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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
Máme za sebou rok 2020, který byl poznamenán koronavirovou nákazou a opatřeními
proti jejímu šíření.
Byli jsme nuceni omezit setkávání mezi sebou, školáci zažili výuku z domova pomocí
elektronických zařízení, byly uzavřené hospody, některé typy obchodů, kulturní zařízení,
firmy a živnostníci měli a mají existenční problémy, do kostela smíme v omezeném
počtu.
Zkrátka prožíváme období, jaké většina z nás ještě nezažila. Život v naší obci jde přesto
dál. Podařilo se nám loni v Rymicích zorganizovat většinu kulturních akcí.
Ve škole máme od srpna novou paní ředitelku a obměněný učitelský sbor,
zrekonstruované fotbalové hřiště, vysázený hektar zeleně u myslivecké chaty, probíhá
výstavba 2 obecních bytů v č.p. 4, naproti školy se staví 2 nové RD, a dokončuje se velká
rekonstrukce hospodářského dvora u tvrze.
Pro rok 2021 připravujeme prodej 3 stavebních parcel v lokalitě Chytilovo, požádali jsme o dotaci na doplnění vrchní
asfaltové vrstvy v ulici u hřiště, v uličce od Zlámalovy stodoly ke hřišti a také
k fotbalovým kabinám.
V souvislosti s touto stavební akcí žádáme majitele přilehlých domů a zahrad, pokud uvažují o zřízení vodovodní či
kanalizační přípojky umístěné v komunikaci, aby si ji vybudovali ještě před položením asfaltu, tzn. do konce června. Poté
již totiž nebudeme povolovat rozkopávání nového povrchu cesty.
Čekáme také na vydání stavebního povolení na prodloužení vodovodního řadu, veřejného osvětlení a kanalizace v ulici
za hasičárnou směrem za humna k domu Jiřího Janalíka, abychom se mohli pustit do této výstavby.
Rovněž bychom chtěli zahájit také výstavbu nové ulice do Chytilovy zahrady. Na hasičárně bude v lednu položena nová
podlahová krytina a sál bude vybaven novým nábytkem včetně výmalby tak, aby vám byl k dispozici pro rodinné oslavy
jako náhrada za uzavřenou horní hospodu. Pokud to kovidová opatření umožní, rádi bychom pro vás chtěli i nadále pořádat
naše rymické tradiční kulturní akce.
Do započatého nového roku 2021 Vám všem, jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce Rymice, přeji pevné zdraví
a rodinnou pohodu.
S úctou, Ing. Martin Bartík, starosta obce

Pokladničky pro vaše finanční dary
jsou v Rymicích umístěné do 24. ledna
2021
• na obecním úřadě
• v obchodě
• v kostele sv. Bartoloměje
Děkujeme za vaši štědrost!

Nová zeleň okolo kostela
Nepřehlédnutelnou změnou v naší obci je úprava zeleně
okolo kostela. Pozemek, na které úprava probíhá, patří rymické
farnosti, která také iniciovala změnu - původní túje byly velmi
náročné na údržbu, protože k jejich zastřižení bylo třeba stát na
žebříku, a také odvod vlhkosti od zdi kostela nebyl vyhovující.
Bylo rozhodnuto, že se vše vyřeší najednou.
Pan děkan Jerzy Walczak oslovil projektantku paní Zuzanu
Mojdlovou ze společnosti GREEN NORA s.r.o., která navrhla
úpravy zeleně nejen kolem kostela, ale také okolo fary.
Vzrostlé túje pracovníci obce vykopali, zároveň byl okolo
kostela osazen nový obrubník a prostor od kostela byl vysypán
kamínky pro zajištění odvodu vlhkosti. Pracovníci obce také
navezli na celou plochu novou zeminu, která zajistí dobré
podmínky pro jarní výsadbu. V rámci úpravy bylo nutné skácet
asi 50.letý smrk u vstupu do zákristie, jehož kořeny
nadzvedávaly chodník - náhradou za něj byl vysazen nový
smrk v parčíku u knihovny.
Okolo pomníků bylo nově vysazeno do živého plotu 100
keříků tisu, jehož zastřihávání a tvarování bude podstatně
jednodušší, počítá se s úpravou výšky do 1 metru. Vedle
pomníků jsou zasazené 2 lípy menšího vzrůstu. Zbytek záhonů
bude na jaře osazen trvalkami - tulipány, narcisy a růžemi.
Na financování úprav se podílela farnost (platba za
projektovou dokumentaci a nákup keřů) a obec Rymice (práce
obecních pracovníků, nákup betonu, obrubníků, zeminy
a kamínků).
Díky této úpravě bude celý prostor kolem kostela vypadat
v každém ročním období velmi pěkně, bude působit otevřeně
a vzdušně a s kvetoucími trvalkami prostě nádherně.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás
přišli potěšit v našem zármutku a rozloučit se s panem
Tomášem Bílkem, který nás náhle opustil.
Děkujeme za slova útěchy, květinové dary a nabídku
pomoci.
Zároveň také chceme poděkovat za finanční dary Obci
Rymice, SDH, TJ Sokol, Mysliveckému spolku, Rymickým
Strašidlům a spoluobčanům Rymic.
Rodina Bílkova
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Skvělé úspěchy mladých hasičů z Rymic
Covid-19 ovlivnil v Česku mimo mnoho jiného též hasičský sport a tedy i naše mladé hasiče soutěžící ve
Středomoravském a Zlínském poháru mladých hasičů v požárním útoku. Kdy se jarní část sezóny zrušila bez náhrady.
Po uvolnění opatření se mnoho družstev zapojilo do tréninkového procesu a z ucelené soutěže se staly, či konaly,
jednotlivé závody pořádané obětavými sbory dobrovolných hasičů.
Po delším závodním půstu se naši žáci zúčastnili po přeložení z 20. na 28.6.2020 soutěže O pohár starosty obce
Ludslavice. Úvod této atypické sezóny vyzněl pro naše družstva výborně. Mladší žáci obsadili s časem 15:27 vteřiny
krásné 2. místo. Starší žáci, ve své poslední sezóně v aktuálním složení družstva, vybojovali skvělé 1. místo v čase 13:49.
Po prázdninové pauze se starší žáci zúčastnili 4.9.2020 5. ročníku Noční soutěže v Roštění. S tréninkovým mankem,
ale s o to větší chutí, se vrhli do nočních bojů. Výsledkem snažení bylo parádní první místo s úžasným časem 12:91.
Soutěžně našlapaný víkendový plán pokračoval 5.9. soutěžní účastí v Mysločovicích v obou kategoriích. Starším
žákům se po nočních závodech útok nepovedl ideálně a umístili se na pěkném 6. místě. Zato mladší žáci se plně vyřádili
a s krásným časem 13:43 obsadili 1. místo. Aby toho nebylo málo, šlo o nejrychlejší čas v obou kategoriích a díky skvělé
součinnosti týmu získala Kačka Kuklová pohár pro nejlepšího proudaře.
Následoval přesun na Rusavu a účast v soutěži O pohár starosty SDH Rusava. Mladší žáci neměli zcela podařený
útok, přesto s časem 17:63 obsadili 2. místo. Starší žáci zabojovali, přes slušný čas 13:92 se našli 2 lepší soupeři a naši
borci skončili na 3. místě.
Hektický víkend uzavřeli 6.9. naši mládežníci v Loučce, a to účastí pouze starších žáků. Vyčerpávající 3 dny soutěžení
se podepsaly na výkonu. S časem 24:80 obsadilo naše družstvo čestné 10. místo.
Následující víkend byl zahájen tradičními nočními závody. V pátek 11.9. se účastnily obě družstva jedenáctého ročníku
Noční soutěže Pod komínem pořádané SDH Záhlinice. Našim družstvům noční závody nečekaně svědčí. Mladší žáci
s časy 13:72 a vítězným 13:85 obsadili 1. místo ve své kategorii. Starší žáci potvrdili svou kvalitu z Roštění, časem
12:66 a vítězným 12:71 nedali svým soupeřům žádnou šanci. Druhá noční, podruhé 1. místo! Famózní, pozdně letní noc
Rymické mládeže. Návrat našich sportovních hrdinů dosti po 01.00, v sobotu 12.9.
Plán tohoto víkendu pokračoval sobotní účastí v Poháru obce Machová. Po krátkém odpočinku se opět zúčastnila obě
žákovská družstva a pokračovala na vítězné vlně, přes snahu početného pole soupeřů natěšených na získání cenných
pozic na "bedně". V Machové mládežníci potvrdili double předešlé noci a obsadili 1. místa ve svých kategoriích. Mladší
žáci s časy 13:66 a vítězným 13:89 jako nejrychlejší v obou kategoriích. Starší dosáhli časů útoku 12:96 a vítězným
13:92, kdy soupeřům nepomohl ani prostřik jednoho z našich proudařů.
Plánované uzavření soutěžního víkendu 13.9. v Zářičí už proběhlo bez naší účasti. Přesto však můžeme hodnotit tento
víkend jako vynikající.
Závěr této podivné sezóny měl plánovaný poslední závod na stejném místě jako sezona začala, tedy v Ludslavicích.
Zde byl naplánován a obeslán již tradiční SUPERPOHÁR za účasti vybraných družstev mladších a starších žáků
dvoukolovým útokem. Těšit jsme se mohli na velmi zajímavé souboje s počasím, vlastním umem, nervozitou, technikou
a hlavně časem. Bohužel, tato plánovaná akce byla ovlivněna prvními podzimními opatřeními ochrany proti další vlně
COVIDU a byla pořadateli zrušena.
Poděkování za přístup k výborné reprezentaci naší obce patří všem žákům - mladším i starším, aktivně
pomáhajícím rodičům a zejména skvělému trenérovi, vedoucímu a nadšenci hasičského sportu, Jožkovi
Bakalíkovi.
Evžen Horák
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Rymické kotlék
Už tradiční Rymické kotlék byl naplánován na sobotu 19. září 2020 od
12 hod. v areálu Obecního úřadu Rymice. Jen pro připomenutí, jedná se
o soutěž družstev ve vaření nejlepšího kotlíkového guláše, kterou pořádal
SDH Rymice.
V letošní Covidové sezoně, tedy mezi jejími jednotlivými vlnami, vyšel
soutěžní den pořadatelům nejen přízní počasí, ale též možností pořádání
bez zvláštních omezení. Tedy, jak při přípravě článku řekl jeden
z pořadatelů a hlavní komentátor celé soutěže Michael Vita: „Soutěžilo se
v atmosféře srovnatelné s klidem v oku hurikánu".
Tomu odpovídala i účast soutěžících družstev, jejich nejbližších
příznivců a podporovatelů a také návštěvníků soutěže.
Letošní upravené propozice upřednostňovaly masové guláše. Dále bylo
regulemi soutěže umožněno předchystání ingrediencí před zahájením
vlastního klání, a to naložení masa a příprava cibule a vývaru.
Sedmičlenná hodnotící komise byla složená z řad odborné veřejnosti,
a tak byla zaručená vysoká kvalita, odbornost a nestrannost hodnotitelů.
Nejviditelnějším a jedním z hlavních arbitrů byl pan Václav Netroufal,
vystupující v bělostné kuchařské blůze pod hlavičkou Asociace kuchařů
a cukrářů České republiky.
Pořadatelé původně počítali s účastí 16 týmů. Vlastní soutěže se
zúčastnilo 11 týmů s 53 oficiálními členy jednotlivých družstev. Co do
počtu, nejméně členů měla tříčlenná družstva. Nejpočetnější tým měl
členů 11. Vařilo se v kotlinách, v kotlících a našel se i jeden velký hrnec.
Tentokrát převažovaly guláše hovězí. Jeden z týmů vsadil na dančí a jeden
na vepřové maso.
Před dovařením soutěžních gulášů a jejich ochutnávkou bylo zajištěno
bohaté občerstvení. Doprovody soutěžících a návštěvníci hladem a žízní
netrpěli. Pořadatelé zajistili prodej nápojů a nájemce Bistra mimo pestrou
škálu nápojů též provoz grilu a udírny. K mání byla, mimo obvyklé
klobásy a bůček, grilovaná vepřová kýta, grilované ryby a hermelín.
Domácí i přespolní týmy vařily, až se z jejich členů kouřilo, mnohdy
více než z ohňů a kotlin, před odhadovanou návštěvou asi 300 milovníků
guláše.
Škála koření a tajných přísad byla nepřeberná, přesto nečekaně
a podruhé v řadě vyhrál guláš vepřový a ještě k tomu Segedín, což
vzbudilo negativní emoce některých účastníků.
Nebudeme provádět kompletní výčet pořadí určený porotou. Zmíníme
první tři na pomyslné bedně vítězů. Třetím týmem s celkovým bodovým
skore 25,35 se stal GOLD tým manželů Ančincových, Pospíšilových
a Lucie Doležalové s hovězím gulášem vařeným v kotlině. Jako druhý
skončil tým RYMIČTÍ STRÉCI ve složení Josef Odložilík, Tonda Fuksa
a Milan Matuška s 25,9 bodu za hovězí guláš vařený též v kotlině. Zlato si
vyvařil nejpočetnější tým soutěže, sestava rymická STRAŠIDLA
s bodovým skore 28,15 za vepřový segedin v kotlině.
Pan Netroufal v závěrečném hodnocení připomněl, že gulášů je
nepřeberné množství a porota hledala a hledá kulinářskou zvláštnost.
Doporučil soutěžícím zahodit obavy a vařit v soutěži i méně tradiční
varianty gulášů.
Co dodat závěrem. Body zůstaly v Rymicích, přespolní neměli šanci.
Akce se i přes nepřízeň tohoto roku zdařila. Poděkování patří soutěžícím,
porotě, pořadatelům i návštěvníkům za skvělou atmosféru. Hudební
doprovod a ozvučení zajistil Mojmír Potůček, celé odpoledne skvěle
moderoval Michael Vita.
Popřejme si setkání za rok ve zdraví a snad už bez Covidu.
Evžen Horák
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Guláš nejen chutná, ale i pomáhá
Rymické kotlék byl jednou z mála
veřejných akcí, které se letos podařilo
uskutečnit. Na počtu zúčastněných týmů
a také návštěvníků bylo poznat, jak moc se
lidé těšili na tohle setkání.
Za všechny členy týmu MasterChef pod
vedením Milady Vítové bych rád
poděkoval organizátorům akce a také těm,
kteří přišli ochutnat, ať už guláš od nás,
nebo i kteréhokoli jiného družstva.
Náš tým se rozhodl výtěžek z prodeje
guláše a občerstvení spolu s výhrou
za první místo věnovat rymické škole
a školce, kde byly peníze použity na
vánoční dárky pro děti a další potřebné
drobnosti.
Za celý tým MasterChef,
Petr Janečka

RYMIČTÍ STRÉCI SI VYVAŘILI 2. MÍSTO

PAN NETROUFAL V ROZHOVORU
...MÁME TO PEVNĚ V RUKOU...

PIRÁTSKÝ GULÁŠEK S VŮNÍ TUZEMÁKU

U MIXÁŽNÍHO PULTU TAKY VYHLÁDNE

ZASEDÁNÍ POROTY

VÍTĚZNÝ TÝM - UVAŘIL VÝBORNÝ SEGEDÍN
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Zprávičky z naší školy
Co se událo v základní škole
V měsíci září jsme úspěšně zahájili nový školní rok a s tím následně i výuku. Čekaly nás také výlety, které nebylo
možné realizovat na konci školního roku 2019/2020. Žáci základní školy navštívili v rámci projektového dne ve Zlíně
lezecké centrum Vertikon. Dalším projektovým dnem byla návštěva ZOO Lešná, které se účastnily děti z mateřské školy
a žáci 1. ročníku. A poslední akcí, kterou jsme stihli před uzavřením školy, byl výlet do Dinoparku do Vyškova, také
v rámci projektového dne, realizovaného ze Šablon II. Také v měsíci září proběhlo dodatečné fotografování tříd
za minulý školní rok.
14. října byla škola z nařízení vlády uzavřena a všichni žáci přešli na distanční výuku. Provoz mateřské školy nebyl po
celou dobu omezen.
Než se žáci v září stihli trochu rozkoukat z několikaměsíční nepřítomnosti ve škole, už se v polovině října opět vraceli
k distanční výuce. Tentokrát už to měli o něco jednodušší, částečně již věděli, co je čeká. S malými organizačními
změnami, např. přechod na online vyučování prostřednictvím aplikace Microsoft Teams z původní online komunikace
přes Skype, se žáci srovnali velmi rychle a s pomocí ochotných rodičů i velmi dobře.
Zato pro žáčky 1. ročníku, kteří se během září sotva adaptovali
ve škole a seznámili se s prvními písmenky, číslicemi a školními
pravidly, to nebyla žádná legrace, když museli zvládnout
náročnou distanční výuku s pomocí počítače. S danou situací se
popasovali nad očekávání dobře. Díky rodičům, kteří byli
trpěliví a nápomocní ve všech směrech, mohli jsme pokračovat
v učivu podle plánu tak, že po návratu do školy bylo možné
plynule a bez skluzu v učivu navázat. Posledních čtrnáct dní
distanční výuky zvládali prvňáčci i ostatní žáci dokonce
pracovat téměř samostatně a rodiče si na pomoc volali jen při
technických potížích. Během distanční výuky se žáci 4. a 5.
ročníku, zapojili do celostátní soutěže na www.ibobr.cz, kde online soutěžili v logických matematických úlohách. Další soutěž,
do které se mohli žáci přihlásit, byla pod názvem „Ulice není
herna“. Tato soutěž byla výtvarná i literární. Výtvarně ji
VERTIKON ZLÍN
ztvárnili žáci 1. a 3. ročníku a děti z mateřské školy a literárně se
svojí básničkou účastnila žákyně 4. ročníku Amélie Janečková.
Výsledky soutěže nám budou známy dodatečně.
Při uzavření školy se samozřejmě nemohly konat žádné
naplánované akce, tak jsme s rodiči alespoň komunikovali
telefonicky nebo e-mailem. Také proběhly on-line třídní
schůzky, kde jsme se rodičů ptaly na jejich postřehy k on-line
výuce. Takto on-line probíhaly také 1x za týden pedagogické
porady, kde bylo nutné průběžně konzultovat distanční výuku.
Následně nastaly podzimní prázdniny, které byly z nařízení
vlády prodloužené o další dva dny, tj. od 26. 10. – 30. 10. Poté
opět pokračovala distanční výuka. Změna nastala 18. 11., kdy
byl povolen návrat žáků 1. a 2. ročníku do škol. U nás s těmito
žáky mohli také přejít na prezenční výuku i žáci 3. ročníku.
Tuto výjimku měli pouze některé malotřídní školy. Ostatní žáci
DINOPARK VYŠKOV
ze 4. a 5. ročníku se vrátili do školy v pondělí 30. 11. Vše bylo
podmíněno dodržováním pravidla 3 R (ruce, roušky, rozestupy).
V tuto dobu byla však omezena hudební a tělesná výchova
a také všechny kroužky. Jedinou výjimkou byla výuka ZUŠ Dmusic.
Velké překvapení čekalo všechny děti a žáky 4. prosince.
V tento den nás tradičně přišel navštívit Mikuláš se svou
družinou. Kvůli vládním nařízením a opatřením se tato tradice
letos nekonala přímo v prostorách školy, ale před školou. Tuto
událost si také přijela natočit TV Nova a naše škola byla
zařazena do poledního, odpoledního a večerního zpravodajství.
Závěr školního roku byl opět kratší, žáci končili výuku v pátek
18. 12. a následně jim začaly vánoční prázdniny. Poslední den
ve škole si užili vánočně se svými spolužáky a třídními
učitelkami.
MIKULÁŠ VE ŠKOLE
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V tento den jsme si s žáky vyzkoušeli tradiční vánoční zvyky, rozbalovali si dárky a také v každé třídě proběhla
individuální besídka. Tato besídka zkompletovaná ze všech tříd je k nahlédnutí na www.skolarymice.cz. Děti dostaly
ve škole od Ježíška spoustu didaktických pomůcek a nové knihy. Velkým překvapením pro ně byl také nově zakoupený
elektrický klavír, který nám v základní škole velmi scházel. Tento klavír jsme zakoupili ze sponzorského daru. Až si
budeme moci opět v hodinách hudební výchovy zazpívat, budeme se nově těšit na klavírní doprovod.
V této nelehké době jsme nadmíru ocