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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

Diváci mají pohybem palce katovi naznačit, jestli má starostovi
Martinovi Bartíkovi setnout hlavu, nebo ne. Více na str. 16.

OBĚDY PRO DĚTI BUDE VOZIT NOVÝ ELEKTROMOBIL
Státní fond životního prostředí vyhlásil dotace
pro obce na nákup elektromobilu. Zastupitelé
proto v loňském roce podali žádost a na podzim
jim byly přislíbeny finanční prostředky. Obecní
pracovníci tak budou jezdit pro obědy pro děti
do Holešova novým autem na elektromotor.
„V současné době máme 18 let staré auto
a uvažovali jsme o nákupu nového. Využili jsme
možnosti dotace a napodruhé jsme vybrali
dodavatele elektromobilu, kterou je firma ČEZ
ESKO, a, s.,“ řekl starosta Martin Bartík.

Jedná se o pětidveřový dvousedadlový vůz
značky Volkswagen e-up. Namísto zadních
sedaček je prostor pro přepravu várnic s jídlem.
Auto bude k dispozici na konci srpna tak, aby se
jím mohly vozit obědy v novém školním roce.
Bude mít světlemodrou barvu a na jedno nabití
ujede až 160 kilometrů. Baterie se bude dobíjet
při nočním proudu.
Vysoutěžená cena vozu je 676 274,1 Kč, výše
dotace činí 220 000 Kč. Rozdíl obec doplatí ze
svého rozpočtu.
text: Jana Hlavinková

náš obecní zpravodaj vychází
už dlouhých 23 let a letos jsem
se rozhodl, že mu dáme nový
kabát. Nyní bude zpravodaj
vycházet dvakrát ročně, bude
mít novou grafiku a jiný styl.
Bude nám jej připravovat Jana
Hlavinková, která má se zpracováváním obecních zpravodajů
několikaleté zkušenosti. Zpravodaj jsme taktéž zaregistrovali u ministerstva kultury jako
periodický tisk a má své vlastní
číslo. Samozřejmě se i vy můžete stále podílet na jeho podobě, vaše příspěvky a fotografie
jsou vítány. Také bych rád poděkoval panu Františku Kuklovi, že jej několik let připravoval.
Děkuji mu za čas, který tomu
věnoval.
Také chci poděkovat zastupitelům za to, že pracují pro obec,
a to i manuálně. Nepovažuji to
za samozřejmost, jsou vesnice, kde spolupráce nefunguje.
Také jsem rád za bohatý kulturní život v obci, pokaždé je program velmi vydařený, o čemž
svědčí vysoká návštěvnost.
V posledních měsících probíhá v naší obci rekonstrukce
hlavního tahu směrem na Přerov. Děkuji vám za toleranci při
zvýšeném provozu aut, nicméně mám dobrou zprávu, že toto
nepohodlí skončí už na konci
prázdnin. Stavaři jsou v předstihu a obě etapy by měli stihnout
do konce srpna.
Přeji vám krásné léto, dětem
hezké prázdniny a co nejhezčí
počasí.
S úctou, Martin Bartík

www.rymice.cz
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REKONSTRUKCE VOZOVKY POTRVÁ JEN DO KONCE SRPNA
Od začátku dubna probíhá
v obci rekonstrukce vozovky.
Podle původních předpokladů
měly práce trvat 9 měsíců. Tím,
že počasí stavbařům přeje, budou oba úseky hotové pravděpodobně do konce prázdnin.
„11. a 12. července se bude pokládat asfalt na současném úseku, 13. července by se měla začít
opravovat zbylá část od křižovatky po odbočku na Roštění,“ uvedl
starosta Martin Bartík.
Také oproti původním plánům
se budou opravovat oba pruhy
vozovky najednou a tím pádem
objízdný úsek povede za hasič-

skou zbrojnicí. Provoz bude řízen
semafory.
„Na žádost lidí, kteří bydlí u hřiště, jsme na vozovku instalovali
retardéry. Byl zde velký provoz
a ne všichni řidiči dodržovali předepsanou rychlost,“ dodal starosta. Rekonstrukci silnice financuje
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
obruby, napojení sjezdů a přeložky kanalizace platila obec ze
svého rozpočtu.
Do výběrového řízení na kanalizaci se přihlásila pouze jedna
firma a to PSM Holešov a nabídla
dílo zhotovit za cenu 2 058 844 Kč
větně DPH. Obruby a napojení

sjezdů obec vysoutěžila za cenu
1 165 525,25 Kč. Jediným kritériem byla nejnižší nabídnutá cena.
Součástí projektu bylo i zhotovení nového tělesa mostu, protože
byl ve špatném stavu. Do starého
mostu totiž byly vyústěny dvě
kanalizační vpustě. Místo toho
se z betonových kvádrů udělalo
nové těleso mostu, vpustě se zrušily a byly napojeny na jiné úseky
obecní kanalizace.
V projektu se počítalo s tím, že
autobusové zastávky zůstanou
na svém současném místě. Avšak
majitelé jedné nemovitosti poblíž zastávky ve směru na Přerov

v průběhu stavby doručili obci
dopis, že nechtějí, aby i nadále
autobus zastavoval před jejich
domem. Starosta situaci řešil s investorem stavby a s dopravním
inspektorátem Policie ČR, ale ani
jeden subjekt nechce měnit již
schválenou projektovou dokumentaci. V souvislosti s tím dali
majitelé domu obci výpověď
z chodníku, protože se nachází
na jejich pozemku, stejně tak jako
17 m² asfaltové plochy autobusové zastávky. Obec si proto najala právníka, aby pomohl celou
situaci vyřešit. Autobus v těchto
místech zastavuje už 50 let.

OBEC NECHÁ POSTAVIT DVA NOVÉ RODINNÉ DOMY
V minulosti obec zakoupila
dům číslo 73. Byl ve špatném
technickém stavu, a proto jej
nechala zbourat. Tím vznikl volný prostor, který se využil jako
stavební parcely pro dva rodinné domy. Stavbu domů financuje obec.
„Objekt číslo 73 už jsme vykoupili s tím úmyslem, že jej
zboříme a vzniknou nám dvě
stavební parcely. A protože je
o bydlení v naší obci zájem, rozhodli jsme se, že v hrubé stavbě
postavíme dva rodinné domy,“
vysvětlil starosta Martin Bartík.
Začít stavět by se mělo v roce
2019. Nechat zpracovat projekt
však bylo časově i organizačně
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náročné. Parcely totiž leží v pa- ne nejvíce peněz, ten se stane projektová dokumentace a námátkové zóně, tudíž domy musí jejich majitelem,“ uvedl starosta. sledně povolení pro stavbu.
V současné době se vyřizuje
texty: Jana Hlavinková
splňovat přísné parametry. Památkáři dohlížejí na to, aby domy
měly například pouze určitý
druh střešní krytiny, oken, barvu
fasády, sklon střechy a stavba
musí korespondovat s lokalitou
a místní architekturou.
Architekti návrhy domů konzultovali i s potenciálními zájemci tak, aby se jim jejich budoucí bydlení co nejvíce líbilo.
Kdo ale bude v domech nakonec bydlet, není vůbec jasné.
„Výběrové řízení na majitele
nových domů bude probíhat
obálkovou metodou. To znamená, že kdo nám za domy nabíd-
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OCENĚNÍ „PEDAGOG ROKU“ BERU JAKO PODĚKOVÁNÍ
ZA SVOU PRÁCI, ŘÍKÁ LEONA ROUSOVÁ
Paní učitelka je člověk, který s dětmi tráví v podstatě
třetinu dne, když jsou rodiče v zaměstnání. Je osobou,
kterou děti vnímají, která
je pro ně vzorem, rádcem,
vychovatelem a průvodcem
předškolním vzděláním. Proto je velmi důležité, jakou
osobnost pedagog má, zda
dokáže děti zaujmout, vést
a být pro ně přirozenou autoritou. Právě takové učitele
každoročně oceňuje Zlínský
kraj. Vybírá nejzkušenější pedagogy, kteří jsou pro
školství přínosem. Jedním
z letošních oceněných pedagogů je i paní učitelka a zástupkyně ředitelky mateřské školy Leona Rousová. Ve
školce působí téměř celý svůj
profesní život, od roku 1986.
Za tu dobu se rymická školka
dostala na špičku mezi mateřinkami ve Zlínském kraji.

