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číslo 10 / 2021 cena 15 Kčvyšlo 29. 10. 2021

Výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny ČR na Rýmařovsku

Město Rýmařov mění organizaci 
vítání občánků

 
 

Připravuje se oslava 75. výročí 
založení gymnázia

Letošní zámeckou sezónu uzavře 
strašidelná prohlídka  

Ve Flemmichově zahradě proběhl 
mezinárodní cyklokrosový závod

ročník XXIII.
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Zleva: Natálie Škraková, Filip Konečný, Sofie Beranová, Zdeněk Palát, Ema Köhlerová, Jakub Kocúr

Zleva: Nikola Jacková, Kaira Bezgin, Štěpán Komůrka, Maxmilián Křišťan, Mikuláš Křišťan

Vítání občánků
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Senioři z Rýmařova byli na návštěvě v polském Ozimku v rámci 
projektu Žijeme sportem spolufinancovaného z projektu Přeshraniční 
spolupráce ČR – Polsko. Akci realizovalo Středisko volného času 
Rýmařov a gmina Ozimek.

Starosta s místostarostkou poděkovali zubní lékařce MUDr. Jarmile 
Valíčkové za dlouholetou práci. Lékařka ukončila činnost ordinace 
k 30. září 2021.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek zavítal na rýmařovskou radnici. 
S představiteli města se bavili nejen o kultuře, ale i o sportovních, 
bytových či turistických možnostech města.

Kateřina Sedláčková (s číslem 91) z klubu Atletika Rýmařov 
vybojovala zlatou medaili ve Večerním běhu Bruntálem.  
Foto: František Kučera

Středisko volného času uspořádalo oblíbenou drakiádu. Ve Flemmichově zahradě proběhl mezinárodní cyklokrosový závod.

Začala rekonstrukce Husovy ulice. Mateřská škola Janovice po rekonstrukci třídy slavnostně zahájila 
provoz.
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RÝMAŘOVSKÝ
ADVENT
28. 11. 2021 Náměstí Míru
První adventní neděle
10:00 - 17:00 Vánoční jarmark
15:30 - 18:00 Vánoční dílny 
16:00   The People
16:50 Zapálení svíčky na adventním věnci
17:00   Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
27. 11.  14:00 - 17:00  17. 12.  17:00  

1. 12.  17:00 Čtvrtá adventní neděle 19. 12.  
16:00 - 17:00

17:00

17:10

18:003. 12. - 9.1.

24. 12.  9:00 - 11:00  Druhá adventní neděle 5. 12.  17:00

17:10
25. 12.  18:30  

Třetí adventní neděle 12. 12.  17:00  

26. 12.  10:00  
17:10

14. 12.  17:00  

Městská knihovna Rýmařov Zámek Janovice - kaple
Den pro dětskou knihu

 Hedva český brokát - Galerie Fabrika Náměstí Míru
Advent? Advent! - vernisáž výstavy a promítání    Předávání Betlémského světla 
animovaných filmů Junák - český skaut, středisko Rýmařov

 Zapálení čtvrté adventní svíčky s literárně-  
dramatickým a výtvarným oborem ZUŠ Rýmařov

 Koledování s Vox montanou - koncert
Advent? Advent!  ZUŠ Rýmařov
Promítání animovaného filmu

 Křest publikace „Rýmařovsko v proměnách času”  SVČ Rýmařov - Galerie Mezipatro
Městské muzeum RýmařovČernobílé valéry - výstava fotografií

  Náměstí Míru Jídelna Podlas
Předávání Betlémského světlaZapálení druhé adventní svíčky s literárně- 
Junák - český skaut, středisko Rýmařovdramatickým a výtvarným oborem ZUŠ Rýmařov  

 Mikulášská nadílka - Diakonie ČCE Rýmařov

Náměstí Míru
Zapálení třetí adventní svíčky s literárně-dramatickým 
a výtvarným oborem ZUŠ Rýmařov

 Koledování - Mateřská škola Rýmařov

Zámek Janovice - kaple

3. 12.  16:30 - 19:30  ZŠ Jelínkova 
Vánoční jarmark 
Přijďte si koupit krásné výrobky žáků školy 

Vox montana - koncert

 

SVČ Rýmařov
Bigbeatové Vánoce - koncert

Stará Ves
Štěpánská desítka - běžecký závod

Žavez - adventní koncert

Strom splněných přání v Informačním centru Rýmařov pro Dětské centrum Pampeliška v Janovicích od 29. 11. 2021  
do 20. 12. 2021.
Po celou dobu adventu vás rádi přivítají v punčovém stánku Diakonie Rýmařov, kde máte možnost získat vánoční 
razítko na pohledy a přání.

prosím tě, máme v úterý (příští) předložit návrh plakátu na Advent. Víme k tomu celkem hovno, takže příjemnou zábavu:-). Prostě jim to 
předložíme a oni to milostivě doplní.

 datum: 28. 11. 2021

od 16:00 (předpokládám, že to bude dřív, ale to až po schůzi, program na podiu od 16:00)

vystoupí kapela The People

budou hrát cca od 16:10 do 16:50 -pak deset minut moderátor + projevy papalášů, V 17:00 STROM - pak zhruba 40 minut kapela

My, jako SVČ budeme mít dílničky (info šéfka)

A pak na tom plakátu musí být ještě ty další neděle, ale netušíme program. Navrhuji napsat tam:

 

Druhá adventní neděle 5. 12. v .......hod

vystoupí..............................

na náměstí Míru u kašny

 

 

Třetí adventní neděle 12. 12. v .......hod

vystoupí..............................

na náměstí Míru u kašny

 

 

Čtvrtá adventní neděle 19. 12. v .......hod

vystoupí..............................

na náměstí Míru u kašny

prosím tě, máme v úterý (příští) předložit návrh plakátu na Advent. Víme k tomu celkem hovno, takže příjemnou zábavu:-). Prostě jim to předložíme a oni to milostivě doplní.

 datum: 28. 11. 2021

od 16:00 (předpokládám, že to bude dřív, ale to až po schůzi, program na podiu od 16:00)

vystoupí kapela The People

budou hrát cca od 16:10 do 16:50 -pak deset minut moderátor + projevy papalášů, V 17:00 STROM - pak zhruba 40 minut kapela

My, jako SVČ budeme mít dílničky (info šéfka)

A pak na tom plakátu musí být ještě ty další neděle, ale netušíme program. Navrhuji napsat tam:

Výstava vybraných prací 3. 12. 2021 – 9. 1. 2022 SVČ Rýmařov

Městská knihovna Rýmařov - po celý advent prodej knih v čítárně, každý čtvrtek od 15:00 promítání pohádek v půjčovně pro děti.

 

Asi by to mohlo být někde dole v přehledu doprovodných akcí, které jsou mimo adventní neděle.

Ahoj všem,
posílám údaje k chystanému Adventnímu programu.

vernisáž výstavy ADVENT? ADVENT!
Galerie Fabrika v areálu HEDVA ČESKÝ BROKÁT
středa 1.12.2021 v 17,00 - výstava a promítání animovaných filmů
výstava potrvá do konce roku

neděle 19.12. náměstí
promítání animovaného filmu ADVENT? ADVENT!
práce žáků výtvarného oboru ZUŠ

Na všech těchto aktivitách spolupracujeme s Kamilou.

Městská knihovna Rýmařov - po celý advent prodej knih 
v čítárně, každý čtvrtek od 15:00 promítání pohádek 
v půjčovně pro děti.

Změna programu vyhrazena   www.rymarov.cz 
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Výsledky hlasování na Rýmařovsku
Rýmařov
Voličů celkem: 6 742
Volební účast: 3 874 (57,46 %) 

1. ANO 2011 – 1 334 hlasů (34,76 %)
2. SPOLU – 658 hlasů (17,14 %)
3. SPD – 541 hlasů (14,09 %)
4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 457 hlasů (11,91 %)
5. ČSSD – 238 hlasů (6,20 %)

Břidličná
Voličů celkem: 2 555
Volební účast: 1 429 (55,93 %) 

1. ANO 2011 – 564 hlasů (39,88 %)
2. SPD – 239 hlasů (16,90 %)
3. SPOLU – 177 hlasů (12,51 %)
4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 126 hlasů (8,91 %)
5. KSČM – 75 hlasů (5,30 %)

Aktuálně z města 
Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR na Rýmařovsku .........................................str. 5
Z jednání zastupitelstva ......................................................str. 6
Programy podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově  
na rok 2022 ........................................................................str. 7
Programy podpory zájmových aktivit v Rýmařově  
na rok 2022 ........................................................................str. 8
Nová ulice bude pojmenována po Františku Vychodilovi ...str. 8
Město bude vlastnit dřevěnou zvonici v Jamarticích .........str. 9
Město Rýmařov mění organizaci vítání občánků ..............str. 9
Užitečná informace
Co dělat v případě ukončení činnosti dodavatele energií ...str. 14
Školství
Studenti oboru masér na exkurzi v Praze .........................str. 14
Středoškolští kuchaři a číšníci  
v době uzavření škol nezaháleli .......................................str. 14
Zdravotnictví
Transfúzní služba vyzývá k darování krve ......................str. 17
Zdravotníci během Dne zdraví měřili cholesterol  
i krevní tlak ......................................................................str. 17
Středisko volného času
Projekt Řeknu to tancem opět spojil Rýmařov a Ozimek ....str. 19
Městské muzeum a Galerie Octopus
Výstava Marie Kodovské na zlínském zámku .................str. 25
Jaká byla letní sezóna v kapli V Lipkách  
a v externí expozici v Hedvě Český brokát? ....................str. 26
Přírůstek do sbírek
Září: Doklad dětského antisemitismu ve třetí říši ............str. 27
Připomínáme si
Den nenakupování oslavíme měsíc před Štědrým dnem ....str. 29
Městská knihovna 
Noc literatury na skautské chatě ......................................str. 29
V Týdnu knihoven se přihlásilo 50 nových čtenářů ........str. 30
Karneval i masopust na výstavě v Čítárně .......................str. 31
Čtenářská výzva
Ruta Sepetysová: Mlčící fontány .....................................str. 31
Prostor pro firmy a podnikatele
Přemysl Kotouček novým generálním ředitelem  
RD Rýmařov ....................................................................str. 33
Zámek Janovice
Letošní zámeckou sezónu uzavře strašidelná prohlídka ...str. 34
Z okolních měst a obcí
Obec Tvrdkov obdržela ocenění za třídění odpadu .........str. 35
Z historie
Vzácná a unikátní keramika a jiné nálezy z archeologických 
lokalit Rýmařovska
10. Unikátní keramika středověkých prubířů a tavičů zlata
Část C – Typy technické keramiky ..................................str. 36
Sport
Studio Sport a Zdraví slaví 30 let ....................................str. 38
Rýmařováci úspěšně reprezentovali na Gladiator Race ....str. 40
Finále koloběžkové Rollo ligy 2021 se jelo  
v Konstantinových Lázních .............................................str. 40
Ve Flemmichově zahradě proběhl  
mezinárodní cyklokrosový závod ....................................str. 41
Letošní dostihová sezóna míří do finále ...........................str. 42
Jiskra na vítězné vlně .......................................................str. 43
Jiskra poděkovala Tomáši Šupákovi  
za dlouholeté služby .........................................................str. 43

V tomto čísle najdete

Fotografie na titulní straně: Václav Paveza

Aktuálně z města

Jak dopadly volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR na Rýmařovsku

Volby do poslanecké sněmovny proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021. V Rý-
mařově volilo celkem 3 874 z 6 742 voličů zapsaných v seznamu, což 
představuje volební účast 57,46 %. 

Nejvyšší volební účast (64,67 %) byla ve volebním okrsku č. 5 (v zá-
kladní škole na ulici 1. máje), nejnižší pak tradičně v okrsku č. 4 (v zá-
kladní škole na Školním náměstí). Ve všech volebních okrscích ve 
městě získalo nejvyšší počet hlasů hnutí Ano 2011, druhá byla koalice 
SPOLU, třetí místo obsadilo hnutí Svoboda a přímá demokracie. Voleb-
ní účast byla letos vyšší než před čtyřmi lety, kdy komise v Rýmařově 
zaznamenaly účast 52,28 % voličů.
Ve 14 obcích mikroregionu Rýmařovsko volilo 8 055 z celkových 
13 842 voličů zapsaných v seznamu, což představuje volební účast 
58,19 %. Nejvyšší volební účast měli v Tvrdkově (71,36 %), nejnižší 
pak v Dětřichově nad Bystřicí (48,83 %). Ve všech obcích mikroregio-
nu získalo nejvyšší počet hlasů hnutí Ano 2011.
Do poslanecké sněmovny nebyl zvolen žádný kandidát z regionu Rý-
mařovska. Konkrétní pořadí stran a hnutí na prvních pěti místech na 
Rýmařovsku přinášíme v následujících tabulkách. Podrobné výsledky 
lze najít na webových stránkách www.volby.cz. 

JS
zdroj: volby.cz
Foto: redakce
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Dětřichov nad Bystřicí
Voličů celkem: 342
Volební účast: 167 (48,83 %) 

1. ANO 2011 – 61 hlasů (36,96 %)
2. SPD – 32 hlasů (19,39 %)
3. SPOLU – 18 hlasů (10,90 %)
4. ČSSD – 13 hlasů (7,87 %)
5. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 13 hlasů (7,87 %)

Dolní Moravice
Voličů celkem: 347
Volební účast: 219 (63,11 %) 

1. ANO 2011 – 58 hlasů (26,85 %)
2. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 34 hlasů (15,74 %)
3. SPOLU – 31 hlasů (14,35 %)
4. ČSSD – 30 hlasů (13,88 %)
5. SPD – 21 hlasů (9,72 %)

Horní Město
Voličů celkem: 667
Volební účast: 376 (56,37 %) 

1. ANO 2011 – 140 hlasů (37,53 %)
2. SPOLU – 66 hlasů (17,69 %)
3. SPD – 60 hlasů (16,08 %)
4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 31 hlasů (8,31 %)
5. KSČM – 22 hlasů (5,89 %)

Jiříkov
Voličů celkem: 239
Volební účast: 127 (53,14 %) 

1. ANO 2011 – 33 hlasů (26,19 %)
2. SPOLU – 22 hlasů (17,46 %)
3. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 22 hlasů (17,46 %)
4. SPD – 17 hlasů (13,49 %)
5. KSČM – 9 hlasů (7,14 %)

Lomnice
Voličů celkem: 401
Volební účast: 233 (58,10 %) 

1. ANO 2011 – 78 hlasů (33,47 %)
2. SPOLU – 41 hlasů (17,59 %)
3. SPD – 36 hlasů (15,45 %)
4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 18 hlasů (7,72 %)
5. PŘÍSAHA Roberta Šlachty – 16 hlasů (6,86 %)

Malá Morávka
Voličů celkem: 675
Volební účast: 474 (70,22 %) 

1. ANO 2011 – 139 hlasů (29,51 %)
2. SPOLU – 116 hlasů (24,62 %)
3. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 68 hlasů (14,43 %)
4. SPD – 66 hlasů (14,01 %)
5. ČSSD – 18 hlasů (3,82 %)

Malá Štáhle
Voličů celkem: 114
Volební účast: 77 (67,54 %) 

1. ANO 2011 – 28 hlasů (36,84 %)
2. SPD – 14 hlasů (18,42 %)
3. SPOLU – 11 hlasů (14,47 %)
4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 8 hlasů (10,52 %)
5. KSČM – 5 hlasů (6,57 %)

Ryžoviště
Voličů celkem: 486
Volební účast: 279 (57,41 %) 

1. ANO 2011 – 118 hlasů (42,90 %)
2. SPD – 66 hlasů (24,00 %)
3. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 21 hlasů (7,63 %)
4. SPOLU – 14 hlasů (5,09 %)
5. KSČM – 14 hlasů (5,09 %)

Stará Ves
Voličů celkem: 410
Volební účast: 270 (65,85 %) 

1. ANO 2011 – 82 hlasů (30,59 %)
2. SPD – 50 hlasů (18,65 %)
3. SPOLU – 50 hlasů (18,65 %)
4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 26 hlasů (9,70 %)
5. ČSSD – 19 hlasů (7,08 %)

Tvrdkov
Voličů celkem: 206
Volební účast: 147 (71,36 %) 

1. ANO 2011 – 54 hlasů (38,02 %)
2. SPD – 27 hlasů (19,01 %)
3. SPOLU – 21 hlasů (14,78 %)
4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 15 hlasů (10,56 %)
5. KSČM – 10 hlasů (7,04 %)

Václavov u Bruntálu
Voličů celkem: 381
Volební účast: 197 (51,71 %) 

1. ANO 2011 – 58 hlasů (30,20 %)
2. SPD – 43 hlasů (22,39 %)
3. SPOLU – 38 hlasů (19,79 %)
5. KSČM – 18 hlasů (9,37 %)
4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 9 hlasů (4,68 %)

Velká Štáhle
Voličů celkem: 277
Volební účast: 186 (67,15 %) 

1. ANO 2011 – 69 hlasů (37,29 %)
2. SPD – 31 hlasů (16,75 %)
3. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 26 hlasů (14,05 %)
4. SPOLU – 20 hlasů (10,81 %)
5. KSČM – 16 hlasů (8,64 %)

Z jednání zastupitelstva
V řádném termínu 23. září proběhlo ve velkém sále Střediska volného 
času zasedání zastupitelstva města. Zahájil je starosta Luděk Šimko 
blahopřáním zastupitelkám Marcele Staňkové a Aleně Tomeškové k na-
rozeninám.
Na programu byla mimo jiné zpráva o hospodaření města ke dni 
31. 8. 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, aktualizace pravidel pro pro-
dej a pronájem nemovitostí a majetkové záležitosti. 
Dále zastupitelstvo schválilo akční plán města na rok 2022, který je 
tvořen v souladu s platným Strategickým plánem rozvoje města do 
roku 2030. Ten je místem pro sběr nápadů, jak vylepšit město, a lze 
z něj tedy vybírat akce k realizaci pro tzv. akční plán. Pro tyto akce je 
nutné mít v rozpočtu finanční krytí, v případě dotačních akcí se musí 
finanční krytí rovnat spoluúčasti města. 
Pro rok 2022 zastupitelé navrhli např. tyto investiční akce: opravu 
komunikací na ulicích Husově, Julia Sedláka, 1. máje, Lipové a Ju-
lia Fučíka za restaurací U Hrozna, opravu mostů a lávek, výstavbu 
nové cyklostezky v Edrovicích, rekonstrukci obvodových zdí a vy-
budování páteřního chodníku na hřbitově, výstavbu skateparku na 
Žižkově ulici, multifunkčního sportovního hřiště v Jamarticích nebo 
domu s pečovatelskou službou na Lidické ulici. Součástí návrhu jsou 
i opravy kanalizací. Bude zahájena projektová příprava nového par-
koviště za zimním stadionem, komunikace na Jesenické ulici, vnitř-

ního prostranství ulic Sokolovské a Bartákovy a parčíku v Janovicích 
u bývalé Jednoty. 
Dalšími body jednání zastupitelstva bylo vyhlášení Programů podpo-
ry zájmových aktivit v Rýmařově a Programů podpory tělovýchovy 
a sportu v Rýmařově na rok 2022 nebo pojmenování nové ulice. Po-
drobnosti jsou uvedeny v samostatných článcích.

Foto a text: JS
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Programy podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2022
Od 1. listopadu bude možné podávat žádosti o dotace z Programů podpo-
ry tělovýchovy a sportu v Rýmařově, které schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Rýmařova na svém zasedání ve čtvrtek 23. září 2021. K programům, 
které byly vyhlašovány každoročně, přibyl program zaměřený na správu 
majetku města svěřeného spolkům, čímž se oddělí náklady na provoz 
zařízení od nákladů na tělovýchovnou činnost a zprůhlední financování 
jednotlivých organizací.

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 4 400 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 zařízení sportovišť (pokud žadatel není vlastníkem těchto sporto-
višť 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, jed-
norázové 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 specia-
  lizované lékařské vyšetření sportovním lékařem, je-li to vyžadováno 
sportovním svazem pro konkrétní výkonnostní úroveň, náklady na re-
prezentaci a pohoštění nebo pojištění majetku a odpovědnosti. Z pro-
gramu naopak nelze hradit mzdy funkcionářů spolku (předsedy, mís-
topředsedy), platy hráčů, splátky úvěrů vč. úroků, leasing vč. akon-
tace, celní, právní, soudní a bankovní poplatky, provize nebo dary. 

