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První zářijový víkend patřil po dlouhé době oslavám Dřevařských, les-
nických a mysliveckých dnů. Středisko volného času spojilo akci s rea-
lizací česko-polského projektu 25 let přátelství spolufinancované z Fon-

du mikroprojektů Euroregionu Praděd, takže jsme v Rýmařově mohli 
přivítat i mnoho přátel a známých z polského Ozimku. Díky příznivému 
počasí a pestrému programu zavítal na akci velký počet návštěvníků. 

Páteční část programu se odehrávala na hřišti SK Jiskra Rýmařov, kde 
proběhl malý fotbalový turnaj dětských i dospělých fotbalistů a volej-
balistů. V kulturním programu pak vystoupilo několik hudebních sku-
pin – na úvod zahrál Městský dechový orchestr Bruntál a následovalo 
vystoupení krnovské bluesrockové kapely MaryBand. Největší ohlas 
sklidila rýmařovská skupina All Stars Tribute Band, která na přání pu-
blika přidala několik písniček. Svým vystoupením zaujal i polský De-
chový orchestr Ozimek. 
Sobotní dopolední program ve Flemmichově zahradě zajistili z větší 
části sponzoři akce – KATR, a. s., RD Rýmařov a Lesy České repub-V pátek zahrál na fotbalovém hřišti Městský dechový orchestr Bruntál

Ukázky lesní techniky zaujaly návštěvníky Lesy České republiky připravily lesní pedagogiku

Děti se hrou učily třídit odpad Vystoupení sokolníků z historické skupiny Falconia

Mateřská škola Rýmařov přichystala zábavu pro děti Zájemci si mohli vyzkoušet atletické disciplíny 

Dřevařské, lesnické a myslivecké dny přilákaly mnoho návštěvníků

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd - Program INTERREG V-A ČR – Polsko
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U edrovického rybníka se konaly Hry bez hranic

Malé i velké zaujal čaroděj Lopata… …a kabaret s písničkami

Zpěvačka Leona Machálková roztančila publikum

Hlavní hudební hvězdou byl Richard Müller (foto: Miroslav Škoda)

liky. Návštěvníci mohli zhlédnout ukázky lesnické techniky a dřevoru-
becké soutěže. Krátce po poledni vystoupila sokolnická skupina Falco-
nia, která představila sokolnictví jako vznešené umění lovu. 
V sobotu odpoledne byla pro děti díky výše uvedenému projektu při-
pravena nejrůznější zábava. Mateřská škola Rýmařov přichystala úko-
ly pro nejmenší. Hod míčem do basketbalového koše, lovení rybiček, 
chůze na dětských chůdách nebo malování na dřevo se zalíbily každé-
mu. Pro větší děti zorganizovalo Středisko volného času u edrovického 
rybníka mezinárodní Hry bez hranic. V disciplínách, které byly inspi-
rovány místy v okolí Rýmařova, se soutěžící utkali v jízdě na paddle-
boardech, střelbě z Nerf pistolí na biatlonové terče nebo dovednostní 
jízdě na koloběžkách. 
Sportovní disciplíny připravila také Atletika Rýmařov. Děti si vyzkou-
šely skok do dálky, běh přes překážky nebo hod pěnovým oštěpem. 
Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov prezentovala ve svém 
stánku polytechnické vzdělávání – zejména přírodní vědy a robotiku. 
Zábavu pro nejmenší nabízel zpívánkový kabaret a vystoupení čaro-
děje Lopaty, společnost EKO-KOM, a. s. přivezla pro děti skákací 
hrad, pexeso, obří puzzle a mnohé další aktivity s tematikou recyklace 

a ochrany životního prostředí.
Sobotní odpolední kulturní program, který zajistilo město Rýmařov 
a Středisko volného času Rýmařov, na hlavním pódiu zahájila hudební 
skupina Hodiny. Sklidila aplaus stejně jako populární zpěvačka Leo-
na Machálková. Kapelu Poletíme? a Ondřeje Fencla s Hromosvodem 
vystřídala v hlavním čase hvězda večera, slovenský zpěvák Richard 
Müller. Jeho vystoupení zhlédly stovky návštěvníků, které neodradilo 
ani chladnější počasí. Zazněly hity jako Nebude to ľahké, Baroko, Srdce 
jako kníže Rohan nebo Štěstí je krásná věc. Publikum odměnilo zpěvá-
ka dlouhým potleskem. 
V nočních hodinách byly připraveny dvě úchvatné laserové show, které 
rozzářily oblohu. Diskotéka pak tančícím návštěvníkům pomohla tro-
chu zahřát zkřehlé tělo. 
Děkujeme všem organizátorům a také návštěvníkům za skvělou atmo-
sféru. Na příští rok se připravuje tradiční Den města, který se bude ko-
nat v červnu. 

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: redakce
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Fotogalerie táborů Střediska volného času Rýmařov
Středisko volného času Rýmařov během letních prázdnin uspořádalo třináct příměstských a dva pobytové tábory. Celkem je navštívilo 308 dětí. 

Fotografie ze všech táborů najdete na www.svcrymarov.cz. 

Fun and fitness week Horolezecký tábor

Letní hraní Letní kurz batiky a malby

Outdoorový tábor Příměstské lyžařské soustředění v Bradavicích

Vaření je zábava Zábavný svět
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Aktuálně z města

Výsledky komunálních voleb 2022
V mikroregionu Rýmařovska přišlo k volbám do obecních a městských zastupitel-
stev 6 495 voličů z celkového počtu 13 676, což představuje volební účast 58,06 %.
Nejnižší volební účast v regionu byla v Rýmařově (41,53 %) a v Břidličné (41,79 %), 
nejvyšší v Malé Štáhli (69,23 %) a v Tvrdkově (65,52 %).

Rýmařov
V Rýmařově volili občané 21 členů zastupitelstva; z 6 718 voličů využilo svého vo-
lebního práva celkem 2 790 občanů, což představuje volební účast 41,53 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina

Získané hlasy Počet 
získaných 
mandátůcelkem v %

ANO 2011 10 294 19,66 5

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 985 13,34 3

Svoboda a přímá demokracie 6 404 12,23 3

Zdraví Sport Prosperita 5 455 10,42 3

RE-GENERACE 5 398 10,31 2

Česká strana sociálně demokratická 4 256 8,13 2

SNK Evropští demokraté 4 212 8,04 2

KDU-ČSL 3 349 6,40 1

Občanská demokratická strana 2 375 4,54 0

ZMĚNA PRO RÝMAŘOV 2 146 4,10 0

Komunistická str.Čech a Moravy 1 491 2,85 0

Zvolení zastupitelé podle počtu získaných hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Staňková Marcela Mgr. 
DiS., MBA 57 KDU-ČSL 1 398 11,88

Kala Jaroslav Ing. 64 Sdružení ČSSD, NK 1 453 10,64

Zapletalová Růžena Bc. 44 Sdružení ČSSD, NK 2 320 7,51

Furik Milan 53 ANO 2011 1 645 6,26

Štěpaník Bedřich 48 ANO 2011 2 605 5,87

Baslar Ladislav 51 ANO 2011 4 554 5,38

Lašáková Andrea Ing. 
MSc. 41 ANO 2011 3 535 5,19

Furik Michal 30 ANO 2011 5 521 5,06

Konvičný Lubomír Ing. 38 RE-GENERACE 1 461 8,54

Ovčačík Miroslav Ing. 38 RE-GENERACE 2 363 6,72

Klouda Petr Ing. 62 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 711 10,17

Baran Vlastimil Mgr. 55 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 459 6,57

Tomešková Alena 58 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 442 6,32

Šimko Luděk Ing. 44 Zdraví Sport Prosperita 1 543 9,95
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Břidličná
V Břidličné volili občané 15 členů městského zastupi-
telstva; z 2 563 voličů využilo svého volebního práva 
celkem 1 071 občanů, což představuje volební účast 
41,79 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

SNK „V zájmu Břidličné“ 3 739 26,31 4

SNK Břidličná mění svou 
tvář 3 477 24,47 4

SNK Sdružení Břidličná 2 427 17,08 3

SNK Spolek pro rozvoj 
sportu, kultury a Města 
Břidličné

1 920 13,51 2

KDU-ČSL 1 513 10,65 1

SNK Sdružení nezávislých 
kandidátů VAS 1 133 7,97 1

Zvolení zastupitelé podle počtu získaných hlasů

Příjmení, jméno, 
titul V

ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Mereďová Bernardina 69 KDU-ČSL 2 180 11,89

Cabáková Zuzana 54 „V zájmu Břidličné“ 1 386 10,32

Horňáček Pavel Ing. 50 „V zájmu Břidličné“ 7 341 9,12

Bajgr Dalibor 47 „V zájmu Břidličné“ 2 309 8,26

Kalaš Miroslav Ing. 39 „V zájmu Břidličné“ 3 296 7,91

Novysedláková Edita 50 Sdružení nezávislých kandidátů 1 310 16,14

Kocúr Kamil Ing. 34 Sdružení nezávislých kandidátů 2 230 11,97

Horský Martin 41 Sdružení nezávislých kandidátů 4 141 12,44

Kladníček Miroslav 71 Břidličná mění svou tvář 1 439 12,62

Černošek Pavel 51 Břidličná mění svou tvář 2 377 10,84

Kameník Pavel 69 Břidličná mění svou tvář 3 309 8,88

Janáč Miroslav 66 Břidličná mění svou tvář 4 301 8,65

Kladníčková Jana 58 Sdružení Břidličná 1 356 14,66

Vitásek Štěpán Ing. 38 Sdružení Břidličná 3 204 8,4

Čechák Alois Mgr. 57 Sdružení Břidličná 4 194 7,99

Obecní a městská zastupitelstva na Rýmařovsku

Dětřichov nad Bystřicí
V Dětřichově nad Bystřicí volili občané 9 členů obecní-
ho zastupitelstva; z 340 voličů využilo svého volebního 
práva celkem 180 občanů, což představuje volební účast 
52,94 %.

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, 
titul V

ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Vandas Jaroslav Ing. 42 Sdružení nezávislých kandidátů 1 113 14,98

Dobrovič Jiří Ing. 36 Sdružení nezávislých kandidátů 2 96 12,73

Sklář David 45 Sdružení nezávislých kandidátů 3 81 10,74
Lemstrová Radmila 
MUDr. Ph.D. 47 Sdružení nezávislých kandidátů 4 89 11,8

Sklář Radomír 45 Sdružení nezávislých kandidátů 5 84 11,14

Vojáček Antonín 50 Sdružení nezávislých kandidátů 6 89 11,8

Schwarzová Kateřina 34 Komunistická str. Čech a Moravy 2 91 18,16

Dzik Vojtěch 54 Komunistická str. Čech a Moravy 5 74 14,77

Gardoň Aleš 41 Komunistická str. Čech a Moravy 1 72 14,37

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

SNK Sdružení nezávislých 
kandidátů 754 60,08 6

Komunistická strana Čech 
a Moravy 501 39,92 3

Kaláb Michal Bc. 46 Zdraví Sport Prosperita 2 450 8,24

Sedláčková Zdeňka Mgr. 61 Zdraví Sport Prosperita 4 332 6,08

Koňařík Bronislav Mgr. 47 Svoboda a př. demokracie 
(SPD) 1 498 7,77

Musil Roman 38 Svoboda a př. demokracie 
(SPD) 2 435 6,79

Hanuš Radim 47 Svoboda a př. demokracie 
(SPD) 4 364 5,68

Vavřičková Lenka Ing. 49 SNK Evropští demokraté 1 497 11,79

Taufer Jiří Mgr. Ph.D. 55 SNK Evropští demokraté 2 368 8,73
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Dolní Moravice
V Dolní Moravici volili občané 9 členů obecního zastupi-
telstva; z 309 voličů využilo svého volebního práva cel-
kem 196 občanů, což představuje volební účast 63,43 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

Sdružení nezávislých 
kandidátů 816 49,48 5

Sdružení nezávislých 
kandidátů 487 29,53 2

ČSSD a nezávislí 346 20,98 2

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Velebná Hana Bc. 38 ČSSD a nezávislí 3 46 13,29

Pohanělová Nikola Ing. 44 ČSSD a nezávislí 1 45 13

Kopeček Pavel 49 Sdružení nezávislých kandidátů 1 144 17,64

Vinohradník Jan Mgr. 48 Sdružení nezávislých kandidátů 2 132 16,17

Vaculová Jitka PhDr. 71 Sdružení nezávislých kandidátů 3 108 13,23

Lišková Daniela  46 Sdružení nezávislých kandidátů 4 84 10,29
Vinohradníková Lucie 
Mgr. 47 Sdružení nezávislých kandidátů 5 93 11,39

Vala Milan 63 Sdružení nezávislých kandidátů 1 105 21,56

Růžička Vladimír  58 Sdružení nezávislých kandidátů 3 83 17,04

Horní Město
V Horním Městě volili občané 11 členů obecního zastu-
pitelstva; z 665 voličů využilo svého volebního práva cel-
kem 419 občanů, což představuje volební účast 63,01 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

OBEC SOBĚ 1 402 32,41 4

NÁŠ DOMOV 1 241 28,69 4

Sdružení nezávislých 
kandidátů 705 16,3 2

Aktivně pro obec 539 12,46 1

Komunistická str.Čech 
a Moravy 308 7,12 0

OBEC PRO VÁS 131 3,03 0

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Sekanina Petr 51 Sdružení nezávislých kandidátů 1 90 12,76

Kincl Josef 36 Sdružení nezávislých kandidátů 2 84 11,91

Holešová Lenka Mgr. 43 OBEC SOBĚ 1 173 12,33

Havelka Luděk Ing. 45 OBEC SOBĚ 2 153 10,91

Vašičková Markéta 42 OBEC SOBĚ 3 127 9,05

Štefková Lenka 52 OBEC SOBĚ 4 131 9,34

Havelková Zdeňka Ing. 44 Aktivně pro obec 2 79 14,65

Mach Kamil Bc. 43 NÁŠ DOMOV 1 129 10,39

Šašinka Radek 53 NÁŠ DOMOV 2 126 10,15

Jandelová Jana 44 NÁŠ DOMOV 3 111 8,94

Vašička Petr 47 NÁŠ DOMOV 4 115 9,26

Jiříkov
V Jiříkově volili občané 9 členů obecního zastupitelstva; 
z 256 voličů využilo svého volebního práva celkem 165 
občanů, což představuje volební účast 64,45 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

Sdružení nezávislých 
kandidátů 553 42,51 4

Jiná volba 452 34,74 4

Sdružení nezávislých 
kandidátů 178 13,68 1

OBČANÉ PRO 
BUDOUCNOST 
JIŘÍKOVA

65 5,00 0

Divoké včelky 53 4,07 0

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Šopík Michal 36 Sdružení nezávislých kandidátů 1 64 11,57

Kohutová Kateřina 49 Sdružení nezávislých kandidátů 2 58 10,48

Michalik Martin 29 Sdružení nezávislých kandidátů 3 58 10,48

Kozub Zdeněk 46 Sdružení nezávislých kandidátů 4 59 10,66

Holíček Tomáš 45 Jiná volba 4 57 12,61

Škrbelová Krátká 
Barbora Ing. 54 Jiná volba 1 56 12,38

Zatloukal Martin 48 Jiná volba 2 50 11,06

Havranová Vendula Bc. 23 Jiná volba 3 50 11,06

Kolář Vladimír 57 Sdružení nezávislých kandidátů 2 26 14,6
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Lomnice
V Lomnici volili občané 9 členů obecního zastupitelstva; 
z 391 voličů využilo svého volebního práva celkem 245 
občanů, což představuje volební účast 62,66 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

BEZPEČNÁ LOMNICE 808 39,28 4

Sdružení bez 
diskriminace 501 24,36 2

TYLOV LOMNICE 
JEDNA VESNICE 486 23,63 2

Změna 262 12,74 1

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Mrtvý František Mgr. 36 BEZPEČNÁ LOMNICE 7 115 14,23

Vojtíšková Barbara Mgr. 41 BEZPEČNÁ LOMNICE 1 102 12,62

Šomodíková Anna 61 BEZPEČNÁ LOMNICE 3 102 12,62

Blahušová Marie 45 BEZPEČNÁ LOMNICE 8 100 12,37

Trník Antonín 61 Změna 3 41 15,64

Jurovic Aleš MVDr. 55 TYLOV LOMNICE 
JEDNA VESNICE 1 76 15,63

Blahuš Martin 48 TYLOV LOMNICE 
JEDNA VESNICE 2 76 15,63

Kressová Pavlína Ing. MBA 56 Sdružení bez diskriminace 1 73 14,57

Dudková Ivana Ing. 35 Sdružení bez diskriminace 8 64 12,77

Malá Morávka
V Malé Morávce volili občané 9 členů obecního zastupi-
telstva; z 576 voličů využilo svého volebního práva cel-
kem 345 občanů, což představuje volební účast 59,9 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

„Za budoucnost občanů“ 1 158 43,48 4

ZDRAVÁ OBEC 602 22,61 2

Sdružení nezávislých 
kandidátů 547 20,54 2

Nezávislá kandidátka 356 13,37 1

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Kožíšková Andrea Mgr. 
Bc. DiS. 46 ZDRAVÁ OBEC 2 112 18,6

Lex Krejčí Martina Mgr. 50 ZDRAVÁ OBEC 1 99 16,44

Rončáková Zdeňka 49 Nezávislá kandidátka 1 132 37,07

Vlčková Iveta 56 „Za budoucnost občanů“ 2 185 15,97

Holub Ondřej 43 „Za budoucnost občanů“ 1 174 15,02

Pospíšil Milan 48 „Za budoucnost občanů“ 3 124 10,7

Frčková Jitka 59 „Za budoucnost občanů“ 4 122 10,53

Cejnek Tomáš 46 Sdružení nezávislých 
kandidátů 1 100 18,28

Horský Josef 55 Sdružení nezávislých 
kandidátů 6 81 14,8

Malá Štáhle
V Malé Štáhli volili občané 7 členů obecního zastupitel-
stva; z 104 voličů využilo svého volebního práva celkem 
72 občanů, což představuje volební účast 69,23 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

Sdružení nezávislých 
kandidátů 252 53,5 4

Sdružení nezávislých 
kandidátů 219 46,5 3

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Neshodová Petra Bc. 42 Sdružení nezávislých kandidátů 2 36 16,43

Kročil ml. Pavel 50 Sdružení nezávislých kandidátů 6 32 14,61

Dvořák Jiří Ing. 73 Sdružení nezávislých kandidátů 3 31 14,15

Kročil Petr 47 Sdružení nezávislých kandidátů 1 39 15,47

Dvořák Vít Mgr. 68 Sdružení nezávislých kandidátů 2 38 15,07

Hudcová Petra DiS. 26 Sdružení nezávislých kandidátů 6 36 14,28

Studený Vladimír 72 Sdružení nezávislých kandidátů 7 36 14,28
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Ryžoviště
V Ryžovišti volili občané 9 členů obecního zastupitelstva; 
z 479 voličů využilo svého volebního práva celkem 258 
občanů, což představuje volební účast 53,86 %.

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Hrabčík Libor 57 Sdružení nezávislých kandidátů 8 154 14,21

Kvapilová Jitka 63 Sdružení nezávislých kandidátů 2 149 13,75

Ulrichová Ivana 57 Sdružení nezávislých kandidátů 3 146 13,48

Petrásková Eva 55 Sdružení nezávislých kandidátů 1 124 11,44

Novotná Zdeňka 63 Sdružení nezávislých kandidátů 4 103 9,51

Martinka Pavel Ing. 66 Sdružení nezávislých kandidátů 2 162 16

Mikulcová Jaroslava Bc. 64 Sdružení nezávislých kandidátů 3 150 14,82

Maderová Ludmila Mgr. 39 Sdružení nezávislých kandidátů 1 95 9,38

Bahulíková Zdeňka 40 Sdružení nezávislých kandidátů 4 117 11,56

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

Sdružení nezávislých 
kandidátů 1 083 51,69 5

Sdružení nezávislých 
kandidátů 1 012 48,31 4

Stará Ves
Ve Staré Vsi volili občané 9 členů obecního zastupitel-
stva; z 408 voličů využilo svého volebního práva celkem 
267 občanů, což představuje volební účast 65,44 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

Nový směr 927 41,11 4

Pro spřátelenou obec 606 26,87 3

Naše Stará Ves 525 23,28 2

Perspektiva a rozvoj 197 8,74 0

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Jakubcová Zdeňka Ing. 48 Naše Stará Ves 2 69 13,14

Stržínek Karel 58 Naše Stará Ves 6 68 12,95

Mikulenka Petr Ing. Ph.D. 48 Pro spřátelenou obec 1 104 17,16

Chlupová Pavlína Bc. DiS. 54 Pro spřátelenou obec 2 85 14,02

Ryšánek Petr 50 Pro spřátelenou obec 3 78 12,87

Bršťák Jan Bc. 44 Nový směr 1 116 12,51

Horký Zdeněk 39 Nový směr 4 115 12,4

Žáková Martina 44 Nový směr 2 111 11,97

Pinďáková Eva Ing. 47 Nový směr 3 109 11,75

Tvrdkov
V Tvrdkově volili občané 7 členů obecního zastupitel-
stva; z 203 voličů využilo svého volebního práva celkem 
133 občanů, což představuje volební účast 65,52 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

Sdružení nezávislých 
kandidátů 597 93,72 7

IVO KUBÁNEK 40 6,28 0

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Stránský Jaroslav Ing. 62 NK 5 86 14,4

Polčáková Hana 31 NK 7 80 13,4

Žédek Jan 59 NK 1 71 11,89

Řezníček Jaroslav 67 NK 2 70 11,72

Malúšová Pavla 66 NK 3 64 10,72

Bartoš Pavel Ing. 44 NK 4 63 10,55

Spěšný Zbyněk 39 NK 6 63 10,55
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Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Benč Jiří 62 Sdružení nezávislých kandidátů 1 114 17,86

Mihál Marcel 42 Sdružení nezávislých kandidátů 3 98 15,36

Mereďa Josef Ing. 42 Sdružení nezávislých kandidátů 2 94 14,73

Chudý Antonín 58 Sdružení nezávislých kandidátů 9 83 13

Hladký Petr 47 Sdružení nezávislých kandidátů 1 69 21,23

Benč Martin 38 Sdružení nezávislých kandidátů 2 57 17,53

Furiš Jaroslav 45 Sdružení nezávislých kandidátů 2 69 15,33

Maňur Adam 28 Sdružení nezávislých kandidátů 4 65 14,44

Hrabal Petr 48 Sdružení nezávislých kandidátů 3 56 12,44

Václavov u Bruntálu
Ve Václavově u Bruntálu volili občané 7 členů obecní-
ho zastupitelstva; z 387 voličů využilo svého volebního 
práva celkem 182 občanů, což představuje volební účast 
47,03 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

Václavov je náš domov 748 65,96 5

Nezávislí pro Václavov 386 34,04 2

Zvolení zastupitelé podle počtu hlasů

Příjmení, jméno, titul V
ěk Kandidátní listina

Po
řa

dí
 n

a 
ka

nd
. l

is
tin

ě Získané 
hlasy

ce
lk

em v %

Dočkálek Miroslav 46 Nezávislí pro Václavov 1 69 17,87

Sobotka Roman 41 Nezávislí pro Václavov 2 66 17,09

Jurinová Štěpánka Ing. 32 Václavov je náš domov 2 125 16,71

Zdražil Jiří 38 Václavov je náš domov 5 125 16,71

Machowski Dariusz 58 Václavov je náš domov 1 119 15,9

Mlček Květoslav 55 Václavov je náš domov 3 102 13,63

Trnková Ivana 53 Václavov je náš domov 4 91 12,16

Velká Štáhle
Ve Velké Štáhli volili občané 9 členů obecního zastupitel-
stva; z 277 voličů využilo svého volebního práva celkem 
172 občanů, což představuje volební účast 62,09 %.

Pořadí stran a sdružení podle počtu získaných hlasů

Kandidátní listina
Získané hlasy Počet 

získaných 
mandátůcelkem v %

Sdružení nezávislých 
kandidátů 638 45,15 4

Sdružení nezávislých 
kandidátů 450 31,85 3

Sdružení nezávislých 
kandidátů 325 23,00 2

Kandidát do senátu MUDr. Ladislav Václavec za ANO se v sobotu stal prv-
ním jistým vítězem senátních voleb, když v obvodu Bruntál už v prvním kole 
získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Z prvního kola postupují ob-
vykle do druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti, pokud ale jeden z nich 
získá už v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, stává se senátorem rovnou.
Ve volebním obvodu č. 64 – Bruntál přišlo z celkového počtu 87 578 opráv-
něných voličů volit do senátu celkem 35 278, což představuje volební účast 
40,28 %. 

příjmení, jméno, tituly volební strana získané 
hlasy

% 
hlasů

Václavec Ladislav MUDr. ANO 19 804 58,85

Löwenthalová Pavla MVDr. KDU+ODS+TOP 09 4 367 12,97

Hustáková Miroslava JUDr. Trikolora 3 057 9,08

Šarman Luděk Ing. NEZ 2 510 7,46

Šupina Ladislav KSČM 2 437 7,24

Staněk Antonín doc. Mgr. Ph.D. PŘÍSAHA 1 471 4,37

Ve volbách do senátu uspěl kandidát za bruntálský okres hned v prvním kole

JS
zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz

Foto: redakce
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Oslavy výročí s partnerskými městy
V pátek 2. září oslavilo město Rýmařov ve velkém sále Střediska volné-
ho času tři významná jubilea uzavření smluv s partnerskými městy. V le-
tošním roce uplynulo 20 let od podpisu smlouvy se slovenskými Krom-
pachy a 25 let od uzavření partnerství s polským Ozimkem. S německým 
Schottenem bylo partnerství stvrzeno již před 26 lety, v loňském roce 
ovšem covidová pandemie znemožnila čtvrtstoletí spolupráce oslavit. 
Pozvání na oslavy přijali zástupci všech tří měst. Z Krompach zaví-
tala do Rýmařova primátorka Iveta Rušinová. Ve svém proslovu za-
vzpomínala na počátky spolupráce i na společná setkání. 
„Partnerstvo Krompách a Rýmařova má za sebou krásnych 20 rokov 
a  pred  sebou  verím,  že  aj ďalšie  desaťročia  úprimného  priateľstva 
a spolupráce, pretože priateľstvo je významnou súčasťou nášho života 
a je darom, o ktorý je dôležité sa s láskou starať,“ řekla primátorka. 
Rýmařovský starosta Luděk Šimko zmínil důležitost rozvíjení kon-
taktů mezi mladými generacemi. „Dříve byly oba národy od dětství 
vystaveny kontaktu s oběma jazyky a přirozeně se tak naučily jim po-
rozumět. U mladší  generace už porozumění nenastává automaticky, 
a právě proto je potřeba rozvíjet intenzivně naši spolupráci. Ukázat 
mladým občanům našich měst, co všechno nás spojovalo a spojuje, že 
za sebou máme obrovský kus společné historie a naše národy jsou si 
stále hodně podobné,“ připomněl rýmařovský starosta.
Polské partnerské město Ozimek zastupoval na oslavách starosta Mi-
rosław Wieszołek. On i Luděk Šimko vyzdvihli projektové aktivity 
napříč zájmovými skupinami, které vedou k vytváření přátelských 
vztahů mezi obyvateli Ozimku a Rýmařova. 
„Spolupráce mladých lidí  je pro mě nejdůležitější – je to velká pří-
ležitost pro naše obce, protože partnerství by mělo být budováno na 
základech – a těmi jsou nejmladší obyvatelé našich obcí,“ zdůraznil 
starosta Wieszołek. 

Starosta Luděk Šimko dodal: „Dokázali jsme propojit naše umělec-
ké soubory, sportovní spolky, hasiče, rybáře, děti a mládež i seniory. 
Za čtvrt  století  spolupráce  jsme spolu zažili  spoustu krásných akcí, 
vybudovali mnohá přátelství a postavili pevné základy našeho part-
nerství.“ 
Nejdelší partnerskou spolupráci má Rýmařov s německým městem 
Schotten. Jeho zástupce, předseda městského parlamentu Hans Dieter 
Herget, vyřídil nejprve pozdravy od schottenské starostky Susanne 
Schaab, která se kvůli pracovním povinnostem nemohla oslav zúčast-
nit. Ve svém proslovu pak zmínil důležitost partnerské spolupráce při 
rozvoji demokracie. 
Čestnými hosty byli bývalí starostové Rýmařova Petr Klouda a Pa-
vel Kolář, kteří stáli u podpisů partnerských a recipročních smluv. Za 
Spolek pro mezinárodní partnerské vztahy města Rýmařova vystou-
pil jeho předseda Miroslav Slováček, který zavzpomínal na počátky 
a vývoj spolupráce s partnerskými městy Rýmařova. Mezi vážené za-
hraniční hosty patřili průkopníci vzájemné spolupráce – pánové Ma-
rek Musiał z Ozimku a Hans Otto Zimmermann ze Schottenu. 
„Navždy ve mně zůstane pocit vděčnosti za sympatie a laskavost, kte-
ré se mi zde dostalo, a ještě bych měl dodat, že při pochůzkách po Rý-
mařově jsem od kolegů často slyšel, že se zde pohybuji svobodněji než 
v Ozimku. Děkuji vám tedy za všechno dobro, se kterým jsem se u vás 
setkal, protože v této těžké době je to stále vzácnější,“ poděkoval ve 
svém projevu Marek Musiał. 
I my děkujeme zástupcům partnerských měst nejen za jejich milou 
návštěvu, ale i za podporu naší vzájemné spolupráce a přátelství, kte-
rých si nesmírně vážíme. 

Foto a text: Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Město vyhlásilo Programy podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově  
na rok 2023

Od 1. listopadu 2022 do 6. ledna 2023 bude možné podávat žádosti 
o dotace z Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově, které 
schválilo Zastupitelstvo města Rýmařova na svém zasedání v úterý 20. 
září 2022. 
Hlavním cílem města je podporovat pravidelnou sportovní a tělový-
chovnou organizovanou činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření 
mládežnické členské základny a účast dětí a mládeže na sportovních 
soutěžích a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělo-
výchovných akcí a soutěží na území města. Celkový objem finanč-
ních prostředků určených na programy podpory sportu byl schválen 
ve výši 4 800 tis. korun.
Program I. – Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti 
dětí a mládeže

Smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem 
v Rýmařově (včetně místních částí) k vytváření podmínek pro pravi-
delnou sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let včetně nezaopatře-
ných dětí nad 18 let.
Příspěvek je možno poskytnout například na nájemné sportovišť a je-
jich zařízení (pokud žadatel není vlastníkem těchto sportovišť a je-
jich zařízení), nákup materiálního vybavení (pokud je toto vybavení 
pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí), odměny 
rozhodčím a trenérům, cestovné a dopravu na soutěže, jednorázové 
sportovní akce a soustředění, startovné, ubytování spojené s účastí na 
sportovní akci nebo soustředění, zvyšování a prohlubování trenérské 
a cvičitelské kvalifikace, povinné platby centrálním svazům (nikoliv 
pokuty), zdravotnické potřeby a vybavení, náklady na specializované 
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Město vyhlásilo Programy podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2023
Od 1. listopadu 2022 do 6. ledna 2023 bude možné podávat žádosti o do-
tace z Programů podpory zájmových aktivit, které schválilo Zastupitel-
stvo města Rýmařova na svém zasedání v úterý 20. září 2022. Programy 
slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých 
stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování kulturních 
a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských 
akcí. 
Organizace, které žádají o příspěvek rovněž v rámci Programů pod-
pory tělovýchovy a sportu v Rýmařově, nemají na podporu v rámci 

těchto druhých programů nárok. Finanční příspěvek z Programů pod-
pory zájmových aktivit v Rýmařově je neinvestiční. Celkový objem 
finančních prostředků určených na podporu zájmových aktivit je 
schválen ve výši 550 tis. korun.
Program I. – Celoroční činnost
Cílem programu je podpora pravidelných celoročních kulturních, 
společenských a zájmových aktivit zejména mládeže (do 18 let) a se-
niorů (od 65 let). Příspěvek může být využit na úhradu nájemného 
prostor, energie, vodného a stočného nebo na nákup materiálního vy-

lékařské vyšetření sportovním lékařem, je-li to vyžadováno sportov-
ním svazem pro konkrétní výkonnostní úroveň, náklady na reprezen-
taci a pohoštění nebo pojištění majetku a odpovědnosti. Z programu 
naopak nelze hradit mzdy funkcionářů spolku (předsedy, místopřed-
sedy), platy hráčů, splátky úvěrů vč. úroků, leasing vč. akontace, cel-
ní, právní, soudní a bankovní poplatky, provize nebo dary. 
Žadatel doloží evidenci registrovaných členů, kterých se přidělení 
příspěvku týká, včetně data narození, v případě sportovců starších 
15 let doloží potvrzení o studiu. Za aktivně sportující členy oddílu 
se pro účely přidělení výše uvedených příspěvků považují ti, kteří se 
sportovní činnosti věnují soustavně a prokazatelně, čímž se rozumí 
aktivní zapojení do sportovní činnosti oddílu minimálně jednou týdně 
a aktivní zapojení do činnosti oddílu min. 9 měsíců v roce. Příspěvek 
může být poskytnut až do výše 100 % nákladů projektu.

Program II. – Podpora činnosti sportovních oddílů
Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddí-
lů se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí). Dotace se poskytuje 
na nájemné sportovišť a jejich zařízení, pokud žadatel není vlastní-
kem těchto sportovišť a jejich zařízení, nákup materiálního vybavení 
(pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo 
s ní souvisí), odměny rozhodčím a trenérům, cestovné a dopravu na 
soutěže, jednorázové sportovní akce a soustředění, startovné, ubyto-
vání spojené s účastí na sportovní akci nebo soustředění, zvyšování 
a prohlubování trenérské a cvičitelské kvalifikace, povinné platby 
centrálním svazům (nikoliv pokuty), zdravotnické potřeby a vybave-
ní, náklady na specializované lékařské vyšetření sportovním lékařem, 
je-li to vyžadováno sportovním svazem pro konkrétní výkonnostní 
úroveň, náklady na reprezentaci a pohoštění nebo pojištění majetku 
a odpovědnosti. Z příspěvku nelze hradit mzdy funkcionářů spolku 
(předsedy, místopředsedy), platy hráčů, splátky úvěrů vč. úroků, lea-
sing vč. akontace, celní, právní, soudní a bankovní poplatky, provize 
nebo dary.
Součástí žádosti bude roční plán činnosti, počet členů v členění na 
mládež do 18 let včetně, seniory a ostatní členy, orientační roční 
rozpočet příjmů a výdajů na kalendářní rok, účel využití příspěvku, 

zdůvodnění žádosti a výše požadovaného příspěvku. Za aktivně spor-
tující členy oddílu se pro účely přidělení výše uvedených příspěvků 
považují ti, kteří se sportovní činnosti věnují soustavně a prokaza-
telně, čímž se rozumí aktivní zapojení do sportovní činnosti oddílu 
minimálně jednou týdně a aktivní zapojení do činnosti oddílu min.  
9 měsíců v roce. Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % ná-
kladů projektu.
Program III. – Správa majetku města
Cílem programu je poskytnout příspěvek sportovním organizacím se 
sídlem v Rýmařově (včetně místních částí), které pečují o majetek ve 
vlastnictví města Rýmařova na základě smlouvy o pronájmu nebo 
o výpůjčce.
Uznatelnými jsou v tomto případě náklady na energie, vodné + stoč-
né, teplo, plyn, náklady na zajištění provozu a běžné údržby nemo-
vitostí nebo souvisejícího majetku (strojů, přístrojů apod.), mzdové 
náklady související se zajištěním provozu a běžné údržby nemovitostí 
nebo souvisejícího majetku. Z dotace není možno hradit investiční 
výdaje nebo zálohové platby, které nebudou vyúčtovány do konce ka-
lendářního roku, na nějž byla dotace poskytnuta. Příspěvek může být 
poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu.
Program IV. – Pořádání významných sportovních akcí
Příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opako-
vaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova (včetně 
místních částí).
Dotaci lze použít na nájemné sportovišť a jejich zařízení, pokud ža-
datel není vlastníkem těchto sportovišť a jejich zařízení, nákup nebo 
nájem vybavení (pokud toto vybavení je pro pořádání akce nezbytné 
nebo s ní přímo souvisí), energie, vodné + stočné, teplo, plyn, odměny 
rozhodčím, ceny, zdravotnické potřeby a vybavení a náklady na re-
prezentaci a pohoštění. Neuznatelnými náklady jsou přímé mzdy, po-
kuty, penále a jiné sankce. Žadatel uvede termín, místo konání akce, 
organizační zabezpečení a předpokládaný počet účastníků, celkový 
rozpočet akce včetně položkového rozpisu výdajů a příjmů hrazených 
z vlastních finančních prostředků.
Žadatel musí prokázat financování své činnosti i z jiných zdrojů, pří-
spěvek může být poskytnut do výše 80 % celkových nákladů.
Program V. – Ocenění úspěchu na sportovní akci
Příspěvek získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minu-
lého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na 
mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa 
(maximálně za dvě umístění jednoho závodníka nebo družstva v před-
chozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce až 10 tis. korun, 
pro družstvo až 20 tis. korun.
Tento příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje.
Přesné znění pravidel a formuláře žádostí pro všechny programy na-
leznete na úřední desce města nebo ve formulářích odboru školství 
a kultury. V případě nejasností se můžete obracet na odbor školství 
a kultury – vedoucí Leonu Pleskou, tel.: 554 254 161, e-mail: pleska.
leona@rymarov.cz.

JS
Zdroj: materiály ze zasedání zastupitelstva

Foto: pixabay.com
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bavení organizace, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žada-
tele nezbytné a přímo s ní souvisí. Dále je možno příspěvek použít 
na zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, který 
žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce – tento majetko-
vý vztah je nutno v žádosti doložit (výpisem z katastru nemovitostí, 
nájemní smlouvou apod.). Z příspěvku nelze hradit občerstvení při 
schůzích nebo jiné pohoštění, mzdové náklady (s výjimkou odměn 
vedoucím oddílů), dary třetím osobám, hovorné za telefony, odměny 
organizátorům, zájezdy a prázdninové a rekreační pobyty. V žádosti 
je nutno uvést roční plán činnosti, počet členů, počet členů spada-
jících do kategorie mládeže nebo seniorů, orientační roční rozpočet 
příjmů a výdajů, účel využití příspěvku, zdůvodnění žádosti a výše 
požadovaného příspěvku. Příspěvek je poskytován výhradně organi-
zacím se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí) a může být po-
skytnut až do výše 90 % nákladů projektu.
Program II. – Kulturní nebo zájmová akce
Cílem programu je podpora jednorázových nebo celoročních soutě-
ží, závodů a turnajů, kulturních, společenských nebo zájmových akcí 
(koncertů, výstav, divadelních představení, festivalů, zájmových sou-
těží apod.). Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, 
energie, vodného, stočného, na nájemné za místo realizace, náklady 
na výkon rozhodčího včetně cestovného, náklady spojené s propaga-
cí, materiál k zajištění konkrétní akce, ceny do soutěží a obdobné ná-
klady. Nelze proplácet občerstvení nebo pohoštění, mzdové náklady 
nebo dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží), hovorné za 
telefony a odměny pořadatelům.
V žádosti je nutno uvést název akce, ročník, místo a termín konání 
akce, způsob zajištění bezpečnosti akce, cílovou skupinu, předpo-
kládaný počet účastníků a počet pořadatelů, předpokládaný rozpo-
čet akce. Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě, přednostně 
je poskytován na akce pořádané na území města Rýmařova (včetně 
místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově. Příspěvek může 
být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu.
Program III. – Talent, reprezentace
Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů města, zvláště 
soutěžících žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich 
účasti na významné mezinárodní soutěži nebo soutěži regionálního či 
celostátního významu, případně podpora účasti na významné meziná-
rodní akci, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelenými 
městy, příp. na kulturní nebo společenské akci celostátního význa-
mu. Z příspěvku lze hradit vybavení, startovné, cestovné, náklady na 
dopravu a ubytování při soustředěních, soutěžích a závodech. Z pří-
spěvku nelze proplácet občerstvení nebo dary třetím osobám (s vý-
jimkou darů hostiteli při zahraniční cestě, pokud jde o cestu v zájmu 
reprezentace města), zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které 
nemají charakter tréninkových táborů. V žádosti je nutno uvést účel 
využití příspěvku a zdůvodnit výši požadovaného příspěvku, v přípa-
dě tréninkových pobytů a soustředění náplň pobytu a počet účastníků, 

v případě účasti na soutěži popsat akci a doložit způsob nominace na 
akci (postup z nižšího kola soutěže, nominace na základě předchozích 
výsledků, prostá přihláška). K žádosti bude doložen prokazatelný do-
klad o účasti v daném seriálu soutěží (licence, diplom, výsledková 
listina apod.). V případě účasti na významné mezinárodní akci je pak 
nutno uvést důvod cesty, kdo a kým byl pozván, počet účastníků a ná-
plň pobytu a způsob reprezentace města.
Příspěvek je poskytován konkrétním osobám s trvalým pobytem 
v Rýmařově (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýma-
řově. Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 %.
Program IV. – Ocenění úspěchu na soutěži
Příspěvek získá jednotlivec, tým nebo klub na základě výsledků mi-
nulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění 
na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství svě-
ta (maximálně za dvě umístění jednoho závodníka, týmu nebo klubu 
v předchozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce maximálně 
10 tis. korun, pro tým nebo klub maximálně 20 tis. korun. Žadatel 
doloží termín, místo konání akce, specifikaci soutěže a své umístění, 
resp. umístění svého člena, svých členů. Vše doloží kopií výsledkové 
listiny, případně diplomu nebo jiného prokazatelného dokladu. Pří-
spěvek se poskytuje pouze za předpokladu, že ve své kategorii jednot-
livec, tým nebo klub soutěžili v konkurenci minimálně dvou dalších 
jednotlivců nebo týmů. V tomto případě má příspěvek charakter daru 
a jeho použití se nevykazuje.
Přesné znění pravidel a formuláře žádostí pro všechny programy na-
leznete na úřední desce města nebo ve formulářích odboru školství 
a kultury. V případě nejasností se můžete obracet na odbor školství 
a kultury – vedoucí Leonu Pleskou, tel.: 554 254 161, e-mail: pleska.
leona@rymarov.cz.
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Zdroj: materiály ze zasedání zastupitelstva
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Odbor regionálního rozvoje přesídlil  
na nové pracoviště

Od pondělí 12. září 2022 sídlí odbor regionálního rozvoje  
Městského úřadu Rýmařov 

na novém pracovišti nad poštou.
Vchod do kanceláří je z náměstí Míru 2, z modré části budovy.
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Dům s pečovatelskou službou na Lidické ulici byl dostavěn
V září byla dokončena výstavba nového domu s pečovatelskou službou 
na Lidické ulici. Třípodlažní zděná budova disponuje 19 malometrážní-
mi byty. Noví nájemníci by se mohli nastěhovat začátkem příštího roku. 
Na pozemku ve vlastnictví města, kde dům s pečovatelskou službou 
nyní stojí, byl původně umístěn objekt sloužící rýmařovské nemocni-
ci jako prostory lékařů a rehabilitace. 
„Jelikož v sousedství kromě nemocnice již jeden objekt s byty pro se-
niory je, bylo dané místo jasnou volbou. Vybudováním tohoto domu 
jsme našim seniorům připravili důstojné podmínky pro bydlení ve stá-
ří,“ řekl starosta Luděk Šimko. 
Celý objekt i jednotlivé byty o velikosti 1+kk jsou bezbariérové. Byty 
ve druhém a třetím patře mají balkóny. Doprava mezi podlažími je 
zajištěna výtahem. V suterénu budovy se nachází zázemí pro pečova-
telský personál, úklidová komora a sklepní kóje.
Součástí stavby je nové parkoviště pro deset vozidel, z toho jedno 
parkovací stání pro handicapované. Napojení na chodník na Horno-
městské ulici umožňuje bezpečné pěší spojení s centrem města.
Zájemci o bydlení v novém domě s pečovatelskou službou mohou po-
dávat své žádosti na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městské-
ho úřadu Rýmařov u Jitky Podlasové (tel. 554 254 210, e-mail: podla-

sova.jitka@rymarov.cz), která sdělí veškeré informace. O výběru ná-
jemníků bude následně rozhodovat rada města na doporučení komise 
sociálních věcí. Posuzována bude aktuální bytová situace žadatele, 
zdravotní stav, délka jeho evidence v seznamu osob, které mají zájem 
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, aj. Žadatelům bude 
umožněna prohlídka budovy. 
Provozovatelem pečovatelské služby bude Diakonie ČCE – středisko 
v Rýmařově. Rozsah služby si určí klienti na základě svých potřeb. 
Rýmařovské středisko Diakonie ČCE nabízí pomoc například při 
osobní hygieně, v chodu domácnosti, zajištění stravy nebo ošetřova-
telskou péči. 
Město Rýmařov získalo na výstavbu 
domu s pečovatelskou službou pří-
slib dotace ve výši 11,4 mil. korun z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj Podpora bydlení pro rok 2021, podprogram Podporované byty. 
Stavbu realizovala společnost RÝMSTAV CZ, spol. s r. o., vybraná ve 
výběrovém řízení, za celkovou cenu 39 358 053 Kč bez DPH.

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: redakce

Husova ulice prošla kompletní rekonstrukcí
V těchto dnech byla dokončena rekonstrukce Husovy ulice, která lemuje 
rýmařovské náměstí Míru z jižní a východní strany. Kromě opravy ko-
munikace a chodníků zde vznikla nová parkovací stání nebo altány pro 
posezení. Součástí stavby bylo vybudování chodníku k autobusovému 
nádraží, revitalizace zeleně a nové veřejné osvětlení. 
Opravy Husovy ulice začaly na podzim roku 2021, kdy byly provede-
ny výkopy a uložení dešťové kanalizace. V říjnu byl po dlouhých pe-
ripetiích s vlastníkem odstraněn prodejní stánek typu Okal, který stál 
na jedné z dotčených ploch. Stavba byla následně odvezena k usklad-
nění, jelikož kvůli exekučnímu příkazu nešlo o klasickou demolici. 
Přes zimní období byly stavební práce pozastaveny a obnoveny byly 
letos na jaře. 
V dubnu došlo k odstranění původní vrstvy vozovky a dokončení sta-
vebních prací na nové dešťové kanalizaci. Současně byly zahájeny 
výkopové práce pro položení vedení veřejného osvětlení, které se po-
dařilo zkoordinovat s pokládkou vedení optického kabelu společnosti 
CETIN a s pokládkou chráničky pro přeložení nadzemního vedení 
elektřiny do země.
Současně s výkopovými pracemi prováděli pracovníci Národního 
památkového ústavu z opavského pracoviště archeologický vý-
zkum. V uličce vedle rýmařovského muzea, spojující Husovu ulici 
s náměstím Míru, odkryli archeologové valounovou štětovou dlažbu  

z 2. poloviny 18. století. Mezi další nálezy patřily základy domu 
z přelomu 14. a 15. století, který zanikl požárem, nebo opracovaný 
razovský tufit – hornina vulkanického původu, která byla díky své 

Nová budova domu s pečovatelskou službou na Lidické ulici Malometrážní byty jsou vybaveny moderní kuchyňskou linkou

Nový chodník k autobusovému nádraží
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Fraktály oživí travnatý prostor na Husově ulici vedle muzea

Zastupitelstvo schválilo realizaci uměleckých děl  
ve veřejném prostoru

Městské muzeum Rýmařov v souvislosti s opravou Husovy ulice navrhlo 
trvalé umístění uměleckých děl Lubomíra Dostála na travnaté ploše ve-
dle budovy muzea a v parčíku u autobusového nádraží.
Ředitelka muzea Růžena Zapletalová ke svému návrhu uvedla: „Po-
kusme  se  vnést  do  struktury města  výjimečnost,  vytvořme  příjemné 
prostředí pro  setkávání  se  s uměním. Vsazením uměleckého díla do 
veřejného prostoru zvelebíme lokalitu, v níž můžeme trávit čas s přá-
teli nebo odpočívat. Dopomůžeme tak rovněž překonání bariéry pro 
pochopení současného umění. Prostorová výtvarná díla byla součástí 
veřejného  prostoru  odnepaměti  (kašny,  sochy, morové  sloupy,  kříže 
aj.). V Rýmařově se poslední kvalitní sochařské dílo ve veřejném pro-
storu osadilo v roce 1991 – socha Otevřená brána od rýmařovského 
rodáka, významného německého výtvarníka Herberta Dlouhého, kte-
rý svou plastiku navíc městu věnoval. Od té doby nevzniklo v prosto-
ru města nic dalšího. Oprava zmíněných dvou ulic tedy přímo vybízí 
k realizaci popsaného záměru.“
Objekt Fraktály malíře, sochaře a keramika Lubomíra Dostála 
(*1950) oživí travnatou plochu na Husově ulici vedle budovy mu-
zea. V parku vedle autobusového nádraží bude instalováno další dílo 
tohoto autora s názvem Čarokruh. Lubomír Dostál má mimo jiné 

silné vazby na Rýmařovsko, patří do okruhu přátel rýmařovského 
Spolku OCTOPUS. V roce 1984 a 2016 vystavoval u Štreitů na So-
vinci, v letech 1994, 1995, 1997, 2000, 2004, 2021 kolektivně či sa-

mostatně v Galerii Octopus rýmařovského muzea. Dostál 
vytvořil už několik realizací ve veřejném prostoru: fontánu 
v obchodním domě v Losinách (1990), reliéf na zdi pro-
dejny v Brně (1992), kaple v Moravském Berouně (1992), 
sochu Plastici v Moravském Berouně (1994), schodiště 
s fontánou na dvorku domu na Dolním náměstí v Olo-
mouci (1995), sochu Kaple v Hradci nad Moravicí (2000), 
fontánu se sochami kapek v Moravském Berouně (2010), 
plastickou mapu přehrady Slezská Harta (2015) ad. Dostál 
rovněž vytvořil ilustrace k publikacím I. Šindlářové Soví 
král. Tajemné příběhy z Nízkého Jeseníku I. a K. Křepelky 
Tančící hvězdy.
Na základě doporučení komise pro kulturu, cestovní ruch 
a mezinárodní vztahy, hospodářské komise i rady města 
zastupitelé rozhodli na zasedání 20. září 2022 o realizaci 
navrhovaných uměleckých děl ve veřejném prostoru města. 

JS
Zdroj: materiály ze zasedání do zastupitelstva

tvrdosti po staletí používána jako oblíbený stavební materiál.
Po ukončení výkopových prací a přípravě podloží byl položen nový 
povrch komunikace a chodníků ze žulových kostek. Za domy na ná-
městí Míru vznikly odpočinkové plochy pro obyvatele včetně nové 
opěrné zídky. Postaveny zde byly také altány s lavičkami pro poseze-
ní, určené veřejnosti.
Podél Husovy ulice vzniklo 27 nových parkovacích míst, šikmých 
i podélných, a nové stání pro kontejnery. Součástí rekonstrukce jsou 
sadové úpravy, které provedla odborná firma STROMMY COMPA-
NY, s. r. o. Vysázeno bylo 801 kusů rostlin a okrasných keřů.
Původní chodník vedoucí z Husovy ulice na autobusové nádraží byl 
odstraněn a nahrazen novým, přímo navazujícím na uličku z náměstí 
Míru a chodník na Lipové ulici. Součástí je i zábradlí pro snadnější 
schůdnost zejména v zimním období. Terén v této části byl upraven 
a rovněž osázen zelení. 
„Jsem velice rád, že se podařilo Husovu ulici opravit. Šlo o poslední 
část centra města, která nebyla revitalizována. Tímto krokem získala 
celá památková zóna důstojný vzhled. Oceňuji  také nová parkovací 
místa, kterých je v centru nedostatek,“ vyjádřil se rýmařovský staros-
ta Luděk Šimko. 
Součástí rekonstrukce bylo i zřízení nového veřejného osvětlení. Na 

vybraných místech bude instalováno jedenáct laviček a odpadkové 
koše. Stavbu realizovala společnost JR STaKR, s. r. o.

Text a foto: Jana Hrbáčová 
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Dřevěné altány lákají k posezení

Další dílo vznikne v parku u autobusového nádraží
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Rýmařov bude mít nového zubního lékaře
Město Rýmařov ve spolupráci se Sdruženým zdravotnickým zařízením 
Krnov dokončilo novou zubní ordinaci na poliklinice. Náklady na rekon-
strukci prostor bývalé zubní ordinace byly hrazeny z rozpočtu příspěv-
kové organizace Byterm. Nové vybavení moderní technikou včetně OPG 
rentgenu zaplatil Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem krnovské 
nemocnice.

Aby se v ordinaci mohlo začít pracovat, je potřeba v dohledné době 
realizovat několik administrativních kroků. „Pokud budeme optimisté 
a vše půjde dobře, tak první pacienti by v ordinaci mohli být ošetřeni 
na přelomu listopadu a prosince. Chápeme občany, že se už nyní snaží 
hlásit  k  zubaři,  ale musí  ještě  vydržet. O spuštění předregistrace  je 
budeme včas informovat. Podstatné je, že stejně jako v Krnově a dal-
ších městech bude nabírání pacientů postupné, jelikož je s registrací 
pacienta spojena prohlídka lékařem a ošetření chrupu. Tudíž i v Kr-

nově a dalších městech budou naše zubní ordinace postupně nabírat 
další pacienty,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, 
MBA.
Starosta Rýmařova Ing. Luděk Šimko má z nové zubní ordinace ra-
dost: „Jsem moc rád, že pan ředitel Ladislav Václavec nezapomněl 
na Rýmařovsko a i nám reálně pomáhá řešit problém s nedostatkem 
zubních lékařů. Ze strany města jsme udělali maximum, aby byly pro-
story pro ordinaci důstojné. Věřím, že v budoucnu v našem městě bude 
krnovská nemocnice provozovat i další ordinace, aby občané Rýma-
řovska měli zajištěnu kvalitní a dostupnou zdravotní péči.“
O předregistraci do nové zubní ordinace budou občané včas informo-
váni na webových stránkách města Rýmařova a Sdruženého zdravot-
nického zařízení Krnov.

Text a foto: Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Dotklo se vás zdražení energií?  
Můžete zažádat o příspěvek na bydlení

Jako jednotlivec i rodina s nižšími příjmy můžete zažádat o jednu ze 
státních forem pomoci – tzv. příspěvek na bydlení. Jde o dávku, která 
přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením.
Příspěvek na bydlení se odvíjí od vašich příjmů, nákladů, počtu osob 
společně žijících v bytě a lokalitě bydliště. Příspěvek se počítá jako 
rozdíl mezi 30 % (příp. 35 %) čistého příjmu rodiny a náklady na 
bydlení. Jsou-li vypočtené náklady na bydlení nižší než normativní, 
vstupují do výpočtu ty skutečné. V opačném případě se počítá s nor-
mativními. Normativní náklady na bydlení jsou průměrné náklady 
na bydlení podle velikosti obce (u nájemních bytů) a počtu členů do-
mácnosti.
Rodinou jsou myšleni rodiče a nezletilé nezaopatřené (i zaopatřené) 
děti, manželé, partneři, rodiče a zletilé děti (užívají-li s rodiči byt 
a nejsou-li posuzovány s jinými osobami), ale i jiné osoby užívající 
společně byt, které spolu zároveň trvale žijí a uhrazují náklady na by-
dlení.
Žadatel o příspěvek musí bydlet ve vlastním bytě či domě, v nájmu 
nebo družstevním bytě. Není přitom nutné mít v místě, kde skutečně 
bydlíte, trvalý pobyt.
Do příjmů se počítá plat nebo mzda, všechny typy důchodů, výživné, 
porodné, rodičovský příspěvek, mateřská, nemocenská a další dávky 
nemocenského pojištění, přídavky na děti, podpora v nezaměstna-
nosti, a to všech společně posuzovaných osob, tedy celé rodiny, která 
v bytě bydlí.
Mezi náklady na bydlení patří:
•	 nájemné či srovnatelné náklady dle počtu osob v rodině,

•	 energie (plyn, elektřina a plnění poskytované s užíváním bytu – 
např. vodné a stočné, osvětlení společných prostor, ústřední topení, 
teplá užitková voda, společná televizní anténa).

O příspěvek na bydlení můžete zažádat online na webu Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka
-komunikace nebo osobně na úřadu práce – třída Hrdinů 601/16, 
795 01 Rýmařov, tel.: +420 950 106 259, e-mail: podatelna.
br@uradprace.cz.
S žádostí je třeba doložit příjmy rodiny či jednotlivce, nájemní/pod-
nájemní smlouvu, doklad prokazující vlastnictví bytu/domu, poslední 
vyúčtování elektřiny, plynu a úhradu nákladů na bydlení za předchozí 
čtvrtletí (např. žádost podána v 07/2022 – příjmy a úhrada nákladů na 
bydlení za měsíce 04/2022, 05/2022, 06/2022). Nárok na výplatu 
dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max.  
3 měsíce zpětně.
Zda máte nárok na příspěvek na bydlení, můžete orientačně zjistit 
online: www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku
-na-bydleni
V případě potřeby pomoci s uplatněním příspěvku na bydlení nebo 
bližších informací ve věci příspěvku je možné obrátit se na pracov-
níky odboru sociálních věcí MěÚ Rýmařov: Petru Rohanovou, DiS., 
tel.: 554 254 211, e-mail: rohanova.petra@rymarov.cz, nebo Bc. Pav-
línu Chlupovou, DiS., tel.: 554 254 218, e-mail: chlupova.pavlina@
rymarov.cz.

Petra Rohanová, Pavlína Chlupová
MěÚ Rýmařov, odbor sociálních věcí
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TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÝMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici vedoucí/vedoucího odboru právní a živnostenský úřad

(vhodné i pro absolventa VŠ)

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu nemoci nebo 

mateřské či rodičovské dovolené
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 11. platová třída – v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a naříze-
ním vlády č. 341/2017 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, vše ve znění pozdějších předpisů

Nabízíme: zajímavou a různorodou práci, osobní pří-
platek a příplatek za vedení,

 možnost získání bytu, pružnou pracovní 
dobu, 3 dny indispozičního volna, čerpání 
dalších zaměstnaneckých výhod

Popis pracovní činnosti:
Vedoucí odboru právní a živnostenský úřad zejména:
	poskytuje právní poradenství vedení města a jeho orgánům a jednot-

livým odborům Městského úřadu Rýmařov, 
	zastává funkci garanta právní nezávadnosti smluv uzavíraných mezi 

městem Rýmařovem a jinými subjekty,
	plní úlohu opatrovníka ve správních řízeních vedených odbory Měst-

ského úřadu Rýmařov, vyjma odboru sociálních věcí,
	koordinuje a usměrňuje živnostenský úřad.
Zákonné požadavky na uchazeče:  
(dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých předpisů, v platném znění): 
	fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
	státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým poby-

tem v České republice, který ovládá český jazyk,
	způsobilost k právním úkonům,
	trestní bezúhonnost,
	ovládání jednacího jazyka,
	splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 

Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon někte-
rých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozděj-
ších předpisů (tj. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení). 
Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 
1. 12. 1971.

Jiné požadavky na uchazeče:
Požadované vzdělání:
	vzdělání vysokoškolské – absolvent právnické fakulty v magister-

ském programu v oboru právo a právní věda.
Požadované znalosti a dovednosti:
	výborná znalost právních předpisů souvisejících s výkonem samo-

statné a přenesené působnosti města vztahujících se k vykonávané 
práci,

	velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC.
Výhodou:
	praxe ve státní správě nebo samosprávě,
	zkušenost s vedením kolektivu a organizační schopnosti,
	řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidičská praxe.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
	označení výběrového řízení,
	jméno, příjmení a titul uchazeče,
	datum a místo narození uchazeče,
	státní příslušnost uchazeče, 
	místo trvalého pobytu uchazeče,
	číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
	kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,

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

lostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výběrového 
řízení,

	výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích stát-
ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá-
vá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	osvědčení Ministerstva vnitra ČR (tzv. lustrační osvědčení) podle  

§ 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů, popř. jeho 
ověřená kopie (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání); nevztahuje 
se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971,

	čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 písm.  
d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.; nevztahuje se na uchazeče narozené 
po 1. 12. 1971,

	souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely to-
hoto výběrového řízení. 

Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 
795 01 Rýmařov 
Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrové-
mu řízení: 
1. Elektronická podoba
a) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové 

schránky – 7zkbugk. V předmětu zprávy uveďte text: „Výběrové 
řízení Vedoucí odboru právní a živnostenský úřad – Neotvírat“. Veš-
keré požadované dokumenty musí být autorizovaně konvertovány 
(více zde: Autorizovaná konverze dokumentů – Česká pošta /ceska-
posta.cz/). 

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

b) Prostřednictvím e-podatelny (podatelna@rymarov.cz); přihláška 
může být podána s i bez uznávaného elektronického podpisu. Je-li 
přihláška podána bez uznávaného elektronického podpisu, je ucha-
zeč povinen doplnit svůj podpis na přihlášce nejpozději do 3 pracov-
ních dnů ode dne odeslání přihlášky. Požadované přílohy mohou být 
autorizovaně konvertovány či doloženy v listinné podobě.

2. Listinná podoba
Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb Čes-
ké pošty či osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Rýmařov, 
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Na obálku vyznačte text: „Vý-
běrové řízení Vedoucí odboru právní a živnostenský úřad – Neotvírat“. 
Lhůta pro podání přihlášky:  31. 10. 2022 
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení 
zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům ozná-
meno písemně až po ukončení výběrového řízení. Uchazeč nese ná-
klady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Souhlas se zpra-
cováním 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 výpis z RT (doručené v listinné podobě) 
zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům. 
Bližší informace v případě dotazů podá Mgr. Monika Krykorková, ta-
jemnice Městského úřadu Rýmařov, tel.: 554 254 132.

Mgr. Monika Krykorková 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT09/2022

18

TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÝMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici referenta/referentky odboru dopravy a silničního hospodářství 

– výkon agendy na úseku přestupkového řízení

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup:  1. listopadu 2022, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 9.–11. platová třída v závislosti na dosa-

ženém vzdělání, v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a naří-
zením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, vše ve znění pozdějších 
předpisů

Nabízíme: zajímavou a různorodou práci, osobní pří-
platek, možnost získání bytu, pružnou pra-
covní dobu, 3 dny indispozičního volna, 
čerpání dalších zaměstnaneckých výhod

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

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

	projednávání přestupků dle výše uvedených právních předpisů.

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

tem v České republice, který ovládá český jazyk,
	způsobilost k právním úkonům,
	trestní bezúhonnost,
	ovládání jednacího jazyka.

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

gramu v oboru právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně práv-
ní studia na vysoké škole v České republice, 

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

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

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

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

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
	označení výběrového řízení,
	jméno, příjmení a titul uchazeče,
	datum a místo narození uchazeče,
	státní příslušnost uchazeče, 
	místo trvalého pobytu uchazeče,
	číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, 

jde-li o cizího státního občana,
	kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
	datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které uchazeč k písemné přihlášce přiloží: 
	životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných zna-

lostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výběrového 
řízení,

	výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

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

hoto výběrového řízení.

Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 
230/1, 795 01 Rýmařov 

Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrové-
mu řízení: 

1. Elektronická podoba
a) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové 

schránky – 7zkbugk. V předmětu zprávy uveďte text: „Výběrové 
řízení Referent/referentka odboru dopravy a silničního hospodář-
ství – Neotvírat“. Veškeré požadované dokumenty musí být autori-
zovaně konvertovány (více zde: Autorizovaná konverze dokumen-
tů – Česká pošta /ceskaposta.cz/). 

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

b) Prostřednictvím e-podatelny (podatelna@rymarov.cz); přihláška 
může být podána s i bez uznávaného elektronického podpisu. Je-li 
přihláška podána bez uznávaného elektronického podpisu, je ucha-
zeč povinen doplnit svůj podpis na přihlášce nejpozději do 3 pra-
covních dnů ode dne odeslání přihlášky. Požadované přílohy mo-
hou být autorizovaně konvertovány či doloženy v listinné podobě.

2. Listinná podoba
Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb Čes-
ké pošty či osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Rýmařov, 
náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Na obálku vyznačte text: „Vý-
běrové řízení Referent/referentka odboru dopravy a silničního hospo-
dářství – Neotvírat“.

Lhůta pro podání přihlášky:   31. 10. 2022

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení 
zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdyko-
liv 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 výpis z RT (doručené v listinné 
podobě) zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.
Pro bližší informace k náplni práce prosím kontaktujte vedoucí od-
boru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Rýmařov 
Bc. Renatu Vyslyšelovou, tel.: 554 254 260. Ostatní dotazy k výbě-
rovému řízení podá Mgr. Monika Krykorková, tajemnice Městského 
úřadu Rýmařov, tel. 554 254 132.

Mgr. Monika Krykorková 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov
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Občany Rýmařova na podzim čeká čipování popelnic
Míra třídění v našem městě dosahuje 25 %, podle nového zákona o od-
padech ale musíme v roce 2025 vytřídit 60 % odpadů. Je proto před 
námi ještě dlouhá cesta, na které se musí podílet každý z nás. 
Víme, že změna nestojí jen na občanech, a tak jsme se společně 
s městem rozhodli zavést novinky, které nám pomohou udržet odpa-
dové hospodářství pod kontrolou. Jako první krok ke změnám proto 
od října 2022 spouštíme evidenci směsného komunálního odpadu. 
Nádoby budou označeny speciálními RFID čipy. Při vývozu se do 
evidenčního systému načtou informace o místě, druhu a množství 
odpadu. Tyto informace pak využijeme ke zlepšení našeho odpado-
vého hospodářství (např. k optimalizaci počtu nádob v jednotlivých 
domácnostech), čímž můžeme ušetřit nemalé peníze a investovat je 
do jiných oblastí. 

Jak bude čipování nádob na směsný komunální odpad probíhat?
Označování (čipování) nádob bude probíhat od října na celém území 
města Rýmařova a jeho místních částí. Žádáme vás proto o vystave-
ní a ponechání přístupných veškerých (tedy i prázdných) nádob, 
které používáte na směsný komunální odpad. Své nádoby prosím 
viditelně označte číslem popisným (např. zavěsit štítek, popsat fi-
xem vnitřní část víka apod.), aby zaměstnanci při čipování věděli, 
ke kterému domu nádoba patří. Zaevidovaná a očipovaná nádoba 
bude následně označena černožlutou samolepkou. Neočipované ná-
doby se již nadále nebudou vyvážet.

Každý občan v našem městě minulý rok v průměru vyprodukoval 223 
kg směsného komunálního odpadu a 101 kg objemného odpadu. Cel-
kem tedy 324 kg, přitom limit byl 200 kg. To je obrovské množství 
a poplatky za překročení zákonných limitů nás neminuly. V roce 2029 
bude limit snížen na pouhých 120 kg/občan/rok a každá tuna navíc 
nás vyjde na 1 850 Kč. Toto drastické zdražování se pak může promít-
nout i do poplatků za odpady u samotných občanů. Proto je v zájmu 

každého z nás uchopit do rukou tu jedinou zbraň, kterou máme – sní-
žit objem směsného a objemného odpadu v našem městě. Toho docílí-
me i tím, že budeme vytvářet méně odpadu a začneme pořádně třídit.
Děkujeme všem občanům za spolupráci a těšíme se na společné budo-
vání města s minimem odpadů.

Irena Orságová
jednatelka Městských služeb Rýmařov

Zdroj: www.meneodpadu.cz

Prvňáčci nastupovali do školy s úsměvem
Starosta Luděk Šimko, místostarostka Lenka Vavřičková, ředitel základ-
ní školy Jan Jablončík a nová zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Renata 
Baslarová společně zahájili školní rok ve třídách nově nastupujících 
prvňáčků v budově na Národní ulici. 
V první školní den dorazila většina dětí do školy s úsměvem a s po-
četným doprovodem rodinných příslušníků. Do prvních tříd letos 
nastoupilo celkem 64 dětí, odklad povinné školní docházky mělo 22 

žáků. Prvňáci byli rozděleni do tří tříd. Kromě učitelek budou ve dvou 
třídách působit také asistentky pedagoga. 
Slova na úvod se v jednotlivých třídách ujala zástupkyně ředitele 
pro 1. stupeň Renata Baslarová, která popřála novým žákům, aby se 
jim ve škole líbilo, a prozradila jim, že se ve škole schovává školní 
skřítek. Starosta Luděk Šimko s místostarostkou Lenkou Vavřičko-

Užitečná informace

Školství
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Poznávací exkurze do Prahy
Jak je zvykem, i letos se třídy maturitních ročníků 8. A a 4MAS vydaly 
na poznávací exkurzi do české metropole. Cesta začala v pondělí 5. září 
v Olomouci, odkud jsme vlakem vyrazili do cílové stanice s cedulí Praha 
Hlavní nádraží. 

Po ubytování se celá skupina účastníků připravila na první poznáva-
cí den v Praze a vyrazila metrem na zastávku Malostranská, odkud 
směřovala do Senátu PČR. Po krátkém čekání se k nám připojila prů-
vodkyně, která nás provedla prostory Valdštejnského paláce, kde dnes 
Senát PČR sídlí. Podařilo se nám nahlédnout jak do sálů, které pama-
tují přítomnost původního majitele Albrechta z Valdštejna, vojevůdce 
a nejvyššího velitele císařských vojsk v době třicetileté války, tak do 
konírny, která je dnes přebudována na hlavní jednací sál senátorů. 
Pondělní večer jsme završili návštěvou Divadla v Dlouhé. Herci v in-
scenaci Bez roucha divákům demonstrovali, jak může vypadat zkou-
šení divadelní hry. 
Úterní dopoledne bylo věnováno Židovskému městu. V tamním mu-
zeu jsme se zúčastnili přednášky o judaismu, židovských zvycích 
a tradicích. Následně jsme absolvovali prohlídku tří synagog – Sta-
ronové, Španělské a Klausové – a Starého židovského hřbitova, který 
na mnohé z nás zapůsobil svým duchem. Naše další kroky vedly na 
Vyšehrad, kde jsme se prošli okolo starých hradeb a navštívili Slavín, 
hřbitov významných osobností Prahy a České republiky. 
Ve středu jsme se vydali navštívit Pražský hrad, největší hradní kom-
plex v Evropě. Nejdříve jsme nahlédli do Chrámu sv. Víta, obdivovali 
nádheru vitrážových oken, kterým sluneční paprsky dodávaly sílu 
prosvítit mnohé části katedrály. Později jsme zavítali do Vladislav-
ského sálu a přilehlých prostor, kde jsme se například mohli oknem 

poměrně zblízka podívat, kudy „proletěli“ státní úředníci při druhé 
pražské defenestraci. Po prohlídce Hradu jsme ještě navštívili místo 
posledního odpočinku svaté Ludmily – baziliku svatého Jiří – a domy 
Zlaté uličky. Královskou cestou jsme se dostali přes Karlův most 
k Obecnímu domu, kde jsme se rozešli a každý mohl s odpolednem 
naložit podle svých plánů. 
Předposlední den naší exkurze byl věnován Národnímu památníku 
hrdinů heydrichiády, který se nachází v pravoslavném chrámu sva-
tého Cyrila a Metoděje. Po promítnutí dvacetiminutového a historic-
ky kvalitně zpracovaného filmu o atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha jsme nahlédli do krypty, ve které se 
atentátníci a parašutisté ukrývali. Prakticky nedotčené místo jejich 
posledních dnů na každého z nás alespoň do určité míry zapůsobilo. 
Naším dalším cílem byl Petřín, kam jsme vyjeli lanovkou a kde jsme 
měli možnost navštívit Petřínskou věž nebo zrcadlové bludiště. Přes 
prostranství Pražského hradu jsme se pěšky přesunuli každý po své 
ose na ubytování. Večer jsme vyjeli tramvají k Národnímu divadlu, 
prohlédli si celou jeho budovu a poté jsme doslova „prožili“ velmi 
vydařené zpracování Kytice, stěžejního díla obrozence Karla Jaro-
míra Erbena. 
V pátek – poslední den naší exkurze – jsme si dopoledne sbalili za-
vazadla a před odjezdem ještě navštívili muzea – jedna skupina Tech-
nické muzeum, druhá Národní, kde jsme navštívili mnohé expozice. 
Pro nás nejzajímavější byla asi expozice o evoluci. Poté jsme si vy-
zvedli zavazadla a přemístili se na Hlavní nádraží, abychom opustili 
město sta věží a vydali se vstříc svým domovům. 

Roman Popelka
Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Foto: archiv školy

Modernizace zemědělské techniky pro výuku učebního oboru  
Opravář zemědělských strojů

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, 
je zapojena do projektu OKAP II (Odborné, kariérové a polytechnické 
vzdělávání), a díky tomu jsme mohli modernizovat zastaralou země-
dělskou mechanizaci. Pořídili jsme nové vybavení za cca 5,5 milionu 
korun. Největší investicí byl nákup nového traktoru a sběracího vozu. 
Vítězná firma, která vzešla z výběrového řízení, nám dodala traktor 

Deutz-Fahr o výkonu 100 koní, který je doplněn druhou sadou pe-
dálů pro učitele, aby se mohli studenti učit s novými stroji pracovat 
v polních podmínkách a vyučující měl stálou kontrolu nad strojem. 
Traktor je osazen i novým čelním nakladačem s nejpoužívanějším pří-
slušenstvím, lopatou, paletizačními kovanými vidlemi a drapákovými 
vidlemi. Nový sběrací vůz zn. Pöttinger Primo pro sklizeň píce, sena 

vou donesli dětem drobné dárky a popřáli jim, aby se jim líbilo hraní 
s písmeny a čísly, aby si užili velké dobrodružství, kterým škola je, 
měli radost z nových poznatků i dalších kamarádů. Ředitel školy Jan 
Jablončík se na úvod prvňáčků zeptal, kdo se těšil do školy, a všechny 

ruce dětí byly hned nahoře. Popřál jim, aby se do školy těšily i násle-
dující dny a týdny, ideálně celé roky, a také aby se jich, rodičů i jejich 
učitelek držely radost a úsměv.

Foto a text: JS
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Léto na Gymnáziu a Střední odborné škole Rýmařov

Učitelé Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, p. o, nezaháleli ani 
o prázdninách. V letních měsících na naší škole proběhlo několik kurzů, 
stáží či školení, které bylo možné zorganizovat a financovat díky projek-
tu OKAP II, do nějž je naše škola zapojena.
Na konci srpna se konal dvoudenní pobytový výjezd se školením pe-
dagogů, které jim umožnilo prohloubit znalosti v oblasti formativního 
hodnocení. Účastníci pracovali samostatně i ve skupinách a seznamo-
vali se podrobně s nástrojem pedagogické komunikace, orientované na 
dosažení společného cíle žáka a učitele a podporu dalšího efektivního 
učení a kompletního porozumění probírané látce. Procvičovali formy 
zpětné vazby, která je v procesu formativního hodnocení poskytována 
učiteli i žákovi a je důležitá pro jejich vzájemnou spolupráci. 
Další školení, které mohli učitelé absolvovat, bylo zaměřeno na zvlá-
dání stresových situací a zajisté nejoblíbenějším se stal kurz Moleku-
lární mixologie a Přípravy míšených nápojů. Oba poslední zmiňované 
kurzy byly součástí delších školení, která vybraní pedagogové absol-
vovali v průběhu celých prázdnin.

V srpnu také plnili učitelé odborných předmětů klíčovou aktivitu Stáž 
u zaměstnavatele – Globus, během níž byli zapojeni do denního pro-
vozu a výroby pokrmů. 

Martina Ujfaluši 
Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Foto: archiv školy

a slámy je vybaven řezacím ústrojím s 31 noži, díky čemuž lze sklí-
zenou hmotu řezat na délku 4,5 cm. Pro sečení pícnin jsme pořídili 
zadní nesený diskový a také bubnový rotační žací stroj včetně sady 
vysokých plazů pro změnu výšky strniště.
Pro polní práce jsme získali nový čtyřradličný otočný pluh a dvou-
kotoučové nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv. Pro předseťovou 
přípravu půdy jsme zakoupili 
kultivátor se třemi typy kypřících 
radliček a dvěma sadami stru-
nových válců pro drcení hrud na 
urovnání povrchu. Studenti se na-
učí seřizovat a opravovat i nový 
secí stroj vybavený elektrickým 
systémem pro kolejové řádky.
A jelikož je v novém rámcovém 
vzdělávacím programu pro tento 
učební obor kladen větší důraz na 
chemickou ochranu rostlin, po-
řídili jsme i nový nesený postři-
kovač, vybavený hydraulickým 
zdvihem ramen a pěnovým znač-

kovačem pro lepší orientaci při práci na poli.
Všechny nové zemědělské stroje jsou určeny pro výuku studentů, kteří 
by se je měli naučit seřizovat, opravovat a také přímo na poli obsluho-
vat. Díky tomu najdou uplatnění na okolních zemědělských farmách.
    Mgr. Bronislav Koňařík

učitel odborných předmětů
Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Foto: archiv školyNesený postřikovač

Traktor s čelním nakladačem a sběracím vozem

Imatrikulace žáků třídy primy 
Za přítomnosti rodičů, prarodičů, učitelů a vedení školy byli uvedeni 
do studentského stavu chlapci a dívky nastupující k osmiletému studiu 
Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov. Vedení školy a vyučující 
pro děti připravili slavnostní zahájení školního roku, které mělo podobu 
imatrikulace.

Na začátku slavnostního aktu, který se konal v obřadní síni janovického 
zámku, vstoupili žáci se svými učiteli za zvuku fanfár. Na úvod promlu-
vila třídní učitelka Elvíra Šimůnková a popřála všem hodně úspěchů na 
nové škole. Ředitelka Zdena Kovaříková ve svém projevu řekla: „Stu-
dium na víceletém gymnáziu  je velkým krokem pro vás  i vaše rodiče, 
dnešním přijetím se zavazujete k plnění povinností a závazků vůči své 
nové škole. Budete se řádně a zodpovědně učit, budete studovat, bádat 
a poznávat, a to po celých osm let. Budete se připravovat na maturitní 
zkoušku. K tomu vám nabízíme velmi dobré podmínky, máme mnoho la-
boratoří, odborné učebny, robotické stavebnice, tablety a mikroskopy. 
Takže si budete dále hrát, ale už jako studenti. Dnes je váš slavnostní 
den, proto si zasloužíte patřičnou pozornost.“
Následovalo představování nových studentů, kteří obdrželi imatri-
kulační list, růži a dárek od firmy Turistické známky. Primáni hned 
v prvních zářijových dnech absolvovali také společný adaptační kurz, 
kde se více poznali. 
Přejeme novým gymnazistům hodně úspěchů i vytrvalosti při zvládá-
ní náročného studia.

Foto a text: JS
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Středisko volného času
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Dětským cyklistickým závodům letos přálo počasí
Středisko volného času Rýmařov upořádalo v pátek 16. září ve Staré 
Vsi tradiční cyklistické závody pro děti z mateřských a základních škol. 
Počasí na rozdíl od minulého ročníku závodníkům přálo. Na start se 
postavily téměř tři desítky malých cyklistů. Závodilo se v několika 
kategoriích, přičemž nejmladší děti musely ujet 320metrový okruh 
a nejstarší závodníky čekala trať měřící 2,3 kilometru, která vedla 
po asfaltu i terénem. Za mohutného povzbuzování publika závodníci 
finišovali s mnohdy těsnými výsledky. Sladkou odměnu a diplom na-
konec vybojovali všichni. Děkujeme dětem za účast a rodičům a pra-
rodičům za skvělou atmosféru. 

Text a foto: Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Odpoledne 22. srpna neznámý pachatel ukradl 
finanční hotovost přes 51 tisíc korun z dodáv-
ky zaparkované v Horním Městě. Rozbil při-

tom okno vozu, a způsobil tím celkovou škodu za 

téměř 57 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení v Rýmařově při-
jmou jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele, 
i anonymně na telefonním čísle 974 731 751.

Policejní zápisník

Zloděj ukradl hotovost z dodávky

Vloupání do jídelny na Radniční ulici
V noci z 24. na 25. srpna neznámý pachatel vytlačil okno jídelny 
a cukrárny na Radniční ulici v Rýmařově, vnikl dovnitř a odcizil 
uloženou finanční hotovost. Celková hmotná škoda byla vyčíslena 
na dva a půl tisíce korun. Místo činu prohledal i policejní psovod se 
služebním psem, který vypracoval pachovou stopu v délce 300 metrů 

od objektu přes přilehlý park až k Pivovarské ulici, dále přes zdejší 
sídliště až k prodejně potravin. Policisté z obvodního oddělení v Rý-
mařově přijmou jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby 
pachatele, i anonymně na telefonním čísle 974 731 751, případně na 
bezplatné lince 158.

Zloděj vnikl do restaurace na náměstí Míru
Chvíli po půlnoci 30. srpna neznámý pachatel rozbil okno pohostin-
ství na náměstí Míru v Rýmařově a vloupal se dovnitř. Z výčepního 
prostoru restaurace odcizil cigarety a plechovou pokladnu s hotovos-

tí. Způsobená škoda činí více než 11 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.

Zloděj se vloupal do dvou provozoven v Břidličné
V noci ze 14. na 15. září se odehrálo další vloupání, tentokrát do dvou 
provozoven na Nábřežní ulici v Břidličné. Zloděj vnikl do místní cuk-
rárny a kromě finanční hotovosti odtud odnesl i pochutiny. Vloupal 
se rovněž do sousedních prostor květinářství a odcizil drobné mince 

a mobilní telefon značky Nokia. Vznikla celková škoda za 3 tisíce 
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.

Po nehodě u Ondřejova řidiče transportoval vrtulník 
Ve čtvrtek 8. září havaroval 33letý řidič z Jesenicka, když při průjezdu 
zatáčkou v katastru obce Ondřejov dostal na mokré vozovce smyk. 
Vyjel ze silnice, narazil do vzrostlého stromu a převrátil auto přes 
střechu. Při nehodě utrpěl řidič zranění s nutností leteckého transpor-

tu do Fakultní nemocnice v Ostravě. Hmotná škoda byla vyčíslena na 
100 tisíc korun. 

Policisté navštívili děti na příměstských a pobytových táborech
Každoročně během letních prázdnin navštěvují policisté dětské tábory 
a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Právě příměstské a pobytové tá-
bory jsou místem, kde se mohou policejní preventisté setkávat s dětmi 
i v období, kdy jsou školská zařízení uzavřena. 
Děti, které strávily část prázdnin na pobytových táborech v Roudně, 
Malé Štáhli nebo v Nové Vsi, měly možnost setkat se s policisty. Ti 
s dětmi hovořili zejména o bezpečném chování v období prázdnin, 
ale také o kyberšikaně. K těmto setkáním patří také ukázka policejní 
techniky, výstroje, výzbroje a dalšího vybavení. I přes pracovní vytí-
žení jeden z táborů navštívili policejní psovodi, kteří se svými čtyř-
nohými kolegy předvedli ukázku výcviku poslušnosti nebo zadržení 

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK 

oddělení tisku
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Po stopách historie
S nadšením jsem přečetl dílo rýmařovského historika Jiřího Karla Rý-
mařov v dějinách. Tak by měl vypadat dějepis – aby obsah nenudil, 
zaujal, vzdělával. Dával více informací i o rodném kraji a společnosti. 
Jinak než současné učebnice, které ještě stále „citlivě“ vynechávají, 
obcházejí a mlží hořké pravdy nehrdých údobí a vynechávají jména 
prokletých aktérů.

Popisovaná místa a děje se staly inspirací pro poznávací akci turistů 
ze Štítecka. Nedělní výlet jsem vedl po okruhu, který je pojmenován 
po učiteli Vychodilovi, který prý zanechal ve svých žácích spoustu 
zážitků z vycházek po okolí. Opouštíme Rýmařov Komenského ulicí 
směrem na Ondřejov. Nejdřív se otevře krásný výhled na město s ku-
lisou Jeseníků, pak sestupujeme do údolí Ondřejovského potoka. Je 
sucho, vody neteče mnoho, ale zahloubení v terénu svědčí o tom, že 
v dobách minulých až dávných tu muselo docházet k drsné přívalové 
erozi. Posedíme a svačíme na odpočívadle U včelína a pak už vede 

stezka do kopce. Míjíme odbočku k místu, na kterém stával nevel-
ký hrad Strálek. Málo zabezpečenou stavbu nechali nepřátelé stát jen 
krátce. Asi po dalším kilometru nás tabulka upozorňuje na torzo dolu 
sv. Jana Nepomuckého. Štolu obnovuje parta nadšenců, na vyvezené 
suti jsou zbytky zpuchřelé výdřevy. Už hluboko ve středověku se tady 
a v okolí nacházely a těžily rudy železa, olova, zinku, bylo tu i stříb-
ro a zlato. Na dolování navazovala činnost zpracovatelská. Nedlouhá 
období rozkvětu byla často přerušována vpády různé sebranky, kraji 
velmi škodily průchody vojsk při dlouhodobých konfliktech. 
Míjíme objekty lyžařského běžeckého střediska a pokračujeme k Hor-
nímu Městu, které vzniklo zhruba v místech bývalé hornické osady 
Hankštejn. Nejsme tak daleko od Rešovských vodopádů či hradu So-
vince. My se vracíme do Rýmařova. Městu nevratně uškodily ničivé 
požáry, v době méně dávné pak i necitlivé bourání staré, leč hodnotné 
zástavby. Na zahrádce zrekonstruovaného pivovaru – a teď i hotelu – 
ochutnáváme (a dobře hodnotíme) nepasterizované pivo. Nad námi se 
tyčí malý pahorek, stávala tu tvrz, sídlo královského fojta, pomáhala 
k ochraně města i níže ležících hamrů. Teď je tu venkovní geologic-
ká expozice jižního Jesenicka. Nahlédneme do chrámu sv. Michaela, 
pěkná je radnice.
V rohu náměstí je turistické informační centrum a muzeum, to nelze 
vynechat. Muzeum měl Rýmařov už od roku 1901, ale po roce 1945 
bylo vše po Němcích nehodnotné, špatné, nevýznamné, ideologicky 
mimo, tak bylo zlikvidováno. Přesněji – ze značné části rozkradeno. 
Ke znovuzaložení došlo až v roce 1991, patrně hodně zásluhou pana 
Jiřího Karla. Poznávám exponáty z textu a fotografií oné knihy, která 
byla pro nás pozvánkou. Jsou tu i nalezené římské mince, které byly 
na počátku odvážného zamyšlení nad názvem města (Römerstadt = 
římské město, město Římanů?).
Děkujeme, líbilo se nám tu. Ještě přijdeme, protože vím, že jsme 
všechno nestihli.

Text a foto: Alexandr Krobot 

Malý víkend
Řekneme si to hned. Je to pátek, páteček. Představme si, že je pátek, 
připadá vám divné někomu telefonovat, a dokonce po někom něco 
chtít? V pět hodin, ale my si netroufneme už ve tři. Leckomu se nedo-
voláte už po obědě. Pracovní týden se zkracuje.
Pořadatelé kulturních akcí považují za lukrativní večer čtvrtek, lidé 
vědí, že je čeká už jen línější pátek. Dopraváci vědí, že páteční neho-
dovost je o deset procent nižší než ve čtvrtek.
Když někam přijdete těsně před koncem pracovní doby, truhláři, zá-
mečníci, řemeslníci vůbec před koncem šichty nechtějí hnout prstem. 
S jejich šéfem se v tu dobu snad ještě dohodnete. 
A jaký máme vztah k pátkům? Zase se odjíždí na chalupy, svět jsme 

procestovali a zjistili, že na té chatě je nám vlastně docela dobře.
Školy? Zkušebně se do čtyřdenního pracovního rytmu zapojilo 44 
základních škol a jedenáct gymnázií v Česku. V pátek se připravují 
doma. Prý. S covidem tolik zameškali! Jenom běžte pěkně do školy, 
děti. 
Ono to pondělí je zvláštní, nikdo ho nezve, objeví se brzo, pondělis-
ko. Pohlédněte do tváří svých spolucestujících v autobuse, vlaku či 
jen tak na chodníku. Jedni se tváří jako vegetariáni v masně, druzí 
jsou orvaní jak loňský angrešt, další jdou a spí.
Dívejme se optimisticky. Až skončí, další do konce týdne už nebu-
de… A zase se přiblíží páteček…  Si

Poděkování za zahradní slavnost
Děkuji Sociální službě Podhorská v Rýmařově za organizaci zahradní 
slavnosti 30. srpna 2022. Zúčastnila jsem se s manželem, který je je-
jich klientem, a musím říct, že to bylo skutečně hezky připravené. Pro 
klienty i rodinné příslušníky bylo nachystané pohoštění, ochutnávka 

bábovek a hudební vystoupení. Potěšilo nás, že účastníky přišla po-
zdravit paní doktorka Linhartová. 

Ksenia Ondrová

Z kapsáře tety Květy 

pachatele při útěku. Děti mohly nahlédnout do policejních vozů nebo 
si prohlédnout motorku v policejních barvách, která slouží zejména 
dopravním policistům. Pro zájemce byly k dispozici i simulační brý-
le navozující stav pod vlivem návykové látky, alkoholu nebo únavy, 
které demonstrují, jak moc tyto stavy ovlivňují naše chování a reakce. 

Všichni malí táborníci byli po setkání s policisty obohaceni o nové vě-
domosti a zážitky, ale také si odnesli spoustu preventivních materiálů. 

Text a foto: nprap. Karla Špaltová
Krajské ředitelství PČR MSK

oddělení prevence
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Dne 13. října 2022
vzpomeneme 4. výročí dne, 

kdy nás navždy opustila
manželka, maminka a babička

Věra Zigmundová.

Vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinou

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Jan Begy – Rýmařov .................................................................. 80 let
Jaroslava Hoduláková – Rýmařov ............................................. 80 let
Helena Pasecká – Rýmařov ....................................................... 80 let
František Juraš – Rýmařov ......................................................... 80 let
Jitka Holá – Rýmařov ................................................................ 80 let
Vladimír Zobal – Rýmařov ........................................................ 81 let
Oldřiška Schallnerová – Rýmařov ............................................. 81 let
Jarmila Verbergerová – Rýmařov .............................................. 81 let
Dagmar Mlčáková – Rýmařov ................................................... 81 let
Věra Korchová – Rýmařov ........................................................ 82 let
Miloslava Králíková – Rýmařov ................................................ 83 let
Milada Jarošová – Janovice ....................................................... 84 let
Jiřina Kneblíková – Rýmařov .................................................... 84 let
Zdenka Ondrová – Rýmařov ...................................................... 84 let
Helena Marková – Rýmařov ...................................................... 84 let
Karolína Nováčiková – Jamartice .............................................. 85 let
Marie Töllichová – Rýmařov ..................................................... 85 let
Anna Ulrichová – Rýmařov ....................................................... 85 let
Věra Tomešová-Podkujková – Rýmařov ................................... 87 let

Václav Dutkiewič – Rýmařov .................................................... 89 let
Věra Stuchlíková – Rýmařov ..................................................... 89 let
Alexandr Tomeš-Podkujko – Rýmařov ...................................... 89 let
Zdeněk Čermák – Rýmařov ....................................................... 94 let
Ludmila Chaloupková – Rýmařov ............................................. 96 let

Blahopřání
Dne 16. září 2022 oslavila 

paní Ludmila Chaloupková
své 96. narozeniny

a současně i svátek Ludmilek.

Milá maminko!
Děkujeme Ti za Tvou lásku. Máme Tě moc rádi.
Přejeme Ti hlavně hodně zdraví a chuti do života. 

Lída s rodinou

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (20. 8. 2022 až 23. 9. 2022)

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov (20. 8. 2022 až 23. 9. 2022)

Dostáváme se k zajímavému místu  
v knize života, už k 90. listu.
Musíme Ti ale něco přiznat,  

na Tobě ta léta nejsou vůbec poznat. 
Proto nejen 17. září oslavuj,  
přece je důvod proč se smát.

Když chceš, pořádně se zaraduj,  
to je recept, jak být dlouho mlád.

Dne 17. září 2022 oslavila 
paní Ludmila Vykoukalová, 

 naše maminka, babička, prababička, praprababička, 
švagrová, teta a tchyně, krásné životní jubileum 90 let.

Z celého srdce přejeme zdraví, štěstí, osobní pohodu všichni, 
kdo ji mají rádi, nejen rodina, ale i přátelé, sousedé a kamarádi.

Blahopřání
Dne 16. října oslavila 87. narozeniny

paní Marie Šumpolcová.

Milá maminko, 
k Tvým narozeninám

Ti přejeme především hodně zdraví
a Boží požehnání.

Dcera Alena,
sestra Jana,

bratr František,
zeť Drahomír,

vnučka Alena, vnuk Drahomír,
pravnoučata Sofie, Pavel, Adámek, Mates, Saša a Meli

Rozloučili jsme se

František Bosák – Malá Štáhle ................................................... 1970
Vlasta Skoumalová – Rýmařov .................................................. 1955
Vilém Reh – Mirotínek ............................................................... 1939
Eva Blatoňová – Rýmařov .......................................................... 1943
Ludmila Dorňáková – Rýmařov ................................................. 1972
Anna Veselá – Rýmařov .............................................................. 1935

Přehled kulturních akcí – říjen/listopad 2022

1. 9. – 31. 10. radnice Rýmařov
Výstava: 25 let přátelství

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

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

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

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

2. 10. 17:00 zámek Janovice
Koncert smíšeného sboru Žavez

4. 10. 17:00 M. knihovna Rýmařov
Vernisáž: Vojtěch Sofka – Tulák
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Sobotínský satyr Jiří Jílek v Galerii Octopus 
V sobotu 3. září byla v Galerii Octopus rýmařovského muzea zahájena vý-
stava sobotínského sochaře, malíře a básníka Jiřího Jílka pod názvem 
Satyr v kruhu múz. Vernisáž byla spojena s otevřením menší, spontánní 
výstavy Vzpomínka na Miroslava Kovala v komorním prostoru Galerie 
Pranýř. K oběma osobnostem, které pojily rodinné vazby, promluvil vý-
znamný historik umění Jaromír Zemina. 
Ikonickou pískovcovou plastiku skřítka u chaty na Skřítku vedle sil-
nice č. 11 zná většina obyvatel Jeseníků, i když zrovna neholdují pěší 
turistice či jízdě na běžkách. Málokdo si už ale vzpomene na jméno 
jejího autora, sobotínského výtvarníka Jiřího Jílka (1925–1981). Ten 
by pro Rýmařovany neměl být úplně neznámým. Před třiatřiceti lety, 
den po 17. listopadu 1989, kdy dozvuk pražských událostí ještě ne-
stihl zarezonovat v podhůří Jeseníků, byla v tzv. Malé galerii v Domě 
kultury v Rýmařově péčí Klubu amatérských výtvarníků (předchůd-
ce dnešního Spolku OCTOPUS) zahájena první jílkovská výstava.  

4. 10. – 31. 12. M. knihovna Rýmařov
Výstava: Vojtěch Sofka – Tulák

5. 10. 19:00 M. divadlo Rýmařov
N. V. Gogol: Bláznovy zápisky

6. 10. 17:00 zámek Janovice
Přednáška s degustací kávy

15. 10. 19:00 SVČ Jazz club
Sakobi

20. 10. 19:00 M. divadlo Rýmařov
Program na záchranu mužů

29. 10. zámek Janovice
Strašidelné prohlídky

4. 11. 19:00 SVČ Jazz club
Janoušek-Wrobleski Quartet

17. 11. 19:00 SVČ Jazz club
Max a Veronica

21. 11. 20:00 M. divadlo Rýmařov
Partička na vzduchu

24. 11. 19:00 M. divadlo Rýmařov
Miluji tě, tak se měj

Městské muzeum a Galerie Octopus

Jaromír Zemina pronáší úvodní slovo



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 09/2022

29

Vystaveny byly nejvýznačnější sochy autora – Charón, Břemeno, Vel-
ké pastorále, Plamen a další.
Dvacet let poté, v roce 2009, následovala výstava druhá, a to již ve 
dvou sálech současné Galerie Octopus, jejíž prostor dovolil předsta-
vit další Jílkovy rozměrnější sochy, například Léta válečná, Pomonu, 
Viktorku nebo Pietu. Vystaveno však bylo i několik maleb, kreseb 
a ukázek z básnické tvorby.
Obě výstavy, pečlivě připravené dcerou Jiřího Jílka, vynikající malíř-
kou a ilustrátorkou Anežkou, a jejím manželem, stejně znamenitým 
kreslířem, fotografem a kurátorem Miroslavem Kovalem, byly po-
ctou solitérnímu výtvarníkovi, usazenému od roku 1952 v nedalekém 
Sobotíně na Šumpersku. Manželé Kovalovi se po Jílkově smrti v roce 
1981 významně zasadili o propagaci jeho odkazu, ať už vydáním mo-
nografie, výboru z jeho básnických textů  Stýskání mé  je  vývěr  vod, 
vybudováním stálé expozice s jeho sochami a obrazy v Galerii Jiřího 
Jílka, nebo pořádáním přednášek a dalších doprovodných programů.
Letos se k Jílkovi znovu vracíme, a zase trochu jinak. Typické jíl-
kovské plastiky vystřídal výběr z jeho malířské a kreslířské tvorby. 
Zapůjčeny byly realističtější krajinomalby konkrétních sobotínských 
stavení, sadů a zahrad a vyznání autorovy lásky k jesenické krajině ve 
zhutněných, monochromních a od detailů oproštěných obrazech Jese-
níky s potokem, Jeseníky s kamenem či Jeseníky s laní. Vedle nich visí 
figurální náměty s vyobrazením žen – konkrétních lásek či obdivo-
vaných (E. N., E. L.), biblických či antických (Opatrovnice, Diana), 
symbolizujících plodnost a úrodu (Pomona), mateřství, či těch, které 
se proměnily v pohádkové jezinky. 
Zastoupena je rovněž kresba – tu precizní, něžně modelující (Ša-
lamoun), jinde expresivní a zběsilá, vyjadřující aktuální autorovy 
psychické stavy, zásadně ovlivněné jeho dlouhodobou nemocí a ma-
rasmem normalizace (Pyrrhovo vítězství, Křídla s břemenem, Ampu-
tovaný kentaur).
Interpretovat Jiřího Jílka pouze jako malíře a kreslíře by ale nebylo 
pravdivé. Vždyť náměty děl autor zkoumal jak štětcem a uhlem, tak 
dlátem. Obrazy a kresby proto doplňují reprodukce zvětšených foto-
grafií z dochovaného a rodinou opečovávaného unikátního souboru 
negativů fotografií zhotovených Jílkovými přáteli Aloisem Rečkou, 
Ladislavem Zoubkem, Janem Navrátilem, Bohuslavem Adamíkem, 
jeho chotí Evou Jílkovou a zetěm Miroslavem Kovalem, který mu 
posledních deset let života v dílně pomáhal a fotoaparátem zachytil 

jedinečnou atmosféru ateliéru plného soch a modelů, z nichž někte-
ré jsou rovněž na výstavě k vidění (např. Plamen, Mateřství, Eva či 
Dívka s motýlem). 
Jiří Jílek nikdy nesklouzl k dobovým trendům, nepodlehl abstrakci 
ani hře s geometrií, zůstal u člověka a zobrazoval jeho denní zápa-
sy a radosti konkrétní formou. Možná proto se s jeho dílem můžeme 
snáz ztotožnit a možná proto k nám v dnešní fluidní době pozname-
nané válkou promlouvá jasným jazykem. Jeho dílo je totiž hluboce 
prodchnuto humanismem a pochopením lidského utrpení. Vždyť 
i sám Jílek nezápasil pouze s hmotou, ale i s Bechtěrevovou nemocí 
a následky tuberkulózy, které mu zkrátily život. Dílo mu pomáhalo 
přežít neradostnou realitu. V roce 1961 napsal v dopise příteli: „Již 
vím,  proč  dělám  sochy. Nějakým  losem  bylo mé  duši  přiřčeno  tělo 
k ní nepatřící. Příliš zchátralé pro její vzlet. Dělám-li sochy, hledám 
formy pravého těla, přiměřeného lásce k radosti a slunnosti. To je ten 
daimon Apollonův.“ Výstava potrvá do 30. října. 
Ve čtvrtek 6. října v 17 hodin ve velkém sále Galerie Octopus pro-
běhne promítání unikátního černobílého videodokumentu vzniklého 
na základě rozhlasového pásma Jiří Jílek: sobotínský sochař, malíř 
a básník literárního historika Jana Slavotínka z roku 1984.

Text a foto: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Dcera Jiřího Jílka Anežka Kovalová (vlevo)

Vzpomínka na Miroslava Kovala
Zatímco výstava Jiřího Jílka byla s manželi Kovalovými dlouhodobě 
plánována, nikdo neočekával, že 15. června nás grafik, kreslíř, fotograf 
a kurátor výstav Miroslav Koval navždy opustí. Městské muzeum Rýma-
řov a Galerie Octopus považovaly za samozřejmé se s touto výjimečnou 
osobností rozloučit alespoň spontánní výstavou v komorním prostoru 
Galerie Pranýř. 

Osobnost Miroslava Kovala se pojí zejména se Sobotínem a regionem 
Šumperska, vliv jeho fundované kurátorské činnosti a význam jeho 
volné tvorby však široce překračují hranice regionu do celé Moravy 
a Čech (mimo autorské výstavy v tuzemsku i v zahraničí připomeňme 
zhodnocení pětadvacetileté činnosti Galerie Jiřího Jílka v Šumperku 
pod odbornou kuratelou Miroslava Kovala na bilanční výstavě v Cen-
tru současného umění DOX v Praze v roce 2018). Za normalizace 
byli Kovalovi v kontaktu s fotografem Jindřichem Štreitem na Sovinci 
a na konci 80. let se začali pravidelně stýkat a úspěšně spolupracovat 
také s okruhem výtvarníků a přátel rýmařovského Klubu amatérských 
výtvarníků a pozdějšího sdružení a nynějšího Spolku OCTOPUS. Je 
nám tedy ctí připomenout osobnost Miroslava Kovala, a to fotografic-
kými momenty jeho přítomnosti v muzeu a výběrem z jeho kreslířské 
a fotografické tvorby. 
Miroslav Koval se narodil 26. listopadu 1944 v Havlíčkově Brodě. 
V letech 1944–1946 žil s rodiči v Humpolci a v Litoměřicích. Po je-
jich mučení a uvěznění komunisty v letech 1953–1960 pobýval s bra-
trem v dětském domově v Pyšelích; pak znovu v Litoměřicích. V le-
tech 1960–1963 se vyučil v Lovosicích v oboru Lučebník chemických 
provozů. V té době se setkal s malíři Františkem Dvořákem a Jarosla-
vem Uiberlayem, kteří jej podnítili k výtvarné tvorbě. V letech 1963–
1965 absolvoval studium s maturitou při zaměstnání. Pracoval tehdy 
jako laborant v Kaučuku v Kralupech nad Vltavou a ve stáčírně sudů 

Anežka a Miroslav Kovalovi na vernisáži výstavy Jiřího Jílka 
v Domě kultury v Rýmařově, foto: Marek Zoth, 1989
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pivovaru v Litoměřicích. Jeho zájem však stále silněji směřoval ke 
kresbě a malbě. V letech 1965–1971 studoval v ateliéru malby prof. 
Františka Jiroudka na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde se  
6. prosince 1968 seznámil s Anežkou Jílkovou, malířkou z ateliéru 
prof. Karla Součka. V roce 1971 se nastěhovali do Sobotína u Šum-
perka a za tři roky se vzali; narodil se jim syn Štěpán. 

Citlivé kresby a fotogramy vycházející z pečlivého a obdivného po-
zorování přírody vystavoval od roku 1974, samostatně pak od roku 
1981. Svým dílem je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách 
doma i v zahraničí. Miroslav Koval byl hostem Spolku olomouckých 
výtvarníků a kostelecké Výtvarné společnosti Kruh. 
Od listopadu 1994 působil jako kurátor Galerie Jiřího Jílka v Šum-
perku, ve které dle vlastního výběru a vždy pečlivě koncipovaného 
ročního plánu připravil na 330 výstav autorů různých generací (při-
pomeňme, že z rýmařovských výtvarníků a fotografů se zde předsta-

vili Marie Kodovská, Jindřich Štreit, Roman Panáček a Roman Ka-
rel). K výstavám Miroslav Koval rovněž psal fundované texty. Spolu 
s chotí Anežkou a synem Štěpánem taktéž zajišťoval přepravu a z dr-
tivé většiny i instalaci děl. Zejména tuto obětavou a kvalitní práci ob-
řích rozměrů na malém městě ocenil kunsthistorik Jaromír Zemina ve 
vzpomínce na Miroslava Kovala při vernisáži v Rýmařově. 
S rýmařovskou Galerií Octopus byl Miroslav Koval v kontaktu od je-
jího založení. V letech 2006 a 2017 zde vystavoval spolu s chotí Anež-
kou. Úvodním slovem zahájil výstavu Petra Války, Anny Zych, Jiřího 
Jílka, Jana Naše, Pavla Herynka a Jiřího Krtičky, Inge Koskové a Jana 
Naše, Hany Rysové a naposledy v roce 2020 výstavu Olgy Karlíkové. 
Úmrtím Miroslava Kovala 15. června 2022 v Sobotíně odešel vzácný 
člověk – tichý, pokorný a čestný. Jeho smrt je velkou ztrátou nejen pro 
oblast výtvarného umění, ale zejména pro kulturní život na Šumper-
sku, potažmo na severní Moravě. Čest jeho památce! 

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

Foto: archiv MMR

Miroslav Koval zahajuje výstavu Olgy Karlíkové v Galerii Octopus, 
archiv MMR, 2020

Vystavující manželé Kovalovi s americkým velvyslancem Williamem 
Cabanissem, jeho chotí Catherine a Jindřichem Štreitem v Galerii 
Octopus, archiv MMR, 2006
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(Nejen) literární výročí
4. 10.  Světový den zvířat – vyhlásilo shromáždění ekologů 

ve Florencii na svátek  sv. Františka z Assisi, patro-
na zvířat 

4. 10. 1472 nar. Lucas Cranach st., německý malíř a rytec  
(zemř. 16. 10. 1553) – 550. výročí narození 

4. 10. 1582  zemř. sv. Terezie Ježíšova, vl. jm. Teresa de Cepeda  
y Ahumada, španělská mystička  
(nar. 28. 3. 1515) – 440. výročí úmrtí 

4. 10. 1982  zemř. Václav Kaplický, spisovatel  
(nar. 28. 8. 1895) – 40. výročí úmrtí 

8. 10.  Významný den ČR – Památný den sokolstva, při-
pomínka událostí roku 1941, kdy zastupující říšský 
protektor Reinhard Heydrich rozpustil Českou 
obec sokolskou a její majetek byl úředně zabaven 

8. 10. 1892  nar. Marina Cvetajeva, ruská básnířka a překladatel-
ka (zemř. 31. 8. 1941) – 130. výročí narození 

9. 10. 1892  nar. Ivo Andrić, srbský spisovatel, nositel Nobelovy 
ceny (zemř. 13. 3. 1975) – 130. výročí narození 

12. 10. 2012 zemř. Břetislav Pojar, scenárista, režisér a výtvarník 
(nar. 7. 10. 1923) – 10. výročí úmrtí 

16. 10. 1962  zemř. Gaston Bachelard, francouzský filosof, mate-

matik, fyzik a literární teoretik  
(nar. 27. 6. 1884) – 60. výročí úmrtí 

21. 10. 1772  nar. Samuel Taylor Coleridge, anglický básník,  
filosof a literární kritik 

 (zemř. 25. 7. 1834) – 250. výročí narození 
23. 10. 1942  nar. Michael Crichton, americký spisovatel  

(zemř. 4. 11. 2008) – 80. výročí narození 
25. 10. 1932  nar. Jan Špáta, filmový dokumentarista a publicista 

(zemř. 18. 8. 2006) – 90. výročí narození 
27. 10. 1782  nar. Niccolo Paganini, italský houslista a skladatel 

(zemř. 27. 5. 1840) – 240. výročí narození 
27. 10. 1932  nar. Sylvia Plath, americká básnířka  

(zemř. 11. 2. 1963) – 90. výročí narození 
28. 10.  Státní svátek ČR – Den vzniku samostatného  

československého státu v roce 1918 
30. 10. 1932  zemř. Josef Šváb-Malostranský, herec a písničkář, 

průkopník českého filmu 
 (nar. 16. 3. 1860) – 90. výročí úmrtí 
31. 10. 1632  pokřtěn Jan Vermeer van Delft, holandský malíř 

(pohřben 15. 12. 1675) – 390. výročí křtu

Citát: V informační společnosti nikdo nepřemýšlí. Očekáváme, že bude odstraněn papír, ale ve skutečnosti jsme odstranili myšlenky.
Michael Crichton
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V pořadí čtvrtá autorova kniha vydaná v ČR 
Jiří Šimáček: Malá noční žranice

Kritérium „čtvrtá autorova kniha vydaná 
v ČR“ poskytuje poměrně velký manév-
rovací prostor pro výběr, neomezuje ho 
žánrově, tematicky ani původem spisova-
tele. Stačí si v profilech autorů na Databázi 
knih seřadit tituly podle data vydání. Dá se 
přitom očekávat, že v pořadí čtvrtá vydaná 
kniha bude stát za to. Není to už prvotina 
ani pokus ji překonat opusem číslo dva. 
Třetí a čtvrtý titul, který autorovi naklada-
telství vydá, jsou potvrzením jeho pozice 
na literární scéně a často jde o díla vyzrálá, 
spisovatelsky zvládnutá a přitom nerutinní.
Na stolku mi už dlouho ležela knížka při-
pravená k přečtení (mezi všemi ostatními) 
a čekala na svou chvíli. Pak se stala téma-
tem rozhovoru, přesněji řečeno její autor. 
Začala mě lákat o něco víc. Jakmile se uká-
zalo, že jde o jeho čtvrtou knihou vydanou 
u nás, byla volba jasná. A opravdu za to 
stála.
Jiří Šimáček vystudoval dějiny umění 
v Brně a poté žil v Marseille, kde se živil jako hlídač parkoviště a bo-
jovník v ilegálních zápasech savate, francouzské verze kick-boxu. Na 
začátku jeho literární dráhy stojí soubor povídek Bratrstvo (1997) 
spojený s katalogem výstavy v Moravské galerii. Následující samo-
statné prózy Snaživky (2009) a Charakter (2012) byly nominovány na 
Cenu Josefa Škvoreckého a naposledy zaujal komiksovým zpracová-
ním atentátu na Heydricha Článek II. (2019), o jehož výtvarnou část 
se postaral Ján Lastomírsky. 
V pořadí čtvrtou Šimáčkovou knihou je Malá noční žranice (2014). 
Ne náhodou evokuje její název Mozartovu Malou noční hudbu. Ši-
máčkova próza je opusem pro tři hlasy, které střídavě, každý ze svého 
úhlu pohledu, předkládají vývoj událostí, jako hudební nástroje, jež 
vystupují do popředí a zase utichají. Hudebních odkazů je v románu 
také dost, byť spíš na metal než na klasiku. 
Děj se stejně jako v předchozích Šimáčkových prózách odehrává 
v Brně, v domě o třech podlažích, který obývají členové poněkud 
rozklížené rodiny: stárnoucí otec, syn, který ještě v pětatřiceti letech 
odmítá dospět, a dcera s manželem, ambiciózním docentem Šedým. 
Právě mužští obyvatelé domu se ve vyprávění střídají a odkrývají 
své myšlenkové pochody. Každý má svůj styl, svá témata a záliby, 
své plány. Otec má sbírku výstřižků o smolařích a packalech, pocit, 
že v životě všechno pokazil, a plán odejít do domova důchodců. Syn 
miluje metal, kvalitní hudební aparaturu a dobré jídlo, to jediné, na co 
má talent, jinak je zřejmě k ničemu. A pan Šedý hraje tenis, buduje vě-
deckou kariéru v oblasti teorie managementu a má neotřesitelné ego. 

Hodinu! Už hodinu postávám před domem 
u auta a čekám, až se tchán konečně uráčí 
nastoupit. Objednal  si  odvoz  a teď mě  tu 
nechá přešlapovat… Můžu si pořád dokola 
opakovat,  že  v  tom není  nic  osobního,  že 
je to prostě jen senilní zmatkař bez pojmu 
o čase,  ale  stejně  se neubráním  třesu no-
hou,  kdykoli  si  na  chvíli  sednu. No  a teď 
jsem si dokonce nahmatal žilku na spánku. 
Jestli  se  hned  neuklidním,  začne  se  zvět-
šovat  a pulzovat.  Jestli  mě  dnes  rozbolí 
hlava,  pak  ovšem  neztratím  jen  několik 
hodin – ztratím celý den. Kvůli jedné cestě 
s  tchánem  kousek  za  město  přijdu  o celý 
pracovní den. Takový den bych klidně mohl 
vyškrtnout  z  kalendáře,  zbytečné  datum, 
den, který strávím marným bojem s migré-
nou,  a večer  nejspíš marným  čekáním  na 
spánek. Bůhví  jestli  nebude ohrožen  ještě 
další  pracovní  den. No,  tak  teď už  tu  če-
kám skoro dvě hodiny. Konečně… konečně 
se uráčil. Tak pojedeme. Spojka, ták… No, 

a teď to zhaslo. Inženýr Hromek vedle mě obrací oči v sloup a dívá se 
na mě, jako bych snad neuměl nastartovat svůj vůz. Po dvou hodinách 
čekání jsem prostě neuvolnil spojku s obvyklou plynulostí. Kdo by se 
tomu  mohl  podivovat?  Tchán  se  rozhodl  mlčet,  dobře,  konverzace 
bude na mně. Myslím, že je to správné rozhodnutí… Co jako? No 
myslím, že jste se rozhodl… Dívejte se sakra na cestu!
Cyklista – vyřítil se jakoby odnikud. Zprava, takže ho tchán viděl prv-
ní. Nicméně za život vděčí mému postřehu a mé rychlé reakci. Také 
kvalitním brzdám mého vozu. Místo, aby mi poděkoval, ještě mi kope 
do dveří a pokřikuje. Dnes ovšem nestojím o výměnu názorů s něja-
kým neurvalým pubescentem. Sešlápnu plyn a odjíždím, ve  zpětném 
zrcátku vidím, jak hrozí, a odezírám mu ze rtů – p-i-č-o-o-o. A to jsem 
mu vlastně zachránil život.

(ŠIMÁČEK, Jiří. Malá  noční  žranice. 1. vyd. Brno: Host, 2014,  
s. 36.)

Střídání hlasů ve vyprávění, synova flegmatického, otcova ironického 
i docentova sebestředně umanutého, posiluje dynamiku děje. Příběh 
Malé  noční  žranice ubíhá svižně a nabírá na obrátkách. Pojednává 
přitom o obyčejných věcech, o vztazích k blízkým lidem, o naplňová-
ní vlastních představ o životě, o jeho absurditách. Je to knížka, od níž 
se vám nechce odcházet. A dojde v ní i na onu noční žranici.

Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov

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

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

Alena Mornštajnová: Slepá mapa
Andy Weir: Spasitel
Ruta Sepetys: Mlčící fontány
Shari Lapena: Jeden z nás
Hana Lehečková: Poupátka
Lars Kepler: Písečný muž

Viktorie Hanišová: Dlouhá trať
Marc Elsberg: Chamtivost
Haruki Murakami: Po otřesech
Zuzana Dostálová: Soběstačný
Jiří Hájíček: Selský baroko
Delphine de Vigan: Podle skutečného příběhu

Další tipy na v pořadí čtvrtou autorovu knížku vydanou v ČR:
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Poezie a písně mezi knihami
Prvním pořadem knihovny v září byl recitál dvou osobností české alter-
nativní scény – folkového písničkáře Jakuba Nohy a undergroundového 
básníka Miroslava Mikiho Marusjaka, jejž na saxofon doprovodil Tomáš 
Kalandřík.
V podvečer 6. září naplnilo čítárnu rýmařovské knihovny živé slovo 
s hudbou. Písně kytaristy Jakuba Nohy se střídaly s autorským čte-
ním Mikiho Marusjaka, jehož veršům tvořil hudební podkres Tomáš 
Kalandřík (např. Hynkovy Zámky) na saxofon. Poezie a hudba tak 
zaznívaly současně, jako zhudebněné básně, zpívané i přednášené.
Pražský písničkář Jakub Noha se na hudební scéně pohybuje od konce 
70. let, kdy začal spolupracovat s Oldřichem Janotou. Postupně vy-
tvořil několik hudebních uskupení (Na Prahu!, Jakub Noha Band), ale 
vystupoval i sólově. Právě takto, v čistém souzvuku hlasu a kytary, se 
představil publiku v čítárně, s vesměs autorskými písněmi ze starších 
alb i z novinky Lovec  chvil (např. Rozprsklé  vločky), kterou nahrál 
sám v domácím studiu během covidového lockdownu. Texty naplně-
né naturalistickou lyrikou bez líbivých klišé vypovídaly o současném 
světě autenticky a zároveň poeticky.
Ještě důraznější byl ve svých vstupech básník Miky Marusjak, výraz-
ná tvář hanáckého undergroundu, host i organizátor koncertů, bytost-
ně spjatý s olomouckým klubem Ponorka, ale i se sudetskými kopci na 
severu Moravy. Svými texty, drsně přímočarými a přitom lyrickými, 
stejně jako rázným, naléhavým přednesem dokládá, že je skutečným 

pokračovatelem beatnické generace, jedním z posledních souputníků 
Ginsberga a Kerouaca. Na place v hospodě stejně jako v čítárně před 
policemi plnými básnických sbírek působí přirozeně, jako někdo, kdo 
svou poezii žije. Jeho síla je v úspornosti, přesně vyjádřené myšlence, 
obrazech načrtnutých několika tahy. Přesvědčit se o tom mohou i naši 
čtenáři díky nejnovější sbírce Marusjakových haiku Hejna vzpomínek 
(2022), jež ilustrovala Eva Macholánová.

Foto a text: Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov

V říjnu začne zimní semestr virtuální univerzity
Ve středu 5. října dopoledne zahájíme první přednáškou zimní semestr 
Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Tematické kurzy pro seniory 
zajišťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzi-
ty v Praze v knihovnách či volnočasových centrech po celé republice. 
V Rýmařově se na společné videopřednášky senioři scházejí v městské 
knihovně. 
Studenti si pro zimní semestr opět mohou vybrat ze dvou témat: Ar-
ménie blízká i vzdálená a České dějiny a jejich souvislosti. Kurzy lze 
absolvovat samostatně nebo paralelně. Semestr probíhá formou šesti 
společných videopřednášek a cvičných testů v knihovně a domácím 
samostudiem. Pro ně je nezbytná vybavenost osobním počítačem 
s připojením na internet, senioři ale mohou využívat i počítačů v čí-
tárně a ke studiu doma si vedle tištěných přednášek půjčit publikace 
z knihovny.
Stále přijímáme nové zájemce o studium, přihlásit se do aktuálního 
semestru lze do 23. října osobně v knihovně nebo telefonicky na čísle 

778 532 965. Více se o VU3V dozvíte na webu knihovnarymarov.cz/
vu3v/co-je-vu3v nebo na portálu e-senior.czu.cz.

Foto a text: Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov

Noc literatury v hasičské zbrojnici
Ve středu 21. září po celé republice nastala Noc literatury, happening, 
jejž od roku 2006 pořádají Česká centra a EUNIC (Asociace národních 
kulturních institutů zemí EU) společně s ambasádami a nakladatelstvím 
Labyrint. Od roku 2013 se k nim připojil Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP), jehož členem je i rýmařovská knihovna. Díky ní se 
Noc literatury konala v Rýmařově už počtvrté.

Hlavní náplní noci je čtení z evropských novinek v podání zajíma-
vých osobností a na místech, kam se běžně nedostanete. V našem 
městě se dějištěm čtení stal bývalý zámecký pivovar v Janovicích, 
sídlo Turistických známek nebo skautská chata a letos jsme poslu-
chače pozvali do zbrojnice dobrovolných hasičů na Palackého ulici. 
Velitel stanice Radoslav Měřínský provedl ryze ženské publikum po 
této nové budově (hasičům slouží od roku 2019) a vysvětlil, jak sbor, 
který nedávno oslavil 150 let existence, funguje. 
Z dvaceti překladů evropských knižních novinek jsme pro rýmařov-
skou Noc literatury vybrali ukázky z románů S večerem přichází tí-
seň Marieke Lucase Rijnevelda (Nizozemí), V posledním tažení Niny 
Lykke (Norsko) a Euforie od Elin Cullhed (Švédsko). Hlas třem oso-
bitým ženským vypravěčkám propůjčila herečka šumperského diva-
dla Dana Růžičková se sympaticky civilním přednesem. Večer to byl 
komorní a příjemný díky všem, kteří k němu přispěli.

Foto a text: Zdenka Nesetová
Městská knihovna Rýmařov
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Zhodnocení Rýmařovské padesátky
Dne 3. září se konal již 47. ročník tradiční akce Rýmařovská padesátka, 
kterou pořádal Klub českých turistů Rýmařov. O historii našeho klubu 
a samotné uspořádání akce projevil zájem Český rozhlas Olomouc, kte-
rý odvysílal dvě relace, ve kterých zmínil konání naší akce a také krásy 
přírody Rýmařovska. 
Potěšila nás účast 240 nadšenců turistiky a cykloturistiky jak z Mo-
ravskoslezského, tak Olomouckého kraje nebo z Prahy. Mnozí z nich 
se neváhali ubytovat v okolních penzionech, aby v den konání akce 
již od brzkého rána mohli vyrazit na námi připravené trasy.
Na pěší trasy se vydalo 130 účastníků, z toho 34 dětí a studentů šlo 
trasu 5 km, 48 turistů trasu 12 km, 30 turistů trasu 25 km, 4 turisté tra-
su 35 km a 14 nadšenců zdolalo trasu 50 kilometrů. Nejmladší účast-
nicí byla tak jako minulý rok Lada Larišová (ročník 2021), nejstarším 
účastníkem Ladislav Urban (ročník 1935), oba z Rýmařova.
Na cyklotrasy vyjelo 110 cyklistů, z toho šest na trasu 5 km, 28 na 
trasu 20 km, 23 na trasu 35 km a 53 cyklistů jelo nejdelší trasu 60 km. 
Nejmladším účastníkem byla Mia Pyszková (ročník 2019), nejstarším 
Václav Orlík (ročník 1943), oba z Rýmařova.
Chceme poděkovat všem členům i nečlenům odboru, kteří se podíleli 
na přípravě, organizaci a průběhu akce. Proběhla ve skvělé a fantas-
tické atmosféře, mimo několika puchýřů bez nenadálých příhod. 
Zároveň Klub českých turistů, odbor Rýmařov, děkuje městu Rý-
mařovu za jeho finanční dotaci, Středisku volného času Rýmařov za 
poskytnutí prostor pro start, průběh i cíl celé akce, Jakubu Valovi za 
návrhy a tisky plakátů a účastnických listů, firmě BPdesign Ladislava 
Baslara za přípravu map, Janě Strnadelové za avizování v časopisu 

Rýmařovský horizont a v neposlední řadě Janě Egidové za výbornou 
škvarkovou pomazánku.
Závěrem nezbývá než dodat, že se opět těšíme na účast při konání 48. 
ročníku Rýmařovské padesátky, a to 9. září 2023.

Jana Šrámková
předsedkyně KČT, odboru Rýmařov

Foto: archiv klubu

Organizace a spolky

Na výroční konferenci Euroregionu Praděd byly oceněny 
čtyři rýmařovské organizace

Na honosném polském zámku Moszna vyvrcholily oslavy 25 let přeshra-
niční spolupráce v Euroregionu Praděd. Konala se tu slavnostní konfe-
rence spojená s udílením medailí a ocenění.
Zástupci českých a polských měst a obcí, partneři a hosté se setkali 
na výroční konferenci na krásném zámku Moszna ve čtvrtek 8. září. 
Slavnostní akce byla vyvrcholením oslav 25 let přeshraniční spolu-
práce v Euroregionu Praděd. 
V rámci programu zazněly zdravice a proslovy významných hostů. 
Předseda představenstva Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd 
Radosław Roszkowski ve svém projevu přiblížil historii a význam 
Euroregionu Praděd za uplynulých 25 let, představil také Fond mikro-
projektů a realizované projekty, které podporují rozvoj česko-polské 
přeshraniční spolupráce. O prezentaci Destinačního managementu 

turistické oblasti Jeseníky – východ se postarala ředitelka českého 
Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.
„Dnes již není pochyb o tom, že Euroregion Praděd se za dobu svého 
působení stal stabilní a dobře fungující organizací, která svou dlou-
holetou činností významným způsobem přispěla k rozvoji česko-pol-
ského pohraničí a je připravena čelit všem výzvám, které budoucnost 
přinese.  Principy  spolupráce,  které  před  čtvrt  stoletím  zakladatelé 
euroregionu  sledovali, mají  trvalou platnost,“ informoval předseda 
české části Euroregionu Praděd a starosta Zlatých Hor Milan Rác. 
V rámci konference proběhl také kulturní program a nechybělo pře-
dávání medailí a ocenění za spolupráci v česko-polském příhraničí. 
Medaili za zvláštní zásluhy a práci na rozvoji česko-polské spoluprá-
ce obdrželi:
Zlatá medaile: Jan Roszkowski, Zdeněk Jarmar a Petr Procházka.
Stříbrná medaile: Milan Rác, Jan Woźniak, Jan Krkoška a Radek 
Šimek.
Bronzová medaile: Małgorzata Paściak, Iwona Pakuła-Isalska, Bo-
gdan Wyczałkowski, Brygida Pytel, Joachim Wojtala, Anna Zonová, 
Danuta Rzeszutko, Vlastimil Adámek, Szymon Ogłaza, Maciej Mo-
lak, Vendula Poláchová, Miroslav Novotný, Jiří Jura, Zdeňka Blišťa-
nová, Martin Buršík, Miroslav Adámek, Ladislav Václavec, Sabina 
Nowosielska a Marek Śmiech.
Na konferenci byli oceněni také někteří žadatelé za aktivní činnost 
v rámci Fondu mikroprojektů. Za českou stranu to bylo například 
Město Albrechtice, Městské muzeum Rýmařov, Základní škola Čes-
ká Ves, Obec Osoblaha, Horolezci Jeseník, z. s., mĕsto Zlaté Hory, 
mĕsto Krnov, Středisko volného času Rýmařov, Městské informač-
ní a kulturní středisko Krnov, Rýmařovsko, o. p. s., mĕsto Vrbno pod 
Pradĕdem, Centrum sociálních služeb Jeseník, město Bruntál, Pěvec-
ký sbor města Vrbna pod Pradědem, z. s., a Základní škola Jelínko-
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Na Rýmařovsku se rozvíjí cyklistická infrastruktura
Sdružení obcí Rýmařovska získalo dotaci Moravskoslezského kraje na 
projekt Doplnění cyklistické infrastruktury v obcích mikroregionu Rý-
mařovska. Díky tomu vzniknou v Rýmařově a několika okolních obcích 
nová odpočívadla pro cyklisty, vybavená lavičkami a stoly, stojany na 
kola i nabíječkami pro elektrokola. Stavební práce začaly v polovině 
září a dokončeny budou během října letošního roku. 
V Rýmařově je budováno nové odpočívadlo na cyklostezce vedoucí 
kolem silnice I/11 do Janovic. Odpočívka se sedlovou střechou bude 
vybavena stolem a lavicemi. Součástí budou stojany na kola i cyk-

lostojan s nářadím na základní opravu kol. 
V obci Malá Štáhle vznikne u naučné stezky po pozůstatcích hornické 
činnosti v blízkosti břidlicových jezírek posezení s lavičkami a mož-
ností dobití elektrokola. U obecního úřadu chce obec umístit stojan 
na kola s nářadím pro drobné opravy. Na cyklotrase č. 6142 ve Velké 
Štáhli si projíždějící sportovci budou moci oddechnout na odpočíva-
dle s venkovní lavičkou. 
Nové stojany na údržbu kol se budují u společenských domů v Dě-
třichově nad Bystřicí, kolem něhož vede cyklostezka č. 6146, a také 
v Lomnici. U bikeparku v této obci pak vznikne odpočívadlo s cyk-
lostojanem pro údržbu a nabíjení kol. 
Rekonstrukce se dočká také současné odpočívadlo na náměstí v Ry-
žovišti, kde navíc přibude nový stojan na údržbu kol. U cyklotrasy  
č. 6146 pak vznikne zcela nová odpočívka. 
Dovybavení cyklistické infrastruktury na Rýmařovsku je spolufi-
nancováno z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky 
v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+. Doufáme, že vybudovaná 
odpočívadla s vybavením budou sloužit jak místním obyvatelům, tak 
turistům. 

Jana Hrbáčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Foto: redakce

Pivovarská workcampová sezóna 2022
Bývalý Harrachův zámecký pivovar v Janovicích se probouzí z hiberna-
ce, která trvala víceméně od roku 1947 do roku 2018. Na tak dlouhý 
spánek ovšem nutně navazuje dlouhé probouzení, provázené protahová-
ním ztrouchnivělých údů, hlasitým zíváním a praskáním nepoužívaných 
kloubů. Čtvrté léto je za námi, co se v pivovaru vlastně událo?
Na sedm dní v polovině parného července u nás zakotvila děvětačty-
řicetičlenná skupina belgických skautů, kteří si přáli přijet na work-
camp. Workcamp, to je takové nepohodlné slovo, skoro nikdo mu 
nerozumí, ale doslovný překlad v češtině zní „pracovní tábor“, to si 
člověk hned představí leccos, tak abychom spíš zůstali u toho work-
campu, což? Ten je totiž založen na dobrovolnosti.
Belgičtí skauti byli skvělí lidé v plném rozpuku mládí. Což, pravda, 
obnášelo nejrůznější vedlejší efekty. Jistou klackovitost v přístupu 
k práci jsme předpokládali, ale ani ve snu nás nenapadlo, jak vyna-
lézaví budou tito růžolící Belgičánci v kategorii „někde se zašít před 
prací a pak tam jen tak čučet do blba“. Podobně neuvěřitelnou se také 
ukázala schopnost celé skupiny každý den vyřvávat do půl čtvrté ráno 
za zvuků kytary nebo jen tak, nasucho (za to se majitelé pivovaru 
chtějí celému dotčenému okolí hluboce omluvit), a ráno v devět být 
čerství, jako by je někdo polil živou vodou. 
Všem dotčeným obyvatelům v těsné blízkosti pivovaru by autor to-
hoto článku za kolektiv vlastníků chtěl říct: většinu aspektů souži-
tí s okolím jsme nezvládli, neboť při tak velkém počtu návštěvníků 
se nejrůznějšímu nepohodlí místních nelze vyhnout. Momentálně 
nemáme v úmyslu podobný podnik opakovat dřív, než pro to bude 
opravdový důvod, jako je třeba oprava fasády, na kterou ale vzhledem 
k finanční náročnosti ještě nějakou dobu nedojde. 
Ale té práce, co se udělalo, byl neskutečný kus. A byl to ten typ práce, 

který, přiznejme si to, by nikdo z nás dělat nechtěl. 
Hlavní letošní nápor jsme vrhli na samostatně stojící zeď u břehu Po-
dolského potoka, jež je jakousi ohradní zdí pivovarského pozemku. 
Ta byla dřív součástí hřebčína, který určitě stál ještě před výstavbou 
pivovaru (1767). Naším cílem je zeď zbavit všech náletů (splněno), 
opravit, ať nehrozí zřícením (splněno) a nejsou v ní zhroucené oblou-
ky oken a vypadané kameny (částečně splněno), na vrchol zdi vylít 
nijak masivní betonový věnec a vše ukončit decentní dřevěnou stříš-
kou (příští rok). Belgičani splnili ty nejšpinavější a nejbolavější úko-
ly, všechno to rozebírání, odnášení, čištění, řezání je jejich práce. A za 
to jim patří obrovský dík. Merci beaucoup, notre amis!

va Rýmařov. Za polskou část bylo oceněno 16 organizací.
Po slavnostní konferenci, v pátek 9. září, se konal studijní výjezd 
za tzv. příklady dobré praxe. Zástupci českého a polského Eurore-
gionu Praděd společně navštívili rozhlednu Hraniční vrch ve Městě 
Albrechticích, Osoblažskou úzkokolejku a zámek ve Slezských Ru-

dolticích. Aktivity dvoudenního programu byly realizovány v rámci 
projektu 25 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd. Více 
na http://bitly.ws/uDcH.

Radek Vráblík
Foto: Euroregion Praděd
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Soutěž mladých chovatelů
Letošní pátý ročník soutěže mladých chovatelů, spojený s výstavou drob-
ného zvířectva, se uskutečnil v neděli 11. září v chovatelském areálu Na 
Poličce v Břidličné. Uspořádala jej Okresní organizace Českého svazu 
chovatelů Bruntál ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu 
chovatelů Břidličná. 
Přes 50 mladých chovatelů z pěti okresů ČR soutěžilo v odbornostech 
holubi, drůbež, králíci, králičí hop, exotické ptactvo, kočky, psi, akva-
ristika, teraristika, kožešinová zvířata a hlodavci. Čekal na ně opět 
písemný test znalostí v dané odbornosti a poznávačka. 
V rámci doprovodného programu měli soutěžící i návštěvníci mož-
nost vyslechnout přednášky z oboru teraristiky či exotického ptactva 
nebo zhlédnout ukázku agility členů Jestřábí, z. s., Oskava. Zájemci 
měli nově možnost absolvovat i workshop zaměřený na posuzování 
morčat. Do něj se zapojilo patnáct malých chovatelů a pod vedením 
Mgr. Andreji Kroftové, která je celorepublikovou posuzovatelkou 
a neváhala přijet na akci až z Prahy, se naučilo základy posuzování 
morčat. Rovněž si vyzkoušeli jejich vystavování. Na naší minivýstavě 
se sešlo deset morčat a byla mezi nimi i taková, která získala 99 bodů, 
97,5 bodu a 97 bodů ze 100 možných.
K příjemnému průběhu celé soutěže přispěli bezesporu sponzoři, kteří 
neváhali podpořit organizátory, ale především soutěžící. Konkrétně 
to byly firma Dajana PET, s. r. o., MK Fruit, HAVLÍK OPAL, spol. 
s r. o., firma Fitmin, Tekro, spol. s r. o., a společnost Krmný-hmyz. 
Dále nás podpořila Asociace středoškolských klubů České republiky, 

z. s., která finančně zajistila doprovodný program. Všem patří velké 
poděkování! 
Jak si vedli naši žáci? Bojovali hned v osmi odbornostech. Natálie 
Stárková zvládla velmi úspěšně odbornost králíci a obsadila krásné 
2. místo. V odbornosti exotické ptactvo hájila naše barvy Petra Vol-
ková, která získala 1. místo! Neztratila se ani Michaela Fúziková na 
3. místě. Zastoupení jsme měli i v odbornosti kočky, kde jsme stup-
ně vítězů ovládli. První místo vybojoval Tomáš Kůdela, na 2. místě 
skončil Václav Repáň a na 3. místě Nikola Repáňová. V odbornosti 
psi nás reprezentovala děvčata, která teprve začínají, a tak jim stupně 
vítězů utekly. V odbornosti akvaristika se na 1. příčce umístil Martin 
Volek a na 2. místě Jan Loukota. Honza však bojoval i v odbornosti 
teraristika, kde obsadil 1. místo, na 2. místě skončila Isabell Olejáro-
vá. Nejvíce našich žáků soutěžilo v odbornosti hlodavci. V kategorii 
starších se jako třetí umístil Tomáš Praslička a jako druhá naše bývalá 
žákyně Ivana Široká. V kategorii mladších jsme pomyslnou bednu 
opět ovládli. Na 1. místě skončila Viktorie Miková, na 2. místě Ema 
Bajgrová a na 3. místě David Vlček. Poslední odborností, kde jsme 
měli zastoupení, byla kožešinová zvířata. Zde se na první pozici umís-
tila Jana Krištiáková. 
Pochvalu si však zaslouží všichni soutěžící bez ohledu na umístění 
a rovněž vystavovatelé morčat. 

Foto a text: Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku

Rovněž je zcela namístě dodat, že majitelé pivovaru dostali na dopo-
ručení komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy MěÚ 
Rýmařov finanční dotaci na organizaci akce. Vážíme si toho, že nás 
město Rýmařov podporuje! Snad mu to vydrží.
Majitelé měli po odjezdu Belgičanů 24. července týden na vydech-
nutí. Prvního srpna začal další workcamp. Tři Španělé, dva Italové, 
Skot, Francouz, Belgičan, Češka a dva Němci, oba naprostou shodou 
náhod z Freiburgu, jeden z nich původně z Kamerunu. Tito účastníci 
si náš pivovar vybrali mezi desítkami dalších nabídek na workcampy 
po celém světě, které zastřešuje česká organizace Inex-SDA. Měli ji-
nou motivaci i věk než předchozí workcampová várka. Jedenáct lidí 
odvedlo parádní práci na rekonstrukci zdi. Ta stále ještě není hotová, 
ale těm jedenácti statečným patří pomyslná medaile za to, co všechno 
se dokázali v průběhu tak krátké doby naučit a proměnit v konkrétní 
kusy solidní a několik dalších století trvající zdi. 
Bylo to krásné a bylo toho dost! Vlastně ještě ne. Ještě tak dva tři 
workcampy v září a v říjnu a pak si pivovar může zase na nějakou 
dobu schrupnout.
Výzva pro všechny: přijďte se podívat, pokecat, pomoct či jen tak po-
být. Budova si přes zimu zdřímne, ale my ne. Brány bývalého Harra-

chova pivovaru v Janovicích jsou všem doširoka otevřené (myšleno 
metaforicky samozřejmě, radši brnkněte nebo napište).

Zdeněk Strnadel
Foto: archiv Spolku pro obnovu pivovaru Janovice

Z okolních měst a obcí
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Zámek Janovice
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Místních si vážíme, jsou to srdcaři, říká Jiří Buchal z RD Rýmařov
Jiří Buchal brzy oslaví rok ve funkci generální-
ho ředitele RD Rýmařov. V rozhovoru s ním se 
dozvíte, co má na Rýmařově a jeho okolí rád, 
jakých si považuje lidí, koho hledá do týmu 
a proč je podle něj v dnešní době takový oříšek 
sehnat kvalitní a šikovné zaměstnance. 
Pane Buchale, v našem regionu se pohybu-
jete už téměř rok. Co tady máte nejraději?
K okolí Bruntálu mám blízko, pochází odtud 
můj otec. I tak pro mě byla velká změna, když jsem se sem vlastně 
napůl přestěhoval. Většinu pracovního týdne trávím tady a na víken-
dy jezdím domů za rodinou do středních Čech. Jako vášnivý cyklista 
a lyžař mám tento kraj opravdu rád. Volného času, který bych mohl 
vyplnit svými zájmy, sice moc není, ale někdy se přeci jen najde. 
A pak dokážu ocenit místní krajinu, ať už pro sportovní či odpočin-
kové vyžití. 
Mám rád také povahu místních lidí. Překvapilo mě, kolik lidí v naší 
fabrice pracuje většinu svého života. Pro některé to bylo první za-
městnání, do něhož nastoupili, a už tady zůstali. Z 374 zaměstnanců 
je u nás 82 déle než 10 let. Sedm lidí zde pracuje dokonce 40 a více 
let, náš nejvěrnější zaměstnanec u nás strávil již 48 let. V Praze je 
situace zcela opačná, fluktuace lidí je tam mnohem větší. Samozřej-
mě je to do jisté míry tím, že nabídka práce a možnosti zde nejsou 
tak velké, ale současně si myslím, že lidé tady jsou zkrátka srdcaři. 
A když něčemu věnují svou energii a čas, pak s veškerým nasazením 
zůstávají věrní.
Bez čeho byste se tady naopak obešel?
Milerád bych se vzdal toho věčného ježdění Rýmařov – Praha. To je 
opravdu náročné. Pár kilometrů bych na té trase vymazal.
S jakými lidmi nejraději spolupracujete a co od svých zaměstnanců 
očekáváte?
Mám rád maximální efektivitu. Není čas ztrácet čas. Naši lidé ale 
zároveň musí mít šikovné ruce a pozitivní vztah k tomu, co dělají. 
Uznávám přímé jednání, nemám rád lži a výmluvy. Nechci hledat 
cesty, proč to nejde, chci hledat cesty, jak to jde. 
Jaké pozice máte aktuálně volné?
Vzhledem k tomu, že posilujeme naši výrobu a expandujeme také do 

zahraničí, potřebujeme hlavně rozšířit naše montážní party. Šikovní 
elektrikáři, instalatéři, pokrývači, malíři a tesaři, projektant statik – 
ti všichni jsou u nás vítáni. A pokud jsou takoví mezi vámi, čtenáři, 
neváhejte a přihlaste se k nám. Na našich stránkách www.rdrymarov.
cz v sekci Kariéra najdete všechny potřebné informace. Našich lidí si 
vážíme a umíme je spravedlivě ocenit. 
Je těžké v dnešní době sehnat kvalitní zaměstnance? 
Poptávka po šikovných zaměstnancích je na trhu práce už delší dobu 
obecně vysoká a nenaplněná. Kvalitních lidí s nasazením nebo chutí 
naučit se něco nového je málo, projektů ze stran potenciálních za-
městnavatelů hodně. Firmy by si proto svých lidí měly vážit. Dát 
dohromady fungující tým, navíc ještě v nějaké větší společnosti, je 
dost oříšek. 
Hovořil jste o expanzi RD Rýmařov. Na jaké zahraniční trhy se 
chystáte? 
Ve Švýcarsku jsme ve spolupráci s místním partnerem otevřeli pří-
mé zastoupení se sídlem v luzernském kantonu. Pod názvem RD 
Holzbau AG zde budeme konkurovat místním tradičním dřevosta-
vitelům. Švýcarsko je charakteristické velmi drahou pracovní silou 
a nízkou nezaměstnaností. Nyní je v zemi cítit velký nedostatek pra-
covníků ve stavebnictví, a proto vnímáme obrovský potenciál pro 
náš systém výstavby. Protože chceme udržet jak vysokou kvalitu, 
tak i cenovou dostupnost, domy pro švýcarský trh budou vyráběny 
v naší rýmařovské hale stejně jako domy pro tuzemské klienty. Na 
místo určení pak budou dopraveny a tam postaveny našimi montáž-
níky. 
V podobném duchu se snažíme rozvinout zastoupení v Rakousku 
a posílit naši pozici na trhu německém.
A jaké další novinky plánujete?
Naší velkou novinkou jsou modulové domy, které jsme teprve před 
pár dny představili na největším českém stavebním veletrhu FOR 
ARCH. Jsou levné, udržitelné a jejich výroba trvá pár měsíců. Jejich 
výhodou je nejen cena, ale hlavně variabilita, díky níž jsme schopni 
plnit různorodá přání zákazníků. S modulovými domy máme velké 
plány, vidíme v nich opravdu vysoký potenciál.

Lucie Matulová
Foto: archiv RD Rýmařov

Prostor pro firmy a podnikatele

Na slovíčko u šéfkuchaře

Zapomeňme na zmražené polotovary, jsou drahé
Zcela oživit gastronomii se stále nedaří. Chy-
bí nejen kvalitní personál, ale hospodští byli 
nuceni po několikaměsíčních lockdownech 
a růstu vstupních nákladů i výrazně zdražit. 
Nyní se nám opět zdražují vstupy jak ve formě 
energií, tak na surovinách a nezapomínejme 
ani na pohonné hmoty, tudíž výsledný efekt za 
moc nestojí. Naše restaurace se po sérii uzávěr 
stále ještě nedokázaly plně nadechnout. Chy-
bějí hosté, zejména zahraniční turisté, v naší 
oblasti turisté z jiných krajů naší země. Kupo-
divu ani našinec se zpátky do hospody zrovna 
nehrne. 
V samotném oboru přetrvává nervozita z dal-
šího možného nárůstu cen, navíc chybí kvalit-
ní personál. Ten často zcela změnil obor. Zpr-
vu jsme si mysleli, že covid vyřeší personální 
krizi na české gastro scéně, ale pauza byla tak 

dlouhá a budoucnost je kvůli současné krizi 
zase tak nejistá, že spousta pomocných ku-
chařů, ale i lidí z placu úplně z gastro oblasti 
odešla. Vaření z výdejních okýnek nebo pro 
rozvozy znamenalo zjednodušovat, za stejné 
peníze uvařit levnější muziku, která ale bude 
pořád skvěle hrát. A to zůstalo i po otevření. 
Ten, kdo uměl a umí dobře ocenit svoje služ-
by, to má dnes jednodušší. Ten, kdo vždycky 
sázel na cenu, to bude mít naopak velmi těžké. 
A teď jsem narazil na zásadní problém našeho 
regionu. Další a rovněž podstatný je, že maji-
telé nebo provozovatelé restauračních provozů 
nejsou z oboru. Jsou prostě z jiného odvětví, 
ve kterém jsou opravdu profesio nálně schopní, 
ale dobrou restauraci nikdy nevybudují. 
Zapomeňme na zmražené polotovary, to dnes 
není trendy a je to drahé. Tady byste měli za-
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čít počítat, kudy vám penízky utíkají. Všichni 
tvrdí, že z polotovarů nevaří. Přitom kolony 
chladicích automobilů z mrazírenských firem 
denně jezdí do provozů, kde skládají metrá-
ky obalovaného eidamu, smaženého květá-
ku nebo žampionů. Od toho je kuchař, aby 
v trojobale připravil čerstvý smažený řízek, 
a ne pouze házel do fritézy hotové zmražené 
produkty. Kuchař je opravdu ikonou podniku, 
musí vařit s rozumem a srdcem, denně si musí 
sofistikovaně zakládat na kvalitní přípravě. 
Posuďte sami, není chutnější a fresh vyměnit 
zamraženou rybu, nasáklou vodou, u níž se 
mražením změní struktura svaloviny, za čer-
stvou rybu jakéhokoli druhu z místních sádek 
a chovných rybníků, a že jich v našem okolí 
není málo? Není lepší a chuťově lahodnější 
vyměnit mléko, sýry, smetanu z distribučních 
skladů za lokální produkty místních farmářů 
a sýrařů, kterých je v okolí taky hojný počet? 
Nakupujme od prověřených řezníků jak čers-
tvé maso, tak uzeniny a kosti. Poctivý vývar 
je základ naší kuchyně, už vůbec neuvažuj-
me o nějakých masových bujónech. Polské 

Jesenický zvěřinový guláš na houbách
Ingredience:
500 g zvěřiny – srnčí, jelení, z divočáka, 60 g prorostlé 
anglické slaniny, 2 cibule, lžíce oleje, 5 g sušených kře-
menáčů, česnek, 1/2 lžičky tymiánu, sůl, pepř, 250 ml 
vývaru, 250 ml černého piva, svazek petržele, bobkový 
list a žampiony, 250 g rajčat, 2 lžíce zakysané smetany.
Příprava:

Sušené křemenáče namočíme do vody. Maso a slaninu nakrájíme na kostky. Na roz-
páleném oleji maso osmahneme ze všech stran dohněda. Přidáme nakrájenou cibuli 
a česnek, okořeníme tymiánem, solí a pepřem. Podlijeme vývarem a pivem, přidáme 
namočené křemenáče, lehce zamícháme. Vmícháme petržel a bobkový list a přikryté 
dusíme. Mezitím očistíme žampiony, které nakrájíme a přidáme do guláše. Těsně před 
koncem dušení přidáme oloupaná rajčata, zakysanou smetanu, krátce povaříme, ochu-
tíme solí a pepřem a podáváme.

Atletika Rýmařov uspořádala vzpomínkovou akci ke 
100. narozeninám manželů Zátopkových

V pondělí 19. září uplynulo přesně 100 let od 
narození jednoho z nejznámějších atletických 
párů historie a legend české atletiky Dany 
a Emila Zátopkových. Klub Atletika Rýmařov 
při této příležitosti připravil rodinný závod dvo-
jic v rámci projektu Českého atletického svazu 
Sportuj jako Zátopkovi. 

Akce se konala na hřišti základní školy na 
ulici 1. máje, byla veřejná, a tak mohli zaví-
tat všichni příznivci sportu. Rýmařovský at-
letický klub dlouhodobě podporuje společné 
sportování dospělých s dětmi, a proto i pro 
tuto událost zvolil model rodinného závodu 
dvojic. Malí sportovci tak společně se svý-
mi rodiči, prarodiči nebo staršími sourozenci 
absolvovali postupně pět disciplín. Závodní 
pár dostal startovní číslo z limitované edice 
a soutěžní kartičku na zaznamenání disci-
plín. Závodilo se v běhu, což je disciplína, ve 
které vynikal Emil Zátopek, i hodu oštěpem 
– disciplíně Dany Zátopkové. V dalších si zá-

vodníci připomněli Emilovy tréninkové me-
tody – běh se zátěží na zádech a tahání pne-
umatiky. Na oknech školy byla připravena 
galerie se sportovními úspěchy a životopisy 
oslavovaných atletů a závodníci měli za úkol 
odpovědět na pár otázek. Všichni účastníci 
obdrželi diplomy a drobné dárky. 

Legendární sportovní a manželská dvojice 
Emil a Dana Zátopkovi za sebou zanechala 
obrovský odkaz. Nejenže se oba narodili ve 
stejný rok i den (19. září 1922), stejně tak ve 
stejný rok i den získali olympijské zlato (Hel-
sinky 1952). Sportovci tělem i duší, tak by se 
dali charakterizovat Emil a Dana Zátopkovi. 
Oba byli cílevědomí, houževnatí a vždy šli 
tvrdě za svým. Ve sportu se manželé vzájem-
ně podporovali, hnali se kupředu. I proto byli 
tak úspěšní.
Za příjemně strávené odpoledne děkujeme 
všem závodníkům, kteří dorazili i v mírně 
nepříznivém počasí. Díky patří i všem spon-
zorům a organizátorům. 

Jana Strnadelová
předsedkyně klubu ATLETIKA Rýmařov

Foto: redakce

podřadné maso, kterého je přebytek v mrazí-
renských firmách a občas v akci i v místních 
řetězcích, do kuchyně gurmána prostě nepatří. 
Zelináři a pekaři v naší lokalitě nám pomohou 
celoročně uspokojovat potřeby našich stráv-
níků. Pekařství v Ondřejově mi pokaždé vy-

jde vstříc a splní jakýkoli můj požadavek. Ti, 
kteří si myslí, že to není realizovatelné nebo 
cenově dostupné, se mýlí. 

David Rusnok
šéfkuchař a gastro expert

Foto: archiv Davida Rusnoka

Sport
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Rýmařovští koloběžkáři v Letohradě
Krásný biatlonový areál v Letohradě hostil 10.–
11. září již 4. kolo Rollo ligy, našeho národní-
ho koloběžkového poháru. Zdejší tratě nabízí 
výškově náročná stoupání a velmi rychlé až 
nebezpečné sjezdy, které si tento rok v dešti 
vyžádaly několik havárií. Poklona patří všem 
závodníkům, ale především těm nejmenším, 
kteří s koloběhem teprve začínají. 
V sobotu jsme měli kratší časovku s inter-
valovými jednotlivými starty a v neděli hro-
madné delší závody, které prověřily sílu i vy-
trvalost sportovců na stupátku, ale i v běhu 
do kopce. Absolutně nejrychlejším mužem 
celého víkendu se stal náš týmový lídr Tomáš 
Sedlář (1, 1). Amálie Vinohradníková (2, 1) 
byla nejrychlejší ženou týmu KOSTKA Ra-
cing. Další rýmařovští závodníci uspěli na vý-
bornou s následujícími výsledky (v závorce 
umístění dle kategorií v časovce a v dlouhém 
závodě). Viktor Lašák (2, 0), Ondřej Kroutil 
(1, 1), Adam Lašák (3, 3), Kryštof Vystrčil 
(1, 2), Matyáš Svoboda (2, 4), Anna Fryblíko-

vá (3, 2), Jakub Barusel (5, 0), Filip Krečmer 
(3, 4), Jakub Vystrčil (5, 6), Šimon Kroutil 
(2, 1), Marek Sázel (1, 3), Petra Zahradníko-
vá (3, 4), Veronika Rožňáková (4, 3), Jakub 
Kobak (7, 6), Ondřej Baslar (5, 3), Klára Slo-
váková (4, 0), Věra Vybíralová (2, 1), Patrik 

Krečmer (1, 2). Děkujeme klubům KOSTKA 
Racing a Ski klub RD Rýmařov za podporu, 
ale především jednotlivým trenérům, rodičům 
a všem fandům koloběhu.

Patrik Krečmer
Foto: Pavlína Kobaková

Tomáš Sedlář

Amálie Vinohradníková

Matěj Rampula přivezl z mistrovství Evropy ve sportovní střelbě tři medaile
Po vítězství ve světovém poháru v korejském Čchang-wonu pokračo-
val Matěj Rampula v úspěšné sezóně i na mistrovství Evropy v polské 
Wroclavi. Nejprve skončil třináctý v individuálním závodě v rychlo-
palné pistoli, ale o den později vybojoval v téže disciplíně společně 
s Alžbětou Dědovou stříbrnou medaili ve smíšených družstvech, když 
byli poraženi pouze ukrajinskou dvojicí Pasternak – Nimets. Druhé, 
zkušenější české smíšené družstvo ve složení Anna Dědová a Martin 
Pohráský skončilo čtvrté.

Ještě téhož dne v odpoledních hodinách si Matěj došel pro bronz ve 
své oblíbené disciplíně standardní pistole, když skončil třetí za Rusla-
nem Lunevem z Ázerbájdžánu a Pavlo Korostylovem z Ukrajiny.
Úspěšné vystoupení Matěj Rampula zakončil bronzem ze soutěže 
družstev v rychlopalné pistoli. Společně s Martinem Podhráským 
a Tomášem Těhanem se umístili za první Francií a druhým Polskem.

Foto a text: Stefany Janošťák

Závod v orientačním běhu O Land Cup 2022 proběhl ve Staré Vsi
Již podruhé v letošním roce se sešli 
orien tační běžci ve Staré Vsi u Rýmařova. 
V sobotu 17. září se zde uskutečnil ob-
lastní žebříček, který pod názvem O Land 
Cup 2022 uspořádal oddíl orientačního 
běhu SK Haná orienteering. 
Více než 600 závodníků nalezlo v ne-
vlídném počasí zázemí ve zdejším Kul-
turním domě, tratě závodu byl připra-
veny v okolí Kamenné hory. Závodníci 
ocenili nejen příjemně vytopený sál, ale 
především zdejší krásné lesy, téměř ne-

dotčené kůrovcem či větrnými kalamitami. V hlavních kategoriích zví-
tězili Michal Smola (SKOB Zlín) a Tereza Poláková (Slezan Opava).
Pořadatelé z Olomouce si velice váží výborné spolupráce s místními 
složkami samosprávy, Lesy ČR a Správou CHKO Jeseníky. „Určitě 
se do zdejších lesů budeme opakovaně vracet,“ uvedl ředitel závodů 
Robert Zdráhal. „Využijeme stávajících map nejen k pořádání dalších 
závodů, ale i pro soustředění oddílů orientačního běhu z celé repub-
liky.“ Okolí Staré Vsi se tak postupně stává základnou pro milovníky 
orientačního běhu, kteří oceňují zdejší zázemí a možnosti sportovního 
vyžití.

Tomáš Zdráhal
Foto: Miroslav Škoda
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Výsledkově nevydařený měsíc Jiskry
Složitým obdobím procházejí fotbalisté rýmařovské Jiskry. Tým trenéra 
Milana Furika pět soutěžních zápasů v řadě prohrál, bodoval až v pi-
kantním derby proti Břidličné, přičemž s výsledkem však příliš velká 
spokojenost u trenéra ani hráčů nebyla. 

Nevydařené období Jiskry, během něhož se propadla do spodních pa-
ter divizní tabulky, začalo domácím utkáním proti Bílovci. To se hrálo 
jen čtyři dny po náročném pohárovém duelu s druholigovou Opavou, 
který rýmařovské fotbalisty stál hodně sil. Bílovec tak z Rýmařova 
odjel se třemi body po výhře 5:1. Následovala porážka v prvním 
okresním derby, které Jiskra v sezóně hrála, když na hřišti Krnova 
podlehla těsně 0:1. Zlomit nepříznivou sérii se pak rýmařovským hrá-
čům nepodařilo ani v divizním utkání proti rezervě Opavy, na kterou 
doma nestačili opět nejtěsnějším možným poměrem. Až v předminu-
lém kole pak Jiskra konečně zabodovala, když remizovala 1:1 v Bři-
dličné. 
Příčiny toho, že Jiskra letos poněkud vyklidila pozice, na které byli 
fanoušci v uplynulých letech zvyklí, jsou v zásadě dvě. V prvním 
případě je to horší produktivita útoku. Rýmařovští fotbalisté se totiž 
v ofenzivě trápí. Před domácím utkáním proti Bohumínu byli s pěti 
vstřelenými brankami nejhorším týmem soutěže. A v jejich kádru jsou 
útočníci Petr Navrátil a Pavel Jeřábek. Nízké produktivity týmu si je 
vědom i trenér Milan Furik. „Tohle  začíná být  problém. Vždy  jsme 
měli hru postavenou na útočnících, kteří byli dominantní. A teď nemy-
slím jen v rámci našeho týmu. Naši útočníci patřívali vždy k nejlepším 
střelcům v soutěži. Teď se to bohužel nedaří.“ 
Druhým problémem, který Jiskru sužuje, je velký počet zraněných 
hráčů. Před utkáním proti Bohumínu napočítal trenér Furik až osm 
zraněných hráčů, z větší části přitom šlo o klíčové opory týmu. „Jir-
ka Furik  je po operačním zákroku. V jeho případě je  to dané. Nyní 
absolvuje rehabilitace. Musíme počkat na to, jak se bude cítit. Pavel 
Jeřábek s Peťou Čiklem mají praskliny ve svalech. To je na delší čas. 
Záleží na tom, jak rychle půjde v jejich případě rehabilitace. David 
Hleba bohužel v utkání proti Břidličné dostal ránu na koleno. V jeho 
případě to vůbec nevypadá dobře, protože má posunutou čéšku. A čty-
ři dny po zákroku nebyl ještě schopen se na nohu postavit. V případě 
Honzy Kolíska je vyloučené, že by na podzim hrál. Další hráči mají 
natažená třísla a další drobná zranění,“ vyjmenovával Furik problé-
my, které jeho celek trápí. 
SK Jiskra Rýmařov – FC Bílovec  1:5 (1:4)
Branky: 32. Jeřábek – 30. a 61. Socha, 22. Mozol (pen.), 34. Lima-
novský, 42. Gajdošík. Rozhodčí: Broskevič – Jurajda, Godfryd. ŽK: 
Hleba – Limanovský, Dluhoš, Schaumann, Šlesár, Mozol. ČK: 75. 
Schaumann. Diváků: 155.
Rýmařov: Vilímek – Tihelka (65. Palys), K. Kocúr, Hleba, D. Furik 
(77. Křepelka) – Čikl (70. Kršek), M. Furik, Dostál, Michalík (46.  
J. Kocúr) – Jeřábek, Navrátil. Trenér: Milan Furik.

Bílovec: Padušák – Tomášek, Dluhoš (72. Schaumann), O. Pavlík, 
Limanovský, Mozol, Dresler, Dostál (62. Šlesár), Socha (72. Pěla), 
Krayzel, Gajdošík (82. Mikuš). Trenér: Jan Woznica.
FK Krnov – SK Jiskra Rýmařov  1:0 (0:0)
Branka: 36. Váňa. ŽK: Igbinoba, Macík, Váňa, Burian, Tümmler – 
Tihelka, Michalík, Hleba, M. Furik. Diváků: 680.
Krnov: Řeháček – Burian, Igbinoba, Swiech, Sabo – Macík, 
Tümmler  – Hrubý (66. Mráz), Váňa (57. Havlíček), Václavek 
(90. Lyčka) – Hřivnáč (57. Sklenařík). Trenér: Gustav Santarius.
Rýmařov: Kameník – Tihelka (75. Křepelka), K. Kocúr, Hleba, 
Dostál – Kršek (90. J. Kocúr), Konečný, M. Furik, Michalík (57.  
Palys)  – Jeřábek, Navrátil. Trenér: Milan Furik.
SK Jiskra Rýmařov – SFC Opava B  0:1 (0:0)
Branka: 52. Veselý. Rozhodčí: Pospíšil – Čampišová, Brázdil. ŽK: 
Gorčica, Janjuš, Číž. Diváků: 190.
Rýmařov: Kameník – Hleba, Dostál, K. Kocúr, Kršek (46. Kře-
pelka)  – J. Kocúr (85. Zifčák), Palys (69. Gorčík), Konečný,  
M. Furik (61. Marek), Navrátil – Jeřábek. Trenér: Milan Furik.
Opava B: Číž – Dušek (46. Žídek), Latoň, Blažej, Celta – Dostál (87. 
Jaroszek), Mikulenka, Doleček, Janjuš (87. Cempírek) – Šeba (87. 
Sekanina), Veselý (60. Gorčica). Trenér: David Vavruška. 
TJ Břidličná – SK Jiskra Rýmařov  1:1 (0:1)
Branky: 75. Dydowicz (pen.) – 36. M. Furik. Rozhodčí: Dudek – 
Godfryd, Dvořák. ŽK: György, Můčka, Dydowicz, Berger, Kostera – 
Kneifel, J. Kocúr. ČK: 33. György (2 ŽK), 35. Šmirják. Diváků: 350.
Břidličná: Zifčák – Kučera, Kutty, Můčka, Češek – György, Dydo-
wicz, Berger (90.+1 Holec), Cudrák – Kostera (90. Simichanidis), 
Šmirják. Trenér: Jaromír Lukášek.
Rýmařov: Kameník – Palys, K. Kocúr, Kneifel, Hleba (20. Tihel-
ka)  – Konečný – J. Kocúr (56. Kršek), M. Furik (69. Michalík),  
Dostál, Navrátil – Jeřábek (56. Marek). Trenér: Milan Furik. 

Tabulka divize F
1. Opava B 4 2 1 19:9 14
2. Bílovec 4 1 2 23:11 13
3. Hlubina 4 1 1 10:4 13
4. Bohumín 4 1 2 15:10 13
5. Krnov 4 0 3 8:13 12
6. Karviná B 3 2 2 9:9 11
7. Nový Jičín 3 1 3 10:11 10
8. Havířov 2 3 2 14:14 9
9. Valašské Meziříčí 2 2 2 14:10 8
10. Břidličná 2 1 4 12:19 7
11. Frenštát p. R. 2 1 4 8:17 7
12. Polanka n. O. 1 3 3 8:11 6
13. Bruntál 1 2 4 7:13 5
14. Jiskra Rýmařov 1 2 4 5:11 5

* Tabulka je po 7. kole. Minulý zápas Jiskry proti Bohumínu skončil 
po uzávěrce tohoto čísla. 

Tomáš Lašák
Foto: Kamil Furik, SK Jiskra Rýmařov
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Okresní přebor
4. kolo: Horní Město – Světlá Hora 3:0; Osoblaha – Stará Ves 2:3; 
Velká Štáhle – Staré Město 0:0; Karlovice – Dolní Moravice 6:3
5. kolo: Chomýž – Horní Město 5:1; Dolní Moravice – Horní Bene-
šov 8:0; Stará Ves – Velká Štáhle 4:0
6. kolo: Velká Štáhle – Brantice 8:1; Karlovice – Stará Ves 3:1; Slez-
ské Rudoltice – Dolní Moravice 3:2; Horní Město – Vrbno p. Pradě-
dem 1:3
7. kolo: Dolní Moravice – Horní Město 6:0; Stará Ves – Horní Bene-
šov 3:1; Osoblaha – Velká Štáhle 8:0

Tabulka okresního přeboru
1. Stará Ves 5 0 1 22:9 15
2. Chomýž 4 2 0 16:9 14
3. Karlovice 4 1 0 23:11 13
4. Slezské Rudoltice 4 1 1 23:12 13
5. Vrbno p. Pradědem 4 1 0 16:6 13
6. Dolní Moravice 3 1 2 25:12 10
7. Vysoká-Pitárne 3 0 2 21:9 9
8. Osoblaha 3 0 3 19:19 9
9. Staré Město 2 1 3 19:17 7
10. Velká Štáhle 1 3 2 11:16 6

Říjnový program týmů SK Jiskra Rýmařov
Muži
2. 10.  15:00 Polanka – Rýmařov
8. 10. 15:00 Rýmařov – Hlubina
16. 10. 10:15 Havířov – Rýmařov
22. 10. 14:30 Rýmařov – Bruntál
29. 10. 10:00 Valašské Meziříčí – Rýmařov 

Starší dorost (U19)
2. 10. 10:00 Rýmařov – Polanka
9. 10. 10:00 Darkovičky – Rýmařov
16. 10. 10:00 Rýmařov – Bruntál
23. 10. 10:00 Petřkovice – Rýmařov
30. 10. 10:00 Rýmařov – Slavia Opava

Mladší dorost (U17)
2. 10. 12:15 Rýmařov – Polanka

9. 10. 12:15 Darkovičky – Rýmařov
16. 10. 12:15 Rýmařov – Bruntál
23. 10. 12:15 Petřkovice – Rýmařov
30. 10. 12:15 Rýmařov – Slavia Opava

Starší žáci (U15)
1. 10. 10:00 Rýmařov – Frýdek-Místek B
8. 10. 10:00 Bohumín – Rýmařov
15. 10. 10:00 Rýmařov – Bruntál 
22. 10. 10:00 Krnov – Rýmařov 
29. 10. 10:00 Rýmařov – Stará Bělá

Mladší žáci (U13)
1. 10. 11:45 Rýmařov – Frýdek-Místek B
8. 10. 11:45 Bohumín – Rýmařov
15. 10. 11:45 Rýmařov – Bruntál 

22. 10. 11:45 Krnov – Rýmařov 
29. 10. 11:45 Rýmařov – Stará Bělá

Starší přípravka (U11)
1. 10. 10:00 Brantice – Rýmařov
9. 10. 11:30 Rýmařov – Břidličná
13. 10. 17:30 Krnov B – Rýmařov
23. 10. 10:00 Rýmařov – Vrbno p. Pradědem

Mladší přípravka (U9)
8. 10. 10:30 Zátor – Rýmařov 
13. 10. 16:30 Rýmařov – Město Albrechtice
20. 10. 16:30 Rýmařov – Bruntál

Tomáš Lašák

Fotbal na Rýmařovsku
11. Horní Město 1 0 4 7:20 3
12. Světlá Hora 0 0 5 6:21 0
13. Horní Benešov 0 0 5 1:20 0

III. třída – skupina B
5. kolo: Nové Heřminovy – Malá Morávka 4:0; Zátor – Břidličná B 
1:6; Razová – Lomnice 1:3
6. kolo: Břidličná B – Malá Morávka 5:0; Lomnice – Nové Heřmi-
novy 2:1
7. kolo: Sosnová – Břidličná B 2:5; Malá Morávka – Lomnice (od-
loženo)

Tabulka III. třídy – sk. B
1. Břidličná B 3 0 0 16:3 9
2. Milotice n. Opavou 2 1 0 12:4 7
3. Lomnice 2 0 0 5:2 6
4. Zátor 2 0 1 11:10 6
5. Nové Heřminovy 1 1 1 7:4 4
6. Sosnová 0 0 3 4:13 0
7. Malá Morávka 0 0 2 0:9 0
8. Razová 0 0 3 5:15 0

Tomáš Lašák
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Prodej lisu na odpady
Město Rýmařov nabízí k prodeji použitý paketovací horizontální lis na odpady SACRIA, 
typ Saphir 2050 ATHP. Lis je plně automatizovaný, lisovací tlak 10 tun, výkon motoru 7,5 
kW/10HP, kapacita 35 m3/hod., nastavitelná délka 500–1000 mm, průměrná hmotnost balíků 
20–50 kg, rozměr: 4 165 x 1 060 x 2 430 mm, rok výroby 2009. 
Cena: 150 000 Kč. O ceně možno jednat.
Kontaktní osoba: Gabriela Klečková, tel.: 554 254 155, e-mail: kleckova.gabriela@rymarov.cz

Vydavatel: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 100, http://www.rymarov.cz.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Uzávěrka dne: 21. 9. 2022 Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných pří-
spěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Redakce: Jana 
Strnadelová. Redakční rada: Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Zdenka Nesetová, Mgr. Vladimír Stanzel, Marcela 
Pavlová, Ladislav Žilka. Adresa redakce: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 164, mobil: 
732 102 489, e-mail: rymarovsky.horizont@rymarov.cz. Vyšlo dne: 30. 9. 2022. Příští číslo 10/2022 vyjde  
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kultury ČR pod značkou MK ČR E 11017, ISSN 1214-4517. Cena: 15 Kč.

Inzerce

S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM ZAČÍNÁ TRADIČNÍ

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT

ZAČÍNÁME VE ČTVRTEK 15. 9. 2022
SCHÁZÍME SE V TĚLOCVIČNĚ ZŠ POD KOSTELEM

CVIČENÍ JE URČENO PRO RODIČE S DĚTMI VE VĚKU OD 1 DO 6 LET

TĚŠÍ SE NA VÁS ZA SPORT PRO VŠECHNY LENKA

KONTAKT: LENKA METELKOVÁ, tel.: 605 819 503

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16:30 DO 17:30 HODIN
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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



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT09/2022

46



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 09/2022

47

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

RD Rýmařov je více než 50 let 
synonymem kvalitního bydlení

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

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

PŘIDEJTE SE K NÁM 

• Jistotu, stabilitu a zázemí renomované firmy

• Partu fajn kolegů, se kterými vám bude dobře

• Stálou mzdu + měsíční osobní bonusy

• Odměny při životním a pracovním jubileu

• 5 týdnů dovolené

• Příspěvek na stravování

• Příspěvek na dovolenou

• …a spoustu dalších benefitů

NABÍZÍME:

ZDRAVĚ, HRAVĚ!

Modulové domy jsou hravým, rychlým, udržitelným a moderním řešením bydlení.

V zahradě? V lese? U vody? Na louce?  
Na kopci? Na horách? Ve městě? 
Kamkoliv mě položíte, tam budete bydlet.

Více informací a katalog naleznete na www.rdrymarov.czM
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