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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou letošní první číslo našeho
Zpravodaje. Delší časová proluka od vydání posledního
loňského čísla byla způsobena přechodem na nový redakční
systém brněnské tiskárny DIDOT. Ta nám nabídla levnější
grafické zpracování včetně tisku na kvalitnější papír. Hlavní
redaktorkou je Ester Helsnerová z Rymic.
V průběhu jara nás všechny potrápila koronavirová nákaza
a kvůli ní vládou nařízený nouzový stav. V této souvislosti
chci poděkovat všem, kteří se podíleli na výrobě roušek pro
své sousedy nebo známé či starší spoluobčany. Kvůli nákaze
byly na jaře omezeny naše tradiční akce – kácení máje,
oslavy sv. Floriána, osvobození. Na začátku roku oznámila
ředitelka naší školy Mgr. Hana Pátková odstoupení z funkce
k 31.8.2020 z osobních a pracovních důvodů. Na základě
vyhlášeného konkurzu na toto místo byla odbornou komisí,
kterou tvořili zástupci školské inspekce, krajského úřadu,
rymické školské rady a obce, vybrána nová ředitelka,
Mgr. Lenka Veselá z Němčic.
Během jara a léta jsme zrekonstruovali naše fotbalové hřiště
včetně závlahového systému. Na tohle máme přislíbenu
dotaci ze Zlínského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.
Náš mužský tým, který se od letošní sezony probojoval do
vyšší soutěže – okresního přeboru - si kvalitnější trávník
určitě zasloužil. V současné době probíhá další dotovaná
akce, a to výsadba zhruba hektarového lesíka u myslivecké
chaty, na kterou máme přislíbeno 1,2 mil Kč dotace. Tuto
akci ocení hlavně naši myslivci. Od října by se mělo začít s
výstavbou dvou bytů v půdních prostorách nad Bistrem.
Nyní probíhá výběrové řízení dodavatelské firmy. Dotaci ve
výši necelých 5 milionů přislíbilo Ministerstvo financí.

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v předchozích letech pořádala Charita ČR
Tříkrálovou sbírku.
Ve spolupráci Rymické farnosti a obce byly vypraveny
v sobotu 11. ledna tři skupiny koledníků v doprovodu
starosty a místostarosty.
V naší obci dárci z řad občanů darovali Charitě k její
záslužné činnosti částku ve výši 27.056,- Kč.
Děkujeme za štědrost!

Na podzim by měla
být
hotová
p r o j e k t o v á
dokumentace na
rekonstrukci sýpky a
začne
se
s
vyřizováním
stavebního povolení
této akce. Na
Chytilovém byly na
konci roku 2019
prodány 2 stavební
místa směrem do ulice, na které si stavebníci vyřídili
stavební povolení a v nejbližší době začnou se stavbou
RD. Další výstavba v této Chytilově zahradě je
podmíněna stavebním povolením na inženýrské sítě
a komunikaci. Pokud ho obec v říjnu obdrží, mohli
bychom přes zimu začít s přípravou území na výstavbu.
Po problémech s tekoucí vodou na našem hřbitově bylo
v září zakoupeno do studny nové ponorné čerpadlo
a došlo k výměně hladinového snímače. Obec
v současnosti zaměstnává z rozpočtu obce 3 pracovníky
údržby, ke kterým od září na půl roku přibyli 2
pracovníci z úřadu práce, kterým je mzda hrazena
z evropských fondů. Podařilo se nám také v Rymicích
opět rozjet výkupnu jablek, která je letos umístěna na
tvrzi. Současná výkupní cena je 2 Kč/kg.
Ve dnech 2. a 3. října nás opět čekají volby, tentokrát
krajské. Nezapomeňte si sebou vzít kromě občanského
průkazu letos nově i roušku.
O dalších novinkách vás budeme opět informovat
v dalším čísle našeho zpravodaje.
S úctou, Ing. Martin Bartík, starosta obce

Vodění medvěda proběhlo 22.února
V letošním roce akci pořádala TJ Sokol Rymice.

Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
V březnu letošního roku byla zahájena v Rymicích plánovaná rekonstrukce hospodářského dvora. Dvůr je nemovitou
kulturní památkou, jejímž vlastníkem je Zlínský kraj, ve správě ji má Muzeum Kroměřížsko.
Objekty zapsané jako nemovitá kulturní památka dlouhodobě chátraly a před rekonstrukcí byly v havarijním stavu.
V rámci stavebních prací bude provedeno statické zajištění objektů, částečně vyměněn krov, položena nová střešní krytina,
realizovány nové rozvody, vnitřní i venkovní omítky, výplně otvorů, podlahy, přípojky sítí, terénní a sadové úpravy.
V objektech bude instalována zabezpečovací i požární signalizace, která přispěje k ochraně sbírkových předmětů
a vybavení.
Předpokládaná cena za revitalizaci hospodářského dvora je 129 milionů korun. Z dotačního programu IROP a státního
rozpočtu bude hrazeno 109 milionů, zbývající část bude zajištěna z rozpočtu Zlínského kraje a muzea.
Stavební práce by měly být dokončeny v září 2021, na ně bude navazovat vybavení interiérů a instalace etnografické
expozice nazvané Od klásku ke kvásku, která návštěvníkům přiblíží proces setí a sklízení obilí, jeho zpracování na mouku
a pečení chleba. Kromě etnografické expozice bude v rekonstruovaných objektech umístěn etnografický depozitář,
konzervátorská dílna, zázemí pro návštěvníky s pokladnou a archeologický depozitář.
Petra Smetánková, projektová manažerka Muzea Kroměřížska

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU A POŽÁRNÍ VODU

ZREKONSTRUOVANÝ INTERIÉR JIŽNÍHO KŘÍDLA
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Činnost školy ve školním roce 2019/2020
Během tohoto školního roku jsme se v podpoře vzdělávání zaměřili na několik oblastí, a to především na aktivity
podporované ze Šablon II, projekty organizované členy skupiny MAP a našim vlastním celoročním projektem Putování
Evropou.
Filozofií našeho projektu bylo postupné seznamování dětí a žáků s vybranými jednotlivými státy Evropy a do tohoto
projektu jsme částečně zapojili i rodiče. Každý měsíc jsme pracovali s jedním státem, ale aktivity jednotlivých tříd se
odvíjely od věku dětí a žáků. Proto jsme se my vyučující pravidelně scházeli a seznamovali se navzájem s činnostmi, které
jsme pak s jednotlivými ročníky plnili. Částečným výstupem tohoto projektu bylo vánoční setkání s rodiči, kdy program
byl vytvořen z tanců,písní, pohádek aj. z již „navštívených“ států. Maminky pro všechny připravily ochutnávku tradičních
pokrmů z těchto států a všichni jsme si to opravdu hodně užili. Po novém roce jsme samozřejmě v projektu chtěli
pokračovat a využili jsme nabídky rodičů, kteří pro nás připravili besedy o zemích, kde delší dobu pobývali.
S Janečkovými jsme navštívili Anglii a paní Kuklová nám přiblížila život v Itálii. Ze všech těchto aktivit žáci pravidelně
přispívali do Kroměřížského deníku, kde jsme byli zapojeni do projektu Čtenář reportér. Bohužel se nám nepodařilo
vzhledem ke koronavirové epidemii tento projekt dokončit.
Z projektového dne Itálie:

Kdybych měla vyjmenovat všechny další akce, které jsme pro děti a žáky zorganizovali, byl by to velmi dlouhý seznam.
Proto zmíním jen ty nejzajímavější.
Děti z mateřské školy se společně s žáky 1. - 3. ročníku zúčastnily Malé technické univerzity, projektových dnů ve škole
Loutka je můj kamarád, Dnu zdraví v ZŠ Kostelec, kreslení s panem Dostálem, vánočního tvoření v muzeu Kroměřížska,
projektového dne Hudební vláček, besedy s policistou, besedy s panem Pospíšilem a samozřejmě tradičního karnevalu
Žáci ze 4. a 5. ročníku podnikli detektivní putování Prahou, seznámili se s tvorbou vánočních dekorací z papírových
ruliček, zúčastnili se Olympijského atletického pětiboje na 2. ZŠ v Holešově. V konkurenci šesti škol
naše družstvo získalo krásné druhé místo a v celkovém pořadí za dívky získala Lucka Petrželová 3. místo. Pochvalu zajisté
také zaslouží další sportovci, a to: Adam Petržela, David Dočkal, Šimon Pavelka, Michal Hradil, Adéla Matyášová
a Veronika Onderková.
Naše škola se zúčastnila mezinárodní výtvarné výstavy Země očima dětí a fantazie 2019, kde v kategorii 7-9 let získal
1. místo Tobiáš Janečka s prací nazvanou "Skřítek" a v kategorii 10-12 let získala 2. místo Veronika Onderková s prací
nazvanou "Přichází jaro". Ocenění žáci pracovali pod vedením p. učitelek P. Přikrylové a H. Pátkové.
Získali jsme řadu ocenění v další soutěži Sedmikvítek, a to jak ve výtvarné soutěži, tak i v keramice, která probíhala pod
odborným vedením lektorky z Tymy.
Keramika:1. místo kat. A - Kateřina Janalíková
Trojrozměrné práce: 1. místo kat. A - Amélie Horáková
Výtvarné práce:
kat. A - 1. místo: Kateřina Janalíková, 3. místo: Pavlína Onderková
kat. B - 1. místo: Pavlína Onderková, 2. místo: Kateřina Hamalová, 2. místo: Tereza Antošová
kat. C - 1.místo: Pavel Bílek
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I když letos bohužel nemohlo proběhnout předání odměn v Tymy, všem dětem bylo ocenění předáno při rozloučení se
školním rokem. Touto cestou děkuji i všem paním učitelkám, které se velkou měrou na tomto úspěchu podílely.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem „svým“ vynikajícím pedagogickým pracovnicím za zvládnutí letos obzvlášť
náročných úkolů a uspořádání hodnotných akcí pro naše děti, žáky, rodiče i veřejnost. Také provozním zaměstnancům
patří poděkování za jejich svědomitý a obětavý přístup, který byl jako v minulosti často nad rámec jejich povinnost. Plně
si uvědomuji, že bez jejich „nasazení“ bychom určitě nemohli zrealizovat tak náročné úkoly, které si každoročně
plánujeme.
Velké poděkování za práci pro školu patří také panu Aleši Přikrylovi, který byl velký pomocník při realizování našich
kulturních akcí. Ještě jednou děkuji panu Janečkovi za pomoc při zajištění distanční výuky a za ochotu řešit jakýkoliv
problém v této oblasti. Také děkuji panu Plhalovi a panu Onderkovi za rekonstrukci nových šaten v mateřské i základní
škole.
Děkuji školské radě i rodičům, kteří školu podporovali, a tím podporovali své děti. Především jim děkuji za slova
uznání a podpory, které nám vyslovili v závěru školního roku. Děkuji také všem zastupitelům, kteří pouze nemluví, ale
snaží se smysluplně problémy řešit.
A jelikož po tomto školním roce odcházím z postu ředitelky, chtěla bych zmínit ještě na jednu věc: výbornou školu
nedělá moderní vybavení, počet PC, nová přístavba atd., ale dělají ji především výborní pedagogové a samozřejmě i další
pracovníci. Výborná škola se sama neutvoří, chce to sehraný tým. Přeji tedy do budoucna, aby se sehraný tým opět utvořil
a škola se mohla zase v klidu nadechnout.
Mgr. Hana Pátková, ŘŠ v roce 2019/2020

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

VYŘAZOVÁNÍ PÁŤÁKŮ

Zahájení školního roku 2020/2021
I přes nepříznivé počasí se zahájení školního roku 2020/2021 krásně vydařilo a slavnostně jsme přivítali žáky a rodiče.
V tělocvičně se úvodního slova ujal pan starosta Ing. Martin Bartík. Následně přivítala všechny žáky a rodiče nová paní
ředitelka Mgr. Lenka Veselá, která představila pedagogický sbor a následně popřála novým prvňáčkům i ostatním žákům
úspěšné vkročení do školního roku. Představení nové paní ředitelky i novinky ze školy a školky si můžete přečíst
v
následujících článcích. Na závěr si všechny děti odnesly malé překvapení.

1.ZÁŘÍ V RYMICKÉ ŠKOLE

ŽÁCI 2. TŘÍDY MAJÍ NOVOU PANÍ UČITELKU - MGR. LENKU
ZALABÁKOVOU (NA FOTCE VLEVO, VPRAVO PANÍ ŘEDITELKA)
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Představení nové paní ředitelky
Dobrý den,
jmenuji se Mgr. Lenka Veselá. V předešlých letech jsem pracovala jako učitelka, později jako ředitelka mateřské školy
i jako učitelka 1.stupně a vychovatelka.
Škola v Rymicích mi velmi připomíná mé předchozí pracoviště ve Staré Vsi, proto jsem se také přihlásila do konkurzního
řízení. Budova školy je velmi útulná, na pěkném klidném místě a jde vidět, že bývalé paní ředitelky s panem starostou
udělali na škole velký kus práce. Pedagogické i provozní pracovnice jsou velmi milé, šikovné a na celém pracovišti vládne
příjemná atmosféra.
Moje vize do budoucna je zařadit do výuky již od předškolního vzdělávání matematiku pana prof. Hejného, zřídit další
třídu a ve spolupráci se zřizovatelem vybudovat nové učebny v prostorách půdy. Z budovy na školním dvoře bych si
představovala zrealizovat výtvarnu s keramickou pecí a zároveň zachovat původní sklad na hračky pro děti z mateřské
školy.
Přála bych si, aby nám děti neodcházely do jiných škol a byly spokojené v naší krásné škole, která nabízí kvalitní
vzdělávání, třídy s menším počtem dětí, které jsou ideální pro individuální výuku.
Dále se naše škola může pyšnit pěknými útulnými vnitřními i venkovní prostorami a možností realizovat výuku v přírodě
nedaleko obce. Plánujeme spolupráci s okolními školami v Kostelci u Holešova a ve Staré Vsi.
Jsem ráda, že jsme v úterý 1.9. společně slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021 a mohla jsem osobně poznat děti
a jejich rodiče. Fotografie ze slavnostního zahájení si můžete prohlédnout na webových stránkách školy
(www.skolarymice.cz).
Mgr. Lenka Veselá, ředitelka školy

Novinky ze školy
S novým školním rokem přišla v naší základní i mateřské škole spousta novinek, zde jsou ty nejvýznamnější:
• nové internetové stránky, které poskytují kompletní informace o výuce, zaměstnancích, o změnách, akcích pro děti,
o stravování, kroužcích v družině apod.
• součástí stránek jsou také "Padlet nástěnky", kde jsou denně zveřejňované informace z výuky a také fotografie, což
umožňuje denní kontakt se školou i dětem, které jsou např. nemocné
• školní družina má prodlouženou provozní dobu do 16:00 hod.
• mateřská škola má prodlouženou provozní dobu do 16:15 hod.
• školní družina i mateřská škola nabízí pro děti nejrůznější kroužky, které příznivě ovlivňují volný čas dětí a umožňují
jejich seberealizaci, a hlavně - děti nemusí nikam dojíždět, kroužek probíhá v naší škole v Rymicích
• v plánu je nová akce “Běh o vánoční stromeček”, pokud se podaří zajistit stromky sponzorským darem
• vánoční besídka bude letos probíhat veřejně u vánočního stromu
Dalších plánů a vizí mám ještě spoustu, ale ty už budou překvapením.
Budu se těšit na spolupráci s kolegyněmi, s rodiči, se zřizovatelem i s veřejností a mou snahou bude i nadále zachovat
kvalitní vzdělávání dětí a žáků a rozvíjet školu po všech stránkách.
Mgr. Lenka Veselá, ředitelka školy

PADLET NÁSTĚNKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Jan Ámos Komenský v Rymicích (a s ním také herci z Prahy!)
Ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska vzniklo v Rymicích několik scén z nového filmu o J.A.Komenském Jako letní
sníh. Jde o hraný historický dokumentární film, který získal finanční podporu Zlínského kraje.
Natáčení probíhalo 6. června v chaloupce na návsi „č. 14 Gajovo“ a v zahradě u větrného mlýna.
Bylo velkou poctou přivítat a pohostit v Rymicích herce, které známe z televizních pohádek nebo filmů. Režisér
Lubomír Hlavsa obsadil do hlavní role Aloise a Davida Švehlíkovi, v dalších rolích se objeví například Igor Bareš, Milena
Steinmasslová, Klára Issová, Vladimír Javorský, Simona Postlerová, Jenovéfa Boková, Eliška Křenková a řada dalších
osobností. Kromě Rymic se natáčelo např. také na Kurovické tvrzi, na hradě Buchlov a v rožnovském skanzenu.
Obyvatelé Rymic si událost nenechali ujít. Celý štáb v čele s režisérem byl velmi vstřícný, přípravu i natáčení jsme
mohli sledovat z bezprostřední blízkosti. Stáli jsme v hloučku u větrného mlýna a najednou vidíme, jak od tvrze přichází
hubená postava v bílé košili, bachratých „kraťasech“ a v žabkách, vlasy po ramena, dlouhé vousy a v ruce dýmku - vždy je
to David Švehlík! Ochotně si s námi popovídal, vyfotil se, pochválil Rymice, jaká je to upravená a čistá obec. Byl to
opravdu zážitek, povídat si s tak milým člověkem (a známým hercem!). Pak přiběhla i Jenovéfa Boková, a spolu
s Davidem Švehlíkem natáčeli scénu u studny s větrným mlýnem v pozadí.
Film bude mít předpremiéru v kinech již letos.
Ester Helsnerová
Pár dní po ukončení natáčení dostal starosta obce milý dopis od producentky filmu paní Ivy Hlavsové:
Vážený pane starosto,
velice Vám děkuji za veškerou pomoc a spolupráci v rámci našeho natáčení. Všichni v obci byli velice milí, dokonce
náš řidič makrobusu dostal od neznámé paní talíř řízků jenom tak (prý jí ho bylo líto, když tráví celý den sám v buse).
Pomoc s manipulací studny byla úžasná! (do té doby to byla moje „noční můra“).
Přeji, ať se Vám daří!

Iva Hlavsová, producentka VISTAFILM Production
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Matrika
Vítání občánků
Velkou radostí v každé obci je zcela jistě narození dětí, které mohou v obci pokračovat v tradicích svých rodičů,
prarodičů a vůbec všech předchozích generací.
V letošním prvním pololetí se slavnostní vítání občánků konalo 21. června a zastupitelé obce přivítali děti Emu
Javoříkovou, Nelu Šmeidlerovou a Dominika Škamralu.

SLAVNOSTNÍ PROJEV

DOMINIK ŠKAMRALA, RODIČE NICOLE A PAVEL ŠKAMRALA

EMA JAVOŘÍKOVÁ, RODIČE SOŇA A JOSEF JAVOŘÍKOVI

NELA ŠMEIDLEROVÁ, RODIČE MONIKA A MICHAL ŠMEIDLEROVI

V letošním roce rymické občany opustili:

• dne 10. ledna paní Ludmila Paštěková ve věku 81 let
• dne 27. dubna paní Jiřina Zanášková ve věku 88 let
• dne 2. června pan Zdeněk Machovský ve věku 60 let
• dne 29. června paní Libuše Jeřábková ve věku 56 let
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Chovatelé v době pandemie
Letošní jaro zkřížilo plány všem. Nám chovatelům byly zrušeny výstavy, prodejní trhy a burzy. Každý chovatel na jaře
očekává nové přírůstky ve svých chovech a pečlivě vybírá mláďata králíků, holubů či jiných drobných zvířat k dalšímu
chovu. S těmi pak objíždí okresní i krajské výstavy.
I když v tomto roce rymičtí chovatelé výstavu drobného zvířectva neplánovali, situace kolem pandemie nám znemožnila
vystavovat na jarních oblastních výstavách. Pozvolna se situace začíná vracet k normálu, tak doufejme, že ještě nějaké
výstavy navštívíme a snad získáme i nějaká ocenění.
Našim cílem však není získat větší či menší pohár nebo plaketu, i když to každého chovatele potěší. Chovatelství je
koníček, kterému se věnujeme každý den, za každého počasí, je součástí našeho každodenního života. Lidé, kteří se
chovatelství věnují, ubývá, přitom od nepaměti žili lidé na vesnici v souladu se zvířaty a přírodou.
Dnes už je v obci jen málo lidí, kteří chovají slepice, králíky a jiná drobná zvířata. Chceme se podobat městu, trávíme
čas doma zavření u televize nebo počítače. Vadí nám kokrhání kohouta nebo štěkání psa, ale to přece k vesnici patří.
Předávejme svou lásku k přírodě a zvířatům svým dětem a vnoučatům, těšme se z maličkostí a nepodléhejme strachu
z Covid-19.
Josef Kaňa, předseda organizace ČSCH Rymice

Posezení se seniory
Další z akcí, které obec tradičně pořádá, je každoroční
POSEZENÍ SE SENIORY jako poděkování za jejich
dosavadní přínos naší obci a též jako příležitost
hromadného setkání mezi sebou navzájem. Letošní
posezení proběhlo v areálu Obecního úřadu 31. července.
Počasí účastníkům přálo bez ohledu na připravenost obce
na mokrou variantu.
K lepší náladě přispěl dechový soubor Trnkovjanka,
který se postaral o hudební doprovod po celou dobu
posezení.
Z celkového počtu 130 se akce zúčastnilo 65 seniorů.
Posezení se v dobré pohodě a kondici účastníků natáhlo
až k půlnoci a bylo vyhodnoceno jako velmi zdařilé. Obec
bude ráda, pokud to zejména zdraví dovolí, za ještě vyšší
účast našich seniorů.
Starosta se zdráhal, ale nakonec prozradil: seniorům se
podával řízek s bramborem a tatarskou omáčkou a další
drobné pochutiny. Z nápojů bylo k mání alko i nealko
a přítomní senioři zvládli vypít bečku piva a několik lahví
dobrého vína.
Evžen Horák

Víte, že:
• Horní hospoda je aktuálně mimo provoz bez nájemce - majitelé řeší její další využití
• Od března 2020 je novým spolupracovníkem v týmu zaměstnanců obce rymický občan Bronislav Horák – přejeme
mu hodně pracovních úspěchů a tvořivé práce ve prospěch obce

• 2 parcely z obecního pozemku tzv. „Chytilovo“ naproti školy jsou prodané novým majitelům a po ukončení
stavebního řízení tam započne výstavba domu

• V letošním roce se v Rymicích realizovalo 7 vodovodních přípojek. S výkopovými pracemi pomáhali i obecní
pracovníci s využitím obecního minibagru

• Společnost Čepro prostřednictvím firmy INPRO Moravia provádí opravu na produktovodu DN200 – jde o výkopové
práce na polní cestě z Rymic ke hřišti v Količíně. Oprava by měla být dokončená v říjnu tohoto roku.
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Proběhla deratizace obce
Jarní etapa deratizace proběhla 25.června. Celkem bylo položeno 82 ks závěsných nástrah, které byly zkontrolovány
14. července s tímto výsledkem:
Na 29 místech zůstala nástraha bez požeru, avšak na 53 místech byl zaznamenán vysoký výskyt požeru – to je 64 %.
K vysokému nárůstu došlo zejména v oblastech okolo obecního úřadu a školy, zbytek obce vykázal menší nárůst.
Deratizace bude pokračovat v pravidelných půlročních intervalech, situace by se měla opět stabilizovat.

Setkání muzikantů Rymice 2020
16. ročníkem pokračuje obec v tradici představování dechových souborů z blízkého i vzdáleného okolí. V letošním roce
nebylo nepříznivým vlivem počasí, ani souběžné a často konkurenční zavedené festivaly dechovek. Na tom má jistě
zásluhu vhodně zvolený termín konání, neděle 28. června 2020.
V letošním roce to byly obavy z hromadných akcí po uvolnění koronavirových opatření vlády ČR. V tradičně vzorně
připraveném areálu Obecního úřadu, za zpřísněných hygienických opatření a velmi pěkného počasí našlo očekávané
kulturní pocovidové potěšení 285 platících diváků.
Vděčnému posluchačstvu a množství tanečních párů se představily soubory MIKLOVCI, SVATOBOŘÁCI,
MILOČANKA a ŠAROVEC. Pořadem skvěle provázel oblíbený moderátor pan Karel Hegner. Ten se též výborně ujal
moderování losování a vyhlašování bohaté tomboly v přestávkách při střídání vystupujících souborů, když mu zdatně
sekundoval starosta obce Martin Bartík. I tentokrát se pořadatelům, za účasti sponzorů, podařilo do tomboly zajistit
hodnotné dary.
Po skončení hlavního programu pokračovalo setkání taneční zábavou, jejíž hudební produkci obstaral soubor Miločanka.
Bohaté občerstvení zajistil tým zastupitelů, pracovníků obecního úřadu a dobrovolníků z řad občanů obce. Ať šlo
o nápoje točené či rozlévané, studené i teplé, výběr hlavních jídel a laskomin z udírny.
Co se týká koronavirových opatření, byla velmi úspěšná - v souvislosti s akcí nebyl hlášen žádný případ tohoto
onemocnění.
Obec děkuje zaštiťujícímu Josefu Smýkalovi a všem sponzorům uvedeným i neuvedeným na letáku pořadu.
Evžen Horák

Rymická strašidla v roce 2020
Rok 2020 nebyl příznivý pro větší společenské akce
a pravidelné podzimní strašení Rymických Strašidel bohužel
není výjimkou. Díky nejistotě spojené s možností zákazu či
omezení veřejných produkcí jsme se po dlouhých debatách
nakonec rozhodli letošní ročník vypustit.
O to více se však připravujeme na příští rok, kde se
návštěvníci budou moci těšit na novou expozici, dosud
neviděné masky a strašidla plná sil po dlouhé přestávce.
I přes úskalí koronavirových opatření se náš spolek stále
snažil vylepšit náladu rymických občanů. První větší akcí
byl velikonoční strom přátelství v dubnu, kde lidé mohli
přidávat kraslice, barevné pentle a také různé vzkazy na
břízku umístěnou před obecním úřadem.
Na dětském dnu v červnu jsme pak jako obvykle připravili
spolu s ostatními spolky zábavné úkoly pro děti, které si
tento den velmi užily.
Děkujeme všem za přízeň a také za pochopení důvodů ke
zrušení letošního strašení. O to více se na všechny těšíme
příští rok.
Milada Vítová
Petr Janečka
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Rymické Bartolomějské hody proběhly 21. – 23. srpna
Páteční předhodová zábava se skupinou PRESS zajišťovaná hasiči překonala očekávání. Ukázalo se, že po řadě
odložených rockových vystoupení v okolí v souvislosti s opatřeními proti nemoci Covid-19 je o takové akce velký zájem,
pořadatelé uvádějí účast 500 platících návštěvníků!, a také rekordní výtoč 13 sudů piva.
V sobotu odpoledne zavítalo do obce dle plánu Pohnuté divadlo Loukov. Přítomní diváci mohli zhlédnout povedený kus
„Paní plukovníková“, kdy mnohé scénky vyvolávaly bouřlivé veselí, a herci byli po skončení představení odměněni
náležitým aplausem.
Poklidný večer neovlivnila ani bouřka kroužící v blízkém okolí – pokračovalo se promítáním filmových záznamů
z rymických kulturních a společenských akcí z let 1984 a 1985. Jednalo se především o záznamy z vítání občánků, kladení
věnců, udělování čestných vyznamenání a z hasičských závodů. Velmi pozitivní byly a jsou ohlasy těch, co vydrželi
sledovat promítání do pozdních nočních hodin.
Nedělní ráno bylo zahájeno průvodem hasičů od hasičské zbrojnice do kostela sv. Bartoloměje na mši svatou. Průvod
a stejně tak posezení hasičů a občanů Rymic v areálu OÚ doprovázel soubor Holešovská muzika.
Dopoledne proběhlo u Horní hospody první setkání rymických automobilových a motocyklových veteránů
a zavzpomínalo se na závod v motokárách „Rymický trojúhelník“. Fotografie pod textem nám poskytla Petra Hejníčková.
Od 13 hodin hrál k poslechu a tanci v areálu OÚ dechový soubor Hulíňané, po obci jezdil legendární vláček Pacifik
řízený dlouholetým mašinfírou Pepou Dvořákem a koňský povoz vedený krojovaným vozkou Karlem Loučkou.
Na omezeném prostoru parkoviště pod Tvrzí byly rozloženy pouťové atrakce majitelů Láníkových a simulátor přetočení
havarovaného vozu. Po nespokojených reakcích návštěvníků atrakcí přislíbili majitelé starostovi obce pro příští rok
obměnu a doplnění atrakcí. Jednou ze slíbených je i Dračí horská dráha.
Občerstvení v areálu OÚ zajišťoval nájemce Bistra Rymice. Mimo široký sortiment nápojů byla udírna s klobásami
a bůčkem doplněna o grilované makrely a hermelín a také se podával srnčí guláš.
Další ze souběžných hodových akcí byl mistrovský zápas družstva mužů TJ SOKOL Rymice s tradičním regionálním
rivalem TJ Sokol Tučapy. Naše mužstvo zažívá svou první sezónu ve vyšší soutěži – Okresním přeboru. Soupeř, na
kterého si naši borci věřili a kterého do 60. minuty přehrávali, byť od 50. hráli po vyloučení v deseti, v rozmezí dvou
minut, a to v 87. a 88., srovnal. V loterii penaltového rozstřelu se štěstí přiklonilo k mužstvu Tučap. Po remíze 2:2 tedy
zápas skončil 2:3 na penalty.
Přes několik drobných výhrad a neúplný sportovní úspěch měly hody podpořené přejícím letním počasím skvělý průběh.
Evžen Horák
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Patrik Bartík vyhrál náročný cyklozávod 500 km v sedle
Náš spoluobčan Patrik Bartík zvítězil v červnu v závodě 500 km v sedle.
Já osobně jsem byla překvapená, že v naší obci žije někdo s tak úspěšnou
sportovní kariérou a zajímaly mě detaily, a tak vznikl tento rozhovor:
Patriku, řekněte nám prosím, kde a jak závod probíhá.
Závod se jezdí v Jeseníkách ve sportovním areálu Františkov, je tam
okruh 50 km, spíše lehčí terén, jezdí se po lesních cestách, v lese, na
horských kolech. Letos to bylo od čtvrtku 11. do neděle 14. června.
Takže kdo na okruhu ujede v nejkratším čase 500 km, je vítěz. Jaký
jste měl čas?
Ujel jsem to za 33 hodin 16 minut.
33 hodin – jako non-stop? To jste nespal?
Ale spal, v čase je zahrnutý spánek, nebo jiný odpočinek závodníka,
a samozřejmě taky jídlo. To je velmi individuální, komu stačí spát hodinu
a nejíst, vyhraje. Startovali jsme ve čtvrtek 11. června ve 4 hodiny ráno,
limit dojezdu je do nedělního poledne.
Takže pokud někdo odstartuje až v sobotu, nejí, nespí, a je opravdu
rychlý, může vyhrát. Jak jste se k závodu dostal?
Je to uzavřená akce, kterou pořádá majitel areálu Františkov. Je to můj
kamarád a do závodu mě pozval, stejně jako ostatní účastníky, celkem nás
bylo 20. Poprvé jsem tam byl v roce 2009 a celkem 7x jsem závod vyhrál.
Tak to je ohromný úspěch, to jsem vůbec netušila.
Letos bylo výborné počasí – nebylo horko, ani nepršelo, i když v okolí
byly bouřky. Ročníky 2016 – 2019 se nekonaly, předtím - v roce 2015 jsem vyhrál taky.
Řekla bych, že musíte intenzivně trénovat.
Trénuju v rámci cesty do práce, jezdím denně na kole z Rymic do Otrokovic nebo do Zlína, za každého počasí, taky
makám na stavbě domu, to člověka zocelí. Občas si jdu zaběhat, o víkendu vyjedu na kole po okolí, na Hostýn nebo na
Marušku.
Jak jste se ke kolu dostal?
Byla to náhoda, začal jsem, když mi bylo asi 19 let, přidal jsem se k jedné cyklistické partě, a od té doby jezdím.
Závodím už 25 let, a nejenom na kole, účastním se i běžeckých závodů.
Například…
Letos v lednu jsme s kamarádkou získali 2. místo ve vytrvalostním závodě 24 hodin na Lysé hoře. Trasa vede ze
Sepetné na Lysou horu a zpět, principem závodu je co nejvyšší počet výstupů za 24 hodin. V únoru jsem ještě běžel
závod Rohálovská 10, ale další plánované závody, i ty cyklistické, byly ze známých důvodů přesunuté na podzim.
Takže jak jste strávil jarní koronavirové měsíce? Jistě jste nepověsil kolo na hřebík.
Nepověsil. Sice se nejezdily hromadné závody, ale je tu seriál akcí Vrchařská koruna. V dané oblasti, např.
v Jeseníkách, v Praze, nebo i na Slovensku, je určeno 20 vrcholů, a ty se mají na kole zdolat. Může se jet samostatně,
vlastní trasou, daný je pouze vrchol, kde se člověk vyfotí, a získá diplom. Tak jsem to pojal jako přípravu na další
závody – čeká mě Rohálovská 50.
My budeme samozřejmě držet palce, snad se závod uskuteční. Závěrem prosím řekněte, jak je to s vaším
vybavením? Máte nějakého sponzora?
Jsem členem Drásal týmu Holešov, hradí mi startovné cyklistických závodů, ale kolo, vybavení, oblečení si platím ze
svého. V Otrokovicích jsem členem běžeckého oddílu KESBUK.
Takže sponzor by jistě přišel vhod. Máte výborné výsledky, třeba tento rozhovor někoho osloví...
Děkuji za Váš čas a přeji Vám hodně zdraví a dalších sportovních úspěchů.
Ester Helsnerová
Poznámka redakce: V letošním závodě 500 km v sedle se na 3. místě umístil další rymičák - Ondřej Tabarka, s
časem 38:04. Na rozhovor s ním se můžete těšit v příštím vydání Zpravodaje.
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Dění v obecní knihovně
Nový rok jsme v knihovně zahájili akcí pro všechny milovníky mincí, bankovek a historie. Kronikář obce a nadšený
amatérský sběratel tuzemských i zahraničních platidel, pan Jan Pospíšil, představil návštěvníkům svou sbírku mincí
a bankovek, a seznámil je s jejich platností, tvůrci a mnoha zajímavostmi, které se k české měně od roku 1918 vážou.
S přítomnými pamětníky zavzpomínal na přídělový systém (potravinové lístky), měnovou reformu roku 1953, a také na to,
že lidé nosili v peněženkách 35 let jednokorunovou minci s ženou sázející lípu, která byla vytvořena podle podoby skautky
a politické vězenkyně Bedřišky Synkové. Beseda poté pokračovala u kávy a čaje.
Další přednášku „20. století ve světle kronik“ připravil pan Pospíšil na začátek března, a byla věnována kronice obce
Rymice, kronikářům obce a významným událostem v dějinách Rymic. Panu Pospíšilovi patří velké poděkování za poutavé
vyprávění, ochotu odpovídat na dotazy a všeobecnou vstřícnost. Druhé setkání bylo také zpříjemněno výborným cukrovím
od paní Sedlářové.

Tři sobotní dopoledne na jaře byly věnovány nejmladším dětem. Paní Ester Helsnerová si pro děti připravila cyklus
Čtení pohádek se cvičením. Po poslechu pohádky čekala děti cvičení a hry podle jejího děje. Schválně, kdo si vybaví,
jakým cvikem se liška Ryška měnila na koně Zlatohříváka, ptáka Ohniváka a Zlatovlásku, aby pomohla krásnému princi?
Trpaslíků bylo v knihovně na všech pohádkách více než u Sněhurky.

Plánovanou Noc s Andersenem pro MŠ a ZŠ, pasování prvňáčků na čtenáře a další čtení pohádek bohužel překazilo
uzavření knihovny, která musela v březnu přerušit svou činnost (jako mnoho dalších institucí). K Noci s Andersenem
bychom se chtěli připojit 9. října společně s dalšími 613 knihovnami v ČR. Prostor knihovny také slouží každý týden jako
zázemí pro anglickou školičku a družinu Babymusic, pár týdnů zde probíhala i výuka ZUŠ Hulín.
Od července je knihovna opět zásobena novými knihami z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska. Nově si budou
moci děti prezenčně zapůjčit Albi tužku s knihami z edice Kouzelné čtení – Dinosauři, Doprava a Pohádkové učení.
Provoz byl přerušen pouze poslední dva týdny v srpnu, a to z důvodu konání anglického příměstského tábora. Od začátku
školního roku znovu probíhá celoroční motivační hra pro dětské čtenáře Soví výlety.
Obecní knihovna je také vybavena novým dataprojektorem s promítacím plátnem a reproduktorem v celkové ceně
25.527,37 Kč. Dotace ve výši 16.000,- byla poskytnuta od Ministerstva kultury, zbylá část byla hrazena z rozpočtu obce.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 16 do 18 hodin.
Na všechny čtenáře se těší Martina Zakopalová
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Dětský den v areálu Obecního úřadu
Dětský den se letos konal 12. června v areálu Obecního úřadu, kam se podařilo vměstnat všechna soutěžní stanoviště
i skákací hrad se skluzavkou. Soutěže pro děti připravili obecní úřad, TJ Sokol, SDH, Myslivecký spolek, Chovatelé
a Rymická strašidla.
Děti na stanovištích sbíraly razítka a po úspěšném zdolání všech úkolů si mohly vylosovat v tombole odměnu.
Občerstvení pro všechny děti zajistil zdarma Obecní úřad.
Soutěžilo se např. ve slalomu na odrážedle nebo koloběžce mezi kužely, v lovení rybek na udičku, v navlékání korálků a
ve skládání puzzle, pro odvážné byla také připravená jízda na čtyřkolce na hrbolatém terénu vedle Sýpky, a na hřišti děti
prokázaly své dovednosti s míčem.
Ester Helsnerová

Oslava 75. výročí ukončení 2. světové války spojená s oslavou svátku Sv. Floriána
Vzpomínka na ukončení druhé světové války se konala 16. května odpoledne. V 17 hodin vyšel průvod účastníků od
obecního úřadu ke kostelu, kde promluvil starosta obce pan Martin Bartík a kronikář obce pan Jan Pospíšil. Průvod
doprovázela Holešovská muzika, která po skončení pietního aktu u kostela zahrála českou i slovenskou státní hymnu.
Oslava pokračovala posezením v areálu obecního úřadu.
V souvislosti s tímto výročím vydala obec vlastním nákladem publikaci Splnili přísahu. Trágedie u obce Rymice
6. května 1945.
Citace z úvodního textu od starosty obce Martina Bartíka: „Touto publikací chceme vzdát čest padlým vojákům, popsat
tragickou událost, která se odehrála nedaleko naší obce a vydat sesbírané informace k událostem květnových dnů roku
1945, aby byly dostupné současné generaci.“
Publikace byla distribuovaná do rymických domácností, je také k dispozici v Obecní knihovně, Městské knihovně
v Holešově a k dostání na Obecním úřadu Rymice.
Shrnuje popis daného období, zaznamenané vzpomínky osudové tragické události a též lékařské zprávy o padlých
vojácích. Významnými kapitolami jsou vzpomínky přeživších vojáků a vzpomínky rodinných příslušníků padlých vojáků.
Hlavní textová část je proložena dobovými fotografiemi, je doplněna o dokumentaci návštěv přeživších vojáků
a rodinných příslušníků vojáků padlých a také pravidelných připomínek této události. K nedílné součásti patří kopie listů,
zpráv a korespondence.
Tuto jedinečnou publikaci, k jejímuž zpracování byl použit rozsáhlý soubor literárních podkladů od Československé
obce legionářské, Jaroslava Doležela, Milana Kopeckého, Petra Sehnálka, Josefa Svátka, Zdeňka Pospíšila a Jana
Pospíšila, zpracovala pracovnice Muzea Kroměřížska Mgr. Markéta Hnilicová. Grafickou úpravu a sazbu provedla
Ing. Kateřina Vejrostová. Poděkování patří nejen těmto dámám, ale i vojenskému historikovi a autorovi mnoha odborných
publikací s vojenskou tématikou, Ing. Milanu Kopeckému, za ochotnou konzultaci a podnětné připomínky k textu.
Evžen Horák

SPOLEČNÝ HROB VOJÁKŮ U KOSTELA
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Tělovýchovná Jednota Sokol na jaře 2020 – zrušená soutěž a nové hřiště
Jaro mělo z pohledu mužů Rymic vypadat trochu jinak, než nakonec vypadalo. Jediná rekonstrukce hřiště běžela podle
plánu. Další předpokládané události a především celý zbytek sezony byly výrazně ovlivněny vyhlášením nouzového stavu
na území České republiky, stejně jako v dalších světových zemích z důvodu propuknutí pandemie nemoci Covid-19. Tento
nouzový stav tak nedovolil odstartovat jarní část sezony a stejně tak znemožnil využívání dočasného azylu pro rymické
fotbalisty na hřišti Tatran v Holešově. Nyní se však Rymice můžou pyšnit krásně se zelenajícím trávníkem a celkově
změněným zázemím hřiště.
V polovině března měl tým Rymic zahájit jarní část sezony utkáním semifinále poháru OFS Kroměříž proti Lutopecnám,
k čemuž ale bohužel nedošlo. Jen pár dní před samotným utkáním vyhlásila vláda nouzový stav, který znamenal i rušení
veškerých sportovních a kulturních akcí. Rymickým se tudíž zavřela možnost využívat propůjčeného zázemí nového
holešovského hřiště na Stadionu Míru. Tato část sezony měla být rozhodující v tom, kdo se probojuje do Okresního
přeboru. Před neuskutečněným začátkem jara ztrácely Rymice pouhý bod na první Rusavu. Snahy o postup do vyšší
soutěže se tak odkládají minimálně na další ročník.
Situace se pochopitelně dotkla také mladší přípravky a mladších žáků, kteří nemohli odehrát také své druhé části sezony.
Po rozvolnění opatření tak alespoň poctivě trénovali na umělém hřišti v Rymicích a Količíně, nebo v tělocvičně
v Prusinovicích společně s jejich týmem. V příštím roce se ve stejných kategoriích budou opět střetávat s týmy Okresního
přeboru Kroměříž.
Alespoň rekonstrukce hřiště U Olší proběhla úspěšně.
Samotná hrací plocha byla na podzim loňského roku postříkána herbicidem za účelem odstranění plevele, zorána
a ponechána do března v klidu, aby mohly začít zarovnávací úpravy. Po srovnání terénu se plocha vysypala jemným
říčním pískem, který má na růst kvalitní trávy příznivý vliv, což už jde ostatně vidět. Trávník se zelená a po pár sečeních
výrazně zhoustl.
Několik brigád samotných členů sokola se postaralo o úpravu okolí hrací plochy, tj. o vybetonování základů pro sloupy
na sítě za brankami, vydláždění chodníků po bočních stranách hřiště (ve spolupráci s obcí, přičemž dodávku materiálu
zajistil sponzorsky pan Jiří Kaňa) a drobné úpravy okolo pergoly.
Nové sloupy pro záchytné sítě byly dodány z prostředků obce a vztyčeny byly dne 13. června během další brigády. Poté
následovalo osazení branek a vybudování cvičné zdi.
Rekonstrukce hřiště vyšla celkově na 1.411.500,40 Kč. Na financování se podílí dotacemi Ministerstvo financí a Zlínský
kraj ve výši 80 %. Akce zahrnuje novou plochu hřiště, branky a střídačky. Nové lavičky v hodnotě 81.974,- Kč byly
pořízeny s dotační podporou Zlínského kraje ve výši 53.000,- Kč.
Speciální sekačku na úpravu hrací plochy dostali fotbalisté jako sponzorský dar od firmy EL-ENG - viz. fotografie.
Všem zainteresovaným mnohokrát děkujeme za podporu, pomoc a přízeň a těšíme se na příští sezonu.
Faktický začátek užívání rekonstruovaného hřiště datujeme prvním oficiálním ostrým zápasem družstva mužů dne
2. srpna, a to pohárovým utkáním s OFS Kroměříž s mužstvem SK RUSAVA. Domácí oslavili rekonstruovaný povrch
vítězstvím 5:3.
Martin Kaňa
Fotografie z rekonstrukce hřiště:
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Slavnostní otevření fotbalového hřiště U Olší se uskuteční

27.9.2020 od 13 hodin
Program:

•
•
•
•
•

fotbalové utkání ml.žáci Rymice - Prusinovice
nábor do fotbalové školičky
vystoupení ŽELEZNÉHO ZEKONA
vystoupení mažoretek z Holešova
fotbalové utkání Oldstars Rymice (výběr hvězd z let 1980 - 2020) - SFK Holešov staří páni

Mládež pomohla zvelebit Rymice
V průběhu léta pomáhalo se zvelebováním obce 7 brigádníků z řad
rymické mládeže.
Vyčistilo se koryto potoka od mostu u Hejnice, provádělo se sečení
trávy v obci a odstranění plevele z okrasných keřů podél cest.
Také bylo obnoveno písmo na náhrobcích vojáků padlých v závěru
druhé světové války, které jsou umístěné u rymického kostela.
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Opravy hasičské zbrojnice
Na hasičské zbrojnici probíhají opravy, obnova a doplnění mobiliáře. Proběhla výměna starých oken za nová plastová
společností OKNO Zlín – velká okna v počtu 7 ks a malá ze sociálních zařízení v počtu 5 ks. Sponzorský dar na výměnu
oken ve výši 93.110,- Kč věnovala firma RK-EMPTIES s.r.o. našeho spoluobčana a člena SDH Rymice
Aktuálně se ve společenském sále provádí stržení starých parket, proběhne úprava povrchu samonivelační stěrkou
a položení vinylové povlakové krytiny.
Současně proběhl nákup nových židlí v počtu 80 ks a hodnotě 70.000,- Kč a jsou objednány nové stoly v počtu 22 ks
s kovovou podnoží v provedení černého komaxitu – realizuje pan Josef Fuksa, desky dodává pan Milan Matuška,
v celkové ceně 72.000,- Kč.
Také proběhl sběr starého železa – hasiči v obci nasbírali 5820 kg.
Evžen Horák

Ekologická činnost obce
Obec v postupných krocích obnovy stromořadí, výsadby zeleně, budování biocenter a tůní či mokřadů přistoupila v
rámci zpracované projektové dokumentace a získání dotace k plánovanému rozšíření LOKÁLNÍHO BIOCENTRA Louky
za hrází, které je nyní pouze částečně funkční.
V současné době je plocha využívaná jako orná půda – změnou na biocentrum tedy dojde k posílení ekologické stability
krajiny a výrazně se zlepší retenční schopnost území.
Cílem výsadby je také omezit vodní a větrnou erozi, zvýšit biodiverzitu území a podpořit krajinný ráz.
Dle projektové dokumentace dojde k rozšíření stávajícího porostu u myslivecké chaty o výměru 1,13 ha nově
celovysázených porostů, v krajině se tak vytvoří významný prvek zeleně. Půjde o výsadbu 472 keřů (v zastoupení ptačí
zob obecný, líska obecná, hloh obecný a svída krvavá) a 195 stromů (v zastoupení olše lepkavá, habr obecný, jasan ztepilý
a dub letní).
Celkové náklady na akci činí 1.200.000,- Kč, přičemž potvrzená dotace je 973.000,- Kč. Zbytek uhradí obec ze svého
rozpočtu.
Vysoutěžený dodavatel díla je firma Kavyl, spol. s r.o. specializující se od roku 1994 na vodohospodářské stavby, sadové
úpravy a komplexní úpravu zeleně, dřevovýrobu a opravy a servis specializovaných strojů.
Dne 3. září byla plocha výsadby předána dodavateli.
Evžen Horák

Úprava jízdních řádů
Krajský úřad ve Zlíně zaslal starostům obcí
k připomínkování aktualizaci jízdních řádů.
Starosta Martin Bartík a zastupitelé se v současné
době seznamují s navrženými změnami a připravují
připomínkování.
Se změnami budou občané seznámeni
prostřednictvím obecní vývěsky a webových stránek.

PLOCHA VÝSADBY BIOCENTRA JE OZNAČENA ČERVENĚ
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