Příspěvek může být poskytnut až do výše 100 % nákladů projektu.
Program II. – Podpora činnosti sportovních oddílů
Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních od-
dílů se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí). Dotace se posky-
tuje na nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, pokud žadatel není 
vlastníkem těchto sportovišť a jejich zařízení, nákup materiálního vy-
bavení (pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné 
a přímo s ní souvisí), odměny rozhodčím a trenérům, cestovné a do-
pravu na soutěže, jednorázové sportovní akce a soustředění, startov-
né, ubytování spojené s účastí na sportovní akci nebo soustředění, 
zvyšování a prohlubování trenérské a cvičitelské kvalifikace, povin-
né platby centrálním svazům (nikoliv pokuty), zdravotnické potřeby 
a vybavení, náklady na specializované lékařské vyšetření sportovním 
lékařem, je-li to vyžadováno sportovním svazem pro konkrétní vý-
konnostní 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. úro-
ků, leasing vč. akontace, celní, právní, soudní a bankovní poplatky, 
provize nebo dary.
Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů 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 zařízení sportovišť, pokud 
žadatel není vlastníkem těchto sportovišť a jejich zařízení, nákup 
nebo nájem vybavení (pokud toto vybavení je pro pořádání akce ne-
zbytné nebo s ní přímo souvisí), energie, vodné + stočné, teplo, plyn, 
odměny rozhodčím, ceny, zdravotnické potřeby a vybavení a nákla-
dy na reprezentaci a pohoštění. Neuznatelnými náklady jsou přímé 
mzdy, pokuty, penále a jiné sankce.
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-

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat
ve čtvrtek 4. listopadu od 17:00 

ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10. 

Organizace a průběh zasedání budou přizpůsobeny aktuálně nařízeným bezpečnostním opatřením.
Pro případné změny v termínu sledujte informace na www.rymarov.cz.
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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.

Zdroj: materiály ze zasedání zastupitelstva
Foto: pixabay.com

Programy podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2022
Od 1. listopadu bude možné podávat žádosti o dotace z Programů pod-
pory zájmových aktivit, které schválilo Zastupitelstvo města Rýmařova 
na svém zasedání ve čtvrtek 23. září 2021. Programy slouží k podpoře 
veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají 
jako jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových akti-
vit 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 seniorů (od 65 let). Příspěvek může být využit na úhradu nájemné-
ho prostor, energie, vodného a stočného nebo na nákup materiální-
ho vybavení organizace, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti 
žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí. Dále je možno příspěvek 
použít na zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majet-
ku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce – tento 
majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (výpisem z katastru ne-
movitostí, nájemní smlouvou apod.). Z příspěvku nelze hradit ob-
čerstvení při schůzích nebo jiné pohoštění, mzdové náklady (s vý-
jimkou odměn vedoucím oddílů), dary třetím osobám, hovorné za 
telefony, odměny organizátorům, zájezdy a prázdninové a rekreační 
pobyty. Příspěvek je poskytován výhradně organizacím se sídlem 
v Rýmařově (včetně místních částí) a může být poskytnut 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.
Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě, přednostně je posky-
tován na akce pořádané na území města Rýmařova (včetně místních 
částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově. Příspěvek může být po-
skytnut 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 významu. 
Z příspěvku lze hradit vybavení, startovné, cestovné, náklady na do-
pravu a ubytování při soustředěních, soutěžích a závodech. Z příspěv-
ku nelze proplácet občerstvení nebo dary třetím osobám (s výjimkou 
darů hostiteli při zahraniční cestě, pokud jde o cestu v zájmu repre-
zentace města), zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají 
charakter tréninkových táborů. Příspěvek je poskytován konkrétním 
osobám s trvalým pobytem v Rýmařově (včetně místních částí) a or-
ganizacím se sídlem v Rýmařově. Příspěvek může být poskytnut až 
do výše 80 % nákladů projektu.
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 umístě-
ní na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství 
světa (maximálně za 2 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.
Příspěvek se poskytuje pouze za předpokladu, že ve své kategorii jed-
notlivec, tým nebo klub soutěžili v konkurenci minimálně dvou dal-
ších 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.

Zdroj: materiály ze zasedání zastupitelstva
Foto: pixabay.com

Nová ulice bude pojmenována po Františku Vychodilovi
V Edrovicích za ulicí Karla Schinzela směrem k bývalému hřbitovu je 
plánována výstavba rodinných domů, čtyři domy jsou již rozestavěny. 
Vznikne zde nová ulice, která vychází z ulice Julia Fučíka za kaplič-

kou a garážemi směrem do svahu, odkud se pak vrací na ulici Julia 
Fučíka. Nová ulice není propojena s ulicí Karla Schinzela průjezdnou 
komunikací, pouze chodníkem. Původně zastupitelé schválili pojme-
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Město bude vlastnit dřevěnou zvonici v Jamarticích
Zastupitelstvo na svém zasedání ve čtvrtek 23. září 2021 schválilo přijetí daru od Staro-
katolické církve v ČR, dřevěné zvonice v Jamarticích.
Starokatolická církev v ČR nabídla městu darem jamartickou zvonici včetně pozemku 
na začátku letošního roku. Starokatolíci pro objekt nemají využití, navíc na Rýma-
řovsku ani v širším okolí nežijí žádní členové této církve, kteří by se o stavbu mohli 
starat.
Starokatolická zvonice je nemovitá kulturní památka, na Rýmařovsku ojedinělá dře-
věná stavba s dochovanou konstrukcí a dekorativními prvky, která tvoří dominantu 
horní části Jamartic. Podle vyjádření Národního památkového ústavu je to unikátní 
památka tohoto druhu v kraji.
Město Rýmařov o objekt průběžně pečovalo a v roce 1992 podalo i návrh na jeho pro-
hlášení za kulturní památku. Stav objektu byl v té době havarijní – pozednice nesoucí 
celou dřevěnou kostru objektu byly prohnilé, stejně jako spodní část dveří s rámem 
a spodní část dřevěného obití, zadní strana byla porostlá mechem, u horních oken 
chyběly okenice a části lomených oblouků s kružbami, střešní konstrukce jehlancové 
střechy byla v zadní části propadlá, chyběla střešní krytina, vnější kamenné schody 
byly uvolněné. Proto byla v letech 1995 a 1996 realizována rozsáhlá oprava objektu 
konzultovaná s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tesařské 
práce za více než 150 tis. korun hradilo ze svého rozpočtu město Rýmařov jako uživa-
tel objektu. Město opakovaně usilovalo o získání dotace na opravu zvonice a rovněž 
o její bezúplatný převod do svého majetku.

Zdroj: www.rymarov.cz
Foto: Miloslav Marek

Město Rýmařov mění organizaci vítání občánků
Vážení rodiče, město Rýmařov má v úmyslu i nadále vítat nově naro-
zené děti mezi občany města, avšak s ohledem na dodržování zákona 
o ochraně osobních údajů je nutné přistoupit ke změnám ve způsobu 
organizace této akce.
Vítání občánků je určeno dětem ve věku od šesti týdnů do jednoho 
roku s trvalým pobytem na území města Rýmařova. Zákon o ochraně 

osobních údajů dovoluje nahlížet do osobních údajů v registru obyva-
tel pouze z důvodů uvedených v příslušné legislativě, a mezi takové 
důvody rozesílání pozvánek na akce města nepatří.
Proto je nutné, aby rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání svého 
děťátka mezi občany našeho města, doručili Městskému úřadu Rý-
mařov přihlášku na tuto akci. Přihlášku je možné stáhnout na www.
rymarov.cz, požádat o její zaslání v elektronické podobě na adrese 
tvrdcova.renata@rymarov.cz nebo jahnova.yvetta@rymarov.cz, pří-
padně si ji v tištěné podobě vyzvednout na matrice Městského úřadu 
Rýmařov (radnice, náměstí Míru 1, dveře č. 201).
Vyplněnou přihlášku lze zaslat na úřad poštou nebo datovou schrán-
kou, případně doručit osobně na matriku. Podle počtu přihlášených 
bude stanoven termín vítání občánků, na který rodiče včas obdrží 
písemnou pozvánku na kontaktní adresu, kterou v přihlášce uvedou. 
Vítání se vždy koná v sále Základní umělecké školy Rýmařov na Di-
vadelní ulici.
Bližší informace poskytuje matrika Městského úřadu Rýmařov, ná-
městí Míru 1, kancelář č. 201, tel. 554 254 142, 554 254 141. Na vaše 
děťátko i na vás se těší vedení města.

Mgr. Yvetta Jahnová a Renata Tvrdcová
matrikářky MěÚ Rýmařov

Foto: redakce

nování této ulice Kruhová podle jejího tvaru, ale protože by mohlo 
docházet k záměně s ulicí Okružní, která již ve městě je, rozhodli se 
zastupitelé zvolit jiný název – Vychodilova.
František Vychodil patřil k předním osobnostem Rýmařova. Byl uči-
telem, ředitelem rýmařovských škol a dlouholetým kronikářem měs-
ta. Byl také významným představitelem kulturního života v Rýma-
řově jako předseda Osvětové besedy, později Jednotného kulturního 
střediska a herec divadelního souboru Mahen. V Rýmařově také zalo-
žil Klub českých turistů. V roce 1991 obdržel titul Zasloužilý občan 
města Rýmařova, je proto nanejvýš vhodné vyzvednout jeho přínos 
pro město a využít příležitosti pojmenovat jednu z ulic právě po něm.

Zdroj: www.rymarov.cz
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TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RýMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VýBĚROVÉ ŘíZENí
na pozici referenta/referentky odboru právní a živnostenský úřad 

– registrační a správní agenda

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup:  1. prosince 2021, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 10. 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 
příplatek, možnost získání bytu, pružnou 
pracovní dobu, čerpání dalších zaměstna-
neckých výhod

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
	přijímá ohlášení živností, žádosti o udělení koncese a žádosti 

o zrušení živnostenských oprávnění právnických, fyzických a za-
hraničních osob,

	rozhoduje o udělení koncese,
	provádí změny údajů v živnostenském rejstříku na žádost podni-

katele, z moci úřední nebo v důsledku úpadku podnikatele,
	přerušuje provozování živnosti,
	ruší živnostenská oprávnění a pozastavuje provozování živnosti 

pro porušení živnostenského zákona a zvláštních právních před-
pisů,

	vydává osvědčení o zápisu podnikatelů do evidence zeměděl-
ských podnikatelů,

	zajišťuje činnosti centrálního registračního místa,
	vydává na žádost výpisy, provádí konverzi dokumentů a zřizuje 

datové schránky v rámci projektu Czech POINT,
	vyměřuje správní poplatky dle sazebníku.

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 

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

Jiné požadavky na uchazeče:
Požadované vzdělání: 
	vysokoškolské vzdělání – min. bakalář nebo vyšší odborné vzdě-

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

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

nost vůči stresu.
Výhodou:
	praxe ve státní správě nebo samosprávě,
	zvláštní odborná způsobilost k výkonu správních činností (zákon 

č. 312/2002 Sb.),

	orientace v právních předpisech (zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vše 
v platném znění).

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 

znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výbě-
rového 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 

tohoto výběrového řízení.

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

Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou v obálce označené „Výběrové řízení Referent/referentka od-
boru právní a živnostenský úřad – Neotvírat“ nebo prostřednictvím 
datové schránky (datová schránka města: 7zkbugk) s doručením 
nejpozději v den stanovené lhůty pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky: 2. 11. 2021
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového ří-
zení 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 zaslány do-
poručenou zásilkou zpět uchazečům.

Bližší informace v případě dotazů podá Mgr. Monika Krykorková, 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. ve-
doucí odboru právní a živnostenský úřad Městského úřadu Rýma-
řov Mgr. Kateřina Pešatová, tel.: 554 254 250.

Mgr. Monika Krykorková 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov
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TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RýMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VýBĚROVÉ ŘíZENí
na pozici referenta/referentky odboru životního prostředí 

– výkon agendy vodoprávního úřadu

Místo výkonu práce:  Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup: 1. prosince 2021, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 10. 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 
příplatek, možnost získání bytu, pružnou 
pracovní dobu, čerpání dalších zaměstna-
neckých výhod

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
	výkon a zajištění agendy státní správy a vodoprávního dozoru 

v rozsahu daném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 
dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých záko-
nů (vodní zákon),

	výkon a zajištění agendy státní správy na úseku vodovodů a ka-
nalizací v rozsahu daném obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů,

	projednávání přestupků dle výše uvedených zákonů.

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 

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

Jiné požadavky na uchazeče:
Požadované vzdělání: 
	vysokoškolské vzdělání – min. bakalář nebo vyšší odborné vzdě-

lání.

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

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

nost vůči stresu.

Výhodou:
	praxe ve státní správě nebo samosprávě,
	zvláštní odborná způsobilost k výkonu správních činností (zákon 

č. 312/2002 Sb.),
	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 

znalostech a dovednostech týkajících se požadavků tohoto výbě-
rového 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 

tohoto výběrového řízení.

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

Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou v obálce označené „Výběrové řízení Referent/referentka od-
boru životního prostředí – Neotvírat“ nebo prostřednictvím datové 
schránky (datová schránka města: 7zkbugk) s doručením nejpozději 
v den stanovené lhůty pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky: 8. 11. 2021
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového ří-
zení 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 zaslány do-
poručenou zásilkou zpět uchazečům.

Bližší informace v případě dotazů podá Mgr. Monika Krykorková, 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. ve-
doucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rýmařov Ing. 
Evžen Vaštík, tel.: 554 254 312.

Mgr. Monika Krykorková 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov
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TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU RýMAŘOV VYHLAŠUJE
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VýBĚROVÉ ŘíZENí
na pozici referenta/referentky odboru životního prostředí 

– výkon agendy na úseku odpadového hospodářství

Místo výkonu práce: Městský úřad Rýmařov
Předpokládaný nástup:  1. ledna 2022, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Pracovní úvazek:  1,0 
Platové zařazení: 10. 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 
příplatek, možnost získání bytu, pružnou 
pracovní dobu, čerpání dalších zaměstna-
neckých výhod

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
	výkon a zajištění agendy státní správy na úseku odpadového hos-

podářství dle § 146, 147 a 150 zákona č. 541/2020 Sb., o odpa-
dech, v rozsahu daném obecním úřadům obcí s rozšířenou působ-
ností a obecním úřadům,

	projednávání přestupků dle výše uvedeného zákona.

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 po-

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

Jiné požadavky na uchazeče:
Požadované vzdělání: 
	vysokoškolské vzdělání – min. bakalář nebo vyšší odborné vzdě-

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

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

nost vůči stresu.
Výhodou:
	praxe ve státní správě nebo samosprávě,
	zvláštní odborná způsobilost k výkonu správních činností (zákon 

č. 312/2002 Sb.),
	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 výběro-
vého 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 

tohoto výběrového řízení.

Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 
230/1, 795 01 Rýmařov 
Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou v obálce označené „Výběrové řízení Referent/referentka od-
boru životního prostředí, odpadové hospodářství – Neotvírat“ nebo 
prostřednictvím datové schránky (datová schránka města: 7zkbugk) 
s doručením nejpozději v den stanovené lhůty pro podání přihlášky.

Lhůta pro podání přihlášky: 15. 11. 2021
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového ří-
zení 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. Sou-
hlas se zpracováním osobních údajů je zveřejněn a dostupný ke 
stažení na úřední desce města: www.rymarov.cz. Po ukončení vý-
běrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT 
zaslány doporučenou zásilkou zpět uchazečům.

Bližší informace v případě dotazů podá Mgr. Monika Krykorko-
vá, tajemnice Městského úřadu Rýmařov, tel.: 554 254 132, popř. 
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rýmařov 
Ing. Evžen Vaštík, tel.: 554 254 312.

Mgr. Monika Krykorková 
tajemnice Městského úřadu Rýmařov
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa podle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění

STAROSTA MĚSTA RýMAŘOV VYHLAŠUJE 
VýBĚROVÉ ŘíZENí

na obsazení pozice strážník/strážnice Městské policie Rýmařov

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

získání osvědčení o splnění stanovených 
odborných předpokladů, 8. platová třída - 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce a nařízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, vše ve znění 
pozdějších předpisů + zvláštní příplatek + 
možnost přiznání osobního příplatku,

Nabízíme: možnost získání bytu, systém zaměstna-
neckých výhod.

Popis pracovní činnosti:
Strážník městské policie plní úkoly dle ustanovení § 2 zákona 
o obecní policii, jako zejména:
	přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
	dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
	dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení 

obce,
	se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem 

na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních ko-
munikacích,

	se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného 
pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených 
tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

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

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

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

takové osvědčení uchazeč vlastní.
Jiné požadavky na zájemce:
Požadované znalosti a dovednosti:
	velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
	řidičský průkaz skupiny B, 
	dobrá fyzická kondice,
	odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita,
	zbrojní průkaz skupiny D výhodou.
Písemná přihláška zájemce bude obsahovat:
	označení výběrového řízení,
	jméno, příjmení a titul uchazeče,
	datum a místo narození uchazeče,
	státní příslušnost uchazeče,
	místo trvalého pobytu uchazeče,
	číslo občanského průkazu,

	kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,
	datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které zájemce k písemné přihlášce přiloží: 
	životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se 
požadavků tohoto výběrového řízení,

	ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
	čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 záko-

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

	čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhláš-
ky č. 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstná-
ní strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,

	ověřenou kopii platného osvědčení MVČR pro výkon povolání 
strážníka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní,

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

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že 
vyhlašovatel je oprávněn k ověření pravdivosti čestného prohlá-
šení o splnění podmínky spolehlivosti dle ustanovení § 4b zákona  
č. 553/1991 Sb.:
1. Pořídit si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů 

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

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

Uchazeč bere na vědomí a podáním přihlášky souhlasí s tím, že 
vyhlašovatel si k ověření bezúhonnosti dle ustanovení § 4a zákona  
č. 553/1991 Sb. uchazeče vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů. 
Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel 
tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými 
právními předpisy.
Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 
230/1, 795 01 Rýmařov  
Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo 
poštou označené „Výběrové řízení strážník Městské policie Rýma-
řov – Neotvírat“, doručeno nejpozději v den stanovené lhůty pro 
podání přihlášky.
Lhůta pro podání přihlášky: 30. 11. 2021  
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového ří-
zení 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 zaslány do-
poručenou zásilkou zpět uchazečům.
Bližší informace v případě dotazů podá Ing. Luděk Šimko, starosta 
města Rýmařov, tel.: 554 254 130 popř. Ing. Lenka Vavřičková, mís-
tostarostka města Rýmařov, tel: 554 254 131.

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta města Rýmařov
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Užitečná informace

Školství

Co dělat v případě ukončení činnosti dodavatele energií
Několik dodavatelů elektřiny a plynu oznámilo v říjnu ukončení své 
činnosti. Povinnost dodávat plyn či elektřinu jejich zákazníkům má tzv. 
dodavatel poslední instance, který chrání spotřebitele v případě úpadku 
jakéhokoliv dodavatele energií. 

Dodavatelem poslední instance elektrické energie pro severní Mora-
vu (tj. i pro území Rýmařovska) je ČEZ Prodej, a. s., dodávku plynu 
zajistí Innogy Energie, s. r. o. Nastupují okamžitě a energie od nich 
lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si 
mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakých-
koliv omezení. 
Spotřebitelé v tuto chvíli nemusejí nic dělat, nemusejí nikam volat 
nebo chodit na pobočky. Jejich dodavatel poslední instance se jim 
ozve sám. Dostanou od něj poštou základní informace a oznámení 
o ceně, za kterou jim bude energie dodávat. 
Cena, za kterou bude dodavatel poslední instance energie dodávat, 
není přímo regulovaná, řídí se však pevnými pravidly. Mohou se do 
ní promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s pře-
bíráním zákazníků na krátkou dobu. Tlak na ceny elektřiny a plynu 
teď však vyvíjejí především vysoké ceny na burze, kde dodavatelé 
energie nakupují. 
Do šesti měsíců od převzetí dodavatelem poslední instance je potře-
ba uzavřít novou smlouvu s novým dodavatelem, kterého si zákazník 
sám vybere. Je velmi pravděpodobné, že současné situace, kdy budou 
stovky tisíc lidí v příštích měsících hledat nového dodavatele, zneu-
žijí nejrůznější neseriózní subjekty (tzv. energošmejdi). Dejte si proto 
pozor na podezřele výhodné nabídky, urychlené jednání po telefonu 
nebo podomní prodejce. Nevybírejte nového dodavatele pouze podle 
ceny, ale i na základě jeho spolehlivosti a referencí.

Seznam společností, které ukončily v říjnu 2021 svou činnost:
•	 Bohemia Energy a další firmy ze skupiny Bohemia Energy en-

tity (X Energie, s. r. o., Europe Easy Energy, a. s., Energie ČS, 
a. s., COMFORT ENERGY, s. r. o., BOHEMIA ENERGY entity, 
s. r. o.) oznámily ukončení dodávek elektřiny od 14. října 2021, 
zemního plynu od 17. října 2021.

•	 Firma Kolibřík Energie oznámila ukončení dodávek elektřiny 
a plynu od 19. října 2021.

•	 Společnost A-PLUS Energie obchodní oznámila ukončení dodá-
vek elektřiny a plynu od 22. října 2021.

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Energetickým regulačním 
úřadem vyzývá zákazníky těchto společností, aby nadále neplatili zálo-
hové platby a zrušili si případné trvalé příkazy. 
Původní dodavatel má povinnost poslat zákazníkům konečné vyúčto-
vání. Pokud nezadáte samoodečet elektřiny nebo plynu, distributor pro-
vede odečet tzv. odhadem. Samoodečet elektřiny můžete zadat na webu 
www.cez.cz/cs/dpi, stav plynoměru na www.mobilnisamoodecty.cz. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo pro dotazy speciální in-
formační linku na telefonním čísle 1212, která je v provozu každý 
pracovní den od 8:00 do 16:00. Pro obsluhu zákazníků dodava-
tele poslední instance připravil ČEZ Prodej, a. s., speciální linku 
800 111 300. Pro velké odběratele zřídila Hospodářská komora ČR 
kontaktní, podpůrnou a informační adresu podpora@komora.cz. Od-
povědi na časté dotazy naleznete na webových stránkách Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR (bit.ly/dotazy-zakaznici). 

Jana Krajčová
tisková mluvčí MěÚ Rýmařov

Studenti oboru masér na exkurzi v Praze
V pátek 17. září se žáci Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov 
zúčastnili veletrhu zdravého životního stylu Evolution v Praze-
Holešovicích. Studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru masér 
sportovní a rekondiční spolu s několika žáky druhého ročníku oboru 
kuchař-číšník navštívili akci v rámci projektu OKAP II., hrazeného 
z rozpočtu Evropské unie.
Náplní veletrhu byla prezentace nových výrobků, metod a oborů, 
které se zabývají všemi oblastmi zdravého životního stylu. Také jsme 
měli možnost zúčastnit se přednášek a workshopů na různá témata. 
Každý z nás si našel to, co ho nejvíce zajímá. Akce pro nás byla 
příjemným zpestřením výuky. Všechny přivedla k zamyšlení nad 
vlastním životním stylem a mnohé i k určité změně.

Eliška Lacuchová
4. ročník oboru masér sportovní a rekondiční

Středoškolští kuchaři a číšníci v době uzavření škol nezaháleli 
Všichni máme v čerstvé paměti loňský školní rok, kdy kvůli pandemii 
zůstaly školy zavřené a žáci se museli učit z domova. Některým tento 
způsob výuky vyhovoval, pro některé byl naopak náročný. Nejinak 
tomu bylo u učitelů. Mnozí se učili za pochodu a hledali způsob, jak 
žáky zaujmout. Ještě složitější to měli ti, kteří vedou odborný výcvik, 
během něhož si mají žáci ověřit teoretické znalosti a proměnit je 
v praktické dovednosti.

Jedním z témat, které žáci v době lockdownu probírali, byla staro-
česká kuchyně. Ta se pomalu vrací, mnohdy ve spojení s novými 
trendy. Jistě si mnozí vzpomenou na uznávanou Domácí kuchařku 
od Magdaleny Dobromily Rettigové. Jiní dodnes listují v kuchařkách, 
které zdědili po mamince nebo babičce. A stejný úkol dostali i kucha-
ři-číšníci ze 3. ročníku: prolistovat staročeské kuchařky a jídla, která 
je zaujmou, uvařit a vyfotit. Po návratu do školy z jednotlivých po-
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Chlebová polévka s droždím a zeleninou 
olej 40 g
droždí 40 g
cibule 40 g
kořenová zelenina 150 g
suchý chléb 60 g
voda dle chuti
sůl dle chuti
česnek dle chuti

Do oleje dáme 
droždí a mí-
cháme ho na 
mírném ohni, 
dokud neztratí 
původní vůni. 
Potom přidá-
me postrouha-
nou zeleninu 

a cibuli. Spolu opražíme, zalijeme vodou, 
osolíme a vaříme. Až je zelenina měkká, 
přidáme pokrájený chléb, který necháme 
rozvařit. Polévku dochutíme a podáváme.

Revúcke kuličky 
brambory 2 kg
škvarky 200 g
uzená slanina 100 g
sůl dle chuti
pepř dle chuti
majoránka dle chuti
česnek dle chuti
hladká mouka dle potřeby

Brambory očis-
tíme, postrou-
háme a dáme 
na síto okapat. 
Potom z nich 
v rukách vyt-
lačíme vodu, 
dáme do misky, 
přidáme mleté 

škvarky, sůl, pepř, majoránku, třený česnek 
a asi tři lžíce hladké mouky. Všechno dob-
ře promícháme a tvarujeme větší kuličky, 
které obalujeme v hladké mouce, uvaříme 
ve vodě a vybereme. Podáváme polité roz-
praženou slaninou krájenou na malé kostky 
nebo se zelím.

Babčičky
mouka 120 g
máslo 100 g
tvaroh 150 g
sůl dle chuti
zavařenina dle potřeby
tuk na vymazání plechu
cukr moučka na posypání

Z mouky, másla 
a tvarohu vypra-
cujeme hladké 
těsto, které oso-
líme a necháme 
1 hodinu odpo-
činout. Potom 
těsto rozválíme 
na sílu nože, 

pokrájíme na čtyřhranné kousky, naplníme 
zavařeninou a rohy složíme dohromady. Na 
vymazaný plech skládáme kousky vedle sebe, 
bez velkých mezer. Vkládáme do vyhřáté 
trouby, pečeme na 180 °C přibližně 15 minut. 
Servírujeme za tepla i za studena sypané cuk-
rem moučkou.

krmů společně sestavili menu, připravili je a naservírovali moderním 
způsobem.
Protože jsou tyto recepty jednoduché, výborné a celkem levné, napad-
lo je nenechat si je jen pro sebe, ale podělit se o ně se čtenáři. Pokud 

se rozhodnete připravit si je, přejeme vám dobrou chuť!
Žáci 3. ročníku oboru kuchař-číšník

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p. o.
Foto: archiv školy
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Janovická školka slavnostně zahájila provoz
Ve čtvrtek 21. října se uskutečnilo slavnostní otevření nově rekonstruo-
vané třídy a herny mateřské školy v Janovicích. V tento den si je mohli 
prohlédnout rodiče, prarodiče a další pozvaní hosté. Pedagogové a 22 
dětí, které školku navštěvují, si užívali nových prostor již od 11. října. 

Zahájení doprovodili myslivci fanfárami na lesní rohy. Interiér třídy 
je totiž inspirován tématem lesa. Na úvod ředitelka mateřské školy 
Božena Jarošová poděkovala městu Rýmařovu jakožto zřizovateli za 
finanční dotaci, díky níž se mohla rekonstrukce uskutečnit. „Návrhu 
pro novou třídu mateřské školy se ujala ostravská projektantka 
Iva Lukšová, kterou bohužel při vypracování podkladů zdrželo 
neočekávané tornádo na Jižní Moravě,“ vysvětlila zpoždění zahájení 
provozu ředitelka školy a poděkovala rodičům i dětem za trpělivost při 
čekání na otevření třídy. Děti z janovické školky mezitím využívaly 
prostory v budově mateřské školy na ulici 1. máje. 
Rýmařovské firmy během dvouměsíční rekonstrukce provedly nové 
elektrorozvody, podlahy, výmalbu a zhotovily nový nábytek včetně 
kuchyňské linky se spotřebiči, kterou budou používat samy děti. Na 
doporučení Šárky Lupečkové ze Základní umělecké školy Rýmařov 
byl pozván student ilustrátorství Vojtěch Sofka, aby ve třídě vytvořil 
velkou nástěnnou malbu. 
Děti se s nadšením ujaly tradičního stříhání pásky a poté pozvaly 
návštěvníky na prohlídku nové třídy a občerstvení, které samy 
přichystaly. 
Celkové náklady projektu dosáhly výše 405 900 korun.

Foto a text: JS
7:00 – 7:45 hod.

15:00 – 17:00 hod.  

Místa sběru: ZŠ – Jelínkova
 ZŠ – 1.máje

Kvalita sběrového papíru:

noviny, letáky, časopisy, knihy bez tuhé vazby, knihy  
s měkkou vazbou, použitý kancelářský papír, tiskopisy, 
použité sešity, staré písemky.

Sběr nesmí obsahovat:

fólie, jiné plasty, kovové součásti (např. kovové zaklada-
če v šanonech), role (tzv. dutinky).

Karton bereme pouze
24. 11. 2021  
po 16.00 hodině!!!!

Balíčky či krabice do 
hmotnosti 10 kg, doma 
zvážené.

23. - 24. 11. 2021
Sběr starého papíru
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Transfúzní služba vyzývá  
k darování krve

Nemocnice v současné době hlásí nedostatek krve a potřebují dárce 
všech krevních skupin. Prosíme pravidelné dárce i ty, kteří se teprve 
rozhodli, že se dárci stanou, aby se k odběru krve v Bruntále registro-
vali v objednávkovém systému nebo na telefonním čísle 800 300 900.
Pokud je to možné, objednejte se a přijďte ještě dnes. Děkujeme!

Bc. Marcela Kučerková
AGEL Transfúzní služba, a. s.

Očkovací centrum může být opět 
rychle otevřeno

Ke konci minulého měsíce ukončilo svou činnost proticovidové očkova-
cí centrum v Břidličné, které personálně zajišťovala krnovská nemoc-
nice. Podle vyjádření lékařů splnilo očekávání, která do něj vkládali, 
a významně přispělo k proočkovanosti obyvatel regionu.
Počet lidí nakažených koronavirem v okrese Bruntál ale už opět po-
malu stoupá a stejně je tomu v celé České republice, k nejpostiženěj-
ším regionům přitom patří sousední opavský okres. 
Jak se bude situace s koronavirem dál vyvíjet, není jasné, odborníci 
se obávají, že se bude v mírnější formě opakovat situace z podzimu 
loňského roku. Očkovací centrum v Břidličné by pak opět mohlo na-
být na významu a jeho uzavření by se mohlo zdát předčasným. Na-
štěstí tomu tak není. „My jsme domluveni se společností, která nám 
poskytla tyto prostory, že to bude zakonzervováno. V případě, že by 
se více rozjela třetí vlna, můžeme během čtyřiceti osmi hodin očkova-
cí centrum znovu otevřít,“ uvedl Ladislav Václavec, senátor a ředitel 
nemocnice v Krnově.
Očkovací centrum v Břidličné bylo první v Moravskoslezském kraji, 
které bylo otevřeno ve spolupráci se soukromým subjektem. Neslou-
žilo přitom pouze místním, vyhledávali je i zájemci z širokého okolí. 

Ladislav Olejníček

Zdravotnictví

Zdravotníci během Dne zdraví měřili cholesterol i krevní tlak

Den zdraví sice připadá již od roku 1950 tradičně na 7. dubna, ale vzhle-
dem k vývoji epidemiologické situace se Nemocnice AGEL Podhorská 
rozhodla připomenout si tento den až na podzim. Na jeho význam upo-
zornila na začátku září také Rýmařově. 
„Zde jsme připravili pro širokou veřejnost stánek přímo v parku u rý-
mařovské nemocnice. Pro pacienty, zaměstnance a návštěvníky jsme 
připravili řadu orientačních měření, například BMI, obsahu tuku 
v těle či tlaku. Příchozí si mohli vyslechnout i rady a zkušenosti naší 

fyzioterapeutky z oddě-
lení rehabilitace a fyzi-
kální medicíny Nemoc-
nice AGEL Podhorská, 
která zájemcům nabíd-
la vhodné cviky k po-
sílení fyzické kondice 
v různém věku a zdra-
votním stavu. Nutriční 
tera   peutka seznámila 
zájemce se základními 

potravinami, jejichž konzumací udržujeme svůj mozek ve zdravé kon-
dici, a prozradila, kterým potravinám se naopak vyhnout,” popsala 
Petra Žváčková bohatý program preventivní akce. Vedoucí sociální 
pracovnice Bc. Miroslava Hořínková představila také Sociální službu 
Podhorská a nabídla možnost vyzkoušet si jednoduché testy paměti, 
o které byl velký zájem. „Celý den probíhal v návaznosti na Meziná-
rodní den Alzheimerovy choroby,“ dodala na závěr.
Nemocnice AGEL Podhorská poskytuje zdravotní péči na pracoviš-
tích v Bruntále a Rýmařově pro spádovou oblast Bruntálska, Rýma-
řovska a Vrbenska, tedy pro cca 65 tisíc obyvatel.

Foto a text: Mgr. Adam Knesl
tiskový mluvčí AGEL a.s.
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Středisko volného času

Děti z Rýmařova a Ozimku se v divočině neztratí
O víkendu 17.–19. září se v areálu lyžařské chaty v Břidličné uskutečnil 
kurz „Přežití v přírodě aneb Návrat ke svým kořenům“ pro žáky základ-
ních škol v Ozimku a v Rýmařově.

Děti se nejprve sešly ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov 
a pozorně poslouchaly přednášku někdejšího výsadkáře Romana Žil-
ky, který představil hlavní zásady přežití v přírodě a ukázal základní 
vybavení, které je k tomu potřeba. Poté se táborníci odebrali na místo, 
kde měli strávit příští dva dny. Po ubytování se věnovali seznamo-
vacím hrám, ale pak už se pustili do toho hlavního, co je pro přežití 
nutné – získání ohně. Večeři si děti připravily na vlastnoručně rozdě-
laném ohni. Večer proběhla společná výuka bubnování a společenské 
hry. Po večerce se někteří odebrali ke spánku do lyžařské chaty, jiní 
zůstali po divošsku spát v týpí. 
Sobota byla věnována stavbě přístřešků v lese, stopování zvěře a od-
lévání jejích stop. Po obědě, který si děti opět uvařily samy, tábor 
navštívil Roman Žilka, aby je naučil orientaci v přírodě a v mapě. Po 

večeři tak všichni mohli absolvovat noční procházku spojenou s po-
zorováním hvězd. Nedělní dopoledne bylo věnováno lovu zvěře lu-
kem, ale myslivci mohou zůstat bez obav, děti střílely jen na terče. 
Některé se pak odvážně pustily do horolezení na nedalekých skalách.
Společný česko-polský víkend se vydařil a děti budou mít rozhodně 
na co vzpomínat. Navíc odteď se v přírodě neztratí, i kdyby měla je-
jich přežití zajistit polévka z lučních kobylek!
Projekt „Společné zážitky nás sbližují“ realizuje Středisko volného 
času Rýmařov ve spolupráci s gminou Ozimek a se Základní školou 
Rýmařov, Jelínkova 1. Je spolufinancován z Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Praděd v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Polsko Interreg V-A (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/
0002537).

Kateřina Fryblíková
Středisko volného času Rýmařov

Foto: archiv SVČ Rýmařov

Senioři spolupracují přes hranice

Díky projektu „Žijeme sportem“ spolufinancovanému z Fondu mikro-
projektů Euroregionu Praděd v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polsko Interreg V-A (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002
394) se uskutečnila už dvě setkání seniorů z Rýmařova a Ozimku. 

Na konci září navštívila skupina dvaceti rýmařovských seniorů Ozi-
mek, kde probíhal třídenní program ve spolupráci s neziskovou orga-
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nizací Škola super babiček a super dědečků. První den byl věnován 
seznamovacím aktivitám, senioři společně zpívali, tančili a hráli spo-
lečenské hry. Druhý den byly naplánovány výtvarné činnosti, a tak 
se všichni zapojili do tvorby keramických plastik. Třetí den si pak 
udělali výlet do přírody kolem Turavských jezer spojený s výukou 
ekorelaxačních aktivit.
Druhé setkání proběhlo 22.–23. října v Rýmařově. Senioři uvítali pol-
ské přátele zpěvem a tancem a také občerstvením, které pro ně sami 

připravili. Počasí nám přálo, takže mohly proběhnout všechny plá-
nované aktivity. Páteční odpoledne bylo věnováno lukostřelbě v tě-
locvičně na Hornoměstské ulici a také výuce jízdy na elektrokolech 
a koloběžkách v janovickém parku, večer senioři hráli společenské 
hry, stolní tenis a cvičili na overballech. Sobota byla věnována výletu 
na Rešovské vodopády a křížovou cestu v Rudě.

Bc. Marcela Pavlová
ředitelka Střediska volného času Rýmařov

Foto: archiv SVČ Rýmařov

Projekt Řeknu to tancem opět spojil Rýmařov a Ozimek
Po několika „covidových“ odkladech se o víkendu 1. až 3. října usku-
tečnilo druhé setkání orientálních tanečnic z Rýmařova a Ozimku. 
Tentokrát to byla skupina Kaszmir a Zafira Orient, za níž dorazila 
výprava deseti členek rýmařovské Annidie, působící pod TS Neila 
SVČ Rýmařov. A byl to víkend plný tance, přátelských setkání a také 
euforie způsobené tím, že po dvou letech nucené přestávky nás čekalo 
opět živé vystoupení, a to dokonce v zahraničí. 
V pátek večer nás po cestě čekalo milé přivítání v prostorách Domu 
kultury v Ozimku. Kromě skvělého pohoštění jsme si užily také ne-
formální taneční večer na orientální i neorientální rytmy. V sobotu nás 
čekal opravdu perný den. V průběhu dne jsme absolvovaly semináře 
Mahraganat Shaabi a Tarabu s polskou tanečnicí Dominkou Suchec-
kou. Druhou lektorkou byla Kasia Wronka, která vyučovala semináře 
Orientální rytmy a drum solo a Shakira style a belly samba. 
Večer nás čekalo vystoupení pro ozimecké publikum pod názvem 
Orientální mozaika. V jeho úvodu paní Beata Misiura zavzpomínala 
na začátky spolupráce obou skupin. Ty se datují do roku 2009, kdy 

proběhlo první setkání tanečnic u nás v Rýmařově, organizované paní 
Helenou Tesařovou. Dámy z Ozimku se tehdy pro orientální tanec 
v Rýmařově nadchly natolik, že založily vlastní skupinu, která fungu-
je do dnešních dní stejně jako TS Neila SVČ Rýmařov – již s dalšími 
generacemi tanečnic a lektorek. Přátelství a vzájemná spolupráce tak 
pokračují. Ve dnech 22. až 23. října jsme přivítali ozimecké orientální 
tanečnice u nás v Rýmařově, ale v plánu jsou i další projekty, na které 
se moc těšíme. 
Projekt „Řeknu to tancem“ je spolufinancován z Fondu mikroprojek-
tů Euroregionu Praděd v rámci OP Interreg V-A Přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Polsko (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_00
9/0001958).

Kamila Cimbotová
foto: Anna Burchard
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                 Mladík jel bez řidičského průkazu
Policejní hlídka z Rýmařova prováděla v úte-

rý 5. října dohled nad bezpečností a plynulos-
tí silničního provozu na silnici mezi Břidličnou 

a Vajglovem. Stavěla a kontrolovala také 18letého muže z Bruntál-
ska. Dechovou zkouškou u něj byly naměřeny pozitivní výsledky 
s hodnotami okolo 0,1 promile alkoholu v dechu. Muž doznal požití 

jednoho piva před jízdou. Následnou lustrací v evidencích bylo zjiš-
těno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským 
oprávněním. Policisté s ním sepsali oznámení o přestupku a zakáza-
li mu další jízdu a řízení všech motorových vozidel. Celá záležitost 
je v prošetřování ze strany rýmařovských policistů a bruntálských 
kriminalistů.

Řidič nedal přednost motocyklu
V úterý 12. října odbočoval 80letý řidič z Bruntálska z Národní ulice 
v Rýmařově na Opavskou, a nedal přednost v jízdě motocyklu při-
jíždějícímu po hlavní silnici. Ačkoliv se 18letý motocyklista snažil 
bezprostřednímu střetu zabránit pádem na zem, levý bok automobilu 
narazil do ležící motorky. Ke zranění účastníků nehody naštěstí ne-

došlo, škoda na majetku byla vyčíslena na 60 tisíc korun. Orientační 
dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní.

por. Bc. René Černohorský 
Krajské ředitelství PČR MSK

oddělení tisku

Policejní zápisník

Poděkování
Chtěl bych poděkovat celému týmu Diakonie ČCE Rýmařov za per-
fektně provedenou službu při péči o moji manželku. Při každé návště-

vě přinesli trochu radosti a klidu v posledních měsících jejího života.
Antonín Vlček

Jednou a ještě jednou…
Mnohé z těch historek jsem slyšela mnohokrát a znám je v podstatě 
zpaměti. Třeba jedenkrát sepíšu a podělím se se čtenáři o jejich obec-
nější platnost, o humor a dobrou náladu.
Lidé s postupujícím věkem ve společnosti vykládají stejnostejně svo-
je historky. Přítomní je slyšeli už mockrát a mohli by je odrecitovat 
sami. Chtěla bych poznamenat, že předkládáním téže historky někdy 
dojde k jejímu vybroušení.
Vzpomeňte na božího člověka, pana Vladimíra Menšíka. Tatínek už 
po desáté vyprávěl o vojně, o kamarádech v boji, jak kulky létaly nad 
hlavou, zranění, ale my se stále divili a žasli – a příště si o tak poutavé 
vyprávění řekneme zase. A byl táta vůbec na vojně?
V některých rodinách je známo, že si děti říkají prarodičům o příhody, 

které je zaujaly a určitě už je slyšely. Děda a babička zlobili, tropili 
neplechu a byli pěkní rošťáci, rodiče to spíš utajují.
V naší přirozenosti je, že nikdo z nás by nechtěl vyprávět stejné pří-
běhy znovu, tak se zarazíme hned na začátku a zeptáme se: „Neříkal 
jsem vám to už někdy?“ Jo, říkal – a mockrát! 
Ale nezatvrďme se a poslouchejme s dychtivostí, jako bychom to sly-
šeli poprvé. Už jsi nám to vyprávěl, ale ráda si to poslechnu znova.
Obdivujme vypravěče typu pana Horníčka, Donutila, Sováka a určitě 
Bohumila Hrabala v pražské staroměstské pivnici U Zlatého tygra. 
Fandíme jim, je jich mnoho, že, Majko, Péti a Anežko. A nakonec říká 
se, že opakování je matkou moudrosti – to se vracím k nadpisu. 

Si

Z kapsáře tety Květy 

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili 80 let a více

Vladimír Zobal – Rýmařov ........................................................ 80 let
Jan Kotrla – Rýmařov ................................................................ 80 let
Josef Kohoutek – Rýmařov ........................................................ 80 let
Jaroslava Mazelová – Nové Pole ............................................... 80 let
Dagmar Mlčáková – Rýmařov ................................................... 80 let
Jarmila Verbergerová – Rýmařov .............................................. 80 let
Marie Valová – Rýmařov ........................................................... 80 let
Anna Hviezdová – Rýmařov ...................................................... 81 let
Miroslav Šimek – Rýmařov ....................................................... 81 let
Antonia Čudová – Rýmařov ...................................................... 81 let
Drahoslava Šimková – Rýmařov ............................................... 82 let
Oldřiška Borovičková – Rýmařov ............................................. 82 let

František Ujfaluši– Rýmařov ..................................................... 82 let
Helena Marková – Rýmařov ...................................................... 83 let

Dne 25. října oslavil
pan Ladislav Bartoš

80 let.

Do dalšího života přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

Rodina a přátelé
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František Urbaník – Rýmařov .................................................... 83 let
Ladislav Ištok – Rýmařov .......................................................... 83 let
Olga Spurná – Rýmařov ............................................................. 83 let
Eva Köhlerová – Rýmařov ......................................................... 83 let
Jarmila Jurečková – Rýmařov .................................................... 84 let
Anna Ulrichová – Rýmařov ....................................................... 84 let
Martin Slovák – Rýmařov .......................................................... 84 let
Miroslava Beyerová – Rýmařov ................................................ 84 let
Herbert Niekisch – Rýmařov ..................................................... 84 let
Anna Mikesková – Rýmařov ..................................................... 85 let
Jiří Karel – Rýmařov .................................................................. 85 let
Marie Vinklárková – Rýmařov .................................................. 85 let
Alžběta Štulová – Rýmařov ....................................................... 86 let
Marie Šumpolcová – Rýmařov .................................................. 86 let
Marie Polišenská – Rýmařov ..................................................... 86 let
Zdenka Žižková – Rýmařov ....................................................... 86 let
Miroslav Ondra – Rýmařov ....................................................... 87 let
Alexandr Tomeš-Podkujko – Rýmařov ...................................... 88 let
Ladislav Dokládal – Rýmařov ................................................... 88 let

Vlasta Chlupová – Janovice ....................................................... 89 let
Ludmila Kameníková – Rýmařov .............................................. 89 let
Anna Rotterová – Rýmařov ....................................................... 89 let
Vladimír Toman – Rýmařov ...................................................... 90 let
Věra Přecechtělová – Rýmařov ................................................. 97 let

Květoslava Kinclová – Tvrdkov ................................................. 1927
Josef Skopal – Rýmařov ............................................................. 1945
Jan Benda – Ruda  ....................................................................... 1952
Lubomír Malík – Rýmařov ......................................................... 1950
Miloslava Beilová – Rýmařov .................................................... 1942
Radovan Koňařík – Rýmařov ..................................................... 1950
Anna Kulhavá – Malá Morávka .................................................. 1936
Marie Kudýnová – Rýmařov ...................................................... 1928
Jan Chodil – Horní Město ........................................................... 1957
Jiřina Dohnalová – Dolní Moravice ............................................ 1947
Václav Máca – Rýmařov ............................................................ 1944
Vladimír Tomša – Janovice ......................................................... 1949

František Vaculík – Rýmařov ...................................................... 1958
Berta Václavíková – Dolní Moravice ......................................... 1927

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 16. října oslavila 86. 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 Měli

Rozloučili jsme se

Dne 27. října 2021 uplynulo již 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný

pan Viliam Sagalinec.

S láskou a úctou vzpomíná
maminka a sourozenci s rodinami

Přehled kulturních akcí – říjen/listopad 2021

13. 6. – 31. 10. hrad Sovinec
Výstava: Jindřich Štreit – Ohlédnutí

4. 9. – 31. 10. M. muzeum Rýmařov 
Výstava: Muzeum jubilejní 120–30

8. 10. – 31. 12. M. knihovna Rýmařov 
Výstava: Martin Zemanský – Kobyla

28. a 30. – 31. 10. hrad Sovinec
Sokolnické lovy

30. 10. 17:30 hod. zámek Janovice 
Strašidelný zámek, netradiční prohlídka

2. 11. 11:00 hod.
M. knihovna Rýmařov 
Beseda: Michal Vlk  
– Tajemství Querburů

6. 11. 16:00 hod. M. muzeum Rýmařov 
Vernisáž: Jiří Kubový – Přeplněné prázdno

6. 11. 18:00 hod. Jazz club SVČ Rýmařov 
Veronika Diamantová & Fousáč

9. 11. 17:00 hod.
M. knihovna Rýmařov 
Beseda: astrofotograf Petr Horálek 
– Jednadvacetkrát v NASA

12. 11. 16:30 hod. SVČ Rýmařov 
Hledání Martina a jeho koně

13. 11. 19:00 hod. Jazz club SVČ Rýmařov 
Jack Cannon Blues Band

19. – 21. 11. SVČ Rýmařov 
Festival Habibi

20. 11. 10:00–15:00 Gymnázium a SOŠ Rýmařov
Oslava 75. výročí školy

26. 11. 18:00 hod. Kulturní dům Horní Město
Koncert Duo Jamaha

27. 11. 14:00 hod. M. knihovna Rýmařov 
Den pro dětskou knihu

28. 11. náměstí Míru, Rýmařov
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2021

25

Městské muzeum a Galerie Octopus

Výstava Marie Kodovské na zlínském zámku
Ve čtvrtek 7. října byla v Galerii Václava Chada sídlící na zlínském zám-
ku zahájena výstava rýmařovské básnířky a malířky Marie Kodovské. 
Čtyři rozměrné sály zaplnily její velkoformátové malby na sololitech, 
kresby a koláže, zastoupena je rovněž její básnická tvorba prostřed-
nictvím strojopisných sbírek. Zlínská výstava je tak největší přehlídkou 
autorčiny tvorby od její smrti v roce 1992.

Marie Kodovská (1912–1992), (ne)obyčejná žena se základním 
vzděláním, dělnice, žena v domácnosti ochrnutá na jednu ruku, kte-
rá však od dívčích let psala básně, ve svých dvaapadesáti letech do-
konce začala malovat a kreslit, a to tak obsedantně a vášnivě, že po 
sobě zanechala stovky obrazů, kreseb a koláží. Už za jejího života 
za ní do Rýmařova mířili návštěvníci, obdivovatelé, sběratelé i his-
torikové umění (např. surrealista Jan Švankmajer či teoretička umění 
Alena Nádvorníková). Své obrazy představila Kodovská na kolek-
tivních výstavách naivního umění či později tzv. art brut například 
v Norimberku, Bilbau, Madridu, Drážďanech, Berlíně, Tokiu či v Pa-
říži. V tuzemsku uspořádali autorce výstavu na Sovinci, v Olomouci, 
Brně, Krnově či v Praze. Na monumentální výstavě art brut tvorby 
pod kurátorstvím již zmíněné Aleny Nádvorníkové v Galerii hlavního 
města Prahy a o deset let později v Muzeu umění v Olomouci byla 
Kodovská zastoupena nemalým počtem prací. Nádvorníková tvorbu 
Kodovské také zařadila do reprezentativních akademických dějin čes-
kého výtvarného umění. Před několika lety v Rýmařově ještě opomí-

jená patří právem mezi nejvýznamnější osobnosti Rýmařova druhé 
poloviny 20. století. Svým věhlasem úspěšně překračuje hranice mik-
roregionu, regionu a do jisté míry i země.
Autorka se narodila v Korytné, vesnici v kopaničářské oblasti Slovác-
ka, kterou v čtyřiatřiceti letech se třemi dětmi, matkou a manželem 
vyměnili za oblast jesenického podhůří. Zatímco region Uherskob-
rodska zrodil Marii Kodovskou jako dívku, ženu a matku, v Rýma-
řově se z ní stala básnířka a jedinečná výtvarnice. I z toho důvodu je 
zlínská Galerie Václava Chada příhodným místem pro připomenutí 
kořenů této autorky.
Výstava vznikla ve spolupráci rýmařovské Galerie Marie Kodovské 
a Městského muzea Rýmařov se zlínským výtvarníkem a grafikem 
Zdeňkem Macháčkem a Galerií Václava Chada, která sídlí od roku 
2014 v prostorách zlínského zámku. 
Název výstavy – Chtěla by toulat se v pohádkovém kraji – pochází 
z autorčiny veršované pohádky O duchu Pradědovi. Pohádka a sen ve 
smyslu touhy, přání byly od počátku její básnické a výtvarné tvorby 
oněmi zásadními tématy právě proto, že její život rozhodně žádnou 
pohádkou ani splněným snem nebyl. Prožila dětství poznamenané 
tvrdou prací, první světovou válkou, španělskou chřipkou a častými 
úmrtími sourozenců. Dítě s mimořádnou vnímavostí a citlivostí po-
stihla nehoda, při níž utrpěla úraz popálením. Musela se tak naučit žít 
s doživotním ochrnutím pravé ruky. Svůj život nedobrovolně spojila 
s mužem neempatickým, prostým a surovým, stolařským učněm se-
hnaným její matkou na inzerát. Ten žárlil na jakoukoli intelektuální 
a kreativní činnost své ženy, zprvu jí proto psaní básní zakazoval. 
Ne náhodou se autorka označovala za „zakřikovaného básníka“. Ani 
přistěhovalecký život v Rýmařově v podhůří Jeseníků nebyl žádnou 
idylou. Vyčerpávající práce v textilní továrně Brokát, starost o matku 
a tři děti ani následný invalidní důchod rozhodně nezajistily rodině 
život v blahobytu, spíš naopak. Jediným východiskem z bezútěšnosti 
života se Kodovské stala básnická tvorba, později i tvorba výtvarná. 
Jedině tak si mohla stvořit svoji pohádku a splnit svůj sen.
Odtud plyne fascinace tématy, ke kterým se autorka neustále vracela. 
Ať už je to moře a podmořský svět, jenž jí umožnil rozvinout fantas-
tické vize, nebo motivy země, slunce, hvězd, vesmíru, přírody, jež 
varírovala v kresbách pastelkami, tuší, kolážích a zejména v působi-
vých velkoformátových malbách syntetickým emailem na sololitu. 
Úchvatné stylizované postavy jednotlivých měsíců vystihuje řada 
symbolických detailů vycházejících z jejich názvů, které vkompono-
vala, tu čitelně, tu skrytě, přímo do obrazu. Psané slovo a text byly od 
počátku nedílnou součástí její výtvarné tvorby; strojopisy doprováze-

Pohled na výstavu s cyklem Měsíců, foto: archiv Galerie Václava 
Chada

Vernisáž, zleva Čestmír Vančura, Miroslava Ptáčková, František 
Orság, Růžena Zapletalová a Michal Vyhlídal, foto: archiv Galerie 
Václava Chada

Zleva Růžena Zapletalová a Michal Vyhlídal, Jana Bros-Svobodová, 
František Orság a Josef Klon s chotí, foto: Josef Litvik
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Jaká byla letní sezóna v kapli V Lipkách  
a v externí expozici v Hedvě Český brokát?

Říjen se chýlí ke konci a to znamená, že se pro návštěvníky zase na ně-
kolik měsíců zavře kaple V Lipkách a externí expozice textilnictví rýma-
řovského muzea v budově Hedvy Česky brokát. Je tedy na čase zhodnotit 
právě ukončenou sezónu.
Barokní kostel Navštívení Panny Marie, zvaný též kaple V Lipkách, 
i v letošním roce přilákal do Rýmařova mnoho přespolních návštěv-
níků z Hané, jižní Moravy, Slezska, Prahy a ostatních částí republi-
ky. Oproti minulým letům viditelně poklesl počet návštěvníků ze za-
hraničí, zejména z Německa a Polska, kterých bylo až o 75 % méně. 
Propad je však třeba dát za vinu probíhající pandemii koronaviru, 
která značně ztěžuje cestování do zahraničí.
Průvodci z rýmařovského muzea byli i letos zájemcům k dispozici 
tři dny v týdnu, v úterý, ve čtvrtek a sobotu, přičemž v květnu a ve 
druhé polovině září byla kvůli chladnému počasí kaple otevřena na 
zavolání. 
V barokní památce proběhlo také několik kulturních akcí. Na kon-
ci května to byla oblíbená Noc kostelů. V pátek 25. června proběhl 
v kapli kulturní podvečer, který společně s rýmařovským muzeem 
připravilo partnerské Muzeum Wsi Opolskiej w Opoli. V rámci akce 
s názvem V chrámové kráse byla pokřtěna česko-polská publikace 
o rýmařovské kapli a kostele sv. Kateřiny Alexandrijské z Grzebes-
zowa, který byl přemístěn do muzea Wsi Opolskiej. Kromě křtu pub-
likace si mohli návštěvníci poslechnout koncert polské skupiny Sile-
sia a využít možnosti komentovaných prohlídek. Celá akce se konala 
v rámci česko-polského projektu „Kulturní dědictví“, který byl spo-
lufinancován z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem 
Rýmařovem.
Rušno během léta bylo i v budově textilky Hedva Český brokát, 
kde se pod taktovkou rýmařovského muzea od května do října ko-
nala celá řada kulturních akcí. Díky zapojení expozice do projektu 

Technotrasa Surová krása Moravskoslezského kraje zde každý měsíc 
mohly proběhnout textilně-řemeslné workshopy Vladimíry Křen-
kové z Nedělní školy řemesel ve Stránském. Zájemci si mohli vy-
zkoušet různé techniky zpracování tkanin. I letos se díky Technotrase 
konaly oblíbené komentované prohlídky, během nichž herci Barbora 
Niedobová, Martin Holouš a Michal Schreiber z Městského divadla 
Rýmařov v dobových kostýmech návštěvníky seznamovali s historií 
textilnictví v Rýmařově a pracovnice Hedvy Martina Kohoutková 
prezentovala technické zpracování látek. 
Novinkou letošní sezóny byla výstava Romany Habartové s názvem 
Za půvabem lidových krojů, která zde byla k vidění od 25. května 
do 30. září. Padesát rekonstruovaných krojů převážně ze Slovácka 
z let 1820–1930 představila sama autorka na vernisáži 17. července. 
Součástí programu byly ukázky tradiční textilní tvorby v podání Ga-
briely Mahdalové, Ivety Popelkové a Jarmily Matyášové.
Třetí velkou akcí letošní návštěvní sezóny v Hedvě bylo slavnostní 
otevření nového audiovizuálního sálu v sobotu 11. září. Akce pro-
běhla v rámci česko-polského projektu „Společná nit. Tkalcovský 
příběh Rýmařova a Prudniku“, který byl financován z Fondu mik-
roprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařovem. Při otevření 
sálu měli návštěvníci možnost zhlédnout premiéru krátkometrážního 
dokumentu s názvem Flemmichové a Schielové, na kterém pracova-
li zaměstnanci rýmařovského muzea společně s kolegy z Prudniku. 
Dokument, který kromě české verze vznikl též v polské, německé 
a anglické mutaci, seznamuje s historií textilnictví na Rýmařovsku, 
čímž vhodně doplňuje obě expozice i celou prohlídkovou trasu. 
V den otevření audiovizuálního sálu navíc program zpestřila přehlíd-
ka veteránů před budovou Hedvy, která se konala v rámci 21. ročníku 
jízdy Trofeo Niké. 
Od počátku srpna bylo v prostorech Hedvy též možné zhlédnout 
výstavu voskových batik Jaromíry Posmýkové s názvem Barev-

né ilustracemi jsou na výstavě rovněž prezentovány stejně jako vel-
koformátové obrazy pohádkových bytostí či jedna z největších maleb 
na sololitu (121 cm x 234 cm) Popelka Velké Moravy, jež byla v roce 
1991 vyfocena pro časopis Vlasta. 
Výstavu za Galerii Václava Chada zahájil Čestmír Vančura a kurátor-
ka Miroslava Ptáčková, za Galerii Marie Kodovské promluvil Fran-
tišek Orság a za rýmařovské muzeum Michal Vyhlídal. Během ver-
nisáže se s rýmařovskými hosty seznámil současný starosta Korytné 
Josef Klon a obyvatelka této vsi Jana Bros-Svobodová, kteří by rádi 
zviditelnili významnou rodačku Marii Kodovskou ve svém regionu. 

Už teď je tedy v plánu na podzim příštího roku uspořádat výstavu 
v galerii v Uherském Brodě a na konci roku v Galerii Octopus rýma-
řovského muzea. Příští rok si totiž připomeneme 110. výročí malířči-
na narození a 30. výročí úmrtí. Snad se při té příležitosti rýmařovské-
mu muzeu též podaří vydat II. díl Výboru z básní Marie Kodovské. 
V sobotu 27. listopadu se v 15 hodin ve Zlíně uskuteční komentovaná 
prohlídka s autorem výstavy Michalem Vyhlídalem a výstava skončí 
28. listopadu.

Foto a text: Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov

Romana Habartová zahajuje výstavu Za půvabem lidových krojů

Zahájení výstavy a představení nové publikace v kapli V Lipkách
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né nitky života. Na úplném závěru sezóny, 
v prvním říjnovém týdnu, navštívili expozici 
žáci a studenti škol z celého Rýmařovska, 
a to v rámci projektu Rýmařovska, o. p. s., 
Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na 
Rýmařovsku.

Celkem tedy externí expozici navštívilo 
2 207 návštěvníků. Nejúspěšnější v tomto 
ohledu byly měsíce září a říjen. Sezóna tak 
byla úspěšnější než ta loňská, kdy celková 
návštěvnost činila 1 723 osob.
Poděkování patří všem, kdo na úspěšné se-

zóně s rýmařovským muzeem spolupracova-
li, jmenovitě pak externím průvodcům Dari-
ně Bodlákové a Vladislavu Hýblovi. 

Mgr. Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov

Foto: archiv Městského muzea Rýmařov

Martina Kohoutková předvádí tkaní na tkal-
covském stavu

Koncert polské skupiny Silesia Vladimíra Křenková při textilně-řemeslném 
workshopu

Online mimořádné prohlídky v expozici 
v Hedvě Český brokát

Jaromíra Posmýková před svými batikami 
v expozici v Hedvě Český brokát

Otevření nového audiovizuálního sálu a pro-
mítání filmu

Přírůstek do sbírek 
Září: Doklad dětského antisemitismu ve třetí říši

Doklad dětského antisemitismu ve třetí říši. 
Jaký předmět se může pod touto charakte-
ristikou skrývat? Či jak jinak tento předmět 
pojmenovat? 
Při prohlídce archeologické sbírky během let-
ních dnů objevil Mgr. Jiří Karel v jedné z vit-
rín mezi keramickými předměty také dřívko, 
na kterém je namalován zdánlivě nevinný 
obrázek. Na první pohled je na něm patrná 
malá myš, kolem které je zelený obdélník, 
představující snad rakev, a vedle křížek. Po-
chovalo snad nějaké rýmařovské dítko malou myšku, kterou chovalo 
jako domácího mazlíčka, a vyrobilo mu takto alespoň improvizova-
ný náhrobek? Tyto myšlenky rozptýlí bližší ohledání předmětu. Nad 
zelenou rakví se totiž nachází nápis „JUDE“. Nejde tedy o žádnou 
naivní představu hrobu, nýbrž o interpretaci Židů jako nepřátel nacis-
tické třetí říše. Jak známo, Židé byli v Německu povinni nosit žlutou 
Davidovu šesticípou hvězdu. Žlutá je i barva myši na dřívku. Celý 
zdánlivě nevinný výjev tak lze vyložit jednoznačně: Malé dítě nama-
lovalo Žida jako žlutou krysu, která patří do hrobu. 
Předmět, který byl nalezen během archeologického průzkumu na 
Hrádku Mgr. Jiřím Karlem, je dokumentací zrůdné nacistické ideo-
logie, která manipulovala i ty nejmenší. Antisemitská politika smě-
řovala na všechny vrstvy německého národa. Bulvární týdeník Der 
Stürmer, vydávaný v letech 1923–1945 Juliem Streicherem, útočil na 
Židy, ale též křesťany, západní mocnosti a komunisty. Mottem týde-
níku bylo heslo „Die Juden sind unser Unglück“, tedy „Židé jsou 

naše neštěstí“. Několik výtisků týdeníku má 
ve své sbírce i Městské muzeum Rýmařov. 
Týdeník Der Stürmer byl natolik odpornou 
záležitostí, že si jeho problematičnost uvědo-
movali i sami nacisté. Například během let-
ních olympijských her v Berlíně v roce 1936 
bylo jeho vydávání přerušeno, aby se s ním 
nedostali do kontaktu vyslanci a sportovci ze 
západních zemí.
Na nejmenší pro změnu cílila dětská literatu-
ra. Například v roce 1938 vyšla v Německu 

kniha Der Giftpilz, tedy Jedovatá houba. Není překvapivé, že za je-
jím vydáním bylo nakladatelství Der Stürmer, v jehož čele stál Julius 
Streicher. Autorem knihy byl německý učitel Ernst Hiemer, který do 
anotace napsal: „Kniha ležérní formou dětem například radí, jak po-
znat Žida: podle odporného, nasládlého zápachu anebo dle pohledu, 
který je číhavý a bodavý. Už na očích mu člověk okamžitě pozná, že je 
to špatný a prolhaný člověk.“ Knihu přitom hodnotili záporně někteří 
vysoce postavení činitelé SS, podle nichž ohrožovala mravní vývoj 
mládeže, naopak za přínosnou ji považovaly špičky nacistické strany.
Kniha Jedovatá houba je typickým příkladem nacistické snahy o 
„vzdělání“ nejmladších příslušníků národa. Jak moc byla tato snaha 
úspěšná, pak dokumentuje onen zvláštní předmět, který je uložen ve 
sbírce městského muzea jako doklad temné historie, která ve 40. le-
tech 20. století neminula ani Rýmařov.

Mgr. Tomáš Lašák
Městské muzeum Rýmařov
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Připomínáme si

Den nenakupování oslavíme měsíc před Štědrým dnem
Dne 24. listopadu se slaví Mezinárodní den boje proti 
konzumnímu způsobu života neboli Den nenakupová-
ní. Slaví se vždy poslední pátek v listopadu, a to již 
od roku 1992. V současné době se kampaně účastní 
miliony lidí v 55 zemích světa. Přichází tak měsíc před 

Štědrým dnem, který patří k našim nejoblíbenějším svátkům. Bohužel 
hlavně ve spojení s ním a předcházejícím adventním obdobím se čím 
dál více projevuje náš konzumní způsob života. Ale záleží jen na nás, 
jestli se necháme ovlivnit všudypřítomnou reklamou.
V tomto čase se většinou snažíme stihnout množství úkolů, které je 
nutné dokončit před koncem kalendářního roku, hodně nakupujeme, 
dost se přejídáme a hlavně se zbytečně vysilujeme sháněním všeho 
možného, abychom pak na Štědrý den po napsání několika desítek 

smskových přání padli na gauč ke Třem oříškům pro Popelku. Pokud 
se ale nenecháme ovládnout předvánočním šílenstvím, můžeme si 
toto období skutečně užít. 
V Den nenakupování se různé skupiny snaží upozornit na problém 
nadspotřeby, ubývající přírodní zdroje, rizika a dopady na životní pro-
středí. Zkusme se nad tímto tématem zamyslet a začít u sebe. Zkusme 
předvánoční shon vyměnit za setkávání s přáteli a rodinou, za získání 
času pro sebe, procházky po náměstí kolem vánočního stromu, po-
zorování zasněžené krajiny a poslouchání koled. Ty pravé hodnoty 
nejsou v materiálních věcech a nejhodnotnější dárek, který můžeme 
sobě i někomu druhému dát, je společný čas. 

JS
Zdroj: individualita.com

Citát:   Myšlení ještě žádnému šéfovi neuškodilo.  
Stefan Zweig

(Nejen) literární výročí
4. 11. 1931 nar. Eva Bernardinová, autorka knih pro mládež 

(zemř. 12. 12. 2016) – 90. výročí narození 
7. 11. 1811 nar. Karel Jaromír Erben, básník a sběratel lidové 

slovesnosti (zemř. 21. 11. 1870) –  
210. výročí narození 

8. 11. 1841 nar. Jan Otto, nakladatel (zemř. 29. 5. 1916) – 
180. výročí narození 

9. 11. 1801 zemř. Karel Stamic, skladatel (nar. 7. 5. 1745) –  
220. výročí úmrtí 

9. 11. 2011 zemř. Ivan Martin Jirous, básník, publicista, vůdčí 
duch českého undergroundu (nar. 23. 9. 1944) –  
10. výročí úmrtí 

10. 11. 1891 zemř. Jean Arthur Rimbaud, francouzský básník 
(nar. 20. 10. 1854) – 130. výročí úmrtí

11. 11. 1821 nar. Fjodor Michailovič Dostojevskij, ruský prozaik 
(zemř. 9. 2. 1881) – 200. výročí narození 

11. 11. Významný den ČR – Mezinárodní den válečných 
veteránů – výročí podpisu příměří, kterým v roce 
1918 skončila 1. světová válka 

11. 11. 1891 nar. Jan Mukařovský, estetik, jazykovědec, literární 
teoretik (zemř. 8. 2. 1975) – 130. výročí narození 

12. 11. 1951 zemř. Konstantin Biebl, básník (nar. 26. 2. 1898) – 
70. výročí úmrtí 

14. 11. 1901 nar. Cyril Bouda, malíř, grafik a ilustrátor 
(zemř. 29. 8. 1984) – 120. výročí narození 

15. 11.  Den vězněných spisovatelů – vyhlášen Mezinárod-
ním centrem PEN klubu roku 1993 

16. 11. 1971 zemř. Josef Kainar, spisovatel a překladatel  
(nar. 29. 6. 1917) – 50. výročí úmrtí 

17. 11.  Státní svátek ČR – Den boje za svobodu a demo-
kracii, výročí perzekuce českého studentstva v roce 
1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989 

19. 11. 1711 nar. Michail Vasiljevič Lomonosov, ruský matematik, 
filolog, básník (zemř. 15. 4. 1765) – 310. výročí narození 

23. 11. 1921 nar. Otomar Krejča, režisér (zemř. 6. 11. 2009) – 
100. výročí narození 

24. 11.  Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu ži-
vota, Den nenakupování (poslední pátek v listopadu)

24. 11. 1571 zemř. Jan Blahoslav, překladatel, básník, hudební teo-
retik a pedagog (nar. 20. 2. 1523) – 450. výročí úmrtí 

28. 11. 1881 nar. Stefan Zweig, rakouský spisovatel a překladatel 
(zemř. 23. 2. 1942) – 140. výročí narození 

28. 11. 1911 nar. Václav Renč, spisovatel a překladatel (zemř. 30. 
4. 1973) – 110. výročí narození 

30. 11. 2011 zemř. Zdeněk Miler, ilustrátor, grafik, tvůrce kresle-
ných filmů (nar. 21. 2. 1921) – 10. výročí úmrtí

Noc literatury na skautské chatě
Ve středu 22. září se napříč republikou konala další literární noc, v Čes-
ku už patnáctá, v Rýmařově třetí. Hlavním programem tohoto happeningu 
je čtení z evropských knižních novinek na neobvyklých místech, kam se 
posluchači běžně nedostanou. V Rýmařově letošní Noc literatury hostilo 
skautské středisko na Stráni.
Rýmařov se připojil mezi sedmdesát českých měst, která letos Noc 
literatury pořádala. Jejím hlavním organizátorem jsou Česká centra 
ve spolupráci s Asociací národních kulturních institutů zemí EU, 
ambasádami a nakladatelstvím Labyrint, regionálními pořadateli 
jsou především knihovny, ale i divadla či jiná kulturní zařízení. 

Rýmařovská městská knihovna se k projektu připojila před třemi 
lety a první ročník uspořádala v bývalém zámeckém pivovaru v Ja-
novicích, kterým návštěvníky provedl jeho spolumajitel Zdeněk Str-
nadel. Druhý ročník hostila firma Turistické známky v čele s Davi-
dem Holubem, který hosty akce přivítal v renovovaném sídle své fir-
my na ulici Julia Sedláka, jež bylo postaveno jako nižší gymnázium, 
poté rozšířeno pro úřad okresního hejtmanství a po válce mimo jiné 
sloužilo Jednotě. Letos se posluchači sešli na místě s nejkrásnějším 
rýmařovským výhledem, na skautské chatě na Stráni, a opět mohli 
nasát genia loci a dozvědět se i něco z jeho historie.
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V Týdnu knihoven se přihlásilo 50 nových čtenářů
Týden knihoven, který pořádají instituce sdružené ve SKIP (Svazu kni-
hovníků a informačních pracovníků ČR) na začátku října, měl oproti loň-
skému roku o něco příznivější podmínky. Zatímco loni jej výrazně ome-
zila protiepidemická opatření, letos mohl proběhnout téměř normálně.

Smyslem každoroční akce pořádané v prvním říjnovém týdnu je 
povzbudit zájem o služby knihoven u rozmanitých skupin veřejnos-
ti. V tomto duchu se knihovny snaží nabídnout speciální akce pro 
děti, studenty či seniory, ale i obecně využitelné bonusy pro stávající 
i nové čtenáře. Rýmařovská knihovna v Týdnu knihoven pokaždé vy-
hlašuje amnestii na upomínané výpůjčky a registraci nových čtenářů 
zdarma. Hříšníci tak mohou v tomto jediném týdnu roku vrátit opož-
děné výpůjčky bez pokuty a nově přihlášení si mohou vyzkoušet služ-
by knihovny na rok zdarma. Druhého bonusu letos využilo padesát 

zájemců, z toho třetina dětí.
Během Týdne knihoven do půjčovny pro děti zavítala mateřská škola 
i žáci druhého stupně ZŠ. Ti besedovali s Ester Starou, autorkou kní-
žek pro děti a logopedkou, která se věnuje především dětem s poru-
chami učení. Senioři se sešli na první přednášce kurzu Lidské zdraví 
v rámci Virtuální univerzity třetího věku. Vedle něj v tomto semestru 
navštěvují kunsthistorický kurz o italském sochaři Gianu Lorenzu 
Berninim. Poslední akcí pro veřejnost v Týdnu knihoven byla verni-
sáž první výstavy v nové galerii Čítárna. Obrazy Martina Zemanské-
ho budou interiér knihovny zdobit do konce prosince.

Fota a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov

V roce 2019 literární ukázky četl bohemista a učitel Vladimír Stan-
zel, o rok později režisér a pedagog Matěj T. Růžička, tentokrát do-
staly ženský hlas. Vybrané texty interpretovala herečka šumperského 
divadla Olga Kaštická. Shodou okolností pocházely i všechny tři 
zvolené úryvky z knih ženských autorek a jejich vypravěčkami byly 
dívky: osmnáctiletá hrdinka Mlíkaře Anny Burns z Velké Británie, 
desetiletá Louisa z románu Co je odtud vidět německé autorky Mari-
any Leky i svérázná puberťačka Oksana z autobiografické prózy Žij 
tam, kde jsou písně romské spisovatelky Oksany Marafioti. V podání 
Olgy Kaštické vyzněla osobitost každé z nich i stylová rozmanitost, 
která charakterizuje současnou evropskou tvorbu.
Noc literatury se rok od roku razantněji šíří napříč republikou ve 
snaze povzbudit zájem čtenářů o současnou literaturu a podpořit 
význam překladů z evropských jazyků, nejen těch velkých, jako je 

angličtina, ale i malých, mezi něž ostatně patří i naše mateřština. Ve 
dvacítce zastoupených zemí je každoročně i sousední Slovensko, 
jehož ukázka je jako jediná interpretována v originále, ačkoliv kni-
hy samotné se ze slovenštiny do češtiny také překládají.
Letošní Noc literatury měla příjemnou atmosféru, kterou podpoři-
lo teplo a praskání dřeva v kamnech. Děkujeme hostitelkám Len-
ce Tkaničce Čajanové a Libě Šimkové ze skautského střediska na 
Stráni za poskytnutí zázemí a těšíme se na příští ročník.

Fota a text: Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov
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Karneval i masopust na výstavě v Čítárně
Ve finále Týdne knihoven byla vernisáží zahájena první výstava v nové 
galerii Čítárna. Bizarní, divoké i lehce potměšilé výjevy plné masek 
zde na velkoformátových malbách vystavuje královéhradecký výtvarník 
Martin Zemanský.
Přede dvěma lety, krátce před stěhováním rýmařovské knihovny z bu-
dovy na Sokolovské ulici do nových prostor na ulici Julia Sedláka, 
ukončila činnost i malá galerie U Stromu poznání. Byla vytvořena 
ve vestibulu knihovny v březnu 2005 a v následujících letech hostila 
amatérské i profesionální umělce stejně jako žáky ZUŠ. Poslední vý-
stava na podzim 2019 představila černobílé snímky Jana Němečka, 
který zachytil kontemplativní soužití stárnoucích bratrů Reynkových 
v rodném domě v Petrkově. Výstavu zahájila vernisáž a ukončila der-
niéra s koncertem Vladimíra Václavka.
V budově někdejšího soudu na ulici Julia Sedláka, kde knihovna 
dostala přiděleno přízemí, bylo potřeba využít každý centimetr pro 
umístění knihovního fondu a na galerii místo nezbylo. Přesto se poda-
řilo vymyslet způsob, jak na letitou výstavní činnost navázat, a to vy-
užitím plochy nad regály v čítárně. Knihovnice recyklovaly závěsný 
systém z původní galerie U Stromu poznání a díky ochotné pomoci 
pracovníků SVČ, kteří jej do čítárny namontovali, mohly uspořádat 
první výstavu nové galerie nazvané jednoduše Čítárna.
Jejím premiérovým hostem je Martin Zemanský (1983). Vystudoval 
umělecké řezbářství a poté obor zaměřený na ochranu životního pro-
středí. Volné tvorbě se začal intenzivně věnovat v pětadvaceti letech 
a nakonec s vizuálním uměním spojil i svůj život profesní – jako grafik, 
webdesigner a tvůrce audiovizuálního obsahu pro online marketing. 

Své malby poprvé veřejně představil v roce 2009 a dnes už má na 
kontě dvanáct samostatných výstav a účast na více než dvaceti ko-
lektivních přehlídkách nejen v Hradci Králové, kde žije, a v galeri-
ích východních Čech, ale i v Praze nebo Ostravě. Před pěti lety jsme 
měli možnost vidět jeho velkoformátové malby poprvé v Rýmařově, 
v Galerii Octopus městského muzea. Na výstavě Dvě hlavy, jedno tělo 
představil jak ranější, do detailu vycizelované práce v duchu surrea- 
 lismu, tak pozdější rozmáchlé, expresionistické, až primitivistické 
malby bizarních figur, karnevalových i šamanských masek.
Po pěti letech, kdy se na pozvání naší knihovny autor do Rýmařova 
vrací, přibylo nové téma, nová barevnost a technika. V centru zájmu 
je opět lidská figura a maska, tentokrát v kontextu domácího folklóru. 
Z autorových posledních pláten v galerii Čítárna můžeme vidět dva 
masopustní výjevy, z nichž jeden – Kobyla (2021) – dal název i celé 
výstavě. Dřívější pestrá barevnost se ztlumila do odstínů modré a čer-
vené, figura se stala součástí kulturní krajiny, maska a její schopnost 
skrýt i odkrýt vnitřní svět nositele zůstala dominantním prvkem. Ze-
manského kobyla a další postavy opět fascinují.
Výstava v galerii Čítárna je do konce prosince volně přístupná ná-
vštěvníkům v provozní době knihovny. Prohlédnout si ji mohou 
všichni zájemci, školní skupiny během knihovnických lekcí a besed 
či čtenáři, kteří si prostě jen přijdou přečíst noviny nebo vybrat časo-
pis. Jsme přesvědčeni, že knihovna by měla být „obývákem města“, 
a do příjemného obývacího pokoje výtvarné umění patří.

Zdenka Přikrylová
Městská knihovna Rýmařov
Fota: ZN a Michal Vyhlídal

Čtenářská výzva
Rýmařovská knihovna se opět zapojila do Čtenářské výzvy, kterou 
pořádá web Databazeknih.cz. Smyslem výzvy je objevovat knihy 
hrou. Stačí přečíst dvacet knižních titulů podle dvaceti pokynů. Ty 

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

Kniha z prostředí, ve kterém bych se nechtěl(a) ocitnout 
Ruta Sepetysová: Mlčící fontány

Madrid, 1957. Španělsko pod diktátorskou vládou generála Franka 
skrývá temné tajemství. Je sice už po válce, ale hlad a strach o vlastní 
život přetrvává. Generál Franco láká do Španělska turisty a obchod-
níky z celého světa na slunce a víno, protože Španělsko zoufale po-
třebuje peníze.
Mezi turisty je i Daniel Matheson, osmnáctiletý syn amerického rop-
ného magnáta a nadaný fotograf, který přijíždí s rodinou do Madridu 
a doufá, že skrz objektiv fotoaparátu pozná rodné město své matky 

a také jeho tajemství. 
Osud mu do cesty přivede Anu, krásnou pokojskou z hotelu. Ana 
a její blízcí musí čelit mnoha překážkám a hrozbám přetrvávajícím 
z doby španělské občanské války. Díky Aně si Daniel uvědomí, že 
Španělsko má více tváří než tu, kterou ukazuje generál Franco. 
Před Danielem vyvstane složité rozhodnutí: Jak může využít svého 
talentu k odhalení temné tváře slunného španělského města, aniž by 
zároveň neohrozil lidi, které miluje?
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  „Daniel Matheson.“
  Miguel se natáhne přes pult a podá mu ruku. „Já jsem Miguel Men-
doza. Máš dobré oko, Danieli. Vidíš věci z mnoha úhlů.“
  „Gracias, señor. Měl jsem ve škole skvělého učitele. Ty fotky jsem 
posílal do jedné soutěže. Takže to možná není fér. Ukazuju vám svou 
nejlepší práci.“
  „Kdo ví,“ odtuší Miguel a podívá se na dva filmy. „Třeba je tohle tvá 
nejlepší práce. Zítra nebo pozítří to budeš mít hotové.“
  Aně jejich slova splývají do tlumeného šumu. Hledí na fotografii 
texaského večírku a vstřebává každičký detail. Stoly s nekonečným 
množstvím jídla. Kardigany, šňůry perel, hezké zuby, rozzářené tváře, 
živost svobody. Mladé dívky a chlapci stojí kolem gramofonu a v ru-
kou drží desky. Ženy kouří. Desítky bezstarostných lidí, šťastných 
a ani trochu osamělých, zcela netečných k fotoaparátu. A pak to uvidí. 
V rohu stojí krásná dívka a svůdný pohled upírá přímo do objektivu. 
Vypadá jako filmová hvězda. Posílá fotografovi vzduchem polibek.
  „Měla bych se vrátit do hotelu,“ řekne Ana. „Musím vaší matce 
spravit blůzu.“
  „Jistě,“ přisvědčí Daniel a zastrčí album do brašny. Oba se rozloučí 
s Miguelem.
  Ana pospíchá ulicí zpátky ke stanici metra. Daniel za ní poklusává, 
aby jí stačil. „Omlouvám se, že jsem vás tak zdržel,“ řekne. „Určitě 
máte spoustu práce.“
  Ana zavrtí hlavou. „Moje práce je být k ruce vaší rodině, señor. Ho-
tel mě přidělil k vám. A navíc se mi vaše fotografie líbí.“ Ana zpomalí 

krok. Obrátí se a vzhlédne k Danielovi. „Mohla bych vás o něco po-
prosit, señor?“ Odmlčí se a sbírá sílu. „Tu fotku, co jste udělal dnes 
ráno ve výtahu, prosím nikomu nedávejte.“
  Daniel se dívá, jak jí horký vítr zvedá husté vlasy. „Samozřejmě, nikdy 
bych vaši fotku bez vašeho svolení nikomu neukázal. Dám ji vám.“
  Ana úlevně vydechne. Znovu se vydají směrem k metru. Po několika 
metrech Daniel kontruje. „Ano, mohl bych o něco poprosit já vás?“
  „Samozřejmě, señor. O co?“
  „Neříkejte mi señor. Jsem Daniel.“
  Zarazí se a čeká, až se na povrch vyderou ta nemožná slova. „Je mi 
líto, ale to nepůjde, señor.“
  Ana odvrátí pohled v domnění, že když skryje tvář, skryje i svou 
pravdu.
 
(SEPETYSOVÁ, Ruta. Mlčící fontány. Přel. Petr Eliáš. 1. vydání. 
Praha: CooBoo, 2020, s. 82–83.)

Španělská občanská válka je považována za nejkrvavější konflikt 
20. století, kdy vzpoura proti zvolené vládě Druhé španělské repub-
liky přerostla v ozbrojený konflikt mezi nacionalisty a republikány. 
V březnu 1939 se po dlouhých neshodách republikáni vzdali. Poté 
nastoupil do čela vlády generál Francisco Franco. Jeho diktátorský 
režim trval šestatřicet let. 

Jaroslava Adámková
Městská knihovna Rýmařov

Alena Mornštajnová: Listopád
Magdalena Knedler: Porodní sestra z Osvětimi
Nina Špitálníková: Svědectví o životě v KLDR
Karin Lednická: Šikmý kostel

Další tipy na knihy z prostředí, ve kterém bych se nechtěl(a) ocitnout:
Margaret Atwood: Příběh služebnice
Kim Liggett: Prokletý rok
Charles Martin: Hora mezi námi
Lars Kepler: Zrcadlový muž

Heather Morris: Cilčina cesta
Jakuba Katalpa: Zuzanin dech
Susane Fortes: Čekání na Roberta Capu
Markus Zusak: Zlodějka knih
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Prostor pro firmy a podnikatele 

Přemysl Kotouček novým generálním ředitelem RD Rýmařov 

Novým generálním ředitelem stavební společnosti RD Rýmařov se 
k 1. říjnu 2021 stal Přemysl Kotouček, který doposud vedl sklárnu 
Rückl Crystal. V nové roli se zaměří především na modernizaci a roz-
šíření nabídky domů, navýšení výrobních kapacit a digitalizaci vý-
roby. 
Přemysl Kotouček působí více než 20 let ve významných manažer-
ských pozicích. Má bohaté zkušenosti z oblasti stavebnictví, energe-
tiky i vývoje a implementace nových technologií. Do RD Rýmařov, 
s. r. o., přichází z nižborské sklárny Rückl Crystal, a. s., kde od roku 
2019 působil jako generální ředitel. Věnoval se zde zejména optima-
lizaci výroby a strategickému plánování. Dříve působil ve firmách 

FlowMont, AMMASSO STELLARE, BOR Biotechnology, ČKD 
Energy a dalších.
„V RD Rýmařov nacházím synergii svých zkušeností z oblasti sta-
vebnictví a trvale udržitelného rozvoje. Miluji pokrok, dobrý design 
a moderní technologie i životní styl. Mým cílem je modernizovat 
naše domy tak, aby byly i nadále řemeslně kvalitní a díky inovacím 
přicházejícím s 21. stoletím poskytovaly zdravé, komfortní a záro-
veň i šetrné bydlení. RD Rýmařov čeká výrazný růst, ve kterém bude 
hrát klíčovou roli digitalizace a uvedení nových stavebních tech-
nologií, které vyvíjíme. Právě v tom vidím budoucnost rezidenční 
výstavby v Evropě a RD Rýmařov v ní bude mít pevné místo,“ říká 
Přemysl Kotouček. 
Přemysl Kotouček vystudoval Fakultu elektrotechniky a informati-
ky na Vysokém učení technickém v Brně. Miluje lyžování, potápění 
a adrenalinové sporty. Je velmi kosmopolitně založený a rád obje-
vuje krásy jiných kultur a etnik. 
Společnost RD Rýmařov, s. r. o., je jedničkou mezi dodavateli dře-
vostaveb. Za více než 50 let svého působení na trhu realizovala přes 
26 000 staveb včetně velkých developerských projektů, ve kterých 
našlo svůj domov přes 100 tisíc lidí. Firma stojí za rozvojem moderní-
ho stavění na bázi prefabrikace dřeva v České republice a do inovací 
i nadále investuje; ve spolupráci s vědeckým týmem ČVUT v Praze 
vyvíjí nové technologie výstavby. RD Rýmařov působí na českém, 
slovenském, německém, rakouském trhu a dále v zemích Beneluxu, 
v Británii a ve Švýcarsku. Pro stavbu využívá dřevo z trvale udržitel-
ně obhospodařovaných lesů.

Foto a text: Ivana Čechová
AMI Communications
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Zámek Janovice

Letošní zámeckou sezónu uzavře strašidelná prohlídka
Milé čtenářky, milí čtenáři, pomalu, ale jistě se letošní sezóna na zám-
ku chýlí ke konci. Na její ukončení je plánována strašidelná prohlídka 
30. října v 17:30, jež bude zahájena krátkou procházkou. Raději se 
teple oblékněte, poněvadž začíná býti v prostorách zámku chladněji. 
Strašidelná bude prohlídka proto, že malí i velcí návštěvníci mohou 
přijít v kostýmech různých bytostí. Touto cestou si připomeneme nad-
cházející sváteční dny, kdy se již za pohanských časů věřilo, že se 
světy živých a mrtvých na okamžik protnou.
Ráda bych se s vámi podělila o naši radost, poněvadž se nám podařilo 
v zářijových i říjnových dnech na zámku uspořádat hned několik akcí. 

Ve čtvrtek 9. září si návštěvníci vyslechli velice poutavou přednáš-
ku s názvem Potud národ svůj, pokud chrání své památky, kterou si 
pro nás přichystala paní doktorka Rosová z Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě. Její prezentace 
poukázala na vývoj a důležitost vztahu památkové péče nejen k zám-
ku, ale i její hledání cesty k veřejnosti. Ve středu 15. září na zámek 
zavítal pan Radim Vrla z Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Kroměříži, který nás obohatil svými poznatky 
o Rabštejně a jeho „dvojím“ životě. Posluchači se tak dozvěděli něco 
více o nedaleké památce, která je hojně navštěvována, ale jen všíma-

vé oko odhalí, co pomalu mizející torzo hradu ještě ukrývá. V sobotu 
18. září se návštěvníci spolu s kastelánkou a její kolegyní podívali do 
běžně nepřístupných míst zámku, a to na jeho půdy. Pokud to situace 
dovolí, tak se v příští sezóně i tato prohlídka bude opakovat. 
V pondělí 4. října v odpoledních hodinách na zámku proběhlo taktické 
cvičení profesionálních i dobrovolných hasičů z Rýmařova, a to z dů-
vodu seznámení se s rozlehlými prostory objektu. Snad jsme okolní 
sousedy příliš nevystrašili. Ve dnech 14. a 15. října se konal v prosto-

rách zámku praktický seminář 
věnovaný povrchové úpravě 
historických parket. Pořádán 
byl Národním památkovým 
ústavem a jeho úkolem bylo 
proškolit zaměstnance k pre-
ventivní, efektivní a ochranné 
údržbě historických dřevě-
ných podlah.
Děkujeme všem za přízeň 
a za návštěvu. Byť jsem zde 
krátce, moc mne zájem o naši 
kulturní památku z řad ná-
vštěvníků, místních i přespol-
ních, potěšil. Na nás teď bude 
vymyslet akce pro sezónu 
nadcházející, na což se těší-
me a doufáme, že i v příštím 
roce k nám zavítáte. Budeme 
se na vás těšit, do té doby 
všem přejeme pevné zdraví 
a pohodové dny. Se srdečným 
pozdravem ze zámku

Markéta Janáková
kastelánka zámku Janovice

Foto: archiv zámku
Návštěvníci na půdě janovického zámku

Radim Vrla při přednášce o Rabštejně

Taktické cvičení rýmařovských hasičů

Seminář o povrchové úpravě histo-
rických parket
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Z okolních měst a obcí

Obec Tvrdkov obdržela ocenění za třídění odpadu
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každo-
ročně prestižní ocenění v soutěži O keramickou popelnici. Za třídění 
vysloužilých elektrozařízení jsou udělovány ceny v soutěži O keramic-
ké sluchátko a Elektrooskar. Soutěže jsou součástí krajské informační 
kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve městech a ob-
cích České republiky.

Ocenění obcím předali 14. září na slavnostním ceremoniálu v pro-
storách frýdeckého zámku zástupci Moravskoslezského kraje, společ-
ností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.
„Hygienická opatření v souvislosti s pandemií koronaviru donuti-
la mnoho pracujících a jejich dětí zůstat doma. Samozřejmě začalo 
mnohonásobně narůstat i množství komunálního odpadu. Je potřeba 
si důležitost třídění neustále připomínat, abychom se jednou neutopili 
v odpadcích. V posledních letech cílíme kampaň především na děti, 
např. prostřednictvím startovacích sad pro prvňáčky. Moravskoslez-
ský kraj vynakládá na podporu třídění každoročně ze svého rozpočtu 
statisícové částky. Ocenění dnes předaná obcím má jejich zástupce 
motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maxi-
málně podporovat,“ sdělila radní kraje pro životní prostředí Zdenka 
Němečková Crkvenjaš. 
O keramickou popelnici
První místo v kategorii obcí s rozšířenou působností obsadilo měs-
to Frýdlant nad Ostravicí následované Jablunkovem a Bohumínem. 
V obcích nad 2 000 obyvatel dominovaly Hukvaldy, druhá byla obec 
Trojanovice a třetí Kozlovice. V kategorii obcí od 801 do 2 000 obyva-
tel patří první příčka obci Morávka, druhé místo obsadil Milíkov a třetí 
příčku Metylovice. Mezi malými obcemi do 800 obyvatel nejlépe tří-
dili obyvatelé Tvrdkova, druhá skončila Nová Pláň, třetí obec Krásná.
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s autori-
zovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., bylo zapojeno všech 
300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. Hodnotila se data vykazo-
vaná v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve 
sběru jednotlivých komodit dle výtěžnosti v kilogramech na jednoho 
obyvatele. Posuzována byla také dostupnost sběrné sítě. Na obce, kte-
ré na zlepšení svého odpadového hospodářství nejvíce zapracovaly, 
byla zaměřena kategorie Skokan roku. Absolutním vítězem této spe-
ciální ceny je letos Příbor.
„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce 2020 připadlo 21,1 kg 
vytříděného papíru, 16,5 kg plastů, 14,4 kg skla a více než čtvrt ki-
logramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy průměrně 52,3 ki-
logramu vytříděného odpadu na jednoho občana kraje. Všem lidem, 
kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké díky,“ 
uvedla na závěr Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že lidé v Mo-
ravskoslezském kraji s odpady nakládají rok od roku lépe. Zatímco 

v roce 2004 vytřídil jeden občan ročně v průměru 20 kilogramů odpa-
du, před třemi roky to bylo 47 kilogramů.

Vítězové soutěže O keramickou popelnici 2020:
O b c e

do 800 
obyvatel

od 801 do 2 000 
obyvatel

nad 2 000 
obyvatel

s rozšířenou 
působností

1. Tvrdkov  1. Morávka 1. Hukvaldy 1. Frýdlant n. Ostravicí
2. Nová Pláň  2. Milíkov 2. Trojanovice 2. Jablunkov

3. Krásná  3. Metylovice 3. Kozlovice 3. Bohumín

O keramické sluchátko
Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu O keramické sluchátko 
v kategorii do 2 tisíc obyvatel obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 
2 tisíce obyvatel dominovala Ostravice a letos poprvé zvítězil v kate-
gorii obcí s rozšířenou působností Hlučín.
Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravsko-
slezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých 
elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané 
elektrospotřebiče patří počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videoka-
mery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění vysloužilých 
elektrospotřebičů stále větší pozornost, což se odráží také na celko-
vých výsledcích – za rok 2020 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji 
více než 2 300 tun elektroodpadu,“ uvedl regionální manažer systému 
ASEKOL Zdeněk Kovařík.

Vítězové soutěže O keramické sluchátko 2020:

Kategorie Obec/město Výsledek 

Obce do 2 000 obyvatel Tvrdkov 27 kg/obyv.
Obce nad 2 000 obyvatel Ostravice 9 kg/obyv.
Obce s rozšířenou působností Hlučín 5,8 kg/obyv.

Elektrooskar
V soutěži o sošku Elektrooskara se hodnotí sběr domácích elektrospo-
třebičů (lednic, praček, sporáků, bojlerů) včetně drobných domácích 
přístrojů a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN, a. s., který 
soutěž vyhlašuje, v roce 2020 vysbíral na 1 328 sběrných místech 
v Moravskoslezském kraji 4 347 tun elektra.
V rámci obcí do 10 000 obyvatel vyhrál Tvrdkov s výtěžností 29,96 
kg na obyvatele, nad 10 000 obyvatel se první umístil Frenštát pod 
Radhoštěm s výtěžností 5,16 kg na obyvatele. V kategorii Skokan 
roku u měst nad 40 000 obyvatel zvítězil Havířov s meziročním ná-
růstem sběru o 47 procent. Všichni byli odměněni šekem na 20 000 
korun.

Vítězové soutěže Elektrooskar 2020:

Kategorie Obec/město Výsledek

Města do 10 000 obyv. Tvrdkov  29,96 kg/obyv.
Města nad 10 000 obyv. Frenštát p. Radhoštěm  5,16 kg/obyv.
Města nad 40 000 obyv. Havířov nárůst sběru o 47 %

Nikola Birklenová
tisková mluvčí

odbor kancelář hejtmana kraje
Foto: redakce

Starosta Tvrdkova Jan Žédek s cenami
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Z historie

Vzácná a unikátní keramika a jiné nálezy z archeologických lokalit Rýmařovska 
10. Unikátní keramika středověkých prubířů a tavičů zlata 

Část C – Typy technické keramiky
Tavicí misky dělíme na skupiny 1 a 2, do nichž spadá specifická 
technická keramika, a skupinu 3, kterou tvoří nemalé množství růz-
ně velkých zlomků výdutí, méně často den hrnců nebo džbánů, bez 
ohledu na složení jejich hmoty. Taviči zlata asi nezbývalo než je 
použít, pokud se mu nedostávalo jednoúčelové technické kerami-
ky. Nedomníváme se však, že šlo v případě rýmařovských tavicích 
misek o ojedinělý či izolovaný jev. Zdá se, že shodné artefakty spíš 
nebyly při jiných výzkumech stejně klasifikovány vzhledem k jejich 
podobnosti s poklicemi a byly pokládány za exempláře pokliček bez 
uchopovacích knoflíků či oušek. Roztavený křemen se zbytky zlata 
se na technické keramice nemusel zachovat nebo stopy tavby zůsta-
ly nepovšimnuty (tab. 5/1, 2).
Skupinu 1 představují uniformní diskovité tavicí misky (tab. 1–2), 
tvrdě oxidačně vypálené (za přístupu vzduchu) z písčitohlinité hmo-
ty s hrubším ostřivem i povrchem. Barva povrchu bývá bělavá, na-
růžovělá, žlutavá až okrová, barva lomu dokonale vypálené hlíny je 
obvykle totožná s povrchem nebo i sytější (odlišná barva značí horší 
výpal). U některých došlo místy k ožehu, a tím ke změně původ-
ní barvy na šeď. Složením, barvou ani výpalem se neliší od tehdy 
obvyklé světlé keramiky. Podobně jako u běžného zboží najdeme 
v hrubším ostřivu někdy nápadné červené křemité prvky. Šupin-
ky muskovitu zcela chybí nebo jsou vzácné. Okraj kotoučovitých 
misek je vždy zaoblen, jen někdy vytváří nezřetelně tupou hranu. 
Všechny exempláře mají nízká, jen mírně odsazená dna s lasturo-
vitou stopou po odříznutí z kotouče rychloobrátkového hrnčířské-
ho kruhu. Patřily tedy k progresivnímu zboží, jež se tehdy v našem 
materiálu vyskytovalo poměrně vzácně. Průměr den se pohybuje od 
5,17 do 5,79 cm. Síla střepu kolísá mezi 0,9–1,05 cm. Tavenina se 
soustředí vždy ve středu destičky. Zdali jde výhradně o prubířský 
účel, není jasné. 
Častější je typ A (26 celých exemplářů a fragmentů), má masivnější 
pravidelně diskovitý tvar s minimálním kruhovým konkávním pro-
hnutím ve středu. Misky dosahují průměrné šíře 9–10 cm, výjimeč-
ně až 11,6 cm. Výška dosahuje 1,08–1,60 cm. U typu B (9 ks) je 
dno výraznější. Misky dosahují průměrné šíře 9–10 cm, výjimečně 

až 14 cm. Středové zahlubování je nápadnější a začíná blíže k okraji 
misky, jež je o něco vyšší (1,63–1,85 cm). U některých došlo patrně 
k převážení okraje při sušení vlhkého, dosud plastického výrobku 
před vypálením, a kolem dna tak vzniklo mírné kruhové zahloubení. 
Je otázkou, zda nejde o výrobky dvou hrnčířských dílen (tab. 1).
Skupinu 2 zastupují odlišné hlubší tavicí misky (9 zlomků), tvrdě 
vypálené redukčním postupem z písčitohlinitého materiálu do jasné 
šedi až modrošedé s hrubším ostřivem a značnou příměsí muskovitu 
(bílé slídy), jen vzácně z dobře plaveného hlinitojílovitého mate-  
riálu. Na rovných, šikmo hraněných dnech nalezneme zřetelné stopy 
písčité podsýpky, jež svědčí o starším způsobu obtáčení na pomalém 
ručním kruhu (jednou rukou se točí hrnčířským kruhem a druhou 
obtáčí keramická nádoba). Šíře misek se pohybuje mezi 10–12 cm, 
výška dosahuje až 2,55 cm, střep zachovává sílu mezi 0,5–0,7 cm. 
Tvar není zdaleka tak uniformní jako u skupiny 1 a vedle častěj-
ších mírně zaoblených výdutí najdeme i téměř kónické misky. Je-
jich tvar, srovnáme-li je s renesančními kapelkami (Agricola), lépe 
vyhovuje prubířskému účelu (tab. 3). Tvarově a technicky pocházejí 
ze zcela jiného hrnčířského výrobního okruhu než předchozí. Nelze 
ani vyloučit, že jde o starší typ tavicí nádoby. 
Skupina 3 (tab. 4) zahrnuje záměrně použité, ale náhodně sbírané 
zlomky keramických nádob rozdílné velikosti z různých exemplá-
řů a částí dobové kuchyňské či stolní keramiky (13.–14. stol.), často 
s dekorem rýh, rýžek, mělkých vlnovek či vývalků. Očividně byly 
náhradou za destičky patrně v době jejich momentálního nedostat-
ku. Převážně jsou zastoupeny zlomky světlé keramiky, redukční pís-
čitohlinitou keramiku s příměsí slídy najdeme v menším množství. 
Tavenina se nachází na vnitřní stěně konkávně prohnutého zlomku 
stěny nádoby či dna. U méně silných střepů došlo při tavení k jejich 
deformaci až destrukci. Nenašli jsme žádný důkaz, že by šlo o stře-
py jediné záměrně rozbité nádoby. Jde o keramické fragmenty po-
valující se všude na tehdejším povrchu. Jistým vodítkem zůstává, že 
se jejich výběr týkal především střepů tlustostěnné keramiky o síle 
výduti či dna 0,6–1,35 cm. Kvalita taveniny i stopy zlata jsou stejné 
jako u speciální technické keramiky skupiny 1 či 2. Kromě jediné-

I tavicí diskovité misky, skupina 1, typ A
1. miska s taveninou (i. č. 9084); 2. tavenina s kráterkem po vyloupnutí
kovu, nugetem, Au (výřez); 3. miska  (i. č. 9127)

1

2

3

II tavicí diskovité misky, skupina 1, typ B
1. rekonstruovaná miska (i. č. 9090); 2. zlomky misky (i. č. 9111);
3. fragment misky (i. č. 9133)

1

2

3

III hlubší tavicí misky, skupina 2
1. zlomky okrajů 4 misek (i. č. 9096, 9098, 9117, 9130); 2. kresebné
rekonstrukce misek a (i. č. 9117), b (i. č. 9130), c (i. č. 9115)  

1

2
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IV fragmenty keramiky užité k tavení, skupina 3
1 střep s taveninou, Au (i. č. 9075); 2 střep s taveninou a částečkami
Au a Ag? (i. č. 9085); 3 střep s taveninou, Au a kráterkem (i. č. 9086);
4 dno misky s rozesklenou taveninou (i. č. 9096); 5-6 dna nádob s taveninou
a Au (i. č. 9890, 9121); 7 okraj nádoby s kapičkami Au (i. č. 9116)

1

2

3

4

5 - 6

7

V zlatonosné a stříbronosné nerosty Rýmařovska 
1 žilný křemen; 2 pyrit se zlatem; 3 čisté stříbro a sfalerit;
4. Galenit a chalkopyrit

1

2

3

4

VI renesanční zařízení na tavení drahých kovů (Agricola, Ercker)
1-2 přenosné pícky; 3 profil tavicí pece; 4 pražírna rudy; 5 mufle;
6 A-B kelímky střepinový a trojboký, C kapelka; 7 A, B, C kapelky s tlačidly,
F koule z proplaveného popele

2

1 2

6 7

3

4

5

ho specifického fragmentu dvoubřitého okraje s mělkou vlnovkou 
a sklovinou s kuličkami zlata vně, kam se dostaly při vystříknutí ta-
veného kovu, ale ani tak není jednoduché odlišit zlomky polité tave-
ninou náhodně, či záměrně a započítáváme je všechny do skupiny 3. 
Datace se opírá o kvalitně stratifikované a datované nálezy ze zkou-
maných lokalit, předměstské osady na Bezručově ulici (13. století), 
jež zanikla v konkurenci města na počátku 14. století, Hrádku (13.–
16. stol.) a Burgetova statku (konec 13. až 1. polovina 14. stol.), 
a doplňující sondáže na hradu Strálku (konec 13. až 14. stol.). 
Závěrem se cítíme povinni velkými díky za řadu upřesnění, zpro-
středkování materiálu a mnoho potřebných rad panu doc. Mgr. Petru 
Hrubému, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně. Je nám líto, že 
objektivní důvody zabránily práci na podstatně rozsáhlejším společ-
ném projektu. Pokoušíme se nabídnout aspoň dílčí informaci o spe-
cifickém fenoménu montánní archeologie Rýmařovska, jež skrývá 
mnoho dalších možností výzkumu v dosud nedotčené oblasti kame-
nohorských, hankštejnských a rudských dolů (hornické osady, důlní 

práce a vybavení, ryžoviště, středověké komunikace, zaniklé vsi ad.). 
Vladimír Goš (†) – Jiří Karel

(Goš, V. – Karel, J. Městský hrad v Rýmařově ve 13.–15. století. StM 
15/02. Olomouc, 2002; Zimola, D. Analýza keramických artefaktů 
ze Starých Hor u Jihlavy. ARN 16. Jihlava, 2014; Goš, V. – Karel, 
J. Městský hrad…, s. 20–40; Tíž. Středověká zlatnická dílna v Rý-
mařově. ČSLM, série B – vědy historické XL. Opava, 1998; Novák, 
J. – Karel, J. Rýmařov – Hrádek, Nálezová zpráva o výzkumu stře-
dověkého hrádku v Rýmařově za roky 1971/2. Rýmařov, 1973; Goš, 
V. – Karel, J. Tvrz v Rýmařově. AH 17/92. Brno, 1992; Eckstein, 
E. – Hauptmann, A. – Richter, U. – Schwabenitzky, W. Hochmittel 
Montanwesen im Sächsischen Erzgebirge und seinem Vorland. Der 
Anschnitt-Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau 46, 1994; 
Hrubý, P. – Malý, K. – Schubert, M. Metallurgische Funde aus der 
Bergbausiedlung in Dippoldiswalde – Roter Hirsch, projekt Archeo-
Montan 2015 Montanarcheologie im Osterzgebirge. Beihefte AFD. 
Dresden, 2015 ad.)

Jamartické švédské pověsti
Za průchodem pod železniční tratí se zvedá pahorek, kterému se lido-
vě říká Pec. Švédové si tam prý pekli chléb, když se snažili vyhladovět 
obyvatele Jamartic. Mezi Jamartickými byl ale jeden schopný člověk, 
vesnický kovář, a ten odvedl všechny obyvatele na kopec Mühlberg. 
Tam zažehl mohutnou, střelným prachem naplněnou kovovou kouli, 
na jejíž výrobu všichni vesničané přispěli železem, a hořící ji pustil 
dolů z kopce proti Švédům. Když to Švédové spatřili, nechali všech-
no, jak stojí a leží, vzali nohy na ramena a prchali.
Ti, kteří tam tehdy „zůstali“, leží pohřbeni pod malými mohylami, jež 
v hojném počtu ční na lukách mezi Albrechticemi a Jamarticemi. Těm 
pahorkům se říká „die Waidlen“1.
Na druhém konci vesnice, mezi domem Gabrielových a Kargerových, 
bylo také pochováno mnoho Švédů. Ti dlouho nenacházeli klidu, ko-

lem půlnoci museli vylézat ze svých hrobů a v podobě bezhlavých 
jezdců nasedat a seskakovat s koní. Pak se prý scházeli u hrušně za 
vsí. Pamětníci vyprávěli, jak to tam hlučelo, někdo dokonce jednou 
zřetelně slyšel od stromu volání:

„Vysaďte sem keřík hlohu,
 A rámusení zas přestane!“

Nato se dva nebojácní hoši domluvili, snesli z hor takový keřík, zasa-
dili ho tam – a konečně nastal klid. 

Zaznamenáno dr. Ernstem Jungwirthem. 
Zdroj: švec Wiesner, Jamartice.

1 Der Waid = boryt barvířský (lat. Isatis tinctoria), rostlina s přírodním 
modrým barvivem, ale též zastaralý výraz pro lov, hon. Pozn. překl.
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Sport

Studio Sport a Zdraví slaví 30 let
Dne 1. října 1991 se poprvé otevřely pro občany Rýmařova dveře Stu-
dia Sport a Zdraví. Hlavním posláním studia bylo přinést lidem moderní 
a účinné formy péče o fyzické i duševní zdraví a vést je k uvědomění, že 
o své zdraví může každý pečovat sám. Byla to v té době hodně revoluční 
myšlenka a rýmařovské studio bylo jedno z prvních center tohoto typu 
v České republice. 
Zakladatelka a majitelka Studia Sport a Zdraví Lydie Švédíková byla 
po celých 30 let srdcem i duší celého projektu. Za svoji vynikající 
práci a přínos pro společnost byla v roce 2018 přijata za člena orga-
nizace BPH (British Publishing House Ltd) a uvedena mezi úspěšné 

osobnosti v Encyklopedii osobností České a Slovenské republiky. 
Během 30 let se ve studiu vystřídalo několik cvičitelek a poradkyň, 
z nichž největší oblibu u zákaznic získaly Olga Človečková (cvičitel-
ka, kosmetička, vedoucí kurzů hubnutí), Lydie Mihálová (cvičitelka, 
výživová poradkyně) a Gabriela Šopíková (cvičitelka). Práce s klien-
ty je velmi náročná a získat si náklonnost tak velkého množství lidí je 
opravdovým vyznamenáním a značkou nejvyšší kvality. 
Studio vždy nabízelo velmi rozmanité a kvalitní služby – cvičení, 
masáže, péči o pleť, výživové poradenství a kurzy hubnutí, v nichž 
se podařilo odlehčit Rýmařov o více než 7 000 kg. Zákaznicím byly 

Řezník z Třemešku
Před mnoha lety vstoupil do selského dvora v Třemešku řezník. Sed-
lák – majitel – ho z neznámého důvodu zabil. Řezníkova mrtvola beze 
stopy zmizela, a tak zůstal čin zahalen tajemstvím.
Sedláka však trápily výčitky svědomí – aby je ukonejšil a Pána Boha 
si usmířil, nechal v záchvatu zbožnosti za svým domem postavit kříž. 

A tu se stalo něco podivného. Od té doby se kolem půlnoci objevo-
valo světlo a pomalu se pohybovalo kolem domu. Zároveň byla pod 
křížem spatřena rakev, která po nějaké době spolu se světlem zase 
záhadně zmizela. 

V roce 1918 panu prof. dr. Ernstu Jungwirthovi vyprávěl žák Wirth.

Z minulosti Janušova
Natz Schön

Před čtvrtstoletím měl janušovský obecní dům dva obyvatele, jejichž 
životní příběhy se sice lišily, nicméně oba by vydaly na román.
Natz Schön – tak se jmenoval jeden z nich – byl malé postavy a jeho 
zachmuřený výraz nevěstil nic dobrého. Jednoho večera zavítal do 
hospody „U Zeleného stromu“. Tam potkal tesaře Hofmanna ze Staré 
Vsi a dal se s ním do řeči. Při placení si všiml, že má Hofmann u sebe 
týdenní mzdu. Společně vyšli z hospody a Schön se nabídl, že mu 
pomůže nést věci. Hofmann mu svěřil svou sekeru. Sotva ušli pár 
kroků, Schön sekerou tesaře srazil, načež ten se skácel mrtev do pří-
kopu u cesty. Schön ho oloupil a šel dál svou cestou. Tesařově man-

želce bylo divné, že její muž nepřišel domů. Brzy zrána ho šla hledat 
a našla ho s rozseknutou hlavou. Tesařovo tělo přenesli do obecního 
domu. Schöna našli spícího na peci v jeho bytě, zatkli ho, postavili 
před mrtvolu a on svůj čin přiznal. Kolemjdoucí na něj plivali a soud 
ho odsoudil k dvaceti letům vězení. Poté, co tento čas uplynul, vrátil 
se Schön do Janušova. Pořídil si flašinet a psa, ale obojí brzy vyměnil 
za pálenku, a tak začal chodit po žebrotě. Hodně lidí před tím divným 
patronem zavíralo dveře, takže jeho příjmy nejspíš nebyly velké. Jed-
né noci roku 1898 se oběsil v obecním domě, tam, kde kdysi ležel 
mrtvý tesař. 

Martin Winter
Ten druhý se jmenoval Martin Winter; kdysi býval váženým a bo-
hatým obchodníkem s moukou a vlastnil dům v Janušově. Štěstí mu 
bylo dlouho nakloněno. Dokonce i z Rýmařova k němu přicháze-
li zákazníci. O posvícení v Růžové si připaloval doutník zlatkovou 
bankovkou a často si užíval veselé společnosti, kterou nechal hostit 
na své náklady. Když už měl peněz dost, prodal svůj dům i obchod, 
odstěhoval se a roky o něm nebylo vidu ani slechu. Teprve po dlouhé 
době se vrátil do Janušova – sám a chudý. Jako místního žebráka ho 
ubytovali v obecním domě a on chodil od domu k domu s prosbou 

o skromnou almužnu. Nakonec se oběsil. Můj otec zrovna pracoval 
na poli u Císařské silnice, když čtyři obecní sluhové nesli mrtvého 
kolem. Cestou postavili nosítka na silnici, posadili se na rakev a po-
píjeli z láhve na posilněnou. Pak se vydali dál k místu posledního od-
počinku.

A. H.
(Zdroj: Römerstädter Ländchen 1/1925, s. 5–6, 4/1925, s. 32, archiv 
Městského muzea Rýmařov, přeložil Dieter Schallner st., redakce 
Zdenka Přikrylová Nesetová.)

Lekce cvičení ve Studiu Fit soboty pro zdraví
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Dárek pro čtenáře Horizontu ke 30. výročí Studia Sport a Zdraví
1. Všichni čtenáři, kteří napíšou na e-mail: lydie.svedikova@tiscali.cz svoje jméno, adresu a telefon, získají zdarma ukázkovou lekci 

z kurzu „Práce s energií pro zdravé tělo“.
2. Z těchto odpovědí pak jeden vylosovaný čtenář získá zdarma celý kurz „Práce s energií pro zdravé tělo“. 

neustále představovány nejžhavější novinky, které se ve světě zdraví 
a fitness objevovaly. Kromě sportovních a klasických masáží se popr-
vé zavedly účinné baňkové masáže, se kterými jsme zpočátku zažili 
i legraci, také manupresura a velmi oblíbené termozábaly. 
Opravdovou revoluci přineslo studio během 30 let v oblasti cviče-
ní. Od kalanetiky, kondičního cvičení, balančních cvičení, aerobiku, 
stepaerobiku, zumby, powerjógy, jantrajógy až po nejniternější cviče-
ní pro zdraví čchi-kung a vědomá, harmonická cvičení. Kromě pravi-
delných lekcí cvičení ve studiu se pořádaly fit soboty a celoměstské 
soutěže pro zdraví, i ve spolupráci se společností STOB. 
Wellness pobytů zorganizovaných studiem v tuzemsku i u moře v za-
hraničí se zúčastnilo více než tisíc klientů z celé ČR. Většina se opa-

kovaně účastnila pobytů v Rožnově pod Radhoštěm, na Dlouhých 
Stráních, ve Vrbně pod Pradědem, v Železném Brodě, v Bibione, 
Lignanu, Lido Adriane, na Korfu. Účastníci neustále vzpomínají na 
všechny akce s úsměvem a nostalgií. 
Prioritou všech programů a akcí pořádaných studiem byla vždy dobrá 
nálada, smích a zdraví. Ženy si sem přicházely zacvičit, vyléčit bola-
vé tělo, ale především odpočinout, načerpat nové síly a pozvednout 
zdravé sebevědomí. Pro podpoření dobré nálady, smíchu a pohlazení 
duše se pořádaly zábavné soutěžní večery pro rodiny, pyžamové bály, 
soutěže miss vánoční hvězda, slety čarodějnic na Petrových kame-
nech a další veselé akce. 
Studio si oblíbily především ženy, avšak na lekcích kondičního cviče-
ní a čchi-kungu, na zábavných večírcích a wellness pobytech si studio 
našlo i příznivce mužského pohlaví. Během 30 let navštívily Studio 

Sport a Zdraví tisíce klientů, kterým patří poděkování, protože bez 
nich by se všechny tyto úžasné akce nemohly uskutečnit, oni všichni 
mají podíl na tom, že se studio dožívá krásné třicítky.
Covid-19 činnost studia na určitou dobu přerušil, avšak neukončil. 
Naopak, v nejbližší době zahájí studio svoji činnost v nové podobě. 
Nic není stálé a ve vesmíru je vše v neustálém pohybu, také program 
studia se mění a stále zkvalitňuje. V novém programu budou přede-
vším cvičení nabitá energií a silami, které uzdravují, cvičení, pomocí 
nichž může každý o své zdraví pečovat sám. 

Lydie Švédíková
zakladatelka a majitelka Studia Sport a Zdraví

Foto: archiv klubu

Wellness víkendy v Železném BroděZumba

Soutěže Vánoční hvězda

Slety čarodějnic na Petrových kamenechWellness pobyty v Itálii a Řecku
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Rýmařováci úspěšně reprezentovali na Gladiator Race
Na start závodu Gladiator Race 
se 18. září opět postavilo druž-
stvo závodníků z rýmařovského 
klubu CrossFitJD. Tentokrát byl 
závod pořádán v Ostravě a trasa 
vedla přírodním terénem ko-
lem řeky Odry a jejích slepých 
ramen. V ostravském závodu 
byly připraveny lehčí překážky 
i kratší vzdálenost běhu, než 
to obvykle u závodů Gladiator 
Race bývá.
Na start se postavilo celkem 
560 závodníků a zajímavos-
tí bylo, že šlo o první závod 
vysílaný online, takže rodiny 
a kamarádi mohli fandit z do-
movů. Za rýmařovský klub se 
jednoho ze silově nejtěžších 
terénních překážkových závodů v České republice zúčastnilo 18 zá-
vodníků, kteří běželi 4,8 kilometru a měli za úkol překonat 25 pře-
kážek.
Rýmařovští závodníci si odvezli krásná umístění a v Ostravě se jim 
skutečně dařilo. Na bednu se v kategorii žen 30–39 let postavila a zla-
tou medaili si odvezla Lenka Tomíčková a bronz získala Hana Hra-
dilová. Ve stejné kategorii bodovali i další členové výpravy: Lucie 
Janíková – 9. místo, Alena Köhlerová – 13. místo, Kateřina Zelená – 
13. místo a Josef Kincl – 13. místo. V kategorii 40–49 obsadily Lucie 
Camfrlová 8. místo a Lenka Štulová 9. místo. Těsně pod stupni vítězů 
na čtvrtém místě v kategorii 50+ skončila Romana Hance. Ze stejného 
umístění se radoval i Radovan Zoth, který soutěžil se závodníky ve 
věku 13–17 let.
„Ostravě Rýmařováci vytřeli zrak a obsadili přední příčky. Letos jsme 
tímto závodem ukončili sezónu a všichni pilně makají na jaro 2022,“ 
upozornil na rýmařovský úspěch trenér David Guzan.

JS
Foto: archiv klubu CrossFitJD

Finále koloběžkové Rollo ligy 2021 se jelo v Konstantinových Lázních
O víkendu 25. a 26. září se na start závěrečného kola celorepublikové mis-
trovské soutěže postavilo přes 100 závodníků všech věkových kategorií: od 
šestiletých dětí až po skutečné veterány ve věku 70 let. Trasy v „Konstan-
tinkách“ byly bezvadně nachystány, závody organizoval KOLOBĚHsport 
Plzeň s týmem Bez pedálů a Koloběžkovým studiem Tachov. 
Sobotní dlouhý závod přinesl pro týmy napínavou podívanou a pro závodní-
ky test silové vytrvalosti. Závodilo se na okruhu o délce 3 km. Žáci zvládli 
2 kola, kadeti 4, ženy 7 a muži 10 kol.
Kratší nedělní kritérium přineslo v hlavním závodu mužů dramatický finiš, 
kde v absolutním pořadí zvítězil Tomáš Pelc (Ultima K.Lap Team) před 
druhým juniorem Tomášem Sedlářem (Kostka Racing).
Černo-bílo-červené dresy týmu Kostka Racing ozdobily každé foto stupňů 
vítězů. Tento tým tvoří především mladí členové Ski klubu RD Rýmařov. 
První místa obsadili Kryštof Vystrčil 2x, Filip Krečmer 2x, Jakub Kobak, 
Šimon Kroutil, Amálie Vinohradníková 2x, Tomáš Sedlář 2x. Druhé místo 
obsadili Šimon Kroutil, Věra Vybíralová 2x, Jakub Kobak, Klára Slováko-
vá. Třetí místo obsadili Adam Lašák 2x, Petra Zahradníková. Tyto borce 
pod stupni vítězů následují Anna Fryblíková, Jakub Barusel, Martina Baru-
selová, Kateřina Fryblíková, Jan Vinohradník, Marek Sázel, Jakub Vystrčil, 
Patrik Krečmer a nováčci Lucie Vinohradníková a Jan Sázel.

Patrik Krečmer
Foto: Lenka Králová Adam Lašák
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Ve Flemmichově zahradě proběhl mezinárodní cyklokrosový závod
Letošní ročník cyklokrosového závodu Toi Toi Cup proběhl 16. října za 
účasti značného počtu závodníků a závodnic, dohromady se na start  
postavilo přes 350 krosařů a krosařek. Vítězství vybojovali Michael Bo-
roš a Kristýna Zemanová. Zatímco Zemanová jasně vedla, Boroš o svém 
triumfu rozhodl až v závěrečném okruhu.
Ve Flemmichově zahradě se představily tyto kategorie – muži a ženy 
elite, junioři a juniorky, kadeti a kadetky, starší i mladší žáci a žáky-
ně. Pro závodníky byl opět připraven pestrý okruh ozvláštněný výjez-
dem po šikmém svahu, přejezdem překážek a schodů.
V kategorii mužů se od prvního kola na čele dvaačtyřicetičlenného 
startovního pole usadili všichni favorité, první pozice si hlídali přede-
vším Michael Boroš (ČEZ Cyklo Team Tábor), Matěj Stránský (Bri-
lon Racing Team MB), polský reprezentant Marek Konwa, Jakub Ří-
man (Auto Škoda Ml. Boleslav) či Šimon Vaníček (ČEZ Cyklo Team 
Tábor). Čtyři kola byli všichni favorité pohromadě, ale v polovině 
závodu se vedoucí skupina začala natahovat a mírně dělit. V samém 
závěru se s Borošem udržel pouze Konwa, který nakonec skončil na 
druhém místě, a pro třetí místo si dojel Vaníček.
Na rychlém a suchém okruhu dlouhém necelé tři kilometry vjížděly 
v závodě žen do druhého kola všechny favoritky pohromadě, po dal-
ším okruhu bylo na čele osm závodnic. Do pátého kola již ale vjela 
osamoceně s patnáctivteřinovým náskokem Kristýna Zemanová (Bri-
lon Racing Team MB) a za ní se držela pohromadě pětice Karla Štěpá-
nová (Maloja Pushbikers MTB), Pavla Havlíková (Lawi junior team), 
Tereza Vaníčková (Brilon Racing Team MB), Belgičanka Joyce Van-

derbekenová a poprvé letos startující Nikola Bajgerová (Dukla Praha).
V obrovské pohodě jedoucí Zemanová si mohla dovolit v závěru tro-
chu zvolnit a spíše se soustředila na to, aby neudělala zbytečnou chy-
bu, přesto si dojela pro jasné prvenství. S půlminutovým odstupem 
za ní projela cílovou páskou Vanderbekenová, třetí místo vybojovala 
zkušená osminásobná česká šampionka Havlíková za zády s Vaníčko-
vou a Bajgerovou.
„Dnes to bylo všechno parádní, zcela jistě úplně nejlepší závod sezó-
ny a to samé mohu říci i o trati. Od startu jsme jely ve velké skupině 
a já se snažila hlídat druhou pozici, v klidu si pak ve čtvrtém kole 

Anna FryblíkováJakub Barusel Marek Sázel a Jan Vinohradník
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Letošní dostihová sezóna míří do finále

Čtvrtým mítinkem pokračovala 18. září letošní sezóna ve Slušovicích 
a již po druhém dostihu dne se mohli příznivci koní připravujících se 
v našem okrese těšit z dalšího vítězství.

Pohár pro vítěze vybojovala svěřenkyně trenérky Veroniky Lempoch-
nerové. Osmiletá klisna Babilonia z DS L&L Racing zvítězila pod 
vedením Lukáše Matuského v Ceně společnosti Průmyslové podlahy 
Plaček, a. s., a Josef Zajíček, steeplechase V. kat. na 3 800 m. O den 
později obsadil třetí místo pětiletý valach Nel trenérky Evy Záhorové 
z DS RD Project ve Velké karlovarské steeplechase města Karlovy 
Vary II. kat. na 4 200 m. 
Už 2. října se s letošní dostihovou sezónou rozloučilo brněnské závo-
diště. Jedním z aktérů druhého dostihu Cena AGA Vlachovice a Au-
todoprava Vlček, steeplechase V. kat. na 3 400 m, byl i jezdec Adam 
Čmiel, kterého trenérka Eva Záhorová z Dolní Moravice u Rýmařova 
angažovala do sedla čtyřletého valacha Terazkiho z DS Luka-Vedral. 
Dvojice obsadila druhé místo. 

Překážkovým vrcholem byla trojková Podzimní brněnská steeple-
chase – Pohár statutárního města Brna pod záštitou primátorky JUDr. 
Markéty Vaňkové na 4 100 m, ve které obhájce předloňského vítězství 
Marcon trenéra a chovatele Antonína Nováka z Malé Morávky u Rý-
mařova obsadil s Adamem Čmielem druhé místo. 
Jedno druhé a jedno třetí místo, to je bilance výsledků, jakých dosáh-
ly pětileté svěřenkyně trenérky Evy Záhorové 3. října v Bratislavě. 
Druhé místo v rovinové Ceně Jareny III. kat. na 1 200 m obsadila 
klisna Myrna z DS Syndikát V3J. Místo třetí pak na trati dvojnásobné 
délky, tedy 2 400 m, Hendikep Nazira, rovina III. kat., získala klisna 
Daralara z DS Václav Luka, stejně jako Myrna s žokejem Martinem 
Laubem v sedle.
Tradiční druhá říjnová neděle patřila neméně tradiční, od roku 1974 
pořádané a bezmála sedmikilometrové Velké pardubické (VP). Do 
131. ročníku letos žádný na Bruntálsku trénovaný kůň neodstartoval, 
avšak do bojů o dobrý výsledek se během dvoudenního mítinku zapo-

Velké karlovarské steeplechase ovládl s žokejem Jaroslavem Myškou 
v sedle pětiletý valach Nel trenérky Evy Záhorové z DS RD Project. 
Foto: Adriana Šmídlová

Pardubice – druhý v cíli Stříbrné trofeje – Ceně pivovarů Staropra-
men žokej Jaroslav Myška a devítiletý Arlington z DS Kamarádi 
trenérky Evy Záhorové. Foto: Miroslav Škoda

Pětiletý valach Nel z DS RD Project obsadil v Křišťálovém poháru 
města Pardubic na 3 400 m s žokejem Jaroslavem Myškou druhé 
místo. Foto: Petr Šedivý

Bratislava – třetí místo v Hendikepu Nazira, rovině III. kat., obsadil 
žokej Martin Laube s klisnou Daralarou z DS Václav Luka. Foto: 
Miroslav Škoda

nastoupila a vyšlo to. Mám dobře nastavené tréninky, dobře jsem se 
vyspala a najedla a vyšlo to na jedničku,“ byla nadmíru spokojená 
Zemanová, která si tak upevnila vedoucí postavení v celém seriálu 
Toi Toi Cupu.
Mezi juniory vystoupil poprvé na nejvyšší stupeň Ondřej Novotný 
z Dukly Praha. Mezi juniorkami to byla Eliška Hanáková (ČED Bike 
Team). Kompletní výsledky jsou k dispozici na www.cyklokros.cz.

„Jsem rád, že letošní ročník mohl proběhnout bez významných protie-
pidemických omezení. Rád bych poděkoval za podporu městu Rýma-
řovu a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a organizací 
závodů,“ dodal ředitel rýmařovského závodu Petr Chaloupka.

JS
Zdroj: www.cyklokros.cz

Foto: redakce
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Jiskra na vítězné vlně

Nevydařený přelom srpna a září je zapomenut. Fotbalisté SK Jiskra Rý-
mařov jsou již pět zápasů neporaženi a tabulkou Moravskoslezské divi-
ze F se posunuli výrazně vpřed.
Po třech prohrách v řadě svěřenci Milana Furika konečně zabrali 
v utkání proti slavnému moravskému celku – Vítkovicím, které zdo-
lali vysoko 5:1. Hvězdou zápasu byl zejména útočník Petr Navrátil, 
který vstřelil hattrick. Zbylé dva góly dal Pavel Jeřábek. „Úplně 
ideální to z naší strany ještě nebylo, ale byl to takový první krůček. 
Doufejme, že v té sinusoidě jsme se odrazili a teď už půjdeme jen 
nahoru,“ hodnotil utkání Milan Furik.
Jako další otestoval formu rýmařovských fotbalistů tým dosud ne-
poraženého Frýdlantu nad Ostravicí. Na jeho hřišti se Jiskra dostala 
v 1. poločase do vedení zásluhou kapitána Jiřího Furika. Soupeř však 
dokázal po změně stran srovnat na konečných 1:1.
V dalším kole měla Jiskra sehrát zápas proti Dětmarovicím. Soupeř 
však k utkání nedorazil. „Je smutné, že v divizi, ale třeba i v MSFL, 
kde se měl Uničov střetnout s Frýdkem-Místkem, se zápasy neodehrály. 
Ukazuje to dopad doby na dnešní fotbal. Těch případů bude asi bohužel 
přibývat. Hráčů ubývá,“ upozornil trenér Furik na problémy, které do 
sportu obecně přinesla probíhající pandemie koronaviru, kdy za posled-
ní dvě sezóny, které se nedohrály, řada sportovců ukončila činnost.
Znovu do akce se tak Rýmařov dostal až na hřišti Nového Jičína, kde 
zvítězil 2:1. Výhra byla o to cennější, že se Jiskře podařilo otočit po 
změně stran nepříznivě se vyvíjející duel. Po první půli totiž prohrá-
vala 0:1, dvě branky Pavla Jeřábka však znamenaly obrat. 

Před 14 dny si pak fotbalisté Jiskry konečně opět před vlastními fa-
noušky s chutí zastříleli proti Havířovu. Za výhrou je nasměroval 
v prvním poločase Václav Konečný, který vstřelil svůj první gól v rý-
mařovském dresu. Po změně stran se pak dvakrát trefil Pavel Jeřá-
bek, čtvrtou branku Jiskry přidal Petr Navrátil. „Výsledek 4:0, navíc 
s nulou… Pokračujeme na vítězné vlně po té nevydařené sérii, kterou 
jsme měli. Takže v tomhle ohledu jsem určitě spokojený,“ zhodnotil 
Milan Furik.

Tomáš Lašák 
Foto: Vlastislav Fojtík

Jiskra poděkovala Tomáši Šupákovi za dlouholeté služby
Před zářijovým utkáním proti Vítkovicím poděkoval klub SK Jiskra Rý-
mařov za dlouholeté služby útočníkovi Tomáši Šupákovi.
Za účasti předsedy klubu a trenéra mužů Milana Furika a místosta-
rostky města Rýmařova Ing. Lenky Vavřičkové obdržel Tomáš Šupák 
před utkáním na památku dres, v němž odehrál své zřejmě nejslav-

nější utkání za Jiskru, a sice proti prvoligovému týmu FC Baník Os-
trava. Zápas se odehrál v rámci 2. kola Českého poháru a rýmařov- 
ští fotbalisté tehdy i díky dvěma brankám Tomáše Šupáka porazili 
Slezany 4:3. Zejména druhý Šupákův gól byl výstavní. Běžela 80. 
minuta utkání, stav byl 3:3, když brankář Petr Kameník rozehrál cen-

Tabulka Moravskoslezské divize F po dvou odehraných kolech:
1. Polanka n. O. 8 2 1 20:7 26
2. Frýdlant n. O. 7 4 0 27:12 25
3. Rýmařov 7 1 3 26:15 22
4. Bílovec 6 2 3 31:22 20
5. Frenštát p. R. 6 2 3 18:10 20
6. Karviná B 5 0 5 27:16 15
7. Opava B 4 3 4 22:14 15
8. Nový Jičín 4 3 4 17:15 15
9. Bohumín 4 3 3 12:11 15
10. Vítkovice 4 1 6 22:22 13
11. Bruntál 3 3 5 13:22 12
12. Dětmarovice 2 1 8 13:33 7
13. Havířov 1 2 8 12:32 5
14. Heřmanice 1 1 9 9:38 4

Program Jiskry Rýmařov:
Kolo Domácí Hosté Termín/Výsledek
2. SK Jiskra Rýmařov FK Bospor Bohumín 3:2 (3:1)
3. FC Heřmanice Slezská SK Jiskra Rýmařov 1:4 (1:2)
4. SK Jiskra Rýmařov SK Beskyd Frenštát p. R. 2:0 (2:0)
5. FC Bílovec SK Jiskra Rýmařov 3:2 (2:2)
6. SK Jiskra Rýmařov FK SK Polanka n. O. 0:3 (0:3)
7. MFK Karviná B SK Jiskra Rýmařov 3:0 (1:0)
8. SK Jiskra Rýmařov MFK Vítkovice 5:1 (1:0)
9. 1. BFK Frýdlant n. O. SK Jiskra Rýmařov 1:1 (0:1)
10. SK Jiskra Rýmařov SK Dětmarovice 3:0 kontumačně
11. FK Nový Jičín SK Jiskra Rýmařov 1:2 (1:0)
12. SK Jiskra Rýmařov MFK Havířov 4:0 (1:0)
13. FC Slavoj Olympia Bruntál SK Jiskra Rýmařov 0:0 (0:0)
1. SK Jiskra Rýmařov Slezský FC Opava B 30. 10. 2021; 14:30

jilo pět koní z dostihových centrál Rýmařovska.
V sobotním programu měla vcelku napilno trenérka Eva Záhorová 
z Dolní Moravice, když tři z jejích svěřenců startovali ve třech ze 
sedmi dostihů. Nejlépe si z tria Saigon Icon, Orpheus a Nel vedl pě-
tiletý valach Nel. V předehře nedělního vrcholu překážkové sezóny, 
v Křišťálovém poháru města Pardubic, proutky NL na 3 400 m, se 
zde s žokejem Jaroslavem Myškou v sedle blýskl konečným třetím 
místem za dvěma desetinovými favority modrožlutých barev stáje Dr. 
Charvát právě zástupce DS RD Project.
Po nedělním prosluněném zahajovacím programu VP odstartova-
la Stříbrná trofej – Cena pivovarů Staropramen, steeplechase I. kat. 
na 4 400 m, v níž měl desetinový favorit Dominique šance na dal-

ší úspěch. Ještě do cílové roviny jel s žokejem Janem Faltejskem na 
prvním místě, ale chybný odskok na poslední překážce a následný 
pád znamenal konec nadějí. Jeho chybu využil k prvnímu kariérní-
mu triumfu šestiletý Foudre D‘allier s žokejem Janem Kratochvílem 
a druhé místo obsadil ž. Jaroslavem Myškou vedený devítiletý valach 
Arlington z DS Kamarádi trenérky Evy Záhorové.
V následující Ceně společnosti VCES, a. s., Ceně Laty Brandisové, 
steeplechase crosscountry I. kat. na 4 200 m, obsadila s pozdějším 
vítězem letošního ročníku VP Pavlem Složilem ml. v sedle třetí místo 
devítiletá klisna Alegoria z DS Alemmas z tréninku Veroniky Lem-
pochnerové z Horní Moravice.

Miroslav Škoda
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trem na Tomáše Šupáka, ten se dobrým pohybem zbavil bránícího 
hráče Baníku a následně ranou z dobrých 40 metrů zaskočil brankáře 
ostravského celku.
„Já jsem podobnou věc chtěl udělat asi deset minut předtím. Říkal 
jsem Míšovi Furikovi, aby mi dal balón, ale on tehdy zahnal někoho 
tuším až k rohovému praporku, což jsem mu vytýkal: Proč jsi mi to 
nedal? Já bych ho přehodil z půlky, říkal jsem mu tehdy. No tak jsem 
si to musel později připravit sám, vyhrát souboj a přehodit branká-
ře,“ vzpomínal Tomáš Šupák na svůj legendární gól, který se objevil 
i v celostátních médiích.
Mezi jeho velké úspěchy s Jiskrou patří vítězství v krajském přeboru 
v sezóně 2013/2014 a postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. Je 
historicky nejlepším střelcem Rýmařova ve 3. nejvyšší soutěži. Nejde 
o nic neobvyklého. Tomáš Šupák v dresu Jiskry pravidelně patřil mezi 
top střelce soutěží. V krajském přeboru, divizi a MSFL odehrál za Rý-
mařov celkem 184 zápasů, v nichž vstřelil 143 branek. S devíti přes-
nými zásahy je rovněž nejlepším střelcem Jiskry v Českém poháru.

Tomáš Lašák 
Foto: Vlastislav Fojtík
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Řádková inzerce

Koňský hnůj zdarma za odvoz
Nabízíme zaležený koňský hnůj zdarma s vlastní nakládkou ve Strán-
ském. Možnost dovést vozík za auto v blízkém okolí a s příspěvkem 
na dopravu. Kontakt 605 586 074, nejlépe SMS.

Koupím pozemek v Rýmařově
Koupím pozemek v Rýmařově nebo blízkém okolí za účelem 
výstavby rodinného domu. Za vhodný pozemek dobře zaplatím, ihned 
a v hotovosti. Prosím nabídněte! Pište nebo volejte na: 732 645 770, 
e-mail: skarasta@seznam.cz. Děkuji. 
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Telefon +420 728 706 154 
email: jmcompany.kampan@gmail.com 

www.jmcompany.eu

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE 
pro náš závod v RÝMAŘOVĚ 
na pozici:

DĚLNÍK VE VÝROBĚ

21 000,- 
ČISTÉHO 

ZA DĚLNICKOU 
PROFESI

21 000,- 
NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK

DOPRAVA 
DO TOVÁRNY 

ZDARMA

MOŽNOST 
UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ 
ZDARMA

DALŠÍ 
BENEFITY

JM COMPANY 
Czech Republic s.r.o.

Váš partner 
na poli zpracování 

technologického odpadu

Finanční 
poradenství 
a servis

Stavební Spoření
s úrokem z úspor 1 % a se státní podporou 
až 2000 Kč ročně.

překlenovací úvěry na bydlení
Úvěry do bydlení bez zajištění zástavním právem 
k nemovitosti.
Refinancování starších překlenovacích úvěrů.

Hypoteční úvěry
Koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce.
Refinancování stávajících hypoték až 2 roky před fixací.

konSolidace půjček
Sloučení všech závazků – úvěrů, kreditních karet, 
revolvingových úvěrů…

peníze na cokoliv
s úrokovou sazbou od 1,99 %.

ing. petra Žákovčíková

+420 602 584 029

petra.zakovcikova@insia.com

kontaktujte:

Vysvětlím, poradím a zrealizuji 
váš finanční záměr.

20 let praxe 
v oboru



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2021

48


