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Úvodník
Milí spoluobčané, vážený pane Pospíšile,
redakční kolegyně mě požádala o úvodník tohoto čísla zpravodaje v souvislosti se
střídáním na pozici kronikáře obce.
Nevěda, jak začít, pomůžu si citací, samozřejmě upravenou, z filmu Star Trek:
„Pane Jane Pospíšile, kronikáři obce Rymice, střídám Vás, pane."
Děkuji Vám za předání obšírného příručního archivu kronikáře a kronik. Byla mi
předána doslova kupa materiálů. Během prvotního rychlého seznámení se s podklady
a kronikou jsem našel v textu Vaše vzkazy novému kronikáři už z let 2000 a 2010.
Rád na ně navážu, v kontextu let odpovím a obdobně připravím překvapení dalším
nástupcům.
Jedinou změnou ve vedení kroniky, ke které dojde, bude změna stylu písma, daná mým technickým vzděláním a profesí.
To, co pravděpodobně i při velké snaze ale nesplním, ač bych velmi rád, je naplnění Vašeho přání, které zmiňujete
v rozhovoru na další straně - tedy vydržet u psaní alespoň 50 let. Má startovní čára v roce 2021 má už nyní pomyslný
hendikep 25 let. Nicméně je to velká výzva, tož uvidíme.
Přeji Vám, pane Pospíšile, klidné užití důchodu, koníčků a rodiny, ve zdraví.
A vám, milí spoluobčané, hezké bezcovidové léto!
Evžen Horák, redaktor zpravodaje a nyní i kronikář obce

Připomínka Velikonočních svátků

VELIKONOČNÍ STROM U ŠKOLY

NAMÍSTO KOSTELNÍCH ZVONŮ
POLEDNE OHLAŠOVALY KLAPAČKY
A ŘEHTACÍ TRAKAŘ
Tomáš Bílek
Pavel Bílek
Pavel Očadlík

VYCHÁZKA ZA MYSLIVCI
NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Jan Pospíšil se rozloučil s prací kronikáře naší obce
Práci kronikáře vykonával Jan Pospíšil neuvěřitelných 52 let. Jeho
rukopis bude v kronice obce Rymice zvěčněn naposledy za rok 2020. Své
plnicí pero předal Evženu Horákovi, který, na základě jmenování
starostou obce, bude nyní rymické a ostatní významné události
zaznamenávat pro další generace.
O práci kronikáře, aktuální situaci ve společnosti a o zásadních dějinách
Rymic jsme si začátkem května povídali:
Kroniku jste začal psát v roce 1968. Vám bylo tehdy 30 let, jak jste události
toho roku do kroniky zaznamenal? Co jste prožíval?
Kroniku jsem převzal po svém otci.
Zapisování událostí se mi líbilo, měl jsem chuť do práce, tak jsem se úřadu
nabídl, že v tom budu pokračovat. V roce 1969 mě obecní rada do funkce
jmenovala.
Zrovna v tom ´68 jsem do kroniky přepsal, co psali v novinách –
„…vstoupili bez pozvání…“ – tehdy jsem psal události ještě přímo do kroniky,
a ne nanečisto s přepisem.
Pak se nevědělo, co s tím zápisem, bylo to nežádoucí…sice pravdivé, ale
situace byla divná – u kostela jsme měli pochované vojáci z války, nikdo
nevěděl, co se bude dít, zda to nebude mít následky. Nakonec to nikdo nevyšetřoval.
Přepsal byste tedy některé záznamy, pokud je čtete s časovým odstupem?
Rozhodně ne, nechal bych vše tak, jak jsem zapsal, a jak mi bylo schváleno, nic bych nezměnil. Dříve mi někdo říkal,
že mám psát kroniky dvě – jednu oficiální, podle předpisů, a jednu podle svého myšlení a názoru, ale to jsem nedělal.
Bude naše děti vůbec zajímat kronika? Potažmo historie jejich rodné obce, události, které ovlivnily její rozvoj, chod?
No, kdo má zájem o dědinu, rád si poslechne něco z historie, jinde, než v kronice se nedá pořádně zjistit, kdo v daném
roce zemřel, kdy se co postavilo, kolik dětí nastoupilo do první třídy…
To si nikdo nevzpomene, proto je důležité, že je o tom úřední zápis.
Takže obecní kronika má daná pravidla?
Jistě, to není psaní deníčku pod polštář. Měly by tam být všechny zásadní události toho roku, zapsané podle skutečnosti.
Záznamy se předávaly na kontrolu obecní radě i do kroměřížského archívu.
Já jsem psal kroniku i poté, co jsem se stal starostou Rymic, tak jsem měl jakousi důvěru občanů i úřadů, že záznamy
dělám správně.
Jak jste tedy sepisoval poslední rok 2020? Listuji Vašimi záznamy – je to 17 stran…
Mám na okně kalendář, kam jsem si každý den dělal zápisky, o počasí, událostech, akcích v Rymicích, a pak jsem dělal
záznamy podle kalendáře. Koncept si přečetl starosta, doplnil/opravil, co bylo nutné, poslední dobou jsem býval
nemocný a nemohl jsem být u všech akcí, proto je důležité, aby to starosta ve funkci obecní rady přečetl a schválil.
Je začátek května roku 2021, druhý rok poznamenaný protiepidemickými opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 –
pamatujete z minulých dob podobnou situaci, která vedla v kritický stav ve zdravotnictví, nutnost izolovat se od rodiny
a přátel, v uzavření škol?
Takovou situaci nepamatuji, a to je mi 82 let!
Za mého dětství se v rymickém družstvu rozšířila slintavka a kulhavka a my jsme 2 měsíce nesměli do školy, ale zda
jsme nesměli ani běhat po dědině se svými vrstevníky a zda se zákaz týkal i dospělých, to už si nevzpomenu.
První covidový rok jste zapsal Vy, druhý už čeká na Evžena Horáka. Osobně se těším, až si Vaše i Evženovy záznamy
přečtu po 10., 20. letech…Nevím, zda se budu smát, nevěřícně kroutit hlavou, nebo brečet…
Ale zmínil jste Vaše dětství, jste rodilý rymičák?
Narodil jsem se v Količíně, ale v Rymicích bydlím od jednoho roku. Chodil jsem zde do školy a pak do chlapecké
měšťanky v Holešově.
Jak hodnotíte proměnu Rymic za poslední léta? Staví se nové domy, přistavěla se škola, opravilo se hřiště,
po dlouhých letech se opravuje i hospodářský dvůr.
Kronikář si musí všímat, co se v dědině děje. Mně se líbí, jak se obec rozvíjí, že je škola plná dětí, zaměstnanci obce
dělají pořádek, pospraví, co je potřeba.
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Sleduju, kolik domů se připojuje na vodovod – ten jsem pomohl do Rymic protáhnout, když jsem byl starostou.
Do dvora jsem hodně chodil jako kluk, my jsme neměli pole, takže mě to přitahovalo, původně tam bylo rymické
družstvo, byl tam ustájený dobytek. Až kolem roku ´65 se statek dostal do správy Muzea. Je určitě dobře, že se to celé
konečně opravuje, zase to třeba přiláká další lidi do Rymic.
Co je na práci kronikáře to nejzásadnější?
Kronika se má psát pořád, to je hlavní zásada. Po letech se nevzpomene, jak to ve skutečnosti bylo.
Třeba během pohřbu vojáků – nebyl obecní kronikář, byla to divoká doba, nikdo to nedokumentoval. Teď se neví, kdo
přivezl z Holešova rakve, kdo kopal hrob, to musela být hrozná dřina – hrob pro 17 rakví…
Během války se kronika nepsala, pak to dostali úkolem ředitelé školy, nakonec se k tomu dostal můj otec a tím i já.
Takže nejdůležitější je vytrvat, dělat záznamy plynule, aby nevznikla mezera. Být u všech událostí osobně, nespoléhat
se na informace a dojmy někoho druhého.
Kolik má obecní kronika v současné době svazků?
Tři svazky kroniky jsou hotové a do čtvrtého se píše.
Čemu se nyní věnujete?
Děvčico, já jsem důchodce, nemusím dělat nic…
Zahradničím, chodím do knihovny pro knížky, luštím křížovky, mám dva vnuky, jednu vnučku a tři pravnuky, kterým
se také věnuju, práce mám pořád dost.
Všichni vás známe také jako sběratele mincí a bankovek – stále v tom pokračujete? Máte nový přírůstek do své
sbírky?
V takové době, když bylo všecko zakázané, nebylo, kde shánět, neměl jsem možnost nikam jet. Doufám, že přes léto
něco nového zase získám. Nejlepší zdroj je nejstarší vnuk, ten je pořád někde ve světě a vždycky mi něco doveze
do sbírky.
Pane Pospíšile, moc Vám děkuji za příjemné povídání.
Mějte se pěkně, buďte zdravý, a doufám, že se
brzy setkáme na přednášce v naší knihovně, já
a Martina pro Vás vymyslíme nějaké téma.
Když už jsem jako kronikář skončil, chci všem
popřát, ať se jim dobře daří a ať se mají rádi.
52 let bylo dost dlouho, jeden čas jsem taky špatně
viděl, takže jsem si musel dělat tužkou řádky
v kronice, byl jsem na operaci se šedým zákalem.
Kroniku jsem převzal, psal a teď ji zase odevzdal
dalšímu. Dělal jsem také různé brožurky pro obec,
o kostele, o hasičích, za těch 50 let jsem udělal
práce dost. Člověk nemusí přímo házet lopatou
někde na brigádě, i psaní je činnost, kterou musí
někdo udělat, ale už mám 82 let – je nejvyšší čas,
abych toho nechal.
Přeji Evženovi, aby u kroniky vydržel taky aspoň
PŘEHLED PUBLIKACÍ, NA KTERÝCH SE JAN POSPÍŠIL
50 let!
AUTORSKY PODÍLEL
S Janem Pospíšilem si povídala Ester Helsnerová

Svatby v našem kostele
Po dlouhých letech se konaly svatby v našem kostele:
12.6.2021
Romana Grygerová z Hulína a Roman Pospíšilík z Kostelce
u Holešova
Petra Habrová z Količína a Tomáš Hasala z Holešova
24.7.2021
Lucie Cápíková z Rymic a Ondřej Haťapka z Brna
Na fotografii je oslava zlaté svatby manželů Bartíkových
z Pravčic dne 5. června.
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Naši spoluobčané pomáhali v Moravské Nové Vsi
Naše obec se připojila k podpoře
regionu, který zasáhlo tornádo.
Zakoupili jsme střešní latě
v hodnotě 36 300 Kč a spolu se
dvěma paletami střešních tašek,
které nám zbyly z opravy střechy
OÚ je naši spoluobčané odvezli do
Moravské Nové Vsi.
Byli to Michal Bartík, Jiří
Malošík a Daniel Odložilík vyrazili 5. července ráno
s obecním traktorem, multikárou
a hasičskou dodávkou. Materiál
předali starostovi Moravské Nové
Vsi a následně do pátku
9. července pomáhali s odklízením
suti - odvezli 30 multikár, a k tomu
10 vleček dalšího odpadu.
Spali pod širákem na poli, jídlo
jim zajišťovala obec na návsi, kde
se vařilo ve stanech pro všechny
dobrovolníky a také pro obyvatele
obce.
Chci jim touto cestou poděkovat - jsem hrdý, že máme mezi
sebou spoluobčany, kteří neváhají pomoci.
Martin Bartík, starosta obce

Stavební práce v areálu obecního úřadu
V souvislosti s opravou
hospodářského dvora již
nebude možné používat
ke vstupu do parku
u Sýpky železnou bránu
u Tvrze.
Nový vstup je
vybudovaný vedle
víceúčelového hřiště:

Dva nové byty
v podkroví obecního
úřadu již byly
zkoulaudované
k bydlení. Jsou
moderní, vzdušné,
prostorné.
Nájemníci, které
vybralo zastupitelstvo
obce dne 1.7. na 26.
zasedání, se budou
moci
od
září
nastěhovat. Nájem je
stanoven na 80 Kč/m2.
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Máme svoji Zásilkovnu!

Od 20. dubna je u školy funkční
Z-BOX - do 30. června bylo
vydaných již 300 zásilek!
(údaje poskytl Kamil Chalupa,
PR & CSR Manager Packeta Group)

Matrika
Vítání rymických občánků proběhlo v zasedací síni obecního úřadu 20. června.

Veronika a Jakub Vernerovi, se synem
Vojtěchem, narozeným 22. června 2020

Petra Marková a Zdeněk Slovák s dcerou
Marií, narozenou 3. listopadu 2020

Karolína Smýkalová a David Kundera se synem
Matyasem, narozeným 15. prosince 2020

Jana a Michal Hausknechtovi, s dcerou
Eliškou, narozenou 1. ledna 2021.
Manželé Thao Hoa a Huong Nhu
Nguyenovi, s dcerou Kim Ngan, narozenou
26. října 2020.
Ze zdravotních důvodů dcery se nemohli vítání
zúčastnit, dárky jim byly předány po obřadu.
Dále se Janě a Lubošovi Janalíkovým
narodil dne 29. června syn Roman

Vzpomínáme...
Kateřina Gereková a Ondřej Duda se synem
Mikulášem, narozeným 16. února 2021

Daniel Zlámal, 1. ledna ve věku 49 let
Bedřich Tománek, 18. ledna ve věku 82 let

K 30. červnu:

Josef Sedlář, 22. března ve věku 65 let

Přistěhovalo se obyvatel: 2

Františka Kuklová, 6. dubna ve věku 94 let

Odstěhovalo se obyvatel: 7

Anna Ponížilová, 27. dubna ve věku 87 let

Počet obyvatel k 30.6.: 594

Jan Matyáš, 14. června ve věku 46 let
Ludmila Domesová, 22. června ve věku 87 let

Počet obyvatel k 31.12.2020: 603
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Obecní úřad informuje
Zastupitelstvo obce schválilo
dotace pro místní spolky ve výši:

Zaměstnanci obce provedli opravu kanalizace u mostu
u Muzea – vyměnili starou betonovou rouru za plastovou
a zároveň odvodnili přilehlou louku.

TJ Sokol.........................150 000 Kč
Hasiči..............................30 000 Kč
Myslivecké sdružení.......15 000 Kč
Rymická Strašidla...........20 000 Kč
Chovatelé........................15 000 Kč
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Další kompostéry do domácností
...budou pořízeny z dotací Evropské
unie. Zájemci, kteří v březnu roku 2020
požádali o kompostér, obdrží jej koncem
roku.
Barevné popelnice na tříděný odpad
...do domácností bude k dispozici 200
ks modrých a 200 ks žlutých popelnic
o objemu 240 l. Je to společná iniciativa
Rymic a okolních obcí.

Letos bude konečně dokončen povrch vozovky u hřiště a
také směrem ke kabinám na hřišti - dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj činí 1 175 760 Kč.
V lokalitě Chytilovo naproti školy byly
prodány další pozemky:

V únoru jsme zakoupili mulčovač STARK KDL
160 Profi za cenu 70 059 Kč.
Slouží pro údržbu polních cest a extravilánu obce.

...č. 53/9 a 57/2 manželům Laholovým za 1555 Kč/
m2
...č. 53/10 zájemcům p. Uhlíř a p. Mlčáková
za 1605 Kč/m2
Výsadba stromků směrem na Němčice proběhla
9. dubna pod záštitou spolku Sázíme stromy, z. ú., se
sídlem v Praze.
Vysadilo se 9 dubů a 21 javorů podél Kosteleckého
potoka v místě zvaném Pluhařovy třešně.

Mezi zaměstnance obce nyní patří i Květa
Oračková z Holešova. Provádí úklidové práce v obci,
její mzdu hradí Úřad práce.
Během léta bude opraven kříž před kostelem.
„Restaurování kříže před kostelem sv. Bartoloměje
v Rymicích" je spolufinancováno Zlínským krajem,
výše dotace činí 43 000 Kč.
Oprava bude dokončena do 19. listopadu.
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Zima zkraje roku byla pořádná - zamrzly dokonce i rybníčky v Olší

Výtěžek Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka i přes všechna
protiepidemická nařízení proběhla v Rymicích
velmi úspěšně.
I přesto, že kasičky nedorazily do našich
domovů do pohodlí předsíně, ale byly umístěny
na obecním úřadě, v dolním obchodě a v kostele,
takže jsme jim museli jít naproti, shromáždilo se
v nich nakonec celkem 21 529 Kč.
V rámci mikroregionu Holešovsko jsme byli
třetí nejštědřejší obcí – nejvíce peněz se
podařilo vybrat v Holešově (117 871 Kč) a dále
pak v Prusinovicích (30 566 Kč).
Za vaše příspěvky děkujeme!

Vodění medvěda
S medvědem jsme letos tancovat nemohli - tak si alespoň
připomeňme, jak to bylo v roce 1970.
Poznáváte se?
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Nové využití hospodářských budov v areálu tvrze
Od jara roku 2020 prochází rozsáhlou rekonstrukcí hospodářské budovy v areálu rymické tvrze. Jejich slavnostní
otevření je naplánováno na začátek sezony 2022, velká část opravených staveb ovšem zůstane veřejnosti nepřístupna.
Budovy, které v minulosti sloužily jako hospodářské, totiž budou využívány především jako depozitáře a zázemí pro
odborné pracovníky Muzea Kroměřížska.
V levém křídle budovy ve tvaru písmene U bude situován archeologický depozitář. Potřeba tohoto nového depozitáře
hrála důležitou roli při odsouhlasení projektu revitalizace. Muzeum Kroměřížska totiž v současnosti skladuje
archeologický materiál v Olomouci, za což musí platit nájem. Dále bude v tomto křídle umístěna kancelář pro dva
pracovníky archeologie a nezbytné zázemí pro ně.
Do pravého křídla se počítá s umístěním etnografického depozitáře. Do něho se přesunou sbírkové předměty
v současnosti uložené v bývalé konírně, kde z dlouhodobého hlediska nepanují ideální podmínky pro jejich uchovávání.
Jedná se především o různé zemědělské stroje, jako jsou mlátičky, fukary, pluhy, žebřiňáky, secí stroje apod. Stejně jako
u archeologického depozitáře se i zde počítá s vybudováním restaurátorské dílny. Poblíž etnografického depozitáře bude
umístěna kancelář odborného pracovníka.
V centrální části budovy se bude nacházet nový hlavní vstup. Návštěvníci uvnitř naleznou vstupní místnost
s pokladnou, kde budou moci čekat na zahájení prohlídky. Bude zde také nově otevřená expozice nazvaná Od klásku ke
kvásku, která přiblíží nesnadný proces výroby chleba od přípravy půdy k zasetí obilných semínek přes sklizeň obilí
a následný výmlat až po závěrečné pečení chleba. Zbývající prostory budou využity k vytvoření zázemí pro pracovníky
muzea i pro návštěvníky.
I když tedy budovy revitalizovaného hospodářského dvora v Rymicích budou sloužit především k depozitárním účelům
Muzea Kroměřížska, zpříjemní zdejší pobyt i návštěvníkům zajímajícím se o lidovou kulturu. Díky komfortnímu
vybavení se také stanou vhodným místem pro konání různých kulturních akcí.
Markéta Hnilicová, Kateřina Nečacká
Muzeum Kroměřížska

Muzeum v přírodě Rymice přijme
do svých sbírek drobné zemědělské
nářadí (kosy, srpy, hrábě, vidle, cepy apod.).
Budeme rádi za jakékoliv nabídky.
Kontakt: Markéta Hnilicová
hnilicova@muzeum-km.cz
tel. 734 396 187
FOTO: FRANTIŠEK KUKLA

Na všetečné otázky ohledně rekonstrukce odpovídala Martina Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska:
Jak je s generálním dodavatelem sjednána a
zajištěna údržba a následná oprava místní komunikace
v souvislosti s prováděnými pracemi? Jak je
vyžadováno čištění komunikace znečištěné vozidly
stavby? Stav není mnohdy uspokojivý.
V rámci smluvního vztahu máme s generálním
dodavatelem stavby firmou RAPOS, spol. s r.o.
ošetřeno, že stavební práce budou probíhat tak, aby
neohrožovaly mimo jiné zákonem stanovené podmínky
provozu na pozemních komunikacích, neohrožovaly
životní prostředí a v neposlední řadě musí pracovní
postupy splňovat požadavky BOZP. Generální dodavatel
je vázán ve smluvním vztahu s objednatelem pojistnými

smlouvami a v případě škody na okolním majetku tyto
nahradí a poškozený majetek uvede do bezvadného
stavu.
V průběhu stavby byly komunikace znečištěné
provozem stavby pravidelně uklízeny, a to jak ručně, tak
strojní technikou. Nemůžeme vyloučit, že u stavebních
prací daného rozsahu nedošlo v případě nepříznivých
klimatických podmínek k dílčím nedostatkům, případně
k lidskému pochybení. Na kontrolních dnech stavby,
konaných pravidelně 1 x za 14 dnů, jsme však
nezaznamenali v tomto ohledu žádný závažný prohřešek
a ani jsme neobdrželi konkrétní stížnost na nevyhovující
stav komunikace způsobené stavební činností.
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Jaký je aktuální stav stavby? Co vás ještě čeká?
Na stavbě probíhají dokončovací práce, zejména
osazování vnitřních dveří, zařizovacích předmětů,
kompletace slaboproudu i silnoproudu, vzduchotechniky
atd. Dokončují se hrubé terénní úpravy a komunikace,
po nich nastoupí zahradnická firma s konečnou
výsadbou.
Jak se daří plnit generálnímu dodavateli
harmonogram? Jak jste spokojeni s vybraným
dodavatelem co se týká spolupráce a kvality
prováděných prací?
Dodavatel je se stavbou v mírném předstihu, což
přispívá ke klidnému dokončení stavby ve výborné
kvalitě.
Máte již vybraného dodavatele interiérů? Kdy bude
dvůr otevřený pro veřejnost?
V současné době probíhá kontrola zadávacích
podmínek pro výběr dodavatele interiérů. Po jejím
dokončení bude vyhlášena a následně vyhodnocena
veřejná zakázka. Vybraný dodavatel provede dodávku
a montáž interiérových prvků do konce letošního roku.
Celý areál by měl být zpřístupněn veřejnosti
na začátku sezóny 2022.
Další z všetečných otázek směřuje na objekty konírny
a zděného ohrazení či oplocení areálu: bude se
pracovat na opravě těchto souvisejících a celý soubor
dotvářejících objektů? Je připravena projektová
dokumentace? Jsou i na tohle zajištěny potřebné
finance? Kdy se dá očekávat realizace oprav těchto
objektů?

Na začátku letošního roku proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace na objekt konírny
i ohradní zdi. Po několika konzultacích s Národním
památkovým ústavem byly v souladu s doporučením
památkářů vypracovány projektové dokumentace na oba
objekty, ke kterým se nyní vyjadřují dotčené orgány.
Následně bude podána žádost o stavební povolení.
Krajský úřad si je vědom potřeby dokončení areálu
a počítá se zajištěním financí v nejbližších letech.
Jaké bude budoucí využití konírny po opravě – jako
doposud – depozitář?
Ano, využití konírny se nezmění, zůstane zde
depozitář zemědělských strojů a dílna.
A nakonec nám, prosím, prozraďte, zda máte nějaké
perličky z výstavby. Nalezlo, či odkrylo se něco
nečekaného, letitě zapomenutého?
Při výkopových pracích narazili dělníci na původní
zděnou barokní klenutou stoku.
Stoka prochází středem průjezdu v hloubce cca 40 cm
pod povrchem a za průjezdem se stáčí mírně vlevo, kde
je po několika metrech zasypaná. Má dno vyskládané
z cihel a plochých kamenů a je čistá, nezanesená.
V jejích útrobách se našla plastová klika a mužská
bota, vše z 2. poloviny 20. století. Výška vnitřního
prostoru stoky je 1250 mm a šířka 620 mm. Celková
délka objevené stoky je zhruba 15 metrů.
všetečné otázky pokládal Evžen Horák

Strašidla pracují i v létě
Jak už si možná kolemjdoucí všimli, z rymické sýpky se opět ozývá ruch přípravných
prací na další ročník rymického strašení. Úvodní fáze rušení a vyklízení předchozích
atrakcí je za námi a většina z toho, co jste si mohli z dřívějška pamatovat, je pryč.
Ani horké léto nás nezastaví a v příjemně chladných místnostech nyní chystáme nové
překvapení, které doufáme předvést jako obvykle na podzim, v období Dušiček.
Vzhledem k plánované přestavbě budovy sýpky se zřejmě jedná o poslední
Strašidelný dům, který se bude konat, a tak se můžete těšit na extra porci
strašidelné zábavy.
Za Rymická strašidla Petr Janečka

POZOR - ČTĚTE - A ZAPOJTE SE!
Startuje veřejná konzultace ke stavu ochrany ovzduší v ČR
O co jde: Ministerstvo životního prostředí se obrací na veřejnost s výzvou, aby se zapojila do probíhající veřejné
konzultace k ochraně ovzduší v ČR.
Jaký je cíl: Zjistit názor veřejnosti na stav a vývoj kvality ovzduší, úroveň a efektivitu jeho ochrany v ČR,
dostupnost informací a možnosti dalšího směřování ochrany ovzduší. Zajímá nás vytápění domácností, průmysl,
doprava, výkon státní správy, role EU v ochraně ovzduší. Výsledky budou použity pro komplexní novelu zákona o
ochraně ovzduší.
Informace jsou zde:
https://www.mzp.cz/cz/news_20210701_MZP-otevira-verejnou-konzultaci-k-ochrane-ovzdusi-v-CR
Dotazník je dostupný do 15. srpna!
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Bitva o rymický mlýn skončila vítězstvím ruské armády
V sobotu 12. června se strhla bitva o rymický mlýn. Dvě znepřátelené armády Ruska a Francie vtrhly do vesnice
již v pátek večer a strategii pro nadcházející boj promýšlely společně v hostinci Bistro. Obě strany chtěly získat
mlýn do svého držení za každou cenu.
Ráno již za rozbřesku postupovali vojáci vesnicí ke mlýnu. Nezastavila je ani družina svatebčanů a nevěsta před
kostelem, ani průtrž mračen. Ve 14 hodin se utábořili u mlýna a začali s kontrolou výstroje, výzbroje a s výcvikem.
Popsali a předvedli nám své oblečení, zbraně, styl boje a vyprávěli o těžkém údělu vojáka za doby Napoleona. Jejich
nejvzácnějším majetkem, mimo zdraví a život, byly jejich boty. Mnohdy raději chodili bosky, než by je sešlapali…
Za bojového ryku, hlučné střelby a štiplavého dýmu bitva začala. Francouzi mlýn bránili statečně, ruská armáda
musela třikrát ustupovat a pak zákeřně napadnout nepřítele zboku od planých trnek a použít i dýmovnici, aby se dostala
až ke schodišti mlýna. Tímto manévrem ho nakonec dobyla pro sebe.
Na bojišti zůstala spoušť po nábojích, kulky naštěstí nikoho nezasáhly.
Děkujeme 18. řádovému pěšímu pluku a Muzeu Kroměřížska pod vedením Martina da Štípaly za vyprávění, ukázky
a pěkný zážitek.
Vždyť naše doškovice a mlýn jsou pro takové akce jako stvořené!
Ester Helsnerová

Setkání muzikantů
Setkání muzikantů Rymice zaznamenalo rekordní
účast, všechny připravené stoly a lavice byly plně
obsazené. Nadšení účinkujících i návštěvníků vytvořilo
skvělou atmosféru až do nočních hodin.
Již 17. ročník „Setkání muzikantů" byl spolufinancován
Zlínským krajem ve výši 33 200 Kč.

ZVEME VÁS NA DALŠÍ AKCI!
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Anglická školička v naší knihovně
Obec Rymice, především prostory knihovny, je již
čtvrtým rokem místo, kde probíhají naše kurzy anglických
školiček, anglické družinky a anglických příměstských
táborů.
V Rymicích jsme našli moc krásné zázemí v nově
zrekonstruované útulné knihovně, kde se vše odehrává.
Babymusic otevřelo svá vrátka pro malé studenty v roce
2017. Cílem výuky je dosáhnout u malých dětí pozitivního
přístupu k jazyku. Pomocí hudby, zpěvu a tance se snažíme
povzbuzovat jazykové schopnosti dítěte.
Děti nepřetěžujeme ani nezahlcujeme – hrou a zábavnými
činnostmi podporujeme jejich přirozenou touhu poznávat,
zachycovat a pojmenovávat. Děti se učí nápodobou
a opakováním, po celou dobu našich kurzů na děti mluvíme
anglicky. Velký prostor čtyřhodinové nebo osmihodinové
výuky dává dětem možnost v angličtině zažít i běžné procesy
ŽÁČCI BABYMUSIC S PANÍ UČITELKOU
jako stravování, uklízení, oblékání apod. Děti se zcela
MICHAELOU SOLAŘOVOU
přirozeně seznámí s anglickými frázemi každodenního života,
angličtinu poslouchají a prožívají. To je nejefektivnější
a nejpřirozenější způsob přisvojování si dalšího jazyka a vede
k vytvoření tzv. dlouhodobé paměťové stopy.
Nyní probíhá zápis nových žáčků, na které se od září moc těšíme a máme velkou radost, že naši malí stávající studentíci
s námi již několikátým rokem pokračují a s nimi k nám přicházejí i jejich mladší sourozenci.
Velmi si vážíme projevené důvěry a těší nás, že jsme v Rymicích vytvořili pro spoustu dětí aktivitu, kam rády chodí,
tráví společný čas s novými kamarády a seznamují se s anglickým jazykem.
Za celý tým Babymusic vám přejeme krásné léto a v září se těšíme opět na viděnou!
Michaela Solařová a Petra Chytilová

Den dětí jsme oslavili 5. června v areálu obecního úřadu
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Výročí osvobození Rymic
Vážení spoluobčané,
začátkem května si každoročně připomínáme konec
2 . s v ě t o v é v á l k y v E v r o p ě . Ta s k o n č i l a
bezpodmínečnou kapitulací Německa 8. května 1945.
Přes tuto kapitulaci se na několika místech Evropy
ještě v následujících dnech bojovalo, celosvětově ještě
několik měsíců.
Jedním z míst v Evropě bylo i Československo
a oblast dnešního Kroměřížska.
Bystřicko bylo osvobozováno z východu Rudou
armádou, Kroměřížsko z jihozápadu a jihu Rumunskými
vojsky a Rudou armádou a Holešovský okres osvobodily
z velké části jednotky 1. Československého armádního
sboru. Oblast Koryčan byla za linií fronty 29. dubna,
Morkovicko a Zdounecko k 1. květnu, Kroměříž
4. května (osvobozena byla 6. května). Linie fronty
Bystřice pod Hostýnem, Holešova a Hulína osvobozena
6. května. Linie Prusinovice, Rymice – probíhal odsun
německých vojsk, linie Břest – poslední bojová akce
7. května a oblast Chropyně 8. května, s kapitulací vojsk
v oblasti současného okresu Kroměříž dne 9. května
1945. Praha byla osvobozena 9. května a zbylá území
Československa definitivně k 11. květnu 1945.
Ale zpět do Rymic:
Německá vojska se stahovala směrem k Přerovu. Již
v březnu a dubnu byli v naší obci ubytovaní přechodně
němečtí vojáci. 22. dubna bylo vyhlášeno v obci stanné
právo.
1 . k v ě t n a p ř i c h á z í d o Ry m i c č á s t ú t v a r ů
88. granátnického pluku německé 15. pěší divize.
V počtu asi 350 – 400 mužů se ubytovali ve dvoře, ve
škole a též u jednotlivých občanů po chalupách. V této
době žilo v obci asi 774 obyvatel a 20 bylo nasazeno na
nucených pracích. Vojáci předpokládali setrvat v obci asi
4 dny dle postupu fronty. Z 2. na 3. května prošla obcí
velká kolona německých a maďarských vojsk od
Količína.
V pátek 4. května přichází do obce větší transport
německých vojáků a polních četníků se skupinou
rumunských zajatců. Zajatci byli nuceni kopat obranné
zákopy v předpokládaném směru příchodu
osvobozeneckých vojsk.
Sobota 5. května proběhla ve znamení ústupu
německých vojsk směrem na Přerov, včetně postupného
odchodu rumunských zajatců. Místní německá posádka
připravuje a rozšiřuje spojení mezi velitelstvím na tvrzi,
školou, pozorovatelnou ve věži kostela a stanovišti ve
Vápence a Olší. Občanům byl vydán zákaz vycházení do
polí a ozbrojení němečtí vojáci obsazují připravené
pozice. Ze soboty na neděli doléhal do Rymic hluk bojů
od Kroměříže a detonační výbuchy od Količína, Všetul
a Holešova, kde, jak se později ukázalo, Němci
vyhazovali do vzduchu mosty. Německá posádka
vyklidila Holešov a po četách se přesouvala do Rymic
a přes Rymice k Přerovu – obcí tehdy prošlo a částečně
se zdrželo dalších 700 – 800 mužů. V obci měli tank, 2
děla a minomety.

Neděle 6. května byla zdánlivě klidná. V poledních
hodinách se roznesla po obci zpráva o osvobození
Holešova. To se ovšem blížila 13. hodina a k obci mířila
dvě nákladní auta. Ve vozech se přepravovala spojovací
četa 2. protitankového pluku I. Čs. sam. brigády
I. Armádního sboru (velel a v té době pobýval
v Holešově generál Klapálek) v počtu 35 mužů s výstrojí
a lehkou výzbrojí.
Dnes víme, že došlo k osudové chybě, k omylu –
k osudovému odbočení na Rymice namísto jízdy ve
směru na Hulín. Nic netušící spojaře překvapila prudká
palba v prostoru Vlachova kříže od Němců připravených
u Olší.
S lehkými zbraněmi, granáty a omezenou zásobou
munice vzdorovala přeživší část jednotky spojařů
nerovné přesile. Za zuřivé německé palby se část čety
stahovala směrem na Bořenovice a část mělkým
příkopem k Holešovu. Spojařům se snažila přijít na
pomoc skupina československých vojáků od Količína.
Byli však donuceni k ústupu ostřelovači ukrytými v Olší.
Na bojišti zůstalo 17 mrtvých vojáků, z nichž někteří
byli zabiti až po boji. 5 vojáků bylo zajato, z nichž 2 byli
usmrceni a upáleni na silnici mezi Rymicemi
a Kostelcem. Třinácti mužům se podařilo s různě
těžkými zraněními ustoupit, z nichž 2 na následky
zranění zemřeli.
Tolik zmínka k tragédii, která se odehrála u naší obce.
Tato událost je samostatně i v souvislostech popsána
v mnoha pamětech a odborných publikacích. Poslední
ucelenou publikaci k 75. výročí konce 2. světové války
vydala Obec Rymice ve spolupráci s Muzeem
Kroměřížska pod názvem SPLNILI PŘÍSAHU Tragédie
u obce Rymice 6. května 1945.
V pondělí 7. května se již od samého rána rozpoutala
silná dělostřelecká a minometná oboustranná palba,
trvající do odpoledne. Kolem 16. hodiny se už němečtí
vojáci shlukovali a brali si vše, co by se jim hodilo a ve
večerních hodinách začali ustupovat. V noci němečtí
okupanti zcela opustili naši obec a ustoupili jako
předchozí konvoje na Přerov. Jedinou obětí těchto dnů
z řad rymických občanů se stal Ignác Hejníček. Do nohy
byl střepinou miny raněn Jaroslav Janoštík.
Ráno 8. května, když občané vyvěsili na kostel a školu
naši vlajku, dorazila od Količína průzkumná hlídka čs.
brigády pod vedením četaře. Od 10. hodiny
a v následujících dnech prošly přes obec i další jednotky
rudé armády pronásledující ustupující Němce.
První mírový den, den bezpodmínečné kapitulace
Hitlerovského Německa, byl pro naši obec současně
dnem smutku. Bylo rozhodnuto o umístění společného
hrobu u kostela. Proběhlo potřebné ohledání těl, přípravy
a následný hromadný pohřeb 17 hrdinů za velké účasti
rymických občanů i občanů z Količína. Za celou obec se
s padlými rozloučili farář páter Antonín Březina, řídící
učitel Josef Vičík a vojenský zástupce se slibem, že naši
padlí hrdinové nebudou nikdy zapomenuti a jejich oběti
budou varováním pro další generace. Za salvy čestné
jednotky čsl. vojáků byli mrtví pochováni a čerstvý
hromadný hrob označen dřevěným křížem. Za rok byl na
jeho místě postaven symbolický pomník podle návrhu
arch. B. Kavana.
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Dlouhodobě si mimo vlastní osvobození obce
připomínáme zejména tragickou událost 6. května.
Již druhým rokem jsme omezeni v pořádání většiny
obvyklých akcí vládními opatřeními ke zvládnutí
čínského viru, původce nemoci Covid-19.
Zejména letošní připomenutí oslav konce 2. světové
války a uctění jejích obětí bylo výrazně omezeno, a tak
alespoň děti a učitelky naší základní školy v doprovodu
starosty obce a dnes již bývalého kronikáře obce
a pamětníka, Jana Pospíšila, položili věnce u hrobu
hrdinů. Děti měly možnost vyposlechnou vzpomínky
Jana Pospíšila, který se dlouhodobě těmito pohnutými
událostmi zabýval. Pro nás všechny ostatní, kteří jsme
se nemohli letošních oslav osobně zúčastnit, jsem si na
základě mnoha bohatých archivních materiálů dovolil

zpracovat toto krátké připomenutí posledních dnů
okupace a 2. světové války v naší obci.
Součástí vzpomínky jsou také obrazové přílohy
otisknuté pod textem.
V letošním roce jsme si osvobození obce a tragickou
událost v samém závěru války nemohli připomenout
obvyklým setkáním u hrobu a pomníku se jmény 17
příslušníků spojovací čety. Vzpomeňte na tyto muže
s úctou nyní, když půjdete kolem jejich společného
hrobu. Splnili beze zbytku svoji vojenskou přísahu a spí
svůj věčný sen v naší obci, daleko od svých domovů.
Evžen Horák, kronikář obce

ÚZEMNĚ POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ
OKRESŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE
ZA 1. REPUBLIKY
ÚZEMNĚ POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ OKRESŮ
ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA PROTEKTORÁTU

OSVOBOZOVÁNÍ OKRESU KROMĚŘÍŽ

KOPIE ČÁSTI OBECNÍ KRONIKY Z ROKU 1945 SE
ZAKRESLENÝMI ZÁKOPY V OKOLÍ RYMIC
(ZPRACOVAL TEHDEJŠÍ KRONIKÁŘ ALOIS ŽELEZNÝ)
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Zprávy z naší škol(k)y
Celý školní rok byl velmi specifický a náročný, protože se stále měnila prezenční výuka na distanční. Uzavíraly
se školy i školky, testovalo se, nosily se roušky, byl zakázán tělocvik a zpěv a nebylo to jednoduché období pro děti,
žáky, rodiče ani pedagogy. Ale vše jsme všichni společně zvládli a školní rok úspěšně zakončili.
Také 2. pololetí školního roku bylo zahájeno distanční výukou pro žáky 4. a 5. ročníku. Prezenčně se vzdělávali pouze
žáci prvního až třetího ročníku. Žáci se nesměli míchat mezi ročníky a také tak musela být zachována homogenita ve
školní družině. Pololetní vysvědčení nebylo také zcela typické, protože kromě klasického vysvědčení se známkami,
získali žáci i podrobné slovní hodnocení. Třídní schůzky a konzultace
probíhaly také on-line formou, i Den otevřených dveří se konal v podobě
videozáznamu, který byl slovně komentován. Přes všechna omezení jsme
se se žáky zapojovali i do různých soutěží, ve kterých jsme získali krásná
ocenění. ZŠ a MŠ Rymice získala zvláštní ocenění za přínos v oblasti
Pionýrského Sedmikvítku pro rok 2020. Dále diplom za 2. místo získal
Vojtěch S. z mateřské školy, na 1.místě se umístily Pavla O. a Natálie P.
ze 3. ročníku a další 1.místo získal žák 5. ročníku Šimon P. Získali jsme
také osvědčení za odevzdání 50 kg elektrozařízení k recyklaci.
Podporujeme i děti se závažným onemocněním a ve sbírce Život dětem
jsme vybrali a zaslali 1125 Kč - děkujeme.
Zápis do 1.třídy se kvůli tehdejší epidemiologické situaci konal pouze
administrativně. V novém školním roce 2021/2022 bude šest prvňáčků.
Také proběhl zápis do přípravné třídy, která měla být nově otevřena
1.9.2021, ale z důvodu nízkého počtu přihlášek se tato třída bohužel
otevírat nebude.
KVĚTNÁ ZAHRADA
Od 1.3. byl vládou vyhlášen nouzový stav a byly uzavřeny základní
a mateřské školy. Opět se děti i žáci učili distančně z domu. Žáci 4.
a 5. ročníku se v rámci distanční výuky učili několik hodin on-line
společně se žáky z Lužce nad Vltavou. Od 12. dubna byly školy opět
otevřeny, i když podmíněné testováním, nošením roušek a dalšími
nařízeními. Bohužel následně po výskytu onemocnění Covid-19
v naší škole, museli žáci 1.,3.,4., a 5. třídy zůstat v domácí karanténě
a vyučovat se distančně. Prezenčně se vzdělávali pouze žáci
2. ročníku, kterým nebyla nařízena karanténa. Stále jsme se ale
nevzdávali a snažili se společně i tak podnikat různé akce. 30. dubna
jsme se proměnili v čarodějnice a měli čarodějnické učení. Tato akce
zaujala média a znovu jsme se objevili ve večerním zpravodajství TV
NOVA, stejně jako při předávání pololetního vysvědčení.
Spolupracovali jsme také s Charitativní pečovatelskou službou
v Holešově. Žáci 4. a 5. ročníku v rámci českého jazyka psali dopisy
seniorům, na oplátku jim přišly krásné a dojemné odpovědi.
Následně nás ve škole navštívila seniorka Dagmar Zakopalová, která
udělala žákům přednášku ze svého života ve školství i v soukromém
životě. Byl to velmi zajímavý zážitek pro všechny.
Závěrem školního roku jsme se vydali na školu v přírodě do Centra
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Oneness na Rusavě. Celý týden se nesl v duchu živlů (oheň, voda,
vítr, půda). Vyšlo nám krásné letní počasí a všichni jsme si pobyt
perfektně užili.
Bohužel co dokážou živly, jsme zjistili hned po návratu ze školy
v přírodě, kdy byla zasažena oblast Hodonínska tornádem. Rozhodli
jsme se podpořit děti a žáky ze Základní a Mateřské školy
Mikulčice a vybrali jsme krásnou částku 22 000 Kč. Tímto velmi
děkujeme všem, kteří přispěli, ať už dne 29.6. na Pasování prvňáčků
a vyřazování páťáků, nebo v den předávání vysvědčení. Dárková
sklenice s vybranými penězi byla předána osobně panu řediteli ZŠ
a MŠ Mikulčice v pátek 2.7.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za
vysoké pracovní nasazení, chuť k práci i k dalšímu vzdělávání,
za jejich podporu a pomoc, velmi kladný vztah k dětem i ke své
LETOŠNÍ PÁŤÁCI
práci. Také děkuji rodičům za trpělivost při distančním vzdělávání
(NA
FOTOGRAFII CHYBÍ
i za velmi kladné hodnocení naší práce.
DAVID DOČKAL)

- !14 -

Nesmírně si toho vážíme. Další poděkování patří panu starostovi, celému zastupitelstvu i zaměstnancům obce
za vstřícnost, fyzickou pomoc a celkovou podporu v průběhu školního roku 2020/2021. Budeme se i v následujících
letech snažit o celkovou spokojenost dětí, žáků a rodičů, protože SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÝ RODIČ je naší
prioritou. Přeji vám především pevné zdraví a krásné a poklidné dny.
Se srdečným pozdravem, Lenka Veselá, ředitelka školy

Co se nám v naší mateřské škole podařilo do konce školního roku:
I přes velké množství opatření vzhledem ke koronavirové situaci se nám celý školní rok podařilo úspěšně zvládnout,
a to za aktivní účasti všech pracovníků školy a také za velké pomoci rodičů. V průběhu druhého pololetí jsme museli
zvládnout prezenční i distanční výuku.
Vzhledem k epidemiologické situaci byly od 1. 3. 2021 uzavřeny všechny mateřské školy. V MŠ probíhala povinná
distanční (ne on-line) výuka pro děti s odkladem školní docházky a pro děti v posledním ročníku vzdělávání. Paní
učitelky pro děti připravily úkoly formou pracovních listů, odkazy na
webu, společné čtení s rodiči, zpěv, básničky, natočená pohybová
videa, náměty pro pracovní a výtvarné činnosti.
Také pro děti vytvořily tělocvičnu z PET lahví na hasičské zbrojnici
a další náměty, které rodiče mohli sledovat na PADLET NÁSTĚNCE
MŠ a na společné skupině s rodiči na FB. Děkujeme všem rodičům za
výbornou spolupráci a komunikaci, vzájemnou toleranci a pomoc při
přípravě aktivit pro děti. Velmi oceňujeme přístup k plnění úkolů
s dětmi při distančním vzdělávání a také poskytovanou zpětnou vazbu.
Rovněž oceňujeme přístup rodičů mladších dětí, kteří se také zapojili
d o p l n ě n í p r a c o v n í c h l i s t ů p o s k y t n u t ý c h n a PA D L E T
NÁSTĚNKÁCH. K prezenční výuce nastoupily nejstarší děti a děti
rodičů IZS 12. 4., musely se však podrobit testování. Ostatní děti
nastoupily 10. 5. bez povinného testování.
Během druhé poloviny školního roku se nám podařilo úspěšně
zvládnout ještě mnoho dalších aktivit. V lednu jsme se přidali
k projektu základní školy Sněhuláci pro Afriku - Bílý den v MŠ jeden den po celé ČR byl věnován dětem v Africké Gambii. Děti přišly
CHALOUPKY V RYMICÍCH
v tento den v bílém oblečení. Vyrobily si sněhuláky z papíru,
poskládaly sněhuláky z pet vršků a na závěr děti postavily několik
sněhuláků na hasičské zbrojnici.
Dále jsme pro naše děti uspořádali karneval, čarodějnický rej,
projekt - Den země, kdy děti plnily různé úkoly v souvislosti
s tříděním odpadu, a společně s panem starostou jsme zasadili
stromek a prohlédli si sběrný dvůr. Jako dárek maminkám k jejich
svátku jsme natočili on-line vystoupení s pohádkou O Jeníčkovi
a Mařence.
Oslavili jsme společně Den dětí na školní zahradě hrou Putování
s Jeníčkem a Mařenkou. Díky spolupráci s firmou Wastex jsme
měli možnost ochutnat exotické ovoce. Byli jsme na výletě
v Květné zahradě v Kroměříži a navštívili jsme Muzeum
KVĚTNÁ ZAHRADA
v Rymicích a prohlédli jsme si doškové chaloupky a mlýn. Nejstarší
předškoláci byli se základní školou na škole v přírodě na Rusavě.
Vyhodnotili jsme celoroční projekt „Se sokolem do života“. Je to program podporující rozvoj pohybové gramotnosti
u předškolních dětí. Děti obdržely diplomy, medaile a drobné dárečky. Ve spolupráci s rodiči jsme se zapojili do soutěže
ve sběru víček „Nakrmte plastožrouta“ a v projektu Recyklohraní do sběrové kampaně starých mobilních telefonů „Starý
mobil pro remobil“, do sběru papíru. Zapojili jsme se také do veřejné
sbírky Fondu Sidus a Život dětem. Zúčastnili jsme se soutěže
„Výtvarný Sedmikvítek“ v Tymy. Podařilo se nám získat krásné
2. místo za výtvarnou práci Vojtěcha Sekaniny. Ke konci školního
roku u nás také probíhala pedagogická praxe. Školní rok jsme
slavnostně ukončili v obecním areálu pasováním prvňáčků,
vyřazením páťáků akrásným vystoupením všech našich dětí a žáků.
Závěrem bych chtěla za děti i kolegyně ze školy popřát vám všem
krásnou, slunečnou a pohodovou dovolenou.
Leona Rousová
BUDOUCÍ PRVŇÁČCI
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Stavění máje

Pozvánky

Proběhlo 3. května navečer:

POSEZENÍ SE SENIORY
30. července v areálu OÚ
hraje dechová hudba Trnkovjanka

RYMICKÉ BARTOLOMĚJSKÉ HODY
pátek 20. srpna - hodová zábava "Press rock"
sobota 21. srpna - od 14. do 16. hodin na silnici okolo
kostela vzpomínková motoristická akce na počest
uplynutí 30. let od konání posledního motokárového
závodu Rymický trojúhelník,
od 20. hodin promítání dobových záznamů
z motokárových soutěží.

Kácení máje bylo spojeno s oslavou Dětského dne
v sobotu 5. června.
Májka měřila 21,5 m a vážila 7 metráků.

neděle 22. srpna - od 10. do 15. hodin výstava moto
a auto veteránů na cestě pod tvrzí,
v 15 hodin spanilá jízda vystavovaných vozidel
Rymicemi a okolními vesnicemi.
Hodové odpoledne v areálu OÚ, hraje Hanačka
z Břestu.

RYMICKÉ KOTLÉK
18. září v areálu OÚ

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
8. a 9. října 2021
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