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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

Na tvrzi se konaly Vánoce. Nejenže si děti mohly vyrobit vánoční ozdoby,
ale navštívil je i Mikuláš, Anděl a čert. Více na str. 12.

LIDÉ SE KVŮLI SUCHU CHTĚJÍ NAPOJIT
NA OBECNÍ VODOVOD
Sucha trápí Česko už několik let. V létě
jsou extrémní teploty, málo prší a v zimě
téměř není sníh. To všechno má vliv na
to, že některým obyvatelům Rymic začíná
docházet voda ve studních. Proto se
několik z nich obrátilo na starostu Martina
Bartíka s tím, aby jim poradil, co všechno
musí udělat proto, aby se mohli napojit na
obecní vodovod.
„Nejvíce řeší napojení obyvatelé domů
na návsi a na Nivě,“ uvedl starosta. Lidé si
musejí projektantem nechat zpracovat
jednoduchou projektovou dokumentaci,
kterou potřebují na stavebním úřadu
v Holešově k vyřízení územního souhlasu.
Projektová dokumentace vyjde asi na
4 000 Kč, správní poplatek je 500 Kč. Po
získání územního souhlasu může žadatel
přípojky začít s výkopovými pracemi,
které si musí provést na své náklady. Aby
nedošlo k poškození kabelů a potrubí
uložených v zemi, je dobré nechat si před

www.rymice.cz

kopáním vytýčit trasu těchto inženýrských
sítí. Provozovatel vodovodu VaK Kroměříž
požaduje umístit vodoměry na veřejně
přístupné prostranství do vodoměrných
šachet. Tu si musí občan sám buď
vybudovat, nebo zakoupit plastovou
verzi za cca 8 000 Kč. Po osazení šachty
si na zákaznickém centru Vodovodů
a kanalizací v Holešově objednáte
připojení k vodoměru. Potřebovat zde
budete projektovou dokumentaci, územní
souhlas, doklad o vlastnictví nemovitosti
a složíte zálohu ve výši 4 000 Kč. Dále pro
Vak potřebujete objednávku od Obce
Rymice na zřízení odbočky z hlavního
vodovodního řádu. Tento odbočovací kus
v ceně 4 500 Kč hradí obec jako majitel
hlavního vodovodního řádu. Vodárny
provádí připojení pouze za klimaticky
příznivých podmínek, kdy teplota vzduchu
je minimálně +5 °C. V obci je 100 přípojek.
text: Jana Hlavinková

letošní první prosincová neděle byla
zároveň i první adventní. Slovo „Advent“ znamená „příchod“ a věřím, že
většina z Vás se na příchod Vánoc těší.
Ty mají být především o klidu a pohodě, nicméně realita je často úplně jiná.
Mnohdy se předháníme v tom, kdo
bude mít napečených více druhů cukroví, kdo bude mít lépe uklizeno či kdo
strávil konec roku v nějaké exotické destinaci. Přitom Vašim dětem a blízkým
je úplně jedno, jestli máte umytá okna
či dokonale vysmýčený dům. Ani ty nejdražší dárky nemohou nahradit rodinnou atmosféru a sounáležitost. Členové
rodiny mají držet při sobě, podporovat
se a pomáhat si. Když se Vám daří, každý je Váš kamarád. Mnohem důležitější
ale je to, kdo při Vás zůstane, až se dostanete do úzkých. Pak teprve poznáte
pravé přátele. A Vánoce o přátelství, lásce a rodině rozhodně jsou.
Co se týče obce, byl letošní rok výjimečný tím, že jste šli po čtyřech letech
opět ke komunálním volbám a zvolili
jste si nové zastupitelstvo. Všem, kteří přišli 5. a 6. října vyjádřit svůj názor,
koho by chtěli mít ve vedení obce, velmi děkuji. Poděkování za trpělivost patří také všem občanům, kterých se nějakým způsobem dotkla nejnákladnější
stavební akce posledních let – rekonstrukce hlavní silnice.
Příští rok pro nás bude ve znamení
přípravy projektových dokumentací,
například na sýpku a cyklostezku. Také
se budeme věnovat tomu, co máme
naplánované, žádné akce se nezastaví,
některé se jen kvůli legislativním procesům trošku pozdrží.
Na závěr Vám přeji do nového roku
jen to nejlepší, hlavně zdraví, rodinného štěstí, pohody, osobních úspěchů a splněných přání.
S úctou, Martin Bartík
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PO OPRAVENÉ SILNICI PROJEDE 2 800 AUT DENNĚ
Na opravu hlavního silničního průtahu obcí, jehož krajnice
byly hodně zvlněné, popraskané
a hlučné, vyčlenil letos Zlínský
kraj částku 17, 473 milionů korun.
Rekonstrukci prováděla firma Inženýrské stavby Brno. Práce byly
zahájeny 9. dubna a 1. října byla
komunikace znovu zprůjezdněná v obou směrech. Celkem se
jednalo o 834 metrů vozovky,
jejíž šíře byla ujednocena na 6,5
metru. Provoz na opravovaném
úseku byl během rekonstrukce
pro vozidla uzavřen a objízdná
trasa pro osobní auta vedla přes
Količín. Místní obyvatelé mohli na
základě povolení vydávané obecním úřadem objet opravovaný
úsek místní komunikací U hřiště.
Ve 2. etapě, při rekonstrukci Nivy,
vedla objízdná trasa po zpevněné polní cestě za hasičárnou.
Jednosměrný provoz zde zajišťovali semafory. Jelikož obrubníky a vjezdy nejsou už součástí
vozovky, musela jejich výměnu

a opravu zajistit obec. Tyto práce prováděla firma PSM plus s.r.o.
Brno, pobočka Holešov za částku
1 410 285 korun.
Silnice během šesti měsíců
pošla kompletní rekonstrukcí.
Stavební firma vyměnila konstrukční vrstvy vozovky včetně
sanací podlaží, krajnici vozovky
odvodnila drenážním potrubím,
vyměnila a doplnila dešťové
vpusti, podél celého rekonstruovaného úseku vybudovala žulový
dvojřádek jako krajnici, položila 3
pěticentimetrové vrstvy asfaltového koberce a na závěr vyměnila
svislé dopravní značky a namalovala vodorovné dopravní značení. Součásti stavby byla i výstavba
nového tělesa mostu přes Rymický potok. Původní kruhový profil
tělesa byl nahrazen betonovými
bloky obdélníkového profilu.
V původní mostní konstrukci byly
z obou stran zaústěny kanalizační
trubky, které už do nového mostu
nemohli být zabudovány. Proto

došlo k přeložce kanalizace mimo
most. Součástí stavby bylo i umístění velké šachty před mostem,
která bude sloužit k přečerpávání
odpadních vod pod potokem na
druhý břeh do kanalizační větve v Žabínku. Tato přečerpávací
jímka je už součástí plánovaného
odvodu splaškových vod mimo
obec na čistírnu odpadních vod.
Přečerpávací šachta je umístěna
na soukromém pozemku. Jeho
majitelka dala Rymicím počátkem letošního roku souhlas se
stavbou, ale v průběhu budová-

ní šachty odmítla umístění jímky
na svém pozemku. V současnosti
dala vodoprávnímu úřadu podnět k odstranění jímky. Obec se ní
nyní snaží domluvit. Kanalizační
stavební úpravy vyšly obecní rozpočet na 2 058 844 korun a prováděla je také firma PSM Plus s.r.o.
Díky rekonstrukci obec zdarma
získala velké množství recyklátu, který použila na vyspravení
cest v okolí. Konkrétně Na Nivě,
směrem k Němčicích, Za humny
a u količínského hřiště.
text: Martin Bartík

ZA HUMNY I U HASIČSKÉ ZBROJNICE JSOU VYSPRAVENÉ CESTY
Když se opravoval průtah
obcí, část objízdné trasy vedla
okolo hasičské zbrojnice. Jednalo se o užitkovou komunikaci,
na jejímž povrchu byl zvýšený
provoz aut znát. Přitom běžně
cestu využívají jen zemědělci,
majitelé zahrad, hasiči a lidé
tudy chodí se psi na procházku.

Jelikož byly výmoly v cestě čím
dál hlubší, zastupitelé uvolnili
z rozpočtu peníze a nechali ji
opravit.
„Na opravení povrchu jsme
použili materiál z odfrézovaného povrchu rekonstruované
hlavní silnice. Materiál se přímo
z nákladních aut navážel na ces-

tu a pomocí stavebního grejdru
se drť rozhrnula do roviny a silničním válcem zaválela. Díky
teplému počasí se asfalt roztekl
a spojil do sebe. Jako závěrečný
povrch jsme zvolili jemné drcené kamenivo, které se prolévalo
asfaltovou emulzí. Stejnou metodu jsme použili i za Humny,“

vysvětlil starosta Martin Bartík.
Za Humny obec investovala
do oprav 256 641 Kč, za hasičárnou 153 791 Kč.
Další částí, která prošla opravou, je i Holajka. Zde firma
Inženýrské stavby Brno udělala asfaltový povrch za cenu
152 302 Kč.

RYMICE MAJÍ NOVÉ VEDENÍ NA LÉTA 2018 - 2022
Dne 5. a 6 října přišli obyvatelé k volbám, aby rozhodli,
kdo usedne v zastupitelstvu
obce na další čtyři roky. Byl
zvolen nový starosta, místostarosta a členové komisí
a výborů. Zastupitelé budou
ve funkčním období 2018 –
2022 vést obec, pokračovat
v rozpracovaných projektech
a budou mít možnost realizovat nové nápady. Rymice mají
9 zastupitelů, z nichž někteří
jsou zároveň i členy finanční-
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ho a kontrolního výboru.

zastupitelstva a kontroluje hos- členové:
podaření a nakládání s obecním
Hana Zlámalová
majetkem.
Martin Tabarka
starosta: Ing. Martin Bartík
předseda výboru:
místostarosta: Michael Vita
Ing. Svatopluk Procházka
Výsledky voleb:
zastupitelé:
členové:
Česká strana sociálně demoMartin Tabarka
Bc. Lucie Cápíková
kratická - 5 mandátů (45, 68 %
Ing. Svatopluk Procházka
Ing. Pavel Zakopal
hlasů)
Ing. Pavel Zakopal
Roman Plšek
Sdružení nezávislých kandidáBc. Lucie Cápíková
Kontrolní výbor taktéž spadá tů - 2 mandáty (29,27 % hlasů)
Hana Zlámalová
pod zastupitelstvo a kontroluje
KDU – ČSL - 2 mandáty (25,05
Mojmír Potůček
plnění usnesení zastupitelstva. % hlasů)
předseda výboru:
Volební účast: 72,53 %
Finanční výbor je orgánem
Roman Plšek
texty: Jana Hlavinková
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MYSLIVCI OPRAVILI MOST, HOKEJISTI VYČISTILI POTOK
Spoustu drobnějších oprav čase jakkoliv podíleli na práci lečně přiložit ruku k dílu. Roz- nefunguje,“ poděkoval všem
lze v obci zajistit dobrovolní- pro obec. Jsem velmi rád, že hodně to není samozřejmost, starosta Martin Bartík.
ky. Tím Rymice ušetří nemalé se dokážeme domluvit a spo- jsou obce, kde tento systém
finanční prostředky. A právě
proto se členové mysliveckého spolu a hokejového oddílu HC Bulls Rymice pustili do
práce.
Myslivci si vyhradili dva srpnové víkendy a opravili most
u Kaňového. Ten začal po letech trochu chátrat a postupem času z jeho stěn začaly
vypadávat kameny. A aby se
situace nezhoršovala a opravy
nevyšly obec ještě dráž, myslivci uložili kameny zpět do
jeho stěn a vše řádně vyspárovali.
Také vyčistili dno potoka
pod mostem od nánosů. Další
část úseku potoka v délce 100
metrů vyčistili hokejisti. Ti si na
práci vyhranili první zářijovou
sobotu.
„Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se v letošním roce
zdarma a ve svém volném

KRÁDEŽE NA HŘBITOVĚ NEPŘESTALY, OBEC NAINSTALUJE KAMERY
Nedávno byly dušičky, začíná advent, a tak čím dál více
lidí jde na hřbitov zapálit svíčku
svým zemřelým či se postarat
o to, aby rodinný hrob vypadal
hezky a upraveně. O to větší
zklamání přichází, když při další

návštěvě hřbitova zjistí, že jim
někdo ukradl výzdobu, svíčky
a vytrhal tújky či květiny. Krádeže na hřbitově v Rymicích se
objevovaly už v minulosti, obci
se tenkrát podařilo najít viníka.
V letošním roce se podobné

případy stávají už od Velikonoc
a zastupitelé se situaci rozhodli
vyřešit tím, že na hřbitov nainstalují kamery.
„V minulosti jsme zde umístili fotopasti, nicméně se to
neosvědčilo. Až bude příznivé

počasí, dáme na vytipovaná
místa kamery. Pokud dojde ke
krádežím, budeme moci lépe
zjistit, kdo to udělal a proč,“ řekl
starosta Martin Bartík. Celkem
se bude jednat o 5 kamer za
42 027 korun.

RYMICE JSOU ČLENY MIKROREGIONU UŽ 17 LET
Rymice jsou jednou z dvaceti členských obcí Mikroregionu
Holešovsko, který byl založen
v roce 2001. Účelem vzniku dobrovolného svazku bylo, aby obce
pořádaly společné kulturní akce,
setkání a navzájem spolupracovaly. Za dobu tu dobu realizovaly
spousty projektů. Například překladiště odpadů v areálu Technických služeb Holešov, projektová studie protipovodňových
opatření, informační dopravní
značky, turistické mapy, obecní
bezdrátové rozhlasy či proti-

povodňové hlásiče na vodních
tocích. V roce 2016 se starostové rozhodli využít projekt, který
nabídl Svaz měst a obcí a založili Centrum společných služeb
(CSS) mikroregionu Holešovsko
se sídlem na Městském úřadě
v Holešově. Projekt je financován z Evropské unie a CSS má
tři zaměstnance, kteří starostům
poskytují poradenskou činnost.
Jejich mzda je financována právě Evropskou unií. Předsedou
mikroregionu je od roku 2014
starosta Rymic Martin Bartík.

Hlavním cílem CSS je rozvíjet
mikroregion Holešovsko a zlepšit životní podmínky pro místní
obyvatele. CSS také pomáhá
starostům s narůstající administrativní zátěží. Zaměstnanci
CSS poskytují starostům poradenství například při zadávání
veřejných zakázek, při zpracovávání nových obecně závazných
vyhlášek, pomáhají s přípravou
dokumentů, nasměrují je při jednání s úřady, pomůžou s vyhledáváním vhodných dotačních
titulů a při řešení legislativních

záležitostí. Také pomohli obcím
se zpracováním Plánu rozvoje
sportu.
Většina obcí také využívá
služeb pověřence v souvislosti s nařízením GDPR (nařízení
o ochraně osobních údajů vydané Evropskou unií). Pověřencem
je manažerka CSS Anna Zapletalová. Centrum se také podílí na
pořádání kulturních akcí a na
vzdělávacích seminářích pro starosty.
texty: Jana Hlavinková
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CO SE JEŠTĚ UDÁLO…
Obec během letních měsíců ještě vyhradila statisíce
korun do oprav, údržby i nových investic. Velmi důležitou akcí bylo například vybudování nového dětského
hřiště v areálu školy a školky.
Také došlo k opravám střechy na úřadě nebo tanečního
kola.

nové zdi byly použity cihly z demolice domu č. p. 71. Prozatím
má oplocení bílou barvu a děti
si na ni při vhodné příležitosti
nakreslí obrázky.

Chytilovo je prozatím u ledu
Jeden z majitelů sousedního
pozemku se odvolal a Krajský
úřad ve Zlíně vrátil stavební řízení zpět na Stavební úřad do
Děti si pomalují zeď obrázky Holešova k novému projednání.
Obecní pracovníci Jindřich
Fuksa a Josef Veselý spolu s OlDodávka kompostérů doradřichem Bartíkem postavili nové zí v lednu
zděné oplocení školní zahrady.
Už jednou obec získala z doPůvodní zídka byla nestabilní tací kompostéry na bioodpad.
a hrozilo její zřícení. K výstavbě Zájemci z řad občanů je dostali

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY JSOU
K ZAKOUPENÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Na úřadě si můžete zakoupit vat na památku.
originální upomínkové před- svíčka – 50 Kč
měty s dominantou obce.
mýdlo – 50 Kč
Jistě potěší Vaše blízké jako sada sklenic (2 ks) – 130 Kč
dárek nebo si je můžete scho- sada skleniček (2 ks) – 130 Kč

do užívání zdarma. Jelikož byl
o další velký zájem, přihlásily se
Rymice s dalšími vesnicemi na
Holešovsku do společného projektu a podařilo se jim získat dalších 50 kusů.
Dodávka kompostérů dorazí
do obce v lednu. Lidé je budou
mít na pět let zdarma v užívání,
poté se stanou jejich majetkem.
Jedinou podmínkou je, že musí
mít po celou dobu nádobu na
svém pozemku.
„Díky tomu lidé téměř nepálí
listí a nevozí jej na polní cesty,
jak tomu bylo v minulosti,“ uvedl hlavní výhodu starosta. 10 %
z celkových nákladů na zakoupení kompostérů uhradí obec
ze svého rozpočtu.

let od založení Československé
republiky. Rymice se k oslavám
také připojily a vysadily lípu. Té,
stejně jako novému automobilu Volkswagen E-up, požehnal
místní kněz. Ten samý den se
v obci konal i tradiční Lampionový průvod.

Děti mají hřiště z akátového
dřeva
V areálu školy a školky je
i nové dětské hřiště. Zastupitelé
vybrali prvky z akátového dřeva. Děti tak mají k dispozici „loď,
hnízdo a Řáholec“. Práce probíhaly v červenci a žáčci a předškoláčci se tak těšili, až si od
nového školního roku budou
na hřišti hrát. Dílo stálo 302 951
Kč a obec jej hradila ze svého
Došlo k výměně poškoze- rozpočtu.
ných tašek
Taneční kolo prošlo opraNa začátku října se sešli místní
dobrovolní hasiči, aby na střeše vou
Zastupitelé nechali vyspraobecního úřadu vyměnili popraskané tašky. Děkujeme tímto vit popraskaný taneční parket
našim hasičům za provedenou v areálu obecního úřadu. Firma
brigádu.
Kamenictví Sedláček z Tučap
provedla vybroušení betonoNa památku byla vysazena vého povrchu za cenu 100 000
lípa
korun.
Téměř všechny obce a města
v republice uctila památku 100
text: Jana Hlavinková

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Od počátku listopadu je otevřena samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé v přízemí budovy Centra pro seniory Holešov

DÁRCE KRVE
Krev je nejcennější tekutina na světě, kterou přes veškerý
vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je
jedinečným darem člověka člověku. Dárce vstupuje do léčby
nemocného a pomáhá zachránit jeho život.
PAN MILOŠ CHMURČIAK

(Domov důchodců - Příční 1475).
MUDr. Tereza Szabó zde ordinuje
každý den a přijímá pacienty. Telefon do ordinace je 573 395 474.

Tříkrálová sbírka
se bude v Rymicích konat
v sobotu 5. ledna.
Koledníci budou obcí procházet od 9 do 13 hodin.

daroval na oddělení Transfuzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a. s.,
60 krát bezplatně krev.

Sbírku organizuje Charita České republiky a její výtěžek je
věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám v daném regionu.

Za tento ušlechtilý čin děkují zastupitelé obce.

Za jakýkoliv finanční příspěvek předem děkujeme.
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RYMICKÁ KNIHOVNA JE KNIHOVNOU ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2018
V loňském roce se knihovna
přestěhovala do nových útulných prostor. Knihovnice Martina Zakopalová tak mohla začít pořádat více akcí pro děti
a rozšířit počet knih. Děti i dospělí začali do nové knihovny
chodit rádi, a tím počet čtenářů rapidně narostl. Přesně tohle ohodnotila i komise, která
vybírala „Knihovnu roku Zlínského kraje 2018.“ A tak Martina Zakopalová se starostou
Martinem Bartíkem převzali
ocenění za nejlepší knihovnu
v okrese Kroměříž. Slavnostní
vyhlášení se konalo na konci
září v sídle Zlínského kraje.
Jak jste se dozvěděla, že jste
vyhráli?
Pan starosta mi napsal mail,
věděl to první. Poté jsme dostali
oficiální pozvánku na slavnostní
vyhlášení. Nicméně určité tušení jsem měla už od června. Byla
tady komise složená z profesionálních knihovnic a zástupců
kraje a věděla jsem, že se rozhodují mezi námi a knihovnou ve
Střílkách.
Co konkrétně komisi zajímalo?
Hodnotili stav knižního fondu,
počet knih, jestli máme nové
nebo staré knihy. Dívali se, jak
mám řazené svazky, jak jsou
označené, ptali se na pořádané
akce, na počet čtenářů či počet
výpůjček.
Čím to podle Vás je, že jste
vyhráli?
Myslím, že velkou roli v jejich
rozhodování hrálo i to, že máme
hezkou a velkou knihovnu.

A kromě toho na ně velký dojem
udělal i pan starosta Martin Bartík. Také od té doby, co máme
nové prostory rapidně narostl počet čtenářů. Tím pádem
máme i mnohem více výpůjček. Často pro čtenáře sháním
knihy v knihovnách v Kroměříži
a v Holešově. Také máme prostor
pro pořádání akcí zatím hlavně
pro děti.
Co se Vám vybaví jako první, když si vzpomenete na
slavnostní vyhlášení v budově Krajského úřadu ve Zlíně?
Na vyhlášení se mnou měli jet
i mé děti a maminka s tím, že
vítězství oslavíme společně ve
Zlíně někde v cukrárně. Jenže
dcera měla v noci horečku, takže první se mi vybaví, že jsem
musela opetarivně řešit hlídání.
Vyhlášení jako takové bylo velice
příjemné a byla jsem potěšená,
že mělo pohodovou ne úplně formální atmosféru. Měli to
pěkně připravené i s hudebními vystoupeními dětí. Promítali
nám prezentaci, kde představovali jednotlivé knihovny a krátce
popsali, co bylo důvodem, že
se právě ona knihovna umístila
v nejlepším hodnocení. Dostala jsem kytky a obec finanční
odměnu 10 000 Kč na nákup
skoro padesáti knih a audioknih.
Dospělí jsou zapsáni v pořadníku na novou knihu od Heleny
Třeštíkové a Patrika Hartla, knihy
od Viktorie Hanišové či kuchařky. Dětem se rozšířil výběr knih
o dinosaurech, o tvůrčích nápadech a s úkoly. Také máme nové
pohádky a knihy s dobrými recenzemi pro mladší školní věk.
Znám čtenáře a vím, co čtou

a tomu jsem rovněž přizpůsobila výběr.
Jak vypadá takový typický
provoz v knihovně?
Většinou se tady netrhnou
dveře, ve výpůjční době sem
chodí čtyřicet až padesát čtenářů. Měli jsme rekord 75 lidí za
dvouhodinovou výpůjční dobu.
Co nového chystáte na příští rok?
Bude pokračovat celoroční
motivační soutěž Albrechtův
špacír o Rymicích, kdy děti plní
každý měsíc úkoly. Chtěla bych
knihovnu přihlásit do soutěže Lovci perel Klubu dětských
knihoven SKIP 08, která motivuje děti ke čtení knížek a učí
je pracovat s textem a informacemi. Každý pátek tady probíhá
anglická školka a nebráním se
ani rozšíření spolupráce, aby
se prostory využily co nejvíc.
Navíc aktivita je u dětí velmi
oblíbená.

Kolik akcí ročně děláte?
Máme tak 5 akcí za rok. Noc
s Andersenem, celoroční motivační soutěž, její vyhodnocení
a předání odměn, předvánoční
besídku ve spolupráci se školou
a školkou. Novinkou byla Strašidelná knihovna a první rok nové
knihovny bychom rádi oslavili na
lednové diskotéce pro děti i dospělé.
Kde berete inspiraci pro to,
které akce udělat?
Moc se mi líbí akce v holešovské knihovně. Například besedy
pro dospělé i jejich srpnová akce
„Rychlým šípům na stopě“ byla
perfektně vymyšlená a připravená.
A máte plány i do vzdálenější budoucnosti?
Chtěla bych, aby v knihovně
byla čítárna, kde by se čtenáři
v klidu usadili, dali si kávu a přečetli svou oblíbenou knihu.
text: Jana Hlavinková

V KNIHOVNĚ JSME SI POSTAVILI STRAŠIDELNÝ DOMEČEK
Podzimní akce Strašidelná
knihovna byla určena hlavně
pro ty, kteří se více bojí a ještě
nemají tolik sil a odvahy navštívit
místní Strašidelný dům. Příjemné dvě hodinky čtení, tvoření

a hraní si do knihovny přišlo užít
13 dětí. Hrůzostrašná pohádka
„Parádnice Sally“ od Jiřího Žáčka
sice některé účastníky vyděsila,
ale při budování a výzdobě strašidelného domečku byl strach

zapomenut. Pro pobavení si
děti vyzkoušely i hry ve tmě,
otestovaly si, jak je pro ně důležitý zrak a využití dalších svých
smyslů. Přestrojení účastníci byli
nad očekávání spolupracující

a poděkování patří Lucce Janalíkové za následnou pomoc při
úklidu. V lednu se snad v podobné a i větší sestavě potkáme na
knihovnické diskotéce.
text: Martina Zakopalová
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S MLADŠÍMI ŽÁKY CHCEME BOJOVAT O 1. MÍSTO, ŘÍKÁ MICHAEL VITA
Michael Vita se se svou
manželkou Miladou a Josefem Bakalíkem věnuje mladým hasičům v Rymicích už 4
roky. Za tu dobu děti vybojovaly mnohá vítězství ve Středomoravském poháru a Zlínské lize. Žádný úspěch však
není jen tak, vždy za ním stojí
úsilí, vytrvalost, píle a chuť
něco dokázat. V hasičském
sportu je však nejdůležitější
týmový duch. Bez možnosti
spolehnout se jeden na druhého by žádná vítězství nebyla. Proto trojice vedoucích
učí děti fairplay, sehranosti
a zodpovědnosti za tým jako
celek. Michael Vita v rozhovoru vyzdvihuje důležitou roli
dobrovolných hasičů ve společnosti a nastiňuje plány pro
příští rok.
Jak jste se dostal k trénování mladých hasičů?
Já ani manželka jsme se tomuto sportu nikdy nevěnovali, jediný pan Bakalík je kovaný hasič.
Jako dítě jsem hrál závodně házenou a v dospělosti jsem několik let vedl modelářský kroužek.
Před čtyřmi lety nás oslovil Josef
Fuksa s tím, abychom se zapojili
a zkusili trénovat děti a mládež.
Co mají společného házená,
modelářství a hasičský sport?
Modelařina je od „hasičiny“ na
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míle vzdálené v tom, že hasičský
sport je výkonností disciplína
stejně jako házená. U obou sportů je potřeba dbát na fyzickou
přípravu a kondici. Modelářství
je o manuální zručnosti a o bádání v historii. Abyste postavili
dobrý model, musíte si přesně
zjistit, co budete stavět a jak
přesně daná věc vypadala. Pak
se můžete co nejvěrněji přiblížit
skutečnosti.
Jak v modelářství, tak i v hasičském sportu je důležitá manuální zručnost, trpělivost a vytrvalost.
V 90. letech jsem pořádal modelářské soutěže, jenž byly jedny
z prvních velkých akcí v republice. Dalo mi to do života mnoho
zkušeností.
Kolik máte letos v oddílu
dětí a jak probíhá příprava na
závody?
V letošním roce jsme měli 20
dětí, z toho 11 holek a 9 kluků. Děti se dělí podle věku do
mladších a starších žáků. V obou
skupinkách jsme měli po deseti
dětech. V mladších žácích bylo 8
holek a 2 kluci a ve starších 3 holky a 7 kluků. Věkově mladší chodí do 1. - 5. třídy základní školy,
starší do 6. až 9. třídy.
Od října do ledna děti odpočívají. Nemáme tréninky, necháváme jim prostor, aby se po prázdninách zase dostaly do školního

koloběhu. Od února do poloviny
dubna máme jarní přípravu, která je zaměřena na fyzickou kondici. Tréninky máme dvakrát týdně v tělocvičně základní školy.
Od poloviny dubna už chodíme ven, začíná druhá část jarní
přípravy a klademe důraz hlavně
na technickou přípravu.

Výsledky byly lepší, pokazili to
jen jednou a to, když jim praskla
hadice.
Ve Zlínské lize běželi mladší
žáci 7 závodů, skončili na 6. místě s 47 body. Starší žáci měli 128
bodů a patří jim 1. místo. Mezi
nimi a družstvem na 2. místě byl
rozdíl 41 bodů.

Shrňte nám prosím letošní
sezonu.
V únoru jsme začali fyzickou
přípravou, kterou jsme zakončili soustředěním u Bruntálu. 11.
- 13. května jsme trénovali v Široké Nivě u tamního sboru. Za
2,5 dne děti trénovaly 12 hodin
na hřišti, měly i 2 hodiny plavání a každý den ráno rozcvičku.
Vstávali jsme v 6:30, po rozcvičce
byla snídaně, dopolední trénink,
oběd včetně pauzy, odpolední
trénink a pak bazén. Program byl
nabitý. Týden poté už začal Středomoravský pohár, ve kterém je
13 soutěží a Zlínská liga s 12 soutěžemi. V některých případech
se však ligy prolínají. Ve Středomoravském poháru byli mladší
žáci celkově na 2. místě se 126
body. Z těch 13. soutěžích jsme
byli 5 krát první.
Výsledky jednotlivých závodů
byly jako na houpačce, někdy
byli první a někdy měli propad,
že byli skoro předposlední.
Starší žáci měli 143 bodů
a s tím 1. místo. Vyhráli 5 soutěží.

Jakou roli hraje podpora rodičů svých dětí, aby do hasičského oddílu chodily?
Podpora rodičů je nezbytně
nutná k tomu, aby dohlíželi na
docházku na tréninky. Podporujeme v dětech týmového ducha, aby pochopily, že jsou tady
nejen sami za sebe, ale i za celý
kolektiv. Takže pokud máme člena týmu, který jednou na trénink
přijde a podruhé se mu nechce
a rodiče ho nemotivují k tomu,
aby přišel, je to problém. Narušuje to celý kolektiv. Hasičský
kroužek není finančně náročný,
děti pouze potřebují vhodné
oblečení a boty.
Jaké máte plány na příští
rok?
S mladšími žáky chceme bojovat o 1. místo.
Sdílíte názor, že děti musí
zažít úspěch, aby je aktivita
bavila?
Vedu děti 4 roky a zatím jsem
nezažil neúspěšný ročník.

zpravodajství
Je však pravdou, že když se
vám neustále daří, přestáváte
si toho vážit. Takže i neúspěch
je součástí úspěchu, abychom
měli pokoru k tomu, co všechno jsme dokázali. Loni jsme z 12
soutěží vyhráli 8 a všiml jsem
si, že to děti začaly brát trochu
jako samozřejmost. Velmi se
nám osvědčilo dělat vyhlášení
výsledků na Rymickém kotléku.
Děti si vybaví své úspěchy, my
je pochválíme před rodinou
a místními lidmi a to je vždy
velmi emotivní. Dáváme jim tak
pocit důležitosti a doufám, že to
v nich zanechá vzpomínky na
celý život.

PROSINEC 2018
Některé děti už ze starších
žáků odešly…
Odešla nám nejsilnější část
starších žáků a někteří mladší
přešli do starších. V únoru budeme chtít přibrat děti do mladších žáků. Ty stávající často přivedou své kamarády nebo mladší
sourozence. Mám zkušenost, že
kluci přicházejí do hasiče o něco
později než dívky. Ty ale zase naopak odcházejí dřív.
Co je na hasičském sportu
nejtěžší?
Je stresující a psychicky náročný. Během 15 sekund můžete vyhrát, nebo prohrát. Máme
jen jeden pokus. Není to jako ve

fotbale, kdy máte celých 90 miJak se podle Vás dnešní sponut na to, abyste dali gól nebo lečnost dívá na dobrovolné
zvrátili stav utkání. Proto je i prá- hasiče?
ce s dětmi po psychické stránce
Lidé mají často představu
velmi důležitá.
o tom, že v hasiči je kdokoliv,
kdo nemá nic lepšího na práci.
Jak máte rozdělené role Dobrovolní hasiči jsou důles vaší paní a panem Bakalí- žitou součástí integrovaného
kem?
záchranného systému. ProfesiVšichni tři jsme vedoucí druž- onální i dobrovolní hasiči mají
stva. Pan Bakalík má na starosti velmi důležitou úlohu. Chránit
všechno, co se týká techniky, já lidi i majetek. Téměř vždy, když
se zabývám fyzickou přípravou se dostaneme do situace ohroa manželka dělá pedagogický žující naše zdraví anebo život,
dozor. Já jsem ten přísný a spra- tak kromě zdravotníků a policie
vedlivý, ona se k dětem chová jsou nám na blízku i muži a ženy
mateřsky. Vlastně se doplňuje- v modrých uniformách – hasiči.
me.
Važme si jejich práce.
text a foto: Jana Hlavinková

ŠKOLA JE I O ZÁŽITCÍCH A SPORTU, NEJEN O POVINNOSTECH
Po letních prázdninách
jsme ve škole a školce přivítali nejen známé tváře, ale
i nové žáčky. Během podzimu
jsme pro děti i pro rodiče měli
spoustu zajímavých akcí. Na
své si přišli všichni, někteří se
více těšili na sportovní akce,
jiní preferovali tvoření. Děti
si tak prožily třeba „olympiádu, výlet, Halloween, Dušičky
i advent.
Uvítali jsme nové spolužáky
První školní den jsme přivítali nejen nové děti do mateřské
školy, ale především naše nové
spolužáky ve škole. Slavnostní
uvítání proběhlo v tělocvičně

i za účasti pana starosty Martina Bartíka, který všem dětem,
a hlavně prvňáčkům, popřál
hodně zdaru v následujícím
školním roce. Poté ředitelka
školy provedla děti i rodiče po
budově, a pak už nastal čas, aby
si prvňáčci vyzkoušeli své školní
lavice a pomalu se začali připravovat na novou životní roli, a to
roli školáka.
Zařadili jsme se mezi nejlepší sportovce
Již v druhém týdnu nového
školního roku se vybraní žáci 4.
a 5. ročníku zúčastnili sportovní
soutěže „Odznak všestrannosti
olympijských vítězů“. Tu pro nás

připravila 2. Základní škola Holešov. Na významu akce neubralo
ani to, že se z účasti na poslední chvíli omluvila olympionička
Šárka Kašpárková. Chci pochválit
naše žáky nejen za vynikající výsledky v rámci šesti zúčastněných
škol, ale také za fair play. Naší nejlepší sportovkyní se stala Lucka
Petrželová, která celkově získala
5. místo (pět disciplín) ze 46 zúčastněných sportovkyň, přičemž
ve skákání přes švihadlo získala
1. místo. Náš nejlepší sportovec
je Adam Vals, který celkově obsadil 7. místo z 57 sportovců. Jeho
nejlepší výsledek byl v disciplíně
sedy-lehy, kde získal 2. místo.
Ani další sportovci (Vojta Kaňa,

Adam Petržela, Adéla Matyášová
a Barbora Plšková) se v silné konkurenci vůbec neztratili.
Třídní schůzky vystřídal
štafetový běh
První třídní schůzky s rodiči se
letos konaly 25. září. Informovali
jsme je nejen o platných předpisech školy, ale také o akcích,
které připravujeme, včetně školy v přírodě. Na následující den
jsme se všichni hodně těšili, protože počasí nám přálo a my jsme
mohli uspořádat Štafetový běh
Rymicemi. Letos se zúčastnilo
rekordních 11 týmů, což znamená, že aktivně běželo 55 sportovců. Mezi dva nejlepší týmy se

7

PROSINEC 2018

zpravodajství

duchapřítomně zavolal sanitku
pro svou maminku, která nutně
potřebovala lékařské ošetření.
David získal ocenění za hrdinský
čin školy a právem si zasloužil
dlouhotrvající potlesk všech příDavid získal ocenění za hr- tomných.
dinský čin
Od konce září jsme se začali
Místo žáků byla ve škole
pilně připravovat na blížící se strašidýlka
oslavy ke stoletému výročí vzniČekal nás svátek Dušiček
ku Československé republiky. 25. a Halloweenu, a právě proto
října jsme si významné jubileum jsme se rozhodli, že celou školu
připomněli školním projektem přizpůsobíme těmto svátkům.
Stoleté kořeny. Žáci se zamýšleli 31. října do mateřské ani základnad historií našeho státu a histo- ní školy nepřišly ani děti ani paní
rickým odkazem našich předků. učitelky. Místo nich byla škola
V odpoledních hodinách bylo plná strašidýlek, čarodějnic a čanaplánováno vystoupení pro ši- rodějů, duchů, upírů a jiných porokou veřejnost, které proběhlo divných postaviček. Vyučování
v tělocvičně. V rámci oslav oce- sice proběhlo jako obvykle, ale
nila ředitelka školy Davida Do- ústředním motivem všech akčkala ze 3. ročníku, který velmi tivit byla halloweenská témata.
probojovali Lovci a tým Prima
holek. V závěrečném a velmi dramatickém závodě si první místo
odnesli Lovci, kteří dokázali zvítězit ve všech třech závodech.

A to i v mateřské škole.
Před Vánoci nás čeká spousta akcí
Čas velmi rychle kvapí, a proto
již se připravujeme na adventní čas. Mateřská škola chystala
pro své rodiče a děti den s jablíčkem. 28. listopadu jeli žáci 5.
ročníku na návštěvu 2. Základní
školy v Holešově, která pro nás
připravila tvořivé dopoledne
s ukázkou robotiky a výrobou
vánočního dárku. 3. - 5. ročník jel
na divadelní představení v anglickém jazyce. Ve spolupráci
s Muzeem Kroměřížska pořádáme tradiční Vánoční výstavu
prací dětí, žáků i pedagogů, která bude na tvrzi. Navštívit ji můžete 1. prosince, kdy muzeum
pořádá dílničky. Také ji společně
navštívíme 20. prosince po vá-

noční besídce základní školy.
Doufáme, že se na nás opět přijde podívat Mikuláš s nějakým
drobným překvapením a samozřejmě připravujeme již zmíněné
vánoční besídky. Mateřská škola
vystoupí 19. prosince, a pak si
určitě děti i s rodiči užijí vánoční
nadělování. Obě besídky proběhnou v budově školy v čase
od 16 hodin. Poslední školní den
v tomto kalendářním roce si užijeme u vánočního stromečku se
svými kamarády a určitě si opět
i „zamuzicírujeme“.
V závěru chci všem obyvatelům Rymic i Količína popřát krásné a šťastné svátky
vánoční, spoustu osobního
i pracovního štěstí v novém
roce 2019.
text: Hana Pátková

DO JARNÍ SEZONY SI PŘEJEME STABILNÍ FORMU
Vstup do nové sezony se měl
rymickým fotbalistům podařit
lépe než konec předchozího
ročníku. Na jaře ukončili muži sezonu 2017/2018 na 5. místě. V té
letošní jsou po podzimu pouze
o příčku horší. Avšak mohlo být
ještě hůře, nebýt heroického
výkonu v posledním zápase na
půdě TJ Prusinovice, kdy Rymice
vyhrály těsně 2:3 a tím přeskočily v tabulce SK Žeranovice. V dosavadním průběhu sezony jsou
nejlepšími střelci Rymic shodně

se 6 góly Adam Kováč a Roman
Fuksa. Po odchodu Pavla Plhala
jsou tak jeho góly částečně nahrazeny. Tým poznal, že se nelze
spoléhat jen na góly jednoho
hráče, a tak i trenér doufá, že
se rozstřílejí i současní útočníci.
Paradoxně totiž není ani jeden
ze dvou nejlepších střelců útočníkem, ale jsou to oba záložníci.
Tým i jeho příznivci si do jarní
části sezony přejí stabilní formu.
Věřme v možný postup směrem
nahoru v tabulce III. třídy.

Starší fotbalová přípravka výsledkově ve své teprve druhé
sezoně sice tápe, ale objevují se
velmi talentovaní mladí fotbalisté, minimálně co se vstřelených
branek týče. Nejvýraznějším
střelcem je Vals a o kousek za
ním pak Kaňa V. Oba jsou v první
desítce nejlepších střelců soutěže. Avšak pochvala patří samozřejmě i všem spoluhráčům, kteří pod vedením Antonína Marka
mladšího, Evžena Horáka a Davida Odložilíka odvádí v zápasech

SCHOLA MĚLA SOUSTŘEDĚNÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Před pár lety jezdívala naše
schola na týdenní pobyt na Svatý Hostýn. Rádi na tyto letní dny
v klidném prostředí poutního
místa vzpomínáme, a tak jsme
letos naplánovali víkendové
podzimní soustředění. O druhém listopadovém víkendu
vyrazila tedy skupina 18 „scholistek a scholistů“ auty na Svatý
Hostýn. Účelem pobytu byla
především příprava Adventního
koncertu, který nás zanedlouho
čeká. Naší základnou byl Poutní dům číslo 2, kde jsme trávili
většinu času. Ve společenské
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místnosti jsme se stravovali, hráli
hry i zkoušeli písně. V sobotu odpoledne jsme si také udělali procházku po okolí Hostýna a den
jsme zakončili hraním her. V neděli jsme doprovázeli dopolední mši svatou, na kterou k naší
radosti dorazilo několik našich
podporovatelů z Rymic. Víkend
se po všech stránkách vydařil
a doufám, že jsme tím tak obnovili tradici pobytů Scholy Rymice
na Svatém Hostýně.
Díky všem za podporu a účast!
text: Lucie Cápíková

bojovné výkony.
Kromě hraní fotbalu členové
spolku uspořádali mimo jiné
sběr železa v obci. Se zapůjčeným obecním traktorem posbírali dvě vlečky odpadu z domácností či zahrad po obci. Na
podzim začali také před bufetem na hřišti budovat přístřešek
pro kvalitnější posezení diváků
v případě nepřízně počasí.
text: Martin Kaňa

zpravodajství
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ROMAN LYSÁK SE STAL KRÁLEM HONU
Tak jako každý rok, tak i letos
uspořádal náš myslivecký spolek v úzkém kruhu členů hon na
drobnou zvěř a zvěř škodící myslivosti. Den honu připadl na 17.
listopadu. Při nástupu, kterým
začíná každý lov, nastoupilo 11
lovců, 2 honci a 2 lovecky upotřebitelní psi. Předseda mysliveckého spolku upozornil účastníky
honu na zákaz požívání alkoholu
a bezpečnost při střelbě. Poté
předal slovo mysliveckému hospodáři, který seznámil účastníky
s průběhem honu a druhy lovené zvěře. Po ukončení nástupu
a provolání „myslivosti a lovu

zdar“ jsme se vydali lovit. Již od
ranních hodin panovalo sychravé a větrné počasí, které lovu
v žádném případě nikdy nepřeje.
V první leči, kterou byla lokalita
Olší, bylo již na začátku slyšet výkřik „je tu liška“. Všichni účastníci
zbystřili a pomalým ploužením
procházeli Olším. Netrvalo dlouho a zazněly první výstřely. A na
to ozvalo „mám ji“ a šťastným
lovcem byl pan Roman Lysák.
Po výloži, která se provádí po
každé leči, jsme se přesunuli na
Všetulsko. Od Všetulska jsme se
v rojnici pohybovali hlavně v travinách a rákosinách honitby na-

motivováni úlovkem první leče.
V dalším průběhu honu se nám
již nedařilo. Nějaká střelba zazněla, ale počasí, které panovalo,
nás odradilo od dalšího lovu. Po
vzájemné domluvě jsme se vydali směrem k Rymicím po potoku k Hejnici. Během přesunu na
výřad jsme ještě ulovili kohouta
bažanta divokého. Byl to náš
„tombolák“ po výřadu. Předseda
poděkoval všem zúčastněným
za výdrž a za vzorný průběh
honu v nevlídném počasí. Předal
slovo hospodáři, který celý hon
zhodnotil velmi pozitivně. Každá
ulovená liška podle něj potěší

víc, jak 20 ulovených bažantů.
Nato vyzval „krále honu“ pana
Romana Lysáka, aby předstoupil
před svůj úlovek a převzal z rukou hospodáře „úlomek“ jako
poctu úspěšnému lovci.
V závěru pozvali předseda
a hospodář všechny přítomné
na další hon, který se bude konat
29. prosince v 8 hodin, sraz bude
u klubovny rymických chovatelů. Za provolání „lovu zdar“ se
všichni přítomní odebrali na poslední leč, která se konala v klubovně.
text: Josef Smýkal

V letošním roce Myslivecký spolek Olší také uspořádal ve spolupráci
s TJ Sokol Rymice, chovateli, dobrovolnými hasiči a se členy
Strašidelného domu Dětský den. Na fotbalovém hřišti si 50 dětí mohlo
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a účastnit se poznávací soutěže.

Král honu Roman Lysák.

V ČELE SVATOHUBERTSKÉ JÍZDY BYL PODLE TRADICE JELEN
Stejně jako hasiči mají svého
patrona Svatého Floriána, tak
i myslivci mají patrona Svatého
Huberta. A protože jeho svátek
připadá na 3. listopadu, uskutečnil se o den později v Holešově
v pořadí 7. Svatohubertský den.
Ráno se začali před zámkem
scházet myslivci, sokolníci, psovodi, jezdci na koních i starostové mikroregionu Holešovsko,
aby šli v průvodu Svatohubertské jízdy.
V čele byli myslivci s trofejí
korunového desateráka, který
měl podle legendy křesťanský

kříž mezi parožím. Průvod se na
chvíli zastavil na náměstí, kde zatroubili trubači a pak se všichni
odebrali ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde se konala
slavnostní mše svatá. O hodinu
později začalo myslivecké vytrubování a pro účastníky bylo
připraveno pohoštění. Všichni
se mezi sebou živě bavili nejen
o myslivosti a tradicích. Počasí
spíše připomínalo září, den se
velmi vydařil a příští rok se myslivci sejdou opět před zámkem.
text a foto: Jana Hlavinková
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V AREÁLU LIDOVÝCH STAVEB SE KONALY VELIKONOCE I VÁNOCE
Muzeum Kroměřížska pořádá každoročně v areálu lidových staveb několik akcí.
V letošním roce jsme zahájili sezónu v Rymicích na
velikonoční neděli. I v letošním roce tomu nebylo jinak.
V tento den ožil takzvaný
Včelí domek, který slouží
k vzdělávacím programům
Včelařství a Bylinkářství,
které Muzeum Kroměřížska poskytuje. Malí i velcí návštěvníci si ve Včelím
domku během velikonoční
neděle mohli vyzkoušet dvě
tradiční metody zdobení
kraslic. Jednou z nich byla
vosková rezerváž a druhou
voskový plastický reliéf.
Pro děti byla připravena
dílnička, kde si mohly vyrobit velikonoční ozdoby. Pro
starší a zručnější návštěvníky bylo přichystáno pletení
pomlázky.
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Podporujeme tradiční řemesla
První víkend v červnu ožily
Rymice tradičními řemesly, která
mají v naší zemi dlouhou tradici
a bohatou historii. Mezi základní
principy dobře odvedeného řemesla patří jednoznačně znalost
oboru, nabyté zkušenosti, estetické cítění a manuální zručnost.
Tu si mohli návštěvníci v dobově
zařízených interiérech i mimo ně
vyzkoušet u řemesel jako bylinkářství, mlynářství a řezbářství.
Ve spolupráci se svazem včelařů
byla ve včelím domku možnost
zhlédnout stáčení medu, výrobu
a zdobení perníčků, odbornou
přednášku o včelích produktech
a výrobu dřevěných rámků. V kovárně předváděl, za zvuku kladiva a kovadliny, svůj um místní
kovář a v sedlářském stavení
opracovával kůži sedlář. V letošním ročníku řemesel bylo k vidění vyšívání fěrtochu a jiných

krojových součástek a malování
mašlí, které je typické pro oblast Slovácka. Návštěvníci mohli
přiložit ruku k dílu i při vyplétání
plotu náletovými větvemi. Tato
aktivita byla situována u větrného mlýna, kde byla zároveň
možnost vyzkoušet si kvíz s poznáváním sbírkových předmětů,
které již v dnešní době nejsou
součástí našich domácností. Nechybělo ani určování zemědělských plodin pouze za pomoci
hmatu. Tato událost s názvem
Tradiční řemesla si v posledních
letech získává stále větší oblibu, a proto se každým rokem
řemesla obměňují a doplňují.
Uvědomujeme si, že podpora
tradičních řemesel je v současnosti nezbytným předpokladem
jejich záchrany a dalšího rozvoje.
Na tvrzi byla vánoční atmosféra
Návštěvnickou sezónu v Sou-

boru lidových staveb Rymice
ukončila akce s názvem Vánoce
na tvrzi. Ta probíhá každoročně
první sobotu v prosinci. V tento den byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Děti
i dospělí se podíleli na výrobě
postav do jesliček z přírodních
materiálů a ozdob do interiérů
a na vánoční stromeček. Mimo
výše zmíněné aktivity návštěvníci zdobili perníčky a pro menší děti byly připraveny tvořivé
omalovánky, skládačky a vystřihovánky. Na vánoční výzdobě
prostor renesanční tvrze se podílela Základní a mateřská školy
Rymice, a to prostřednictvím
obrázků s vánoční tématikou.
Každým rokem zde bývá k vidění spousta ukázek dětských
prací a výtvorů, které navozují tu
správnou vánoční atmosféru.
text: Barbora Poláková

zpravodajství
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OSLAVY BARTOLOMĚJSKÝCH HODŮ TRVALY TŘI DNY
Bartolomějské hody jsou jednou z největších akcí v obci.
Každý už ví, že jsou rozděleny
do několika dnů a program je
vždy velmi pestrý. Vše začíná už
předhodovou zábavou, kterou
zajišťují místní dobrovolní hasiči.
Tentokrát zahrála kapela Expo
Pension. O týden později při-

jely do Rymic kolotoče. Děti se
tak mohly na fotbalovém hřišti
u Olší svést na spoustě různých
atrakcí. Večer se v areálu obecního úřadu o zábavu postarala
kapela Classic z Kroměříže. A nechybělo ani oblíbené občerstvení z Bistra. Tančilo se a zpívalo
ještě dlouho po půlnoci.

V neděli ráno byla slavnostní
mše svatá, kterou vedl kněz Jerzy Walczak a o doprovod se postarala Schola. Tím ale program
zdaleka nekončil. Po mši do
obce dorazil vláček Pacifik, který
nesmí chybět na žádné akci na
Holešovsku. Pro děti byl také připraven skákací hrad a zanedlou-

ho začala hrát a zpívat Moravská
Veselka. Na hodech si přišli na
své i milovníci fotbalu, mohli
sledovat utkání domácího týmu
se Zahnašovcemi na hřišti u Olší.
Na hody do Rymic se sjíždí lidé
ze širokého okolí a jsou opravdu
vyhlášenou akcí.
text a foto: Jana Hlavinková
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NA SENIORSKÉM ODPOLEDNI
ZAHRÁLA TRNKOVJANKA
Na letní prázdniny se těší nejen děti, ale i místní senioři. Vědí
totiž, že se všichni společně sejdou v areálu úřadu. Dne 27. července se tak konalo tradiční posezení se seniory. Obec pro ně
jako vždy připravila program, občerstvení a přivítal je starosta
Martin Bartík. Strávili příjemné odpoledne, kdy si mezi sebou
povídali, sdíleli své zážitky a zkušenosti. A jako příjemný bonus
jim k tanci a poslechu hrála Trnkovjanka z Kašavy.

zpravodajství

SBÍRKA

použitého oblečení a věcí
veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v krabici
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční
4. – 8. února 2019.
Obecní úřad Rymice.

VYSLOUŽILÉ ÚSPORNÉ ŽÁROVKY PATŘÍ DO SBĚRNÝCH NÁDOB,
ABY NEZAMOŘILY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pokud úsporné žárovky skončí
„Úsporky“ do koše nepatří
v odpadu místo ve specializovaKdyž doslouží klasická wolfrané sběrné nádobě, představují mová žárovka, obvykle putuje do
ekologickou hrozbu - obsahují koše. V domácnostech jsou však
totiž malé množství rtuti.
v posledních letech „wolframky“
postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o úsporné kompaktní či
lineární zářivky a LED diodové
žárovky. Jejich předností je, že
vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny
než klasické žárovky. Obsahují
však druhotné suroviny a také
velmi malé množství toxické
rtuti, proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je
potřeba odevzdat je k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru
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zdarma sbírá a recykluje nejen
světelné zdroje, ale i průmyslová
svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky
stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství
úsporných světelných zdrojů na
skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do
ovzduší nebo do půdy a vody,“
vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy,
která je obzvláště nebezpečná
pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Kam s nefunkčními úspor-

nými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob,
které se nacházejí v obchodních
centrech, na úřadech a v řadě
firem. EKOLAMP v současnosti
provozuje přes 4400 sběrných
míst.
Více informací o rozmístění
sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Rymice má malou
sběrnou nádobu umístěnou ve
sběrném dvoře. Rymický sběrný
dvůr vedle školy je otevřen každou druhou sobotu od 9.00 do
10.00 hodin a je dostupný občanům naší obce.

zpravodajství
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NEJLEPŠÍ GULÁŠ OPĚT UVAŘILI RYMIČTÍ STRÉCI
Jedenáct družstev se letos
utkalo v soutěži o nejchutnější
guláš. Rymické kotlék se konal
už počtvrté a soutěžící už dlouho dopředu přemýšleli, jaký guláš připraví, aby lidem chutnal
a současně zaujal i porotu. A tak
to v areálu obecního úřadu vypadalo jako při kuchařské soutěži. V kotlíkách to vřelo, mezi soutěžícími panovala dobrá nálada
a spíše než vyhrát, šlo o to užít si
hezký den.

Každé družstvo mělo svůj název a členové se sladili do stejnokrojů, aby bylo na první pohled
jasné, kdo kam patří. A jednalo
se opravdu o poctivé vaření na
ohni, pod kotlíky se mohlo přikládat pouze dřevem. Na hotové guláše do doslova sesypali
návštěvníci a družstva měla co
dělat, aby schovala porci pro porotce. Ti procházeli okolo kotlíků
a hodnotili guláše podle daných
kritérií. Aby byl verdikt spraved-

livý, nevěděli, od kterého týmu
právě ochutnávají.
Vítězství letos opět připadlo Rymickým strécům. Druhý skončil
Gořala tým a třetí Dragons team.
Mezitím se volila i „hospodyně
Rymického kotléku,“ kdy vítězství překvapilo Karolínu Smýkalovou z družstva Schola.
Součástí programu bylo i vyhodnocení mladších a starších
žáků místního sboru dobrovolných hasičů. Ti spolu s Micha-

elem Vitou, Miladou Vitovou
a Josefem Bakalíkem sklízeli
úspěchy ve Zlínské lize a Středomoravském poháru. Ocenění
jejich celoroční snahy bylo velmi
emotivní, děti si právem užily
svých pět minut slávy a všichni
přítomní je odměnili hlasitým
potleskem. Pak už se všichni vesele bavili až do nočních hodin.
Byla to jedna z nejvydařenějších
akcí letošního roku.
text a foto: Jana Hlavinková
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VE STRAŠIDELNÉM DOMĚ VLÁDL STRACH A ADRENALIN
Zvědavost, adrenalin i touha
překonat strach přivedla téměř
2 000 návštěvníků do areálu vedle tvrze. Sídlí zde Strašidelný
dům a členové spolku Rymická
strašidla opět přichystali originální strašidelnou trasu. Už při
vstupu do areálu jste měli pocit,
jakoby jste se ocitli v jiném světě.
Na stromech seděly čarodějnice

a na plotech visely kosti, lebky
a haloweenské dýně. Cestou
k domu jste mohli potkat stříhorukého Edwarda, kata, upíra i ducha. Čím více se smrákalo, tím
více byla umocněna strašidelná
atmosféra.
Zvuk zvonečku dal prvním
návštěvníkům signál, že mohou
vstoupit do domu. V domě byla

téměř tma a návštěvníci nevěděli, co je za dalším rohem čeká.
Ocitli se v pitevně, na hřbitově,
v holičství, v márnici i laboratoři.
Rymická strašidla byla perfektně
sehraná a tak všem připravila nezapomenutelnou podívanou.
Po prohlídce se lidé mohli
odreagovat a uklidnit u stánku
s občerstvením. To ale nebylo jen

tak ledajaké. Například na muffinech se šlehačkou ležely marcipánové prsty. Prohlídky v domě
probíhaly po deseti minutách
a všichni se shodli na tom, že to
byl opravdu nevšední zážitek.
Milovníci strašení se mají příští
rok na co těšit. Už teď strašidla
přemýšlejí, čím je opět překvapí.
text a foto: Jana Hlavinková

V ROCE 2019 JSTE SRDEČNĚ
ZVÁNI NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
19. května
Soutěž dětí SDH Rymice o pohár starosty
26. května
Stavění máje
15. června
Oslavy 130. let výroční od založení SDH Rymice
30. června
Setkání muzikantů
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ZA 11 MĚSÍCŮ SE V RYMICÍCH NARODILO 7 DĚTÍ
Letos už se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo
druhé slavnostní vítání občánků. Tato stará tradice nesmí chybět a tak starosta Martin Bartík
přivítal nově narozené děti.
Každé děťátko dostalo dárek
v podobě upomínkových předmětů, finančního daru a obec
pamatovala i na rodiče. Zhostili

se totiž náročné a zodpovědné
role vychovat další generaci. Po
proslovu se rodiče podepsali
do pamětní knihy a celá rodina
se se svým miminkem vyfotila
u kolébky.
V letošním roce se v obci k 30.
listopadu narodilo 7 dětí (3 kluci, 4 holky):
Jana Kuklová, Dominik Hel-

sner, Matyas Navrátil, Tereza
Sekaninová, Ema Vernerová, Šimon Matyáš, Viktorie Fuksová
Zemřelo 9 občanů: Pavel Plhal, Helena Čadová, Jaroslav
Železný, Marie Železná, Jana Janošová, Zdeňka Očadlíková, Milada Dvořáková, Marie Fišerová,
Libuše Zatloukalová
Přistěhovalo se 7 lidí.

Viktorie Fuksová

Šimon Matyáš

Matyas Navrátil

Tereza Sekaninová

Odstěhovalo se 6 obyvatel.
K 30. listopadu mají Rymice
604 obyvatel, z toho 493 dospělých a 111 dětí.
Žije zde 53 % žen a 47 %
mužů.
V loňském roce měla obec
606 občanů, v roce 2006 jich
bylo 562.
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Vydavatel a místo vydání: Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov. IČ: 00544558, www.rymice.cz.
Copywriter a editor: Jana Hlavinková, jhlavinkova@seznam.cz, grafika a DTP: Lukáš Dostalík, foto: Jana Hlavinková, archiv občanů, archiv obce.
Tisk: Obec Rymice. Ev. č. zpravodaje: MK ČR E 23223
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vepřové hody

„DOKTOŘI“ NA VEPŘOVÝCH HODECH VYBÍRALI NEJLEPŠÍ SLIVOVICI
Vepřové hody jsou akcí, na
kterou přijdou lidé zavzpomínat
na staré časy, kdy byla zabíjačka téměř v každé domácnosti.
Celá vesnice žila tímto obdobím
a obyvatelé si navzájem vypomáhali a utužovali sousedské vztahy.
V Rymicích na starou tradici navázali i letos. Ze dvou dvě
stě kilových prasat z domácího
chovu uspořádali poslední listopadovou sobotu Vepřové hody.
V areálu obecního úřadu bylo

www.rymice.cz

rušno od brzkých ranních hodin. Kdo chtěl, mohl přiložit ruku
k dílu a brzy už se vesnicí linula
vůně tlačenky a jitrnic.
Každý, kdo přišel, dostal
ochutnat některou ze specialit
a v klidu si ji vychutnal u poslechu harmoniky a vozemboucha.
Během dne lidé přihlašovali domácí pálenky do již tradičního
Koštu slivovice. Sešlo se 21 vzorků, ke kterým zasedla odborná
porota složená z osmi „doktorů.“

Porotci se každý rok z recese sladí do stejných kostýmů a chopí
se nelehkého úkolu. Podle výrazů jejich tváře bylo hned poznat,
zda jim pálenka chutná, nebo
ne. Vybrat pět nejlepších bylo
velmi těžké, zvítězila však jednoznačně meruňkovice. První
tři nejlepší získali od obce cenu.
Celý den panovala dobrá nálada,
sedělo se, koštovalo a pojídalo
až do pozdních večerních hodin.

Výsledky Rymického koštu
2018:
1. místo:
Alois Šamánek – meruňka
2. místo:
Jerzy Walczak (Polsko) – švestka
3. místo:
Pavla Nebuželská – švestka
4. místo:
Alois Šamánek – třešeň
5. místo:
Evžen Horák – mirabelka
text a foto: J. Hlavinková