ve školce. Také spolupracujeme
s obcí, se školou a podílíme se
na kulturním a sportovním životě v obci. Neustále se vzdělávám,
zlepšuji, vymýšlím pro děti nové
zajímavé věci, prostě se ve své
profesi posouvám dopředu, neustrnula jsem na jednom místě.
To si myslím, že jsou hlavní důvody, díky kterým jsem ocenění
získala a nesmírně si ho vážím.

Vždy jste chtěla být paní
učitelkou?
Jako mladá jsem jezdívala
jako vedoucí na tábory a už na
základní škole jsem dělala instruktorku. Už tehdy se mi práce
s dětmi zalíbila a byla jsem přesvědčena o tom, že chci pracovat v mateřské škole. Vystudovala jsem střední pedagogickou
školu a poté jsem roku učila
v Základní škole v Martinicích,
měla jsem třeťáčky. Tehdejší kolegyně mě přesvědčovaly, abych
si dodělala vzdělání a zůstala učit
Co pro vás ocenění zname- na základní škole. Mě to ale táhlo
ná?
do mateřinky. Z tehdejšího školJe to pro mě poděkování za
práci, kterou dělám. Ocenění
mě velmi potěšilo a motivovalo
do další práce. Utvrdilo mě to
v tom, že to, co dělám, má smysl.
Mám svou práci ráda, naplňuje
mě, těším se do ní a mám v plánu v ní pokračovat i v dalších
letech.

ského úřadu mě oslovili s tím, že Důležité je, aby děti chápaly, co
se v Rymicích ve školce uvolnilo se po nich chce a proč. Takže jim
stálé místo. Neváhala jsem.
často dávám příklady z rodiny,
ze života, aby pro ně dané praV čem se vám tedy práce vidlo nebylo pouze abstraktní
s nejmenšími dětmi líbí více, pojem. Jako mateřinka se přiklánež se školáky?
níme k programu Zdravá školka.
Děti ve školce jsou takové Učíme děti, že den má určitou
mazlivé, bezelstné, bezprostřed- strukturu a je rozdělený do určiní a nabíjí mě energií. Samozřej- tých bloků.
mě jsem také někdy unavená,
nicméně mě děti dobíjejí. Vždy
Vaše pravidla tedy vychámě to táhlo k nejmenším dětem. zejí z každodenního života?
Ano, učíme děti základy hyJaký máte přístup k dě- gieny, stolování, umývání, oblékání, bezpečnosti, ohledupltem?
Mám k nim demokratický nosti a komunikace. Například
přístup, ale je to hodně o pravi- neuznáváme „donášení“, učíme
dlech a jejich dodržování. Aby děti, aby si mezi sebou drobné
se děti cítily jistě a bezpečně, rozpory urovnaly samy. Třeba
potřebují mít jasně stanovené tím, že řeknou slovíčko „promiň“.
mantinely, ve kterých se mohou Až když si to nedokážou vyřešit
pohybovat. Ví, co které pravidlo sami mezi sebou, teprve zasáhznamená a podílejí se i na jejich neme my.
tvorbě. Vysvětluji jim, proč je
Co to znamená, že se děti
dané pravidlo důležité, co přináší a jaké jsou jeho důsledky. podílejí na tvorbě pravidel?
Uvedu příklad. Ve školce naTaké jim říkám, jaké následky by
mohlo jeho nedodržování mít. stane nějaká situace a někte-

Proč si myslíte, že jste se
dostala mezi 18 nejlepších
z 68 navržených pedagogů
a byla oceněna?
Myslím si, že je to kombinace
několika faktorů. Učím tady už
32 let, za tu dobu jsme ve školce
nastavily určité principy a pravidla, které neustále dodržujeme.
Je to znát, školka se totiž stále
rozvíjí. Jsme tady výborný kolektiv spolupracovnic, vycházíme
si navzájem vstříc, jsme k sobě
tolerantní a vždy se domluvíme.
To se pak odráží i v atmosféře
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ré děti, zejména ty starší, se nás
samy ptají, jak by se daná věc řešila podle pravidel, jak se v takovém případě správně zachovat.

jejich větší kamarádi učí, ony si
mohou hrát, ale tišeji. A naopak
větší děti jsou při učení zvyklé na
určitý hluk a naučí se soustředit
i v těchto podmínkách. Malošci
V čem je podle vás hlavní tak dodržují pravidlo „nerušit“.
přednost malé vesnické škol- Děti také lépe pracují ve skupinky před městskou?
kách a dokáží se semknout jako
Velkou výhodu vidím v tom, že kolektiv.
sourozenci můžou být ve školce
společně v jedné třídě. Máme
Jaké vlastnosti a dovedsmíšenou třídu, takže dvou a půl nosti má podle vás mít kvaleté děti se učí od pětiletých. Ži- litní pedagog?
jeme na vesnici, všichni se víceMusí být důsledný, ale přitom
méně známe. Znám povahy ro- laskavý, mít pedagogický takt
dičů dětí, protože jsem je sama k dětem i rodičům a mít rád děti.
učila, když byli malí. S rodiči tak Zásadní je, aby si učitelé uměli
máme vstřícný vztah a otevřeně odpočinout, zrelaxovat a odrespolu komunikujeme. Je mezi agovat se. Neméně důležité je
námi vzájemná důvěra, což je i samostudium. Také v dnešní
v našem kontaktu znám. Také se době už používáme kreativnější
mnou konzultují záležitosti oko- hrací prvky a musíme předškollo svých dětí a i já jim dám zpět- ní děti umět připravit na nástup
nou vazbu, pokud mají zájem.
do školy po stránce čtenářské
a matematické pregramotnosti.
Jaká je výhoda smíšené tří- Je potřeba se neustále vzdělávat
dy?
ve vyučovacích metodách.
Menší děti se učí od starších
a ti starší na mě zase trošku přiNa jakých akcích se v obci
rozeně dohlížejí a snaží se jim konkrétně jako školka a škopomáhat. Umí fungovat společ- la podílíte?
ně, jsou vůči sobě tolerantnější
Děláme s dětmi vánoční bea chápavější, uvědomují si vzá- sídky pro veřejnost, den matek,
jemné rozdíly ve svých doved- na který chodí babičky, dědečnostech. Například malé děti si kové, zkrátka širší rodina. Děláme
hrají a my u toho učíme předško- pasování prvňáčků a loučíme se
láky povinnou přípravu do školy. s páťáky. Také každý rok chystáTakže malé děti ví, že když se me vánoční vystoupení v Količí-

ně a podíleli jsme se i na výstavě
malotřídních škol v místní tvrzi.
Už více jak deset let spoluorganizujeme štafetový běh pro
veřejnost a na podzim budeme
pořádat lampionový průvod.
Leona Rousová pochází
z Holešova a před třiatřiceti
lety absolvovala střední pedagogickou školu. Po maturitě
pracovala rok v Základní škole
v Martinicích, kde učila třeťáky. Jinak svůj celý dosavadní
profesní život strávila v místní mateřské škole. Nastoupila
v roce 1986, v letech 1992 –

2002 byla ředitelkou mateřské školy. Po sloučení základní
školy s mateřskou působí jako
zástupkyně ředitelky.
„Paní učitelka Rousová se
svou velmi kvalitní pedagogickou prací výrazně podílí
na dobrém jménu školy, které máme nejen v okolí Holešova. Přejeme ji, aby i nadále pociťovala radost ze své
práce a byla v tomto ohledu
i pro nás inspirací,“ řekla za
kolektiv učitelek ředitelka
Základní a mateřské školy
Rymice Hana Pátková.
text: Jana Hlavinková

Leona Rousová (uprostřed) se starostou Martinem
Bartíkem a ředitelkou školy Hanou Pátkovou na
slavnostním vyhlášení.

STAROSTA PŘEVZAL OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
Zlínský kraj ve spolupráci se
s obalovou společností EKO-KOM,
a. s., která zajišťuje v obcích a městech v kraji zpětný odběr tříděného odpadu, loni už po jedenácté
vyhlásila soutěž pro samosprávy
ve třídění odpadu. Do soutěže
jsou zařazeny všechny obce v kraji a loni opět v kategorii od 501 –
1500 obyvatel vyhrály Rymice. Starosta Martin Bartík na slavnostním
ceremoniálu v září loňského roku
ve Starém Městě převzal 1. místo.
„Snažíme se systém odpadového hospodářství v obci dlouhodobě zlepšovat. Jsem rád, že naši
obyvatelé nejsou ke třídění lhostejní a chci jim za jejich aktivitu
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poděkovat,“ řekl starosta. Zásadním kritériem pro hodnocení bylo
množství vytříděných odpadů na
jednoho obyvatele. Hodnocení firma provádí na základě údajů, které
každá obec vykazuje za stanovené
období. Dalšími směrodatnými
faktory jsou například hustota sítě
sběrných nádob či sběr kovového odpadu. Obce získávají body
v osmi různých kategoriích, které
se v konečném výsledku sečtou.
Vesnice na Holešovsku jsou jedny z nejlepších v třídění odpadu,
svědčí o tom i fakt, že 1. místo za
obce do 500 obyvatel získaly sousední Bořenovice.
text: Jana Hlavinková
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OBEC MÁ DALŠÍ VOLNÝ STAVEBNÍ POZEMEK
PO ZBOURÁNÍ STARÉHO DOMU
Obec před třemi lety koupila
starý chátrající dům číslo 73. Nemovitost byla dlouhodobě neobydlená a podařilo se dohodnout s majiteli domu na odkupu
za částku 262 300 Kč. Téměř veškerý materiál z domu byl využit
na vyspravení dalšího obecního
majetku.
„Na pozemku jsou veškeré inženýrské sítě. Proč tedy novou
zástavbu budovat v extravilánu
obce, když můžeme využít možností, které už máme. Je to levnější
a nemusíme kvůli výstavbě zabírat
další pozemky a budovat nové
sítě,“ řekl starosta Martin Bartík.

Zastupitelé a obecní pracovníci na jaře rozebrali střechu a částečně i zdivo. Během 14 dnů pozemek vyčistili a navybírali okolo
3 000 cihel. Ty se pak použily na
opravu bývalé márnice na hřbitově a v areálu školy se z nich
postavila nová zídka. Část krovů
byla uskladněna na tvrzi a bude
použita podle potřeby. Palivové
dřevo obec prodala za částku
7000 korun. Zbývající stavební
suť byla podrcena a díky tomu
mohla být vyspravena polní cesta ve směru od Vlachova na Bořenovice. Na skládku tak byl odvezen pouze nebezpečný odpad.

Z podrcené stavební suti byla vyspravena
polní cesta ve směru na Bořenovice.

NA OPRAVU SKLADU NA HŘBITOVĚ BYL POUŽIT MATERIÁL
ZE ZBOURANÉHO DOMU
Objekt bývalé márnice na hřbitově už léta nesloužil svému původnímu účelu, ale pracovníci jej využívali jako sklad nářadí. Jenže domek
už byl v tak špatném technickém
stavu, že jej obec nechala opravit.

„Popraskal základ a dvě stěny
ze čtyř se začaly naklánět. Proto
jsme museli nechat udělat nový
základ a nové stěny. Jak do objektu zatékalo, byly vlhké dřevěné
trámy pod střechou a do krytiny

se pustila dřevomorka,“ popsal
práce starosta Martin Bartík.
Obec tak nechala vyměnit trámové konstrukce a postavila novou střechu, která je z falcovaného plechu. Stěny interiéru jsou

nově omítnuté a vymalované.
Na opravu skladu na nářadí byly
použity cihly i trámy i dřevěné
desky ze zbouraného domu číslo 73. Obec tak zaplatila pouze
práci zedníků, písek a cement.

POLICISTÉ Z HOLEŠOVA BUDOU V HLÍDKÁCH
V RYMICÍCH POKRAČOVAT I LETOS
Obvodní oddělení policie Holešov má na starost také Rymice.
V loňském roce tak v obci díky
tomu proběhlo několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na dodržování bezpečnosti
silničního provozu, a také na
cyklisty. Policisté řešili i krádeže,
vloupání a pár přestupků.
Za loňský rok tak policisté při
dopravních kontrolách udělili na
hlavním tahu obcí 13 blokových
pokut, nejčastěji za překročení
povolené rychlosti, nepřipoutání
bezpečnostním pásem a za držení mobilního telefonu při jízdě.
V letošním roce se kromě toho
chtějí zaměřit i na dostatečnou
viditelnost cyklistů a chodců, kteří mají povinnost za snížené viditelnosti používat nějaké reflexní

prvky. Například reflexní pásky či
náramky, čímž předejdou tomu,
aby je například srazilo či zranilo
projíždějící auto.
Krádežím můžete předcházet
V loňském roce došlo ve dvou
rodinných domech ke krádeži,
v jednom případě bylo majiteli
odcizeno auto, v druhém motorka. Pachatele se doposud nepodařilo vypátrat. Majitelé domů,
garáží a aut můžou sami předcházet krádežím tím, že nebudou
pachatelům usnadňovat přístup.
Není na místě zbytečná panika,
stačí pouze dodržovat základní
zásady. Například nenechávat zaparkovaná auta odemčená, a to
ani v případě, že majitelé jsou
doma. Také nezapomínat cenněj-

ší předměty ve vozidlech. Garáže,
kůlny či vrata taktéž zamykat
a nenechávat přes noc na zahradě volně ležet dražší zahradní
techniku. Když budete v létě odjíždět na dovolenou, nechlubte
se na sociálních sítích kam a na
jak dlouho jedete. Poproste příbuzné či sousedy, aby vám pravidelně vybírali schránku a nenechávejte pootevřené například
okýnko do sklepa. V posledních
letech také narůstá trestných
činů spáchaných na internetu,
kdy například kupující neobdrží
předem zaplacené zboží.
V loňském roce také policisté
řešili krádeže pohonných hmot
ze zemědělské techniky či nákladních vozů.

