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Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 16. a 17. října 2010
1058
233
176
106
109
139
103
59
67
66

Česká strana sociálně
demokratická
Ing. Martin Bartík
Ing. Svatopluk Procházka
Bc. Konečná Andrea
Josef Jurášek
Roman Plšek
Jan Lysák
Janalíková Petra
Kratochvíl Tomáš
Horáková Petra

1149
132
128
120
169
151
81
153
91
124

Sdružení nezávislých
kandidátů Rymice
Ing. František Fuit
Vlastimil Kolařík
Miroslav Kužela
Josef Bakalík
Milan Hausknecht
Smýkal Josef
Tomáš Odložilík
Renata Žeravová
Jiří Kaňa

•

•

(Čísla u jednotlivých
kandidátů či stran určují
počet hlasů, které jim
voliči odevzdali)
Z 491 oprávněných voličů v Rymicích volilo
328 občanů. Účast ve
volbách byla tedy 67 %

Do obecního zastupitelstva bylo zvoleno těchto 9 občanů:
za Českou stranu sociálně demokratickou
Ing. Martin Bartík, Ing. Svatopluk Procházka, Roman Plšek, Andrea Konečná - dne 8. listopadu
2010 se Bc. Konečná Andrea vzdala mandátu a na uvolněné místo postoupil Josef Jurášek
za Sdružení nezávislých kandidátů Rymice:
Josef Bakalík, Tomáš Odložilík, Milan Hausknecht, Ing. František Fuit, Vlastimil Kolařík, - dne
29. října se Ing. František Fuit vzdal mandátu a na uvolněné místo postoupil Miroslav Kužela
V pátek 12. listopadu 2010 byl za starostu obce zvolen pan Ing. Martin Bartík (zvolen 9 hlasy
v tajném hlasování),, místostarostou obce se stává pan Miroslav Kužela (zvolen 7 hlasy v tajném hlasování, 2 volitelé se zdrželi)

Všem zvoleným zástupcům obce blahopřejeme, všem kteří kandidovali děkujeme.
Ochutnávka zabijačkových specialit - Obecní úřad a nové obecní zastupitelstvo zve všechny občany v sobotu 4. prosince na ochutnávku zabijačkových specialit. Začátek je
již v 8 hodin ráno. Součástí bude i jarmark výrobkků dětí z místní školy. Souběžně
s ochutnávkou proběhne i tradiční košt slivovice. Půllitrové vzorky můžete doručit
na obecní úřad starostovi obce.

Adventních koncert -

Schola Rymice, spolu s hudebnín oddělením a

sborem při škole Rymice si dovolují pozvat všechny své příznivce, rodiče i
známé na další z řady Adventních koncertů,který se uskuteční v neděli 19.
prosince v 15 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Rymicích.

Tradiční vánoční nadělování a zpí
zpívání koled

u vánočního stromu se bude konat

poslední školní den letošního roku. Tedy ve středu 22. prosince 2010 v 16 hodin před obecním úřadem. Všechny rymické děti i dospělí jsou zváni. Dárky a pohoštění budou připraveny,
letos i s překvapením.

Vážení spoluobčané.
V měsíci říjnu proběhly volby do obecních zastupitelstev a máme od té doby zvolené nové zastupitele.
Chtěl bych proto poděkovat minulému zastupitelstvu, které v čele se starostou Josefem Fuksou řídilo obec v letech
2006-2010. V uplynulých čtyřech letech se dařilo v obci udržet tradiční kulturní akce, jako jsou kácení máje, festival dechovek, setkání seniorů, hodové zábavy atd. Také investiční činností se Rymice posunuly o kousek dál.
Podařilo se opravit chodník od obecního úřadu ke hřbitovu, zrekonstruoval se kříž na Nivě, vybudovali jsme novou
komunikaci v Hejnici a za školou. Pro děti jsme ve škole vybudovali nové hřiště. Na obecním úřadě jsme znovu
otevřeli rymickou knihovnu a také tzv. Czech Point, což je místo, kde se dají pořídit výpisy registrů státních institucí. V letošním roce se starostovi podařilo získat finance na opravu autobusové zastávky a také na rekonstrukci
veřejného osvětlení v dolní části obce.
Za nově zvolené zastupitele chci poděkovat občanům za vyjádřenou důvěru při letošních komunálních volbách. Budeme se snažit navázat na všechny kulturní tradice v obci a také budovat a zvelebovat Rymice ku prospěchu všech spoluobčanů.
Ing. Martin Bartík, starosta obce

Úprava prostor u autobusové zastávky
Tento projekt byl zpracován ve spolupráci s místní akční skupinou Moštěnka pod názvem Zlepšení vzhledu
obce – Tradice stromů přátelství. Žádost o poskytnutí dotace na tento projekt byla podána na Státní zemědělský
intervenční fond – Program rozvoje venkova. V rámci projektu bylo provedeno odstranění nevhodných stromů,
dřevin a zeleně, - bourání dlažeb a starého přístupového chodníku, realizace nových dlažeb včetně obrub, terénní
úpravy výsadba stromů a keřů, rekonstrukce čekárny dlažba, výměna oken, úprava vstupu, lavice, fasáda, umístění
mobiliáře (4 lavičky, 2 odpadkové. koše, 1 informační tabule). Součástí projektu byla i rekonstrukce 7 stožárů veřejného osvětlení včetně rozvodů. Práci provedla firma Zemstav Kroměříž. Celkové výdaje projektu činily 741 000
Kč, z toho dotace 537 750 Kč, vlastní spoluúčast 203 250 korun. Díky projektu vznikne nová tradice výsadby
stromů přátelství, která bude spojena s obnovou zeleně v obci. Každým rokem by měl být v obci vysazen strom
připomínající přátelství obyvatel v obci. Na této tradici by se měli podílet místní spolky a škola.
Myslím si, že tyto nově zrekonstruované prostory přispějí k pěknému vzhledu naší obce a věřím, že se
k těmto prostorám budeme umět chovat, tak aby nám vydržely co nejdéle a sloužily nám všem.
Josef Fuksa

Usnesení č. 30/2010 z 34. zasedání ze dne 13. dubna 2010
Schválilo
• Definitivní podobu změny územního plánu
• Prominutí poplatku na sběr a likvidaci komunálního odpadu na rok 2010 osobám, které po celý
rok žijí mimo naši obec. Jedná se o : Kateřinu
Markovou a její dceru Sofii Petuelli, Barboru
Hromadovou a Lenku Faciníkovou.
• Rozpočtové opatření č.1/2010
• Uvolnění financí na akce „stavění máje“ a „oslavy 65.výročí osvobození“
• Účast Obce Rymice na dražbě nemovitosti č.p.32
v k.ú Rymice se stanoveným maximem 1 mil.Kč
• Příspěvek 7 000,- Kč pro žáky TJ Sokol Rymice
na autobus

Z jednání obecního úřadu
(usnesení obecního úřadu) za dobu od února do
září 2010)

Usnesení č. 28/2010 z 32. zasedání ze
dne 2. února 2010
Schválilo
• Rozpočtové opatření č.6/2009.
• Pana Jana Pospíšila jako přísedícího u Okresního
soudu Kroměříž na období 2010 –2014.
• Smlouvu se Zlínským Krajem na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2010 ve výši 41 860
Kč.
• Uvolnění 600 000 Kč z rozpočtu obce na pokrytí
vlastních zdrojů v případě schválení dotace
z POV na rekonstrukci veřejného osvětlení.
• Převedení zisku hospodaření ZŠ a MŠ Rymice za
rok 2009 a to 7000 Kč do fondu odměn a 30
410,52 Kč do fondu rezervního.
• Vyškrtnutí pana Antonína Přikryla ze seznamu
dlužníků poplatků.
• Uspořádání zájezdu do vinného sklepa
v Hodoníně dne 20.3.2010.
• Kladné stanovisko pro účely stavebního řízení
k vybudování stolařské dílny manželů Cápíkových na pozemku p.č.711 v k.ú Rymice.
• Převedení pozemku p. č. 531/5 v nově připravované změně územního plánu ze stavební parcely
na ostatní plochu.
• Placení nájemného novým nájemcem bistra od
měsíce března 2010.
• Budovu fary v Rymicích památkou místního
významu.

•

Neschválilo
Záměr o pronájmu pozemku p.č.770 v k.ú Rymice
firmě Solární družstvo Brno

•

Vzalo na vědomí
Zvolení p. Ladislava Plhala předsedou kontrolní
komise

•
Usnesení č. 29/2010 z 33. zasedání ze dne 4. března
2010
Schválilo
• Pokračování jednání s firmou Solární družstvo
Brno o výstavbě fotovoltaické elektrárny
• Cenu 450 Kč/m2 pro prodej stavebních pozemků
703/4, 703/5, 703/6
• Bezúročnou půjčku Římskokatolické farnosti
Rymice ve výši 500 000 Kč
• Možnost bezúplatného nabytí fotbalového hřiště,
p.č.614/6 v k.ú Rymice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
• Příspěvek ZŠ a MŠ Rymice 1000 Kč na dopravu
na přehlídku divadelních souborů
• Nájemní smlouvu na provozování Bistra Rymice
•

Neschválilo
Zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č.770
v k.ú Rymice

•
•

•

•

Usnesení č. 31/2010 z 35. zasedání ze dne 29. dubna 2010
Schválilo
• Smlouvu o zřízení věcného břemena mezi Solárním družstvem, Příkop 843/4, 602 00 Brno 1 a
Obcí Rymice na pozemcích p.č. 514/4 a p.č.770
v k.ú. Rymice
Pověřilo
Starostu Obce Rymice p. Josefa Fuksu podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemena (viz bod 1)
Vzalo na vědomí
Rezignaci p. Plhala na post zastupitele
Složení slibu nového zastupitele p. Miloše Chmurčiaka

Usnesení č. 32/2010 z 36. zasedání ze dne 7. května 2010
Neschválilo
Na 35. zasedání ze dne 29.4.2010 projednávaný bod
7) ;Smlouva o zřízení věcného břemene a podmínkách jeho realizace; nemohl být přijat, protože jeden
člen zastupitelstva hlasující pro tuto smlouvu neměl
v tu dobu hlasovací právo a pro tuto smlouvu hlasovali pouze 4 platní zastupitelé. Smlouva tudíž nebyla
schválena.
Schválilo
Smlouvu č. 10002 s firmou EMKaD, spol. s r.o. na
rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu
znějící na částku 1,1 milionu Kč.

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

Současné zastupitelstvo nebude do doby konání
nových voleb do zastupitelstev na podzim 2010 dále
na svých zasedáních jednat o výstavbě fotovoltaické
elektrárny na území obce Rymice
rekonstrukci chodníku od brány firmy Ekodrill po
vstupní branku do areálu OÚ od firmy Zemstav
Kroměříž za částku 239 310,51 Kč.
Vzalo na vědomí
Rezignaci p. Ladislava Horáka na post zastupitele
Složení slibu nového zastupitele p. Miloše Chmurčiaka
Petici proti výstavbě FVS na území obce Rymice.

Usnesení č. 33/2010 z 37. zasedání zastupitelstva
ze dne 25.května 2010
Neschválilo
Odvolání Josefa Fuksy z funkce starosty Obce
Rymice.
Schválilo
Uvolnění částky 30 238,- Kč z rezervního fondu ZŠ a
MŠ Rymice na výměnu zadních vstupních dveří na
budově školy.
Opatření: smlouvy a dokumenty týkající se Obce
Rymice bude spolu se starostou podepisovat i místostarosta a bez souhlasu zastupitelů může starosta
rozhodovat o výdajích do 10 000,- Kč.
Smlouvu s Jihomoravskou plynárenskou na vybudování plynových přípojek ke stavebním parcelám č.
703/4-703/10 za částku 191 300,- Kč.
Smlouvu na opravu chodníku firmou Zemstav
Kroměříž dle smlouvy č.4/2010 za částku 242 793
Kč místo původně schválených 239 311 Kč.
Vybudování dešťové vpusti na Nivě firmou Zemstav
Kroměříž za částku 50 139,- Kč.
Vzalo na vědomí
Zprávu kontrolní komise, která je vypracována na
základě dopisu „Výzva k uzavření smlouvy – předžalobní výzva“, který obdržel každý ze zastupitelů doporučeně 13.5.2010 od Solárního družstva Brno.

Usnesení č. 34/2010 z 38. zasedání zastupitelstva
ze dne 24.června 2010
Schválilo:
Rozpočtové opatření č.2/2010
Kupní smlouvy na prodej obecních pozemků:
p.č. 703/6 výměra 615m2 v k.ú. Rymice
panu Rostislavu Kuklovi DiS., bytem Višňovce 834,
Hulín 768 24 a paní Mgr. Veronice Kuklové bytem
Višňovce 834, Hulín 768 24.

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

p.č. 703/8 výměra 823m2 v k.ú. Rymice
panu Ing. Pavlu Plhalovi, bytem Havlíčkova 1389/15,
769 01 Holešov a pani Bc. Janě Plhalové bytem
Havlíčkova 1389/15, 769 01 Holešov.
p.č. 703/7 výměra 807m2 v k.ú. Rymice panu Davidu Odložilíkovi DiS., bytem Rymice 94, 769
01 Holešov a pani Lence Odložilíkové, bytem Rymice 24, 769 01 Holešov.
p.č. 703/5 výměra 775m2 v k.ú. Rymice panu Josefu Staňkovi, bytem Na Nohyláku 1384/29,
767 01 Kroměříž, a pani Ing. Evě Staňkové, bytem
Na Nohyláku 1384/29, 767 01 Kroměříž. za cenu
450Kč/m2 za podmínek zřízení předkupního práva a
zápisem stavby RD nebo rozestavěné stavby do KN
do 4 let od podpisu kupní smlouvy pod smluvní pokutou. Notářské poplatky uhradí nabyvatelé a daň
z převodu nemovitostí uhradí převodce.
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Obcí
Rymice a Petrem Ludkou a Martou Ludkovou.Týká
se pozemku 703/9 v k.ú. Rymice o výměře 838 m2.
Neschválilo:
Žádost pana Luboše Janalíka o prodloužení termínu
začátku stavby

Usnesení č. 35/2010 z 39. zasedání ze dne 16.srpna
2010
Schválilo:
Prodej pozemku p.č.703/12 v k.ú.Rymice panu
Mašláňovi nar. 19.4.1988 bytem Třebětice 83, Holešov 76901, za cenu 450 Kč/ m2 za podmínek zřízení
předkupního práva a zápisem stavby RD nebo rozestavěné stavby do KN do 4 let od podpisu kupní
smlouvy pod smluvní pokutou. Notářské poplatky
uhradí nabyvatelé a daň z převodu nemovitosti uhradí
převodce.
Rozpočtové opatření č. 3/2010
Smlouvu s Ing. Procházkou jako odpovědné osoby za
provoz kanalizace Obce Rymice
Smlouvu o bezúročné výpůjčce mezi Obcí Rymice a
Římskokatolickou farností Rymice na částku 500
tisíc korun
Usnesení č. 36/2010 z 40. zasedání dne 27.září
2010
Schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2010
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Rymice
Nákup oběhového čerpadla do kotelny školy do výše
20 000 Kč
Rozdání stolních kalendářů mikroregionu v částce
6000 Kč do domácností zdarma

Myslivecké sdružení Olší Ry
Rymice
Historický úlovek - 2. října letošního roku v 16 hodin ulovil
člen našeho sdružení pan Josef Smýkal na rymickém katastru v
části zvané Blaní divoké prase. Úlovek vážil 50 kg a byl to
historicky prvý zaznamenaný úlovek divokého prasete na našem
území. Úspěšnému střelci blahopřejeme !

Výlet na hrad Buchlov, vepřové hody na Smraďavce, prohlídku leteckého muzea v Kunovicích a společný večer strávený
s harmonikářem nad vínem či burčákem ve vinném sklepě
v Polešovicích – to vše se odehrálo v sobotu 25. září 2010 za hojné
účasti myslivců i ostatní veřejnosti. Fotografie jsou k dispozici na
obecních stránkách v kolonce spolky - myslivecké sdružení Olší.
(http://www.rymice.cz/spolky-208/)

Bobři - na křtěnském potoku

byly zaznamenány stopy po působení bobrů.Pod mostkem přes potok malá bobří hráz vystavěná
z nanosených větví, po obou březích stopy po bobří práci. I o
tomto jevu se dá mluvit jako o historicky první písemné zmínce o
výskytu bobrů na našem katastru.

Pozvánka
Hlavní hon - Myslivecké sdružení Olší zve občany na
hlavní hon konaný v sobotu 11. prosince 2010. Sraz
účastníků je již v 8:30 hodin ráno u pohostinství paní
Křížové.
.
Miroslav Kužela – hospodář sdružení

Volby do Senátu Parlamentu České Republiky ve volebním obvodu č. 76 Kroměříž
konané 16. -17. a 22. – 23. října 2010
Do Senátu v 1. kole kandidovali : Miloš Malý Mgr. - ČSSD; Zdeněk Janalík PaedDr. – ODS; Jaroslav Adamík
Ing. – KSČM; Zdeněk Pánek Mgr. - KDU-ČSL; Ignác Hoza Prof. Ing. – VV;Lenka Mergenthalová MUDr. TOP+STAN; Lubomír Nečas MUDr. – SPOZ; Zdeňka Dokoupilová Ing. – SZ
výsledky 1. kola
Miloš Malý Mgr. – ČSSD
Rymice 14,2 %
celý obvod 25,0 %
Zdeněk Janalík PaedDr. – ODS
Rymice 52,2 %
celý obvod 23,3 %
Výsledky 2. kola:
Miloš Malý Mgr. – ČSSD
Rymice 27,7 %
celý obvod 53,9 %
Zdeněk Janalík PaedDr. – ODS
Rymice 73,7 %
celý obvod 46,1 %
Volební účast na senátorských volbách byla v 1. kole 53,4 %, ve 2. kole 23,0 %.

