rýmařov
4. 9.  12:15 Rýmařov – Kobeřice
10. 9. 12:15 Krnov – Rýmařov

18. 9.  12:15 Rýmařov – Velká Polom
24. 9.  12:15 Kravaře – Rýmařov

Starší žáci (U15)
27. 8.  10:00 Havířov – Rýmařov
31. 8.  17:00 Rýmařov – Petřkovice
3. 9.  10:00 Rýmařov – Karviná B
11. 9.  9:30 Nový Jičín – Rýmařov
17. 9.  10:00 Rýmařov – Slavia Opava
25. 9.  9:30 Vítkovice – Rýmařov 

Mladší žáci (U13)
27. 8.  11:45 Havířov – Rýmařov
31. 8.  15:30 Rýmařov – Petřkovice
3. 9.  11:45 Rýmařov – Karviná B
11. 9.  11:15 Nový Jičín – Rýmařov
17. 9.  11:45 Rýmařov – Slavia Opava
25. 9.  11:15 Vítkovice – Rýmařov 

Starší přípravka (U11)
28. 8.  10:00 Rýmařov – Krnov A
3. 9.  10:00 SO Bruntál – Rýmařov
11. 9.  11:30 Rýmařov – Horní Benešov
13. 9.  16:00 Zátor – Rýmařov
17. 9.  14:00 MFK Bruntál B – Rýmařov
25. 9.  10:00 Rýmařov – Lichnov

Mladší přípravka (U9)
27. 8.  10:00 Rýmařov – MFK Bruntál A
2. 9.  16:00 Vrbno p. Pradědem – Rýmařov
8. 9.  16:30 Rýmařov – Lichnov
17. 9.  14:00 MFK Bruntál B – Rýmařov
22. 9.  16:30 Rýmařov – Břidličná
29. 9.  16:30 Krnov – Rýmařov

Tomáš Lašák

Tomáš Lašák
Foto: Kamil Furik

SK Jiskra Rýmařov
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Břidličné historická premiéra v divizi zhořkla
Jiskra Rýmařov je na divizní mapě již respektovaným soupeřem. Abso-
lutním nováčkem jsou však v letošním ročníku hráči TJ Břidličná, kteří 
čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěž hrají vůbec poprvé v historii. Úvod-
ní dva soutěžní zápasy však Kovohutě nezvládly. Zvítězily až ve třetím 
utkání, v němž porazily v okresním derby Bruntál. 
tJ Břidličná – tJ Unie Hlubina 2:3 (1:0)
Branky: 25. Šmirják, 92. György – 52., 58. a 80. Chlopek. Rozhodčí: 
Kostelník – Vlk, Dudek. ŽK: György – Dawid, Bělíček. Diváků: 200.
Břidličná: Zifčák – Kučera, Kutty, Berger, György – Ptáček, Ondra, 
Češek (66. Houdek), Dydowicz, Cudrák – Šmirják (86. Janáč). Tre-
nér: Jaromír Lukášek.
Hlubina: Hatoň – Frébort, Tomek, Foniok (63. Paleček), Förster, Sas-
ko (81. Kalfas), Chlopek (81. Knedla), Dawid (41. Petrík), Schmutz 
(63. Bělíček), Podraza, Krčmařík. Trenér: Skotnica.
MFK Havířov – tJ Břidličná 6:3 (3:1)
Branky: 4. Piękoś, 17. Ciku, 33. Kaniok, 75. Wojnar, 78. Michalek, 
86. Heller – 43. Kutty, 60. Ptáček, 90.+7 Dydowicz. Rozhodčí: Trigas 
– Broskevič, Malý. ŽK: Heller – Berger. Diváků: 100.

Havířov: Majerczyk – Podešva, Malcharek, Skoupý – Heller (88. 
Velčovský), Kaniok (88. Kisza), Wojnar (84. Kisiala), Mensah, Stre-
it (67. Michalek) – Ciku, Piękoś (67. Michalčák). Trenér: Miroslav 
Matušovič.
Břidličná: Zifčák – Berger, Kutty, Holec, György, Dydowicz, Češek, 
Houdek, Cudrák (90. Moravec), Šmirják (34. Hoffmann), Ptáček 
(84. Simichanidis). Trenér: Jaromír Lukášek.
tJ Břidličná – FC Slavoj Olympia Bruntál 2:0 (1:0)
Branky: 16. Šmirják, 84. Kučera. Rozhodčí: Mikulášek – Zapletal, 
Broskevič. ŽK: Dydowicz, Holec. Diváků: 250.
Břidličná: Zifčák – Holec, Kutty, Češek – György (63. O. Moravec), 
Hoffmann, Berger, Dydowicz, Cudrák – Šmirják (73. Kučera), Hou-
dek (88. P. Moravec). Trenér: Marián Minich.
Bruntál: Rozsypal – Galus, Kušnír, Vojtík, Goněc – Schwarz, Ostrák, 
Blažek (79. Cabal), Pokorný (46. Slavík) – Hanel (85. Hanák) – Ron-
čák (85. Unverdorben). Trenér: Martin Kotala.

Tomáš Lašák

OKRESNí PřEBOR
2. kolo: Slezské Rudoltice – Horní Město 6:2; Osoblaha – Dolní 
Moravice 2:5; Stará Ves – Vysoká-Pitárne 4:3; Velká Štáhle – Vrbno  
p. Pra dědem 2:2. 
3. kolo: Horní Město – Vysoká-Pitárne 0:0 (nedohráno); Stará Ves  
– Brantice 7:0; Dolní Moravice – Velká Štáhle 1:1

Tabulka okresního přeboru
1. Slezské Rudoltice 2 0 0 13:3 6
2. Stará Ves 2 0 0 11:3 6
3. Dolní Moravice 1 1 0 6:3 4
4. Chomýž 1 1 0 3:2 4

5. Staré Město 1 0 1 11:6 3
6. Osoblaha 1 0 1 4:6 3
7. Velká Štáhle 0 2 0 3:3 2
8. Karlovice 0 2 0 2:2 2
9. Vrbno p. Pradědem 0 2 0 2:2 2
10. Vysoká-Pitárne 0 0 1 3:4 0
11. Horní Benešov 0 0 1 0:1 0
12. Horní Město 0 0 1 2:6 0
13. Světlá Hora 0 0 1 1:7 0
14. Brantice 0 0 2 4:17 0

Tomáš Lašák

Fotbal na Rýmařovsku

BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ RÁD, ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT.

ATLETIKA PRO DĚTI OD 5 LET
P ř i j ď t e  s i  s  d ě t m i  v y z k o u š e t  a t l e t i c k é
d i s c i p l í n y  v  s o b o t u  3 .  z á ř í  o d  1 4  d o  1 8

h o d i n  d o  F l e m m i c h o v y  z a h r a d y
n e b o  

s e  z a s t a v t e  v  p o n d ě l í  5 .  z á ř í  v  1 5 : 3 0  
n a  p r v n í  t r é n i n k ,  k t e r ý  s e  k o n á  n a  h ř i š t i  

u  Z á k l a d n í  š k o l y  1 .  m á j e  v  R ý m a ř o v ě .

WWW.ATLETIKARYMAROV.CZ

Sponzoři klubu:
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V rámci aktivit Celostátní sítě pro 
venkov Vás spolu

s MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 
a Farmou Nedělní školy řemesel

STRÁNSKÉ z.s. zveme na

„Snídani v trávě – den na farmě“

4. září 2022 od 9:00 do 15:00 hod.
Farma Nedělní školy řemesel, STRÁNSKÉ z.s., 

Stránské 5, 
793 51 Břidličná

Přijďte s námi objevovat a  ochutnat rozmanitost života na venkově. 
Užijete si spoustu zábavy a zároveň se dozvíte mnoho zajímavých 

informací o Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) a Celostátní 
sítě pro venkov (CSV) se zaměřením na čerpání a přínos evropských 

dotačních prostředků.

Na co všechno se můžete těšit:

 prohlídku zemědělské usedlosti STRÁNSKÉ z.s., včetně procházky po 
Pastýřově naučné stezce

 prohlídku interiérů budov s představením projektu „Nedělní škola řemesel“
 ukázky řemesel – stříhání valašských ovcí, výrobu vlněných oveček
 ukázku práce ovčáckého psa
 představení činnosti držitelů regionální značky „JESENÍKY originální

produkt“
 prezentaci projektů podpořených dotacemi z Programu rozvoje 

venkova/LEADER
 představení Celostátní sítě pro venkov, jejích aktivit a partnerů
 prezentaci a propagaci činnosti MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
 soutěže pro děti i dospělé
 vystoupení hudební skupiny 

Na stánku CSV (Síť) získají návštěvníci informace o aktuálním dění v Síti a činnosti 
jejích partnerů, budou mít možnost seznámit se s úspěšně realizovanými projekty 
podpořenými z Programu rozvoje venkova. Formou ochutnávky bude v rámci 
debaty o PRV 2014-2020 nabízeno drobné občerstvení složené z produktů 
regionálních výrobců.   

Zveme Vás k návštěvě našeho stánku Celostátní sítě pro venkov!

Za organizátory Vás srdečně zvou

Petr Pecha Ing. Vanda Myšáková
vedoucí kanceláře MAS pro realizaci SCLLD krajský koordinátor CSV
MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. pro Moravskoslezský kraj
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volte číslo

1
JSME TADY PRO VÁS.

Dobrý den přátelé. Dovolujeme si vás oslovit, protože nás za pár týdnů opět 

čekají volby do zastupitelstva našeho města. Takže máme důvod se podívat 

na to, co se za minulé období udělalo a přemýšlet nad tím, jak dál.

Spravovali jsme silnice, připravovali pozemky pro nové rodinné domy, 

opravovali bytové domy. Nyní dokončujeme stavbu Domu s pečovatelskou 

službou na Lidické ulici. Byly i další akce, každý, kdo chodí po našem městě, 

je může vidět. Věci se nám mohou dařit proto, že chceme spolupracovat 

se všemi, kdo mají zájem na rozvoji Rýmařova. Konfrontační tón, napadání 

jiných, případné podávání neúspěšných trestních oznámení nikdy nikam nevede.

To neznamená, že musíme mít vždy pravdu. Přijmeme každý návrh, který 

je ke prospěchu města a pomáhá jeho rozvoji. V diskuzi nad záměry a návrhy 

je potřeba hledat to nejlepší řešení.

K této spolupráci jsme vždy byli připraveni a chceme v ní pokračovat.

Námi předkládaný program do voleb je rámcový a máme v něm prostor 

pro nejrůznější aktivity. 

Přijďte proto k volbám a volte svým srdcem.

Vážení a milí spoluobčané města Rýmařova,

dovolte, abychom Vám představili kandidátní listinu KDU-ČSL pro komunální 

volby 2022, kterou naleznete 

v zadní části tohoto čísla Rýmařovského horizontu.

Věříme, že představené osobnosti i samotný program, 

který dostanete v nejbližší době do vašich schránek, 

představují záruku maximálního rozvoje města 

i jeho zodpovědného a kvalitního řízení.

Naším cílem je Rýmařov jako domov, jako město, kde se žije dobře.

Komunální volby
23. a 24. září

S RESPEKTEM
K LIDEM

Mgr. Staňková Marcela, DiS, MBA
ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově

MUDr. Bohumil Servus
praktický lékař
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Masivně pokračovat v obnově, modernizaci a budování nové městské infrastruktury – 

zejména komunikací, veřejného osvětlení, kanalizace, veřejných budov, veřejných prostor 

a bytového fondu. Dobudovat síť cyklostezek. Instalovat na vhodných městských budovách 

fotovoltaické zdroje energie s cílem šetřit jejich obyvatelům náklady na bydlení a ukončit 

modernizaci veřejného osvětlení.

Vyřešit dvě chronicky bolavá místa ve městě – budovu městského divadla a jeho okolí 

a v případě úspěšného vykoupení i rozestavěnou budovu na Husově ulici. Záměrem je opravit 

budovu divadla a obnovit její vybavení. Divadlo nadále ponechat spolkům k prezentaci vlastní 

i cizí kulturní tvorby. Proluku na Divadelní ulici přestavět na parkoviště pro divadlo, kuželnu 

a okolní bytové domy. Budovu na Husově ulici pak dostavět na bytový dům s malometrážními 

byty a s nebytovými prostory. 

Výrazně zkvalitnit veškerou činnost Městských služeb Rýmařov, obnovit pravidelný svoz 

objemného odpadu. K tomu aktualizovat plány zimní a letní údržby komunikací, údržby veřejné 

zeleně a prostor, strategii nakládání s odpady ve městě a jejich prováděcích smluv a dohlédnout 

na jejich plnění. 

Udržet a zkvalitnit ucelené spektrum služeb pro obyvatele města – zejména zdravotnictví – 

navýšit finanční stimuly pro lékaře, kteří si ve městě otevřou svoji praxi a jednat se zdravotními 

pojišťovnami o zřízení úvazků. Školství – udržet pro školy dostatek financí určených 

na modernizaci výuky a vybavení škol. Sociální služby – přehodnotit rozhodnutí stávajícího 

zastupitelstva na vznik nového úřadu na Sokolovské ulici v bývalé budově Střední školy Primy, 

zvážit její přestavbu na mnohem potřebnější domov pro seniory a nemocné občany města. 

Podporovat podnikatelský sektor s cílem vzniku nových služeb, a především nových pracovních 

míst. K tomu vykoupit od Pozemkového úřadu zbývající část průmyslové zóny a nabídnou zde 

umístění novým firmám. Při výběrových řízení na obsazení městských nebytových prostor 

upřednostňovat umístění chybějících a nedostatkových služeb před výnosy nájemného.  

Podporovat zájmové organizace, kulturu a její instituce a veškeré sporty, jejich zázemí 

a zdravý životní styl - především formou finanční výpomoci pro překonání inflace a energetické 

krize a zajištěním vhodných prostor. 

Zajistit racionální a úsporné hospodaření města při vysoké míře investic do vyjmenovaných 

témat. K tomu využívat i příslušné finanční nástroje – půjčky, úvěry, dotace. Součástí realizace 

uvedených záměrů budou nutné výkupy a směny pozemků a budov. 

Chceme připravit město a jeho okolí na nastávající klimatické změny novou výsadbou 

a údržbou zeleně a zakládáním drobných krajinných prvků v extravilánu města – mezí, remízků, 

mokřadů a vodních nádrží. V případě úspěšných výkupů privátních pozemků v zahradě Hedvy 

(sad a lesní část) je začleníme do stávající udržované části a doplníme potřebné liniové stavby 

a inventář. 

To splňují především tyto naše záměry: 

K realizaci těchto smělých plánů budeme potřebovat v nadcházejících volbách každý váš hlas, 
a proto vám, kteří jste se rozhodli nám ho dát, upřímně děkujeme. 

Naše kandidátka je týmem složeným ze zkušených zastupitelů i nováčků. Vzájemně nás 
spojuje to, že máme všichni za sebou bohatou a úspěšnou praxi v oboru, kterým se 
zabýváme, životní zkušenosti a hlavně snahu posunout naše město dále výrazně 
dopředu.
V příštím volebním období se chceme zaměřit především na problémy, které 
v současnosti nejvíce trápí města a obce našeho venkova a tedy i Rýmařova - 
zanedbaná infrastruktura, upadající služby, nástup klimatických změn a vzhled obce, 
stárnutí a úbytek obyvatel.   5volební strana
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CHCEME ŽÍT ZDRAVÝ, KLIDNÝ A ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT V RÝMAŘOVĚ A TOTÉŽ CHCEME I PRO VÁS.

VOLTE ČÍSLO: 
Přijďte volit a dejte nám svůj hlas,
nezklameme Vás! Děkujeme.

Kdo jsme a proč kandidujeme?
Jsme poctivě pracující občané, jsme lékaři, učitelé, ekonomové, sportovci, a to jak ze soukromého, tak i ze státního sektoru. 
Celý život jsme dělali a děláme něco navíc. Chceme žít zdravý, klidný a úspěšný život. Nechceme, aby naše životy kazili 
NESCHOPNÍ...
Našim cílem je, aby město Rýmařov bylo dobrým místem pro život lidí všech věkových generací.

7

Investice – pokračovat v investicích do městského majetku. Především 
do městských komunikací, veřejných budov, bytového fondu, kulturní 
a sportovní infrastruktury.
Školství a vzdělání – kvalita vzdělání je v současném světě rozhodujícím 
ukazatelem ÚSPĚŠNOSTI. Ve spolupráci s řediteli chceme zvyšovat úroveň 
školských zařízení, modernizovat učebny, pomůcky, zahrady, …. tak, aby naše 
děti měly co nejlepší základy do dalšího studia a života.
Zdravotnictví – zvýšíme motivační prvky pro příchod nových lékařů, 
zdravotních specialistů. Zaměříme se především na zubaře a pediatry. 
Ale určitě nezapomeneme na stávající zdravotní služby a jejich udržení. Nadále 
budeme podporovat výstavby nebo přestavby domů s pečovatelskou službou, 
případně domů seniorů se zvláštním režimem.
Podnikání – v našem týmu máme i soukromé podnikatele. Budeme naslouchat 
jejich potřebám a dělat vše pro to, abychom podnikatelům vytvářeli co nejlepší 
podmínky pro jejich činnosti.

Životní prostředí – nezbytná optimalizace odpadového systému pro obyvatele, 
ale i podnikatele. Implementovat zpracovanou koncepci odpadového 
hospodářství města do praxe tak, aby zbytečné náklady nezatěžovaly občany 
ani městský rozpočet. Zaměříme se na energetickou soběstačnost města 
výstavbou ekologicky energetických systémů.
Zdravý životní styl – zdravý životní styl je základem spokojeného a klidného 
života. Proto se budeme snažit přesvědčit maximální počet lidí, že aktivní 
komplexní péče o zdraví je nejlepším rozhodnutím každého člověka a péče 
o své zdraví stojí za to. Tímto krokem se významně zlepší mnoho parametrů 
života každého člověka. Budeme hledat nové možnosti a vytvářet vhodné 
podmínky pro zdravé aktivity.

Ve všech odvětvích se budeme snažit vyhledávat a následně čerpat 
co nejvíce možných národních, ale i evropských dotací.

Ing. Luděk Šimko, starosta

PRIORITY pro KOMUNÁLNÍ VOLBY 23.-24.9.2022
zdravotnictví, sociální péče, prorodinná politika
Zvýšíme dostupnost a zabezpečíme kvalitnější nedostatkovou lékařskou péči.

Poskytneme kvalitnější bydlení pro lidi užívající městské nájemní byty.

Zajistíme nové cenově dostupné bydlení pro mladé rodiny s dětmi.

• 
•
•

školství, sport a volnočasové aktivity
Zavedeme potraviny z produkce ekologického zemědělství do jídelen  

MŠ a ZŠ.

Zřídíme stipendijní fond pro práci s nadanými žáky a studenty.

Zlepšíme podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nastolíme rovnocenná pravidla pro přidělování dotací do sportu, zájmových 

aktivit a zavedeme efektivní kontrolu jejich využití.

Za stavu, kdy ¾ financování činnosti SK Jiskra Rýmařov z.s. pochází z veřejného 

rozpočtu (3 mil. Kč), předložíme vlastní návrh k transformaci spolku a jeho 

následný přechod pod plnou finanční kontrolu městem.

• 

•
•
•

•

zaměstnanost a podnikání
Založíme „Rýmařovské podnikatelské centrum“.

Určíme více finančních prostředků do oprav místních komunikací a chodníků.

Kvalitativně zlepšíme propagaci města a navýšíme finanční prostředky k jeho 

zviditelnění v rámci turistického ruchu celé České republiky.

Umožníme vybudování nového obchodního centra na ul. Opavská  

s maloobchodními prodejnami a nabídkou zboží každodenní potřeby.

• 
•
•

•

bezpečnost a ochrana majetku

Posílíme městskou policii, míru bezpečí a ochranu vašeho života, zdraví a majetku.

Zmodernizujeme a rozšíříme stávající monitorovací systém ve městě.

• 
•

transparentní a přívětivá radnice
„Otevřeme“ radnici. Usnadníme a rozšíříme vám možnosti přístupu 

k informacím zejména prostřednictvím elektronických médií.

Budeme pokračovat ve zveřejňování materiálů do zastupitelstva, rady města  

a zveřejňování videozáznamů z veřejných zasedání zastupitelstva.

Nařídíme opatřit všechna služební vozidla a vůz vedení města znakem  

či logem Rýmařova.

Prosadíme okamžité navrácení zákonných úroků z prodlení z nedávného dluhu 

nájemce nebytových prostor ve výši bezmála 1,7 mil. Kč do městské pokladny.

Zamezíme dalším bezúplatným převodům nemovitého majetku ve vlastnictví

města na cizí subjekty.

• 

•

•

•

•

kultura, cestovní ruch a doprava
Výrazněji podpoříme místní spolky při pořádání kulturních akcí.

Připravíme projektovou dokumentaci rekonstrukci budovy bývalého kina.

Vybudujeme novou „Letní scénu“ ve Flemmichově zahradě včetně veřejného WC.

Zrekonstruujeme nevyhovující pěšinky na hřbitově v Rýmařově.

Vybudujeme kolumbária na hřbitově. Osadíme osvětlení ke hřbitovu v Janovicích.

Zrealizujeme výstavbu turisticky atraktivní místní rozhledny.

• 
•
•
•
•
•

péče o životní prostředí
Prosadíme rozmanitost okrasných rostlin a více zeleně do centra města a 

posílíme ochranu životního prostředí.

Zavedeme trvalý monitoring kvality ovzduší ve městě a trvalé zveřejňování 

těchto dat pro občany na webových stránkách města.

•
 
•

Volební program

www.zmenaprorymarov.cz                                            

fb: ZMENAPRORYMAROV                                             

ig: ZMENAPRORYMAROV

ZMENAPRORYMAROV ZMENAPRORYMAROVZMENAPRORYMAROV.cz
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Pestrý život ve městě
Podpoříme veškeré kulturně společenské akce zaměřené na rodiny s dětmi.
Prosazujeme podporu sportu, a to zejména pro sportování dětí a mládeže.
Podpora při modernizaci sportovišť.
Podpora spolkové činnosti pro udržení života ve městě a také pro rozvoj mladé generace. 

Kvalitní infrastruktura
Prosazujeme investice do úspor. 
Podporujeme vybudování chodníku z Rýmařova přes Edrovice do Janovic.
Podporujeme systém separace, recyklace a likvidace komunálního odpadu s cílem lépe  
chránit životní prostředí a zároveň udržet platbu za komunální odpad v rozumné míře. 

Veřejné služby pro kvalitní život
Podpoříme rozvoj středoškolského vzdělávání.
efektivního nastavení učebních oborů na základě aktuálního vývoje trhu práce v našem městě.
Iniciujeme spolupráci zaměstnavatelů (podnikatelů) a škol.

Spolu k atraktivnímu a prosperujícímu městu
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S N K  E V R O P Š T Í  D E M O K R A T É
S P R Á V N Á  V O L B A  J E  N E J L E P Š Í M  Z A Č Á T K E M

V O L T E  Č Í S L O :  
K A Ž D O D E N N Í   Ž I V O T   M Ě S T A
Budeme pokračovat v opravách komunikací 
a chodníků a v investicích do bytového fondu, 
veřejných budov a prostranství. Postupnou 
digitalizací městského úřadu a navazující 
elektronizací vhodných agend urychlíme vyřizování 
požadavků všech občanů. Zasadíme se o pestrou 
nabídku společenského, kulturního i sportovního 
vyžití, všestranně podpoříme spolky a místní 
nadšence v jejich aktivitách. 
Z D R A V O T N I C T V Í   A   S O C I Á L N Í   
P É Č E
Vynaložíme maximální úsilí při získání chybějících 

lékařů a udržení stávajícího spektra zdravotní péče. Nově příchozí lékaře 
budeme motivovat zvýhodněným pronájmem ordinace a bytu a bezúročnou 
půjčkou. Odpovědnost za seniory, v jejichž práci pokračujeme, je pro nás 
samozřejmostí. Zajímají nás jejich individuální potřeby, chceme jim umožnit 
aktivní a plnohodnotný život. Pomoc seniorům, sociálně znevýhodněným 
osobám i nízkopříjmovým rodinám zajistíme podpořením bohaté nabídky 
komunitních sociálních služeb.
D Ě T I   A   M L A D É   R O D I N Y   J S O U   B U D O U C N O S T   
M Ě S T A
Podnětné vzdělávání je pro nás zásadní, a proto klademe důraz na roli 
mateřské a základní školy stejně jako na roli základní umělecké školy. 
Podporou středoškolského a učňovského studia posílíme vazby absolventů 

na rodné město. Dětem i dospělým poskytneme širokou paletu aktivit pro 
inspirativní trávení volného času. Budeme bránit vzniku sociopatologických 
jevů i poškozování toho, co zde bylo vytvořeno. Mladé rodiny musí mít důvod 
zůstávat či přicházet do našeho města, a tím bude zejména zachování 
dostupného nájemního bydlení a nové možnosti výstavby.  
Ž I V O T N Í   P R O S T Ř E D Í
Péče o kulturní krajinu je pro nás samozřejmostí. Chceme budoucím 
generacím zanechat zdravé životní prostředí, realizovat veřejně prospěšná 
opatření, která zvýší biodiverzitu a zadrží vodu v krajině. Revitalizace 
městských lesů je dlouhodobý projekt, kterým obnovíme přirozený půvab 
našeho okolí. Klademe důraz na uskutečňování záměrů v oblasti úspor energií 
– budeme pokračovat v zateplování bytových domů a v umisťování 
fotovoltaických elektráren na objektech ve vlastnictví města. Společně 
najdeme cestu, jak nezvyšovat náklady na likvidaci odpadů.
P O D N I K Á N Í
Prosperita podnikatelů a maximální zaměstnanost je jedním z předpokladů 
zvyšování kvality života ve městě i v regionu. Chceme být pro podnikatele 
důvěryhodným partnerem. Zachováme příznivé podmínky pro pronájem 
nebytových prostor. Rýmařov je svou polohou předurčen jako zázemí pro 
turisty – pomůžeme podnikatelům v cestovním ruchu, ubytovacích 
a stravovacích službách se zviditelnit. Podpora turismu však nebude na úkor 
podnikatelů ve výrobě, stavebnictví či zemědělství – i je budeme podporovat 
v jejich aktivitách ke zvýšení zaměstnanosti. 

V O L B O U  N A Š Í  S T R A N Y  U M O Ž N Í T E  R E A L I Z A C I  

S P O L E Č N Ý C H  C Í L Ů  N Á S  V Š E C H !   D Ě K U J E M E .

10

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

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

Telefon:	603	509	480
Věra	Ryšavá

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

Zubní laboratoř Věra Ryšavá 
v Rýmařově

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

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

zhotovuje	bezkovové	estetické	
zubní	náhrady	nejmodernější	

technologií	DEFLEX

cermakovavila@gmail.com

Vnitřní kapacita restaurace cca 90 míst, terasa, salónky v 1. PP.
Minipivovar má kapacitu přes 3 000 hl piva za rok. Mosazná
varna je situována přímo v restauraci. Ostatní technologie jsou
ve sklepních prostorách s dominantním klenbovým stropem.
Budova má 22 pokojů s vlastní koupelnou a WC. Ubytovací
kapacita 55 osob. 
Vytápění plynovou kotelnou, připojení na elektřinu, vodu         
 a kanalizaci.
V současné době se připravuje rekonstrukce pokojů                        
a sklepních prostor

Máme zájem o dlouhodobou a korektní spolupráci.  
Požadujeme zkušenosti v oboru.

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu 
Hotel a minipivovar EXCELENT v Rýmařově
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NABÍZÍME:
> Nadstandardní mzdu v rámci našeho regionu

> Jistotu, stabilitu a zázemí renomované firmy

> Zajímavou práci pod oblíbenou českou značkou

> Partu fajn kolegů, s kterými vám bude dobře

MÁME PROPRACOVANÝ 
SYSTÉM BENEFITŮ:
> 5 týdnů dovolené

> Příspěvek na dovolenou

> Příspěvek na závodní stravování

> Příspěvek na penzijní připojištění

> Úhrada očkování proti chřipce

> Odměny při životním jubileu

> Příspěvek na dopravu

Chcete pracovat se špičkami v oboru? 
*Zjistěte si více informací zde: 
www.rdrymarov.cz/kariera Přidejte se k nám

> Rosteme na českém trhu
> Expandujeme do zahraničí
> Rozšiřujeme výrobu dřevostaveb

RD Rýmařov je více než 50 let 
synonymem kvalitního bydlení

Domov v našich dřevostavbách 
našlo už přes 25 000 rodin

HLEDÁME ŠIKOVNÉ  
A SPOLEHLIVÉ KOLEGY
Kvalitně odvedenou práci umíme ocenit

Do našeho týmu hledáme statika, stavebního technika, 
montážníky (elektriáře, ridiče autojeřábu, vazače břemen, 
instalatéra, malíře, tesaře, topenáře a pokrývače) a dělníky.

*
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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

3Q_2022_OV_rymarov_A_88x128.indd   1 25.07.2022   14:24
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Ptáme se kandidátky do Senátu JUDr. Miroslavy Hustákové

Proč si myslíte, že jste pro náš region vhodným kandidátem ?

Jsem z kandidátů jediná, kdo má právnické vzdělání, které mě naučilo zákony přečíst a porozumět jim. Para-
grafy jsou jako chemie. My laici čteme ‘‘há dvě o‘‘, chemik přečte ‘‘voda‘‘. Stejné je to u zákonů. Ty se učíte číst na 
fakultě mnoho let, laik pojmy nezná, proto obsah chápe hůře. Dalším důvodem je to, že nesouhlasím s tím, aby 
byl Senát pro někoho vedlejšák s dobrým příjmem a z důvodu nedostatku času pro region nic moc neudělal. 
Toto Senát jako takový dehonestuje. Pracovat na plno jde jenom v jednom křesle. Já bych se soustředila na 
Senát a advokacie by na tuto dobu šla stranou. 

Vy jste už jednou kandidovala jako nezávislá, bez podpory politické strany. Na Rýmařovsku a Bruntál-
sku jste skončila v prvém kole hned druhá za budoucím senátorem Palasem. Dalších 8 kandidátů zůsta-
lo za Vámi. Krnovsko, kde vás tolik neznají, vás ale nevolilo a tím jste do druhého kola nepostoupila. Po 
12létech kandidujete za Trikoloru. Proč?

Po volbách 2010 mi byla nabídnuta práce v  Senátu jako poradce některých senátorů. Později jsem začala 
spolupracovat s poslanci a ta spolupráce trvá dosud. Jsem tedy vedle advokátky s běžnou praxí i legislativní 
poradce. Jsem vlastenec, který mnoho let kritizuje EU a jsem přesvědčena, že se rozpadne. Nebojím se toho, 
státnost českých zemí trvá přes tisíc let, není důvod nevěřit našim lidem.   Trikolora má program, který je mi 
blízký, navíc mi v případě zvolení poskytne to, co tu ještě žádný senátor neměl. Poskytne mi na práci v regionu, 
pro naše  občany, polovinu své dotace, kterou obdrží za mandát senátora, což představuje 3 miliony korun. Za 
pět set tisíc ročně už nějaké aktivity, zejména pro děti, aby neseděly pořád u počítačů, zajistíte.

Místní lidi trápí nedostatek zubařů. Znala byste řešení ?

Lidé si myslí, že jich je v republice málo. Opak je pravdou. Početně je zubařů více, než bylo před rokem 1989 
a počet obyvatel nestoupl. Lidem se lže. Skutečným důvodem, proč v chudých regionech chybí zubaři, je vlád-
ní politika ve zdravotnictví.  Od současné vlády nejde čekat nic. Smutné je, že v předešlé vládě mělo na starosti 
zdravotnictví hnutí ANO a víc je zajímalo, jak nám nasadit respirátory, zavřít nezákonně obchody a školy. Je 
okolo 1000 zubařů, kteří neuzavřeli smlouvy s pojišťovnami, aby nemuseli levně opravovat zuby. Pokud máte 
dostatek peněz, tak zubaře vždycky najdete. Tarif, co zaplatí zdravotní pojišťovna, je mnohem nižší, než kolik 
platí pacienti jako samoplátci. Bohužel není velký úspěch ani v získávání zubařů z Ukrajiny. Musí dělat zkoušky, 
které není lehké zvládnout. Jediným správným a komplexním řešením je přinutit pojišťovny, aby stanovily ob-
vody, kde musí zajistit dostupnou zubní péči. Měly na proplácení respirátorů, ubytování bezpříznakových co-
vidových, miliardy jenom tekly. Tak ať zaplatí řádně zubařům, kteří se tak podepsání smlouvy nebudou bránit. 

zadavatel: Trikolora
zpracovatel: Trikolora
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volte číslo

1

S RESPEKTEM
K LIDEM

Mgr. Staňková Marcela, DiS, MBA
ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Rýmařově

Bc. Lucie Tvrdcová
sociální pracovnice

Zdeněk Kudlák
důchodce

Pavel Šopík
podnikatel

Jiří Beránek
soukromý zemědělec

Bc. Lubomír Staněk
sociální pracovník

Radovan Servus
technik

MUDr. Bohumil Servus
praktický lékař

Jiří Štanglica 
podnikatel

Mgr. et PhDr. Miroslav Hanuš
učitel

Antonín Sochor
OSVČ

MUDr. Romana Hance
lékařka

Bc. Marcela Maňurová
zdravotní sestra

Mgr. Eva Blažena Nováková
učitelka

Jana Požárová
důchodkyně

Ing. Alžběta Vepřeková
OSVČ

Pavlína Juřenová
kuchařka

Josef Haničinec
stavitel

Bc. Lucie Bršťáková, DiS.
úřednice

Pavel Žváček
technik

Andrea Hlaváčková
pečovatelka

04

01

05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

02 03
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a nezávislí
kandidáti

MÁME PLÁNY, MÁME CÍLE, JSME VÁŠ TÝM

Bc. Růžena ZapletalováIng. Jaroslav Kala Ing. Štěpán Chárník Ing. Boris Pavlásek PaedDr. Marek Bocián1 2 3 4 5

Volte číslo 2

Ing. David Zaprianov

MUDr. Petr Dolák

Pavel Merva

Ludmila Axmanová Milada Kaplanová

Karel Božek Miroslav Merva Mgr. Tomáš Lašák

Marie Prášilová

Pavel Zeťák Jiří Volek

Helena Papajová

Ivana Zeťáková

Dana Mihálová

Miroslav Merva st.

Vladislav Hýbl

6

11

16

7 9

1412

17

20

8 10

1513

1918

21
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K realizaci těchto smělých plánů budeme potřebovat
v nadcházejících volbách každý váš hlas,

a proto vám, kteří jste se rozhodli nám ho dát, upřímně děkujeme. 

5volební strana

V O L B Y  D O  Z A S T U P I T E L S T E V  O B C Í  2 0 2 2

Mgr. Martina Kohoutková
technik v textilnictví

Augustin Buček
technik IT

Olga Čajanová
zdravotní sestra

Miloš Bednář
podnikatel

Mgr. Vlastimil Baran
zástupce ředitele ZŠ

Bc. Marcela Pavlová
ředitelka SVČ

Ing. Petr Němec
elektrotechnik

Ing. Soňa Kovářiková
důchodce

Alena Tomešková
učitelka

Petr Šenfeldr
technik

Jarmila Laštůvková
důchodce

Josef Bernátek
podnikatel

Ing. Miroslav Glacner
manažer

Ing. Rostislav Mezihorák
podnikatel v IT

Ing. František Příkaský
podnikatel

Jaroslav Podlas
podnikatel

Eva Kudláková
učitelka

Ing. Jan Rapouch
jednatel s.r.o. 

Jana Egidová
důchodce

Václav Orlík
důchodce

Ing. Petr Klouda
ekonom
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Ing. Luděk Šimko
starosta města Rýmařov

Mgr. Zdeňka Sedláčková
pedagog

Antonín Velička
jednatel společnosti

Martin Lupač
pracovník záchranné služby

František Filip
podnikatel

Ondřej Šimko
vedoucí výroby

Ing. Jakub Zaprianov
podnikatel

Bc. Michal Kaláb
zástupce velitele obvodního oddělení PČR

Marie Volková
zdravotní sestra

František Pohanka
podnikatel

Jan Bátla
zaměstnanec

Ing. Lenka Kastnerová
účetní

MUDr. Kateřina Henkeová
lékař

Lenka Hamplová
zaměstnanec

Kamila Kinclová
zaměstnanec

Zdeňka Pátiková 
pracující důchodce

Jiří Rožňák
důchodce

Mgr. Gabriela Casciani
pedagog

Aleš Polák
vedoucí manager

Lucie Camfrlová
zaměstnanec

VOLTE ČÍSLO: CHCEME ŽÍT ZDRAVÝ, KLIDNÝ A ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT

V RÝMAŘOVĚ A TOTÉŽ CHCEME I PRO VÁS.

Alžběta Hnilová
zaměstnanec

7
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Břetislav Bednář
Vítězslav Šopík

Pavel Ryšavý
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volte č. 

JUDr.

Jan Cuták

ZMENAPRORYMAROV ZMENAPRORYMAROVZMENAPRORYMAROV.cz

kandidáti
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

společně s námi
DO OLOMOUCKÉHO KRAJE

inspirována vámi ...
pro

RÝMAŘOV
ZMĚNA
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Společně s námi
do Olomouckého kraje

2.JUDr. Jan Cuták 1.
57 let | právník | Rýmařov
plány, projekty, investiční záměry

Jakub Soviš

29 let | jednatel společnosti | Rýmařov
oblast ochrany života, zdraví a majetku občanů

Bc. Irena Tylšarová 3.
52 let | jednatelka společnosti | Rýmařov
finance, ekonomika, hospodaření obce

Miroslav Merva 8.
26 let | živnostník | Edrovice
dostupné a kvalitní bydlení pro mladé

Martin Sedláček 6.
35 let | řidič VZV | Rýmařov
podpora kultury a vybudování nové „Letní scény“

Michaela Cutáková 5.
33 let | kosmetička | Rýmařov
rozvoj podnikání, cestovního ruchu a služeb

Michal Jano 4.
27 let | voják z povolání | Rýmařov
rovnocenná pravidla v oblasti financování sportu

Lukáš Suchánek 7.
24 let | specialista chemické laboratoře | Rýmařov 
efektivní podpora sportu mladých a aktivních seniorů

2.

Anna Krajíčková
46 let, učitelka MŠ

9. Zdeněk Papaj
31 let, OSVČ

10. Jan Sucháček
30 let, OSVČ

11. Oldřich Tylšar
31 let, OSVČ

12.

Karel Schenk
48 let, vedoucí ostrahy

13. Evženie Resnerová
64 let, ředitelka MŠ

14. Barbora Rydzyková
55 let, účetní

15. Alena Kučerová
56 let, účetní

16.

Anna Wagnerová
74 let, referentka

17. Simona Bernátková
30 let, dělnice

18. Josef Gregovský
43 let, operátor - manipulant

19. Dominik Baďura
26 let, řidič VZV

20.

Světlana Černínová
57 let, prodavačka

21.