Zájemci o práci u policie se
mohou hlásit
Také holešovské obvodní oddělení se v loňském roce potýkalo s odchodem policistů. Někteří
z nich ukončili služební poměr
a našli si běžné zaměstnání.
Dlouhodobě se policii nedaří
přijímat nové policisty, zejména
mladé lidi. Vhodní zájemci se tak
mohou informovat na personálním oddělení Krajského ředitelství Policie ČR Zlínského kraje.
Rymice mají přiděleného policistu, který je územně odpovědný za
obec. Jedná se o praporčíka Zbyňka Rušikvase. Hlídka, která v obci
provádí denní i noční službu, má
při sobě stále služební mobilní
telefon s číslem 725 074 419.
texty: Jana Hlavinková
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V LESNÍM BIOCENTRU VZNIKLY TŘI NOVÉ MOKŘADNÍ TŮNĚ
Na konci března byla za fotbalovým hřištěm dokončena akce
s názvem Lesní biocentrum Rymice, která spočívala ve vybudování tří mokřadních tůní. Obecní
pozemky, na kterých tůně vznikly, byly už dlouhodobě podmáčené, tudíž se jednalo o úpravu
stávající mokřadu.
„Už před deseti lety tehdejší
vedení obce uvažovalo o tom,
že v Rymicích obnovíme tradici
rybníků. Ta sahá až do 19. století,
kdy bylo v katastru obce několik vodních ploch,“ řekl starosta
Martin Bartík.
Příprava současného díla začala už v roce 2015 změnou
územního plánu. Poté byl zpracován projekt a v loňském roce
se obec pokusila na tůně získat

dotaci. Podařilo se a z Operačního programu životního prostředí byl uvolněn 1 000 076 korun.
Celkově tak byly vytvořeny tři
tůně o rozlohách 620, 310 a 70
m². Práce spočívaly ve vyhloubení a úpravě terénu v hloubce
v rozmezí 0 – 1,2 metru. Tůně
jsou napájeny podzemní vodou,
tudíž výška hladiny bude záviset
na jejich zásobách. Dále byly vyhloubeny tak, aby měly svažující
se dno, a aby v nich v zimě nedocházelo k zamrznutí vodní
hladiny. Stávající dřeviny zůstaly
zachovány, v severní části lokality bude vysazeno deset stromů
a vodní plocha se stane hnízdištěm ptáků. V bezprostředním okolí tůní však žádné keře
a dřeviny nebudou, aby nestí-

nily vodní hladině. Při terénních
úpravách bylo vytěženo více než
1 700 m³ zeminy, která byla odvezena na pozemky v Količíně.
Takzvaná doba udržitelnosti
projektu po poskytnutí dotace
je 10 let. To znamená, že obec
po stanovenou dobu musí do-

držovat stanovené podmínky.
Například, že v okolí tůní nesmí
být žádné myslivecké ani rybářské stavby, vodní plocha nesmí
být využívána k rybolovu, ani zde
nesmí být žádné rekreační či odpočinkové středisko. Tůně taktéž
nebudou sloužit jako koupaliště.

OD PROSINCE PŘÍŠTÍHO ROKU
BY MĚLY VŠECHNY AUTOBUSY JEZDIT PŘES KOLIČÍN
Zlínský kraj připravuje výběrové řízení na poskytovatele
autobusové dopravy na roky
2019 – 2028. Cílem je zkvalitnit
a zrychlit cestování veřejnou
dopravou tak, aby lidé měli větší
motivaci jezdit autobusy a vlaky,
a silnice nebyly natolik přeplněné automobily.
„Nyní do Rymic zajíždí autobusy různých dopravců, každý
z nich má jiný ceník cestovného
a neuznávají si navzájem slevové a platební karty“, uvedl starosta obce Martin Bartík.
Výsledkem tendru by mělo
být jednotné pásmové, nikoliv

kilometrovné jízdné, možnost kraji na dopravní obslužnost bil, že by se tato částka neměla
koupit si přestupní jízdenku částkou 100 Kč ročně za každé- v budoucnu navyšovat.
(včetně využití vlakových spo- ho obyvatele. Zlínský kraj přislíjů) do kterékoliv obce Zlínského
kraje. Cestující budou mít možnost platit předplatní slevovou
či klasickou bankovní kartou.
Nynější autobusové linky Holešov – Němčice a Přerov – Zlín se
zruší a vznikne nová linka Holešov – Přerov, která bude jezdit
přes Količín. Budou navýšeny
počty spojů o sobotách a nedělích a spoje by měli jezdit v pravidelných dvou hodinových intervalech.
Obce přispívají Zlínskému

OBEC NECHALA PŘIPOJISTIT SVŮJ MAJETEK
Obec hospodaří s movitým
i nemovitým majetkem a má
k němu určitou zodpovědnost.
Proto zastupitelé v loňském roce
na svém zasedání rozhodli, že jej
nechají připojistit.
„V loňském roce nám do majetku přibyly opravené budovy,
vznikla hodnotná školní přístavba a i do našeho dalšího ma-
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jetku jsme investovali finanční
prostředky, abychom jej zhodnotili, či opravili. Proto jsme nechali upravit původní smlouvu,“
sdělil důvody starosta Martin
Bartík.
Obec tak v nové smlouvě nechala připojistit dům na návsi,
kde je obchod a nová knihovna.
V budově jsou totiž ve výloze

nové skleněné tabule a také prostory knihovny si vyžádaly rekonstrukci. Obec také připojistila
sýpku, která je sice vybydlená,
ale probíhá v ní akce Strašidelný
dům. Důležité je také pojištění
zastupitelů a také obecních zaměstnanců za škodu. Pojištění se
týká i dětského hřiště, chodníků,
veřejného osvětlení, sakrálních

památek, mobiliáře a dobrovolných hasičů.
„Pojištění se vztahuje i na
účetní a právní služby. Pojistili
jsme si i dotace, když bych třeba
něco omylem opomenul nebo
neudělal včas, tak abychom je
náhodou nemuseli vracet,“ dovysvětlil starosta.
texty: Jana Hlavinková
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CO SE JEŠTĚ UDÁLO...
Obecní pracovníci budou
dvakrát ročně provádět chemický postřik na obecních plochách
jako prevenci proti zavíječi. Jeho
housenky totiž požírají buxusy
(živé ploty). Zavíječ nemá žádného přirozeného nepřítele
a housenky velké až pět centimetrů požírají keř zevnitř. Ten
následně usychá. Prevencí proti
zavíječi je pravidelné prohlížení
keřů. Pokud ještě keř není úplně
obsypaný housenkami, postačí
pod něj rozložit igelit a škůdce
spláchnout silným proudem
vody. Pokud už zavíječ napadl

celý keř, pomůže jedině chemický postřik. Pokud ještě nejsou listy a zelené výhonky kompletně
sežrané, je šance, že se i po postřiku keř znovu zazelená. Proto
je důležité keře pravidelně prohlížet a zasáhnout včas, jinak se
zavíječ šíří rychle dál.

kým hřištěm tak byly výfrezkami
zpevněny vyjmenované úseky
polních cest. Obec za ně zaplatila 60 000 korun včetně DPH.
Další výfrezky investor (Ředitelství silnic Zlínského kraje) už
prodávat nebude a použije je na
zpevnění okrajů nové vozovky.

Obec vykoupila výfrezky, které
vznikly při odstranění povrchu
komunikace na hlavním tahu
Rymicemi směrem na Kostelec
u Holešova. V lokalitách Na Nivě,
Za Humny, za zemědělskou farmou a mezi količínským a rymic-

Od poloviny dubna obec zaměstnává dalšího pracovníka. Je
jím místní občan, který byl dlouhodobě v evidenci úřadu práce
a jeho mzda je hrazena z dotace.
Úřad má tak 3 pracovníky, kteří
pečují o vzhled obce.

Naproti budovy školy, v lokalitě známé jako „Chytilovo,“ by
měly v budoucnu být rodinné
domy. Zahradu koupila obec
v exekuci v roce 2012 a už má
zpracovanou studii. V současné době vyřizuje stavební povolení na chodník, kanalizaci,
vodovod, plynovod a veřejné
osvětlení. Podle projektu zde
vznikne 6 stavebních parcel,
čtyři budou mít rozlohu cca
1 000 m², další dvě cca 600 m².
text: Jana Hlavinková

POHÁDKOVÉ HODINY DOTIKALY
V obecní knihovně proběhl
první půlrok v zrekonstruovaných prostorách velmi úspěšně.
Registrováno je 122 čtenářů, z
toho 64 do patnácti let. Půjčilo se 3570 knih obecních, či z
fondů Knihovny Kroměřížska a
Městské knihovny Holešov.
Při akci Pasování prvňáčků byla
vyhodnocena celoroční motivační soutěž Pohádkové hodiny. Malí čtenáři při každé třetí
návštěvě plnili úkol týkající se
známých pohádek, kreslili Krtka,
připomněli si postavu Večerníčka, kradli ponožky s Lichožrouty,
zjistili informace o ovečce nebo
vlastně beranovi Shaunovi. Celkem na ně čekalo 12 úkolů na
plánku hodin. Do soutěže se zapojilo 49 čtenářů. Nejúspěšnější-

mi byli za starší kategorii Aneta
Ančincová se všemi splněnými
úkoly, Elena Pavelková a Adam
Bílek se sedmi úkoly. V mladší kategorii byla konkurence daleko
větší, absolutním vítězem se stal
Pavel Bílek, o dva úkoly méně
splnil Šimon Pavelka. Dalšími
odměněnými byli Michaela a Tobias Tabarkovi, Kateřina Hamalová, Hana Zakopalová a Monika
Lajdová. V novém školním roce
na děti čeká soutěž o Rymicích a
okolí. Poděkování patří rodičům,
kteří pravidelně do knihovny
děti doprovází, najdou si čas i na
soutěžní úkoly a také místní škole, která děti ke čtení motivuje
nemalou měrou.
Od 30. července bude knihovna na měsíc uzavřena, půjčování

začne poslední týden v srpnu. V
průběhu Týdne knihoven se na
podzim dozvíme, zda byla naše
knihovna zvolena knihovnou
Zlínského kraje. Knihovny jsou
hodnoceny podle počtu svých
uživatelů, výpůjček, uspořádaných kulturních a vzdělávacích

akcí, čili podle statistických dat.
Ale kromě toho je pro ocenění
velmi důležitý i vzhled a vybavení interiéru, péče o knihovní
fondy a mimořádná činnost nad
rámec běžných povinností.
text: Martina Zakopalová

INFORMACE Z OBCE MŮŽETE ODEBÍRAT FORMOU SMS ZPRÁV ČI E-MAILU
Hlášení místního rozhlasu zní
dodnes snad v každé obci. Jedná se o tradiční způsob, jak obyvatelům sdělit informace o tom,
kdy nepoteče voda, kdy do obce
přijede pojízdná prodejna, nebo
kdy bude příští fotbalový zápas.
Ovšem obce, včetně Rymic, přistupují na další komunikační kanál, jak informovat místní o aktualitách, i když zrovna nejsou
doma a neslyší hlášení.
„Zejména mladí lidé chtěli,

abychom jim také posílali aktuality prostřednictvím sms či
e-mailu, protože často nejsou
doma a tím pádem neslyší rozhlas. Takže jsme od ledna spustili
novou službu hlasenirozhlasu.cz,“
vysvětlil starosta Martin Bartík.
K dnešnímu dni se k odběru
služby přihlásilo už 54 obyvatel.
Lidé si mohou vybrat, o jakých
událostech chtějí být informováni, např. o kulturních a sportovních akcích, o prodeji, výkupu,

sběru, plánovaných opravách,
odstávkách energií či o oznámeních z obecního úřadu. Také
si mohou zvolit, jestli chtějí informace zasílat sms zprávou,
e-mailem nebo oběma způsoby.
„Další přínos vidím v tom, že
sms či e-mail můžu lidem rozeslat
kdykoliv a zpráva se k nim dostane
rychleji. Kdežto tím, že na obecním úřadu nemáme záznamové
zařízení, musím být v určitou dobu
v kanceláři a oznámení namluvit

živě,“ uvedl další výhodu starosta.
Obyvatelé, kteří mají o službu
zájem, se mohou k odběru zdarma přihlásit vyplněním přihlášky
na obecním úřadě, na adrese
www.rymice.hlasenirozhlasu.cz,
stažením aplikace Hlášenírozhlasu na Google Play nebo prostřednictvím sms na čísle 774
724 136 ve tvaru RYMICE JMENO
PRIJMENI CAST OBCE CISLO POPISNE případně MAIL.
text: Jana Hlavinková
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NA TVRZI PROBĚHLA PREZENTACE MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Venkovské malotřídní školy
mají v historii českého školství
veliký význam. Představují totiž
hodnotu naší národní identity.
Sehrály důležitou úlohu především v době národního obrození
jako skutečné národní buditelky.
Pojem „málotřídní škola“ byl zaveden roku 1933. Obecně platí,
že za málotřídní školu lze ozna-
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čit takovou školu, kde se v jedné
nebo více třídách vyučují skupiny žáků různého věku. Existence
školy na vsi zvyšuje její prestiž.
Starostové si svých škol většinou
hledí a pyšní se jimi. Do budoucnosti „svých“ dětí jsou ochotni
investovat nemalé prostředky.
Důkazem toho jsou i naše nádherné školy. Proto se v rymické

tvrzi uskutečnila prezentace, kde
byly pozváni představitelé málotřídních škol z okresu Kroměříž. Děti z těchto škol si připravily
koláže, které si příchozí prohlédli. Žáci z místní základní školy si
připravily scénku o tom, jak se
pomíchala písmenka v abecedě. Starosta Martin Bartík pak
poděkoval paní ředitelce Haně

Pátkové a paní učitelce Leoně
Rousové za jejich dlouholetou
práci pro školu a obec. Poté už
se odpoledne neslo v neformálním stylu, paní učitelky připravily
občerstvení a všichni se mezi sebou živě bavili.
text: Hana Pátková,
Jana Hlavinková
foto: Jana Hlavinková
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KAŽDÉ MIMINKO DOSTANE NA PAMÁTKU RUČNÍKY S LOGEM OBCE
Už po desetiletí je zvykem vítat v obci nově narozené malé
obyvatele. Vítání občánků se
tak v Rymicích koná zpravidla
dvakrát za rok, podle počtu narozených dětí. Slavnostní událost se pokaždé koná v zasedací

místnosti obecního úřadu, kdy
starosta Martin Bartík a místostarosta Tomáš Odložilík připraví pro
rodiny dětí program. Nemůže
chybět slavnostní proslov spolu
s kulturním vystoupením dětí
z mateřské školy. Vždy si s paní

nar. 28. 12. 2017 - Michal Hausknecht
Jana a Michal Hausknechtovi

učitelkou nachystají básničky, či
písničku. Každá maminka dostane květiny a miminko originální
dárek v podobě sady ručníků
s logem obce. Rodiče si taktéž
na památku odnesou skleničky,
mýdlo se znakem Rymic a fi-

nanční dar v hodnotě 1 000 Kč.
Vítání se vždy koná v neděli tak,
aby si pak rodiny mohly zajít na
společný oběd.
text: Jana Hlavinková

nar. 31. 1. 2018 - Jana Kuklová
Veronika a Rostislav Kuklovi

SEZNAM AKCÍ

nar. 19. 2. 2018 - Dominik Helsner
Ester a Jan Helsnerovi

13 . července
Rocková zábava Press
27. července
Posezení se seniory (Trnkovjanka), od 17 hodin
17. srpna
Taneční zábava Expo-penzion, od 20 hodin
26. srpna
Hodové odpoledne, od13 hodin
15. září
Rymické kotlék, od 13 hodin
28. září
Drakiáda
26. října
Lampionový průvod, od 17:30 hodin
19. - 20. října
Strašidelný dům
26. - 28. října
Strašidelný dům
24. listopadu
Vepřové hody, košt slivovice
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DŮLEŽITÉ JE MÍT STÁLE NOVÉ KNIHY, ŘÍKÁ KNIHOVNICE
Není
knihovna
jako
knihovna. Jsou vesnice, kde
si téměř nikdo nechodí půjčovat knihy a knihovnice
marně vyhlíží čtenáře. Na
druhou stranu jsou obce,
kde počet milovníků knih
stoupá a v otevírací době se
v knihovně tvoří fronta. Své
o tom ví i místní knihovnice
Martina Zakopalová. Pětina
obyvatel si chodí pravidelně
půjčovat, rodiče s dětmi si
přijdou vybrat knížky a nechybí ani zábavný a naučný
program nejen pro nejmenší včetně soutěží. A v tom je
právě tajemství navštěvované knihovny. Akční knihovnice, stále nové knihy a aktivity nejen pro rodiče s dětmi.

a u vás máte hodně čtenářů.
Čím to podle vás je?
Důležité je mít neustálou
zásobu nových knih pro stálé
čtenáře. Kdyby si už neměli co
nového půjčovat, tak by sem
nechodili. Z Knihovny Kroměřížska máme zapůjčeny výměnné
soubory stodvaceti knih třikrát
až čtyřikrát ročně. V podstatě
každé tři měsíce se dá vybírat
z nových knih. Mohou si vybrat
žánr nebo i konkrétní knihy. Také
mám možnost půjčit si knihy
Jak se změnila návštěvnost z Městské knihovny Holešov.
knihovny po tom, co jste se přestěhovali do větších prostor?
Můžou lidé přinést knížky
Dříve byla knihovna na ploše 3 a časopisy, které se jim válí
krát 5 metrů, musely se tam ve- doma? Využijete je?
jít všechny knihy. Bylo to o tom,
Ano, můžou. Bereme knihy jaže si čtenáři rychle vybrali knížky kýchkoliv žánrů, nesmí být však
a odešli, nebyl prostor pro to zů- značně poškozené, nebo příliš
stat. Teď už zůstanou. V původní staré. Knížky, které mi tady chyknihovně byla návštěvnost oko- bí, doplním, to co neupotřebím
lo 30 lidí během otevírací doby, dám dál, konkrétně do knihovny
minulý týden tady v nových v Holešově. Knihovnice knížky
prostorách bylo 73 lidí v rozme- roztřídí, podívá se do online kazí dvou hodin. Stála tady velká talogu a například zjistí, že práfronta. Standardně chodí okolo vě tato kniha chybí v některé
50 čtenářů. Ze začátku jsem si z vesnických knihoven. To, co se
myslela, že je to jen zvědavost, nepošle dál, prodávají v Holešože se přišli podívat do nových vě na burze za pár korun. Takže
prostor, ale ne, velký počet ná- opravdu každá kniha najde své
vštěvníků chodí neustále a je upotřebení.
vidět, že sem chodí rádi.
Co ráda čtete vy?
Kolik máte čtenářů a kdo si
Aktuálně čtu Radku Třeštíkonejčastěji chodí půjčovat knihy? vou, mám ráda Johna Irwinga
Zapsaných čtenářů máme 121, a z naučné literatury knížky
což je v podstatě pětina vesnice. o přírodě.
Nejvíce si chodí půjčovat předškoláci a žáci prvního stupně základní školy, ženy mezi 30 a 50 lety
a senioři. Například
v rámci
Noci s Andersenem tady byly děti
z místní mateřské a základní školy
a zapsalo se jich hned 12. Přibývá
i mužů, chodí tatínkové s dětmi.
Dříve chodily jen maminky. Takže teď se snažím, abychom měli
i knihy pro muže, kteří mají největší zájem o válečnou literaturu
a detektivky.

děkuji. V soutěži totiž hlasují
čtenáři právě prostřednictvím
facebooku, tudíž není příliš objektivní. Zato obec i holešovská
knihovna, pod kterou metodicky
spadáme, nás nyní nominovala
do soutěže o nejlepší knihovnu
ve Zlínském kraji. Máme totiž
velký počet čtenářů, půjčujeme hodně knih a máme krásně
opravenou knihovnu. Nejlepší
knihovnu tady vybírají odborníci, takže ocenění je objektivnější.

Přihlásili jste se do soutěže
Knihovna JINAK, která je určená pro akční knihovny. Co
tedy děláte jinak?
Celoročně u nás probíhá soutěž pro děti, letos jsou to „Pohádkové hodiny“. Při každé třetí
návštěvě knihovny děti dostanou úkol. V červnu pak základní
škola pořádá slavnostní pasování prvňáčků a při té příležitosti
vyhlásím vítěze dvou kategorií,
kteří dostanou knižní odměnu.
Musím říct, že děti plnění úkolů
baví, jsou přirozeně soutěživé.
V této tradici pokračuji po předchozí knihovnici paní Evě Fuitové. Také jsme se zapojili do aktivity Noc s Andersenem, což je
celorepubliková akce, která má
v dětech vzbudit zájem o čtení. Měli jsme i herní odpoledne
a mám v plánu zorganizovat
soutěžní dopoledne. V knihovně také probíhá kurz anglických
zpívanek s Michaelou Solařovou,
o prázdninách pod jejím vedením i příměstský tábor.
Co se týče samotné soutěže Knihovna JINAK, tak už teď
vím, že jsme skončili na 4. místě z 97 přihlášených knihoven.
Jsou vesnice, kde lidé do
Na facebooku jsme posbírali
215 liků, za což všem hlasujícím knihovny téměř nechodí
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Proč je podle vás čtení důležité a co přináší?
Čtení je relax, trávení volného
času a myslím si, že je to mnohem lepší, než hrát hry na počítači. Čtení děti rozvíjí, zírání do
monitoru moc ne.
Jak jste se stala knihovnicí?
Předchozí paní knihovnice Eva
Fuitová vedla knihovnu dlouhá
léta. V roce 2014 skončila kvůli
plnění babičkovských povinností a pan starosta za ni hledal
náhradu. Moje maminka je vedoucí knihovny v Holešově, takže jsem díky ní měla ke knihám
vždy velmi blízko. Takže na její
popud jsem se přihlásila s tím, že
ona mi bude v době, kdy budu
v knihovně, hlídat děti. Musím
říct, že paní Fuitová měla vše velmi dobře nastavené, pořádala
soutěže pro děti a měla velkou
čtenářskou základnu. Já vlastně
navazuji na její práci.
Jaké máte plány do budoucna?
Přemýšlím o rozšíření otevírací
doby, musím si ale vyřešit hlídání. Také uvažuji, jak vše skloubit,
abych zvládla být knihovnicí
i poté, co po mateřské dovolené
opět nastoupím do zaměstnání.
Do prázdnin chci ještě vymyslet
nějakou akci pro děti, soutěže,
rébusy či zábavné odpoledne.
text: Jana Hlavinková
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FOTBALISTÉ VYCHOVÁVAJÍ NADĚJE ŽÁKOVSKÉHO FOTBALU, MUŽŮM SE DAŘÍ
Fotbalový oddíl Sokol Rymice
započal sezonu 2017/18 vynikajícími výsledky, když v prvních
čtyřech utkáních neztratil ani
bod. Fotbalisté Rymic dokázali
hned v prvním utkání porazit SK
Břest, který minulý ročník působil
ve vyšší třídě a byl tak automaticky pasován do pozice favorita na
prvenství v tabulce III. třídy sk. A.
Vesměs se podařil celý podzim,
kdy rymičtí skončili na předních
pozicích s bilancí 13 zápasů a 10
výher. Celou sezonu táhl produktivitu celého týmu útočník Pavel
Plhal, který nastřílel obdivuhodných 43 gólů. Platilo to i v jarní
části, kdy se však potvrdilo, že pokud nemá nejlepší střelec zrovna
formu, tým má potíže s produktivitou. I proto se z většiny jaro
Sokolu Rymice příliš nepovedlo.
Připsal si nelichotivou šňůru čtyř
porážek v řadě a v tabulce klesl

na 6. příčku. Ke konci sezony však
šly výkony týmu, jenž vede trenér
Jiří Kaňa, opět nahoru a hra byla
zase produktivní. Hlavně ale přinášela cenné body do tabulky.
Sezonu tým zakončil na uspokojivé 5. pozici, což naplnilo očekávání ze začátku sezony. V uplynulém ročníku se také založilo
nové mládežnické družstvo po
tom, co skončilo své působení
poslední dorostenecké. Jedná
se o pokus opětovného vzkříšení
kvalitního okresního žákovského fotbalu, který se v Rymicích
dlouhá léta hrál a funkcionáři Sokola dělají vše pro to, aby se hrál
i nadále. Dík patří zejména trenérům Antonínu Markovi, Davidu
Odložilíkovi a Evženu Horákovi
za obětavost a starost o mládež.
Starší přípravka, za kterou smějí
hrát děti narozené v roce 2007
a mladší, v první sezoně nepatřila

sice mezi ty nejlepší, ale v týmu
se začaly objevovat nové naděje rymického fotbalu, jež jsou
příslibem do budoucna. Pro přípravku byly také zakoupeny nové
branky a tréninkové pomůcky, za
což patří velké poděkování obci.
Činnost Sokola však nespočívala
pouze ve fotbale a dění kolem
něj, ale také v pořádání podzim-

ní drakiády, únorového vodění
medvěda, dětského dne na hřišti
či sběru starého železa v obci. Za
organizaci akcí a chod Sokola si
vděk zaslouží jeho výbor, předseda Zdeněk Machovský a všichni,
co se do událostí pořádané fotbalovým oddílem s vervou zapojují a napomáhají jeho prosperitě.
text: Martin Kaňa

HASIČI MAJÍ V PODHOSTÝNSKÉ LIZE NAŠLÁPNUTO K ÚSPĚCHŮM
Sbor dobrovolných hasičů
pořádal v květnu soutěž na místním hřišti. Mladší žáci Pohár mládeže vyhráli ,a i muži a starší žáci
mají velmi dobře našlápnuto,
aby dosáhli minimálně stejných
úspěchů, jako v loňském roce.
„Bylo tady 25 mužských man-

BAVÍME SE
S ANGLIČTINOU
Ve středu 13. června u nás
proběhl již devátý ročník setkání žáků 4. a 5. ročníků z okolních
škol, kteří si přijeli vyzkoušet své
konverzační schopnosti v anglickém jazyce. Setkání se zúčastnilo celkem devět škol a konverzace proběhla pod odborným
dohledem poroty. Poděkování
patří i sponzorům, kteří nám pomohli tuto náročnou akci uskutečnit. Odměny poskytli: Barum
Continental, Z STUDIO, firma
Raab Holešov, Wastex Holešov
a Agrodružstvo Roštění.
text: Hana Pátková

šaftů, 8 ženských a 23 mužstev
starších a mladších žáků. Jednalo
se o soutěž okresů Přerov, Zlín
a Kroměříž. Účast byla opravdu
veliká i co se návštěvníků týče,“
popsal soutěž starosta sboru Josef Fuksa.
Soutěž dospělých probíhala
jako příprava, než začne Podhostýnská liga. Muži i ženy si chtěli
vyzkoušet, jak na tom jsou, než

odstartuje opravdová soutěž.
Rymičtí muži skončili třetí, ženy
páté. „Loni jsme koupili novou
kvalitní mašinu a myslím si, že
muži mají velkou šanci umístit
se na předních příčkách Podhostýnské ligy. Loni byli v celkovém
hodnocení šestí ze třiceti družstev. Je dobré, že kluci jsou věkově u sebe, před pár lety soutěžili
za starší žáky, a tak už jsou zku-

šení. Děti trénují dvakrát týdně,
což se velmi dobře projevilo už
loni, kdy také dosáhli úspěchů,“
popsal tréninky Fuksa. Rymický
rodák Josef Fuksa se hasičskému
sportu věnuje už 50 let a hlavně
jeho zásluhou se družstva Rymic
pravidelně umisťují v horních
příčkách hodnocení ligy.
text: Jana Hlavinková

CENÍK ZA ZAPŮJČENÍ OBECNÍ TECHNIKY
multikára s výsuvným žebříkem 10 metrů
motorový drtič větví
vibrační deska 160 kg
provětvovací motorová pila (délka 3 metry)
autodoprava multikárou včetně řidiče
sekací kladivo
plotostřih
traktor značky ZETOR
multikára 1,8 t 	
použité betonové chodníkové dlaždice 30x30 cm
cihelný drcený recyklát

100 Kč/den
100 Kč/den + benzín
100 Kč/den + benzín
100 Kč/den + benzín
20 Kč/km
100 Kč/den
100 Kč/den + benzín
400Kč/hodina
20 Kč/km
3 Kč/ks
zdarma
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RYMICE A JANKOVICE UZAVŘELY PARTNERSTVÍ S POLSKOU OBCÍ SITNO
V podvečer 22. června byla
podepsána dohoda o partnerství mezi obcí Rymice a polskou
obcí Sitno. Stalo se tak na společném setkání zastupitelstev
obcí Rymice a Jankovice a polské devatenáctičlenné delegace. Tu kromě starosty (v polštině wójt) tvořili zástupci rodiny
Djadjové. Dohodu podepsali za
Rymice starosta Martin Bartík,
za Jankovice starosta Miroslav
Darebník a za polskou (obec =
gmina) Gminu Sitno wójt Marian
Tadeusz Bernat.
„Předci rodin Daďových a Doleželových, kteří už desítky let
žijí v Sitně, totiž pochází z Rymic

a Jankovic,“ vysvětlil starosta
Martin Bartík.
Obě moravské obce budou se
Sitnem spolupracovat v oblasti
kultury, poznávání a vzdělání.
Polská delegace ještě v pátek
večer navštívila Jankovické muzeum a ubytovala se v rusavském Penzionu Ráztoka. Sobotní
program Poláci zahájili návštěvou svatého Hostýna, odpoledne poseděli s obyvateli Jankovic
a v podvečer přejeli do Rymic.
Rymická Schola, v rámci svých
oslav 10. výročí založení, připravila pro polskou skupinu kulturní
program do pozdních večerních
hodin. Polské rodiny se také

osobně setkaly s paní Alenou
a Veronikou Žákovou, které jsou
potomky poslední rymické rodiny Daďovy. V neděli ráno se
polská návštěva zúčastnila mše
svaté v našem kostele sv. Bartoloměje, a položila věnec na hrobě paní Františky Daďové. Wójt
Marian Tadeusz Bernat pozval
před svým odjezdem na oplátku
obyvatele naší obce do Sitna na
dožínkové slavnosti. Gmina Sitno se skládá z 21 vesniček s počtem obyvatel 6766 a rozlohou
112 km2.
Rodina paní Emilie Diadia-Szwajkowska ze Sitna pátrala po
svých předcích a z dostupných

kronik zjistila, že jejich předkové přišli do této polské oblasti
v roce 1861 z Moravy. Konkrétně
Jan Daďa (narozen 1824 v Jankovicích) spolu s manželkou
Annou (rozenou Stoklasovou),
a jejich dětmi, které se narodili
v Rymicích (Františka 1851, František 1852, Josef 1854, Ernestyna
a Vincent1860). Spolu s touto rodinou přišlo do Sitna tou dobou
celkem 30 dalších moravských
rodin. Záhadou ale stále zůstává,
proč se celé rodiny stěhovali 600
km daleko.
text a foto: Jana Hlavinková

Zleva: Wójt Marian Tadeusz Bernat, starosta Rymic
Martin Bartík a starosta Jankovic Miroslav Darebník.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VOLILO NOVÉ FUNKCIONÁŘE
Členové mysliveckého sdruže- vých funkcí byli zvoleni:
ní Olší Rymice pořádali 18. května volby do výboru. Do jednotli- předseda: Jan Lysák

místopředseda: Jiří Smýkal
hospodář: Josef Smýkal
jednatel: Jan Očadlík

pokladník: Evžen Fuksa
myslivecká stráž: Roman Lysák
a Jiří Smýkal.

OSLAVILI JSME 10. VÝROČÍ SCHOLY RYMICE
Naše Schola působí v rymické farnosti již deset let. Za tento
velký dar jsme chtěli poděkovat
a oslavit příležitost se všemi, kdo
v naší Schole působili nebo jsou
jejími podporovateli. Od vzniku
Scholy prošlo souborem asi kolem 30 lidí a nyní aktivně zpívá
a hraje kolem patnácti členů.
V sobotu 23. června jsme tedy

zahájili oslavu výročí slavnostní
mší svatou celebrovanou biskupským delegátem pro pastoraci P. Petrem Bulvasem, který
v naší farnosti před lety působil.
Slavnost pokračovala v areálu obecního úřadu společným
obědem a vystoupením Scholy.
Během odpoledne jsme také
popřáli k 25. výročí kněžství na-

šemu panu děkanovi P. Jerzy
Walczakovi. V den oslav jsme byli
také poctěni návštěvou z Polska
z naší nové partnerské obce
Sitno. Večer patřil kapele Showband Pavla Březiny, která roztančila jak české, tak polské účastníky. Přítomnost našich nových
polských přátel dobře zapadla
do programu oslav a myslím, že

jsme družbu započali úspěšně.
Velké díky patří těm, kdo přijali
naše pozvání i těm, kdo se podíleli na přípravě a organizaci dne.
Vyprošujme Schole do dalších
let vytrvalost, dostatek nových
členů a Boží požehnání.
text: Lucie Cápíková
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NA SETKÁNÍ MUZIKANTŮ SE SJELI LIDÉ ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ
1. červencový den se do Rymic sjeli všichni příznivci dechové a lidové hudby. Konal se tady
už 14. ročník Setkání muzikantů
a vystoupily kapely z celé Moravy i ze Slovenska. Rymice se tak
opět více dostanou do povědomí veřejnosti, protože na akci
jezdí lidé ze širokého okolí.
Jako první zahrála rodinná ka-

14

pela Veselanka z Valašska a poté
vystoupila omladina z Martinic
v dobových krojích. Děti s maminkami a babičkami zazpívaly lidové písničky, zatancovaly
a zarecitovaly. Za své vystoupení sklidily velký potlesk. Pak
postupně zahrály kapely Vacenovjáci, Pavlovanka a Záhorienka ze Slovenska. V přestávkách

se postupně losovala tombola,
celkem bylo připravených téměř 100 cen. Hlavní cenu zakoupila Obec Rymice a byla jí
benzínová sekačka. Téměř 300
posluchačů zůstalo v areálu
obecního úřadu až do večerních hodin, někteří šli domů až
v noci. Večer jim k tanci a poslechu hrála Pavlovanka z Pálavy

a málokdo zůstal sedět, taneční
prostor se čím dál více zaplňoval. Setkání muzikantů se konalo pod záštitou Josefa Smýkala,
příští rok se uskuteční jubilejní
15. ročník. Celým dnem provázel Karel Hegner.
text a foto: Jana Hlavinková
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PŘEDŠKOLÁCI BYLI SLAVNOSTNĚ PASOVÁNI NA PRVŇÁČKY
Na konec školního roku se
vždy těší všechny děti. Na dva
měsíce si odpočinou od svých
povinností a čeká je spousta
prázdninových zážitků. Jeden
takový velký zážitek měly předškolní děti už 28. června, kdy je
paní ředitelka mateřské školy
Hana Pátková spolu se starostou Martinem Bartíkem pasova-

li na prvňáčky.
Předškoláci se tak rozloučily
se školkou, s paní učitelkami
a s kamarády, ale jen pomyslně.
Většina z nich bude po prázdninách chodit do místní základní školy, která sídlí ve stejné
budově.
Do příprav slavnostního pasování se zapojila celá školka

i škola, děti si pro své kamarády,
rodiče a prarodiče nachystaly
vystoupení. Zahrály zábavnou
a zároveň poučnou scénku, zatancovaly i zarecitovaly.
Poté starosta poděkoval
i paní učitelkám za jejich celoroční práci a předal jim kytičku.
Při této příležitosti odměnila
své malé čtenáře i paní knihov-

nice Martina Zakopalová. Děti,
které mají zájem a rády soutěží, dostávaly během roku úkoly
a ti nejšikovnější byly v pátek
vyhodnoceni a dostaly tašku plnou dárků.
text: Jana Hlavinková
foto: P. Hejníčková
a J. Hlavinková
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BOHUŠ PŘIŠEL O MILIONY A TAK SKÁCEL MÁJ
Scénku s nezapomenutelného filmu Dědictví si připravil
místní spolek Rymická strašidla,
z. s. na úvod zábavného podvečera spojeného s kácením máje.
Na představení o tom, jak vesnický chasník Bohuš v dědictví
přišel k milionům, se přišla podívat celá vesnice a všichni se

dobře bavili.
Poté, co se
Bohuš dozvěděl, že vlastně milionář není, skácel s kamarády
máj. Pak program pokračoval
v areálu obecního úřadu, kam
až ze Slovenska dorazila skupina šermířů Bellatores. Celkem
měla připravena tři vystoupení.
Předvedli historický šerm, ukáza-

li středověkou popravu a za tmy
vypukla ohnivá show. Také kouzelník Aleš Krejčí naučil přítomné jedno kouzlo s kapesníkem
a do magie zapojil i diváky. Před
osmou večerní všichni čekali, až
vystoupí hudební skupina Leon,
která natočila s Rymickými strašidly hudební klip ve Strašidel-

ném domě. A o hodinu později
už k tanci a poslechu hrála holešovská skupina Brixenband.
Samozřejmě nechyběly ani speciality z udírny a celým večerem
provázela dobrá nálada.
text a foto: J. Hlavinková
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