Senátorem za volební obvod č. 76 – Kroměříž se stal Miloš Malý za ČSSD.

Fotovoltaická elektrárna
•

•

Petice 243 občanů proti stavbě fotovoltaické elektrárny byla při projednávání stavebního řízení
vzata na vědomí
• má platné stavební povolení
• Ve „Smlouvě o věcném břemeni“ v odstavci VIII. se píše „ nebudeli FVS zkolaudována do
31. 12. 2011 pozbývá tato smlouva platnosti“
Pozemek v prostoru zamýšlené elektrárny p.č. 515/2 o výměře 7648 m2, jehož majitelem byl čs. stát,
nabízen k prodeji v srpnu 2010 za minimální cenu 100 korun za m2 .

Rymická farnost
Výlet jednodenní - 11. května
s děkanem P. Františkem Cincialou
do Polska. Zastavení ve Skočově
rodišti sv. Jana Sarkandra. Před
polednem účast na mši v poutním kostele
v Čenstochové, prohlídka křížové cesty a vyhlídkové
věže (odtud je i fotografie účastníků). Po dobrém
obědě a drobných nákupech zpáteční cesta. Krátké
zastavení v polskémTěšíně a nezbytné zastávky ve
Starém Jičíně a v Teplicích nad Bečvou.
Po 4-letém působení v naší farnosti odchází děkan
František Cinciala na nové působiště do Vyškova,
kaplan Josef Svoboda jako farář do Tovačova –
oběma patří naše velké poděkování.
Na místo nového duchovního správce
holešovské farnosti byl jmenován P.Mgr. Petr
Bulvas, (dřívější působiště Bánov), kaplanem
Mgr. Miroslav Jáně.
Farní den - v neděli 27. června jsme uspořádali
společně s obecním úřadem myslivci a hasiči.
Pro děti skákací hrad, střelba na terč, množství
her i buřty na opékání. Pro dospělé guláš,
plzeňské
pivo,
cukroví.
Pro
všechny
reprodukovaná hudba od pana Mojmíra Potůčka
ml., vystoupení našeho pěveckého sboru.
Internetové stránky nově byly zřízeny pro
děkanát Holešov a farností Holešov, Třebětice a
Rymice. Adresa : http://rymice.farnost.biz/

Sbor dobrovolných hasi
hasičů
Soutěž o pohár starosty sboru
Rymice - 17. července 2010
Družstvo mužů skončilo z 21 zúčastněných
sborů na 16. místě s výsledným časem 21,18
(čas vítěze 17,07 – Nová Dědina).
Družstvo žen – 3. místo, účastnilo se celkem 7 družstev, výsledný čas 19,69 (čas vítězů 17,51 – Rychlov)

Letošní výsledky podhostýnské ligy – družstvo
žen se po loňském 3. místě umístilo letos na výborném
2. místě se ziskem 74 bodů, s tříbodovou ztrátou na
vedoucí Rychlov. Připomeňme, že družstvo mužů
skončilo se ziskem 22 bodů v celkovém pořadí na 13.
místě.

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů oznamuje svým
členům, že letošní valná hromada se koná 28.
prosince 2010 v 17 hodin na hasičské zbrojnici.
Josef Fuksa ml. – starosta sboru

za farní výbor Josef Kaňa

Tříkrálová sbírka
Počátkem roku 2011 proběhne
už po jedenácté v naší obci Tříkrálová
sbírka. Pod názvem Tříkrálová sbírka se
neskrývá pouhá sbírková akce, ale jedná se
také o obnovení staré lidové tradice, při níž
koledníci přestrojení za tři krále přicházejí k domovům,
aby roznášeli radost, pokoj a světlo svou koledou a
označili dveře domů symbolickými písmeny K+M+B.
Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová
sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do
charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji
potřebují. Tříkrálovou sbírku v naší obci organizuje
Charita Holešov a uskuteční se v sobotu 8. ledna 2011
v dopoledních hodinách.
Znovu připomínáme, že Vaše názory,. dotazy, připomínky či
kritiku otiskneme celé bez úprav, postačí když nám je dáte
písemně se svým čitelným podpisem. Vydává obecní úřad v
Rymicích. Uzávěrka čísla 27.11.2010, nákladem obecního
úřadu v Rymicích v počtu 190 výtisků. Tato tiskovina neprošla jazykovou či jinou úpravou ☺. #František Kukla

Zprávy ze školy
V úvodu bych chtěla poděkovat bývalému Zastupitelstvu v čele s panem starostou Fuksou za
vstřícnost a podporu naší školy v celém mém dosavadním působení ve Vaší obci. Také novému Zastupitelstvu v čele s panem starostou Bartíkem přeji hodně pracovních i osobních úspěchů a pevně věřím, že i
nadále bude jednou z priorit obce zájem a podpora školy. Domnívám se, že vše co všichni společně vložíme do vzdělávání a výchovy našich dětí, určitě se jednou i obci v dobrém slova smyslu vrátí zpět.
Mezi nejvýznamnější akce, které od začátku školního roku proběhly, patří zajisté zahájení nového
školního roku. V tento den nás navštívili i pan děkan s panem kaplanem, pan kronikář a bývalý pan místostarosta. V měsíci září ještě u nás proběhla pracovní schůzka ředitelů malotřídních a sloučených ZŠ a
MŠ s představiteli Zlínského inspektorátu
ČŠI, pořádali jsme již třetí Štafetový běh
Rymicemi. V říjnu jsme společně se
střediskem
enviromentální
výchovy
z Uherského Brodu připravili pro žáky besedu o Austrálii, zúčastnili jsme se akce ke
vzniku
republiky
a
následného
lampiónového
průvodu.
Již
tradičně
pořádáme v podzimních měsících Den
zdraví. Letos jsme se zamýšleli nad tématem
zdravých zubů a k tomu také byly
připraveny nejrůznější aktivity. Žáci ze
základní školy napsali pro děti z mateřské
školy několik pohádek o nemocném zoubku,
které jim následující den sami přečetli
Den zdraví v mateřské škole
v mateřské škole.
V odpoledních hodinách přijela cvičitelka fit salsy Nela, která pro zájemkyně z řad maminek i dětí
připravila ukázkovou hodinu tohoto velmi populárního cvičení. Jsem ráda, že se podařilo zajistit pravidelné cvičení fit salsy
s posilováním ve škole, které bude
probíhat od úterý 30. listopadu
vždy od 18:00 – 19:00 hod.
Pracovní dílny v rámci vánočního
projektu, zaměřené na práci
s keramikou, proběhly dne 10. listopadu pod odborným vedením
lektorky paní Sigmundové z Tymy
ve Všetulích. Obzvláště nás
potěšila její chvála na práci
s našimi žáky.
Dalším
úspěchem
je
reprezentace tří žákyň v regionální
pěvecké soutěži v Přerově. Zde se
Michaela Odložilíková umístila ve
stříbrném pásmu, Daniela Kaňová
Pracovní dílny
a Simona Kozubíková v pásmu
bronzovém.
A na co se již teď velmi těšíme? Měsíc prosinec je samozřejmě měsícem příprav na nejkrásnější
období v roce, a to Vánoce. K tomuto období se váže také konání jarmarku, který se letos uskuteční
v pátek 3. prosince od 14:00 – 18:00 hod.v budově školy. Kdo nestihne tento den navštívit školu, bude
mít možnost se podívat na práce dětí a žáků v sobotu 4. prosince při obecní zabíjačce. Práce se budou
vystavovat v prostorách obce.

Společně se základní školou Rataje pojedeme do valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm,
kde si připomeneme, jak se slavily Vánoce na dědině. Jako každoročně připravujeme vystoupení pro seniory v Količíně a zajisté se všichni společně sejdeme u zpívání pod vánočním stromem. Rádi bychom
ještě u nás přivítali pana Libora, který by pro nás připravil vánoční koncert. A protože tu máme samé šikovné a hodné děti, určitě nás navštíví i Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů.
A ještě pár fotografií z dalších akcí:
z plaveckého výcviku

Fotografie ze všech aktivit
naleznete na webových
stránkách obce pod hlavičkou školy.

školní kolo Superstar

Vypracovala : Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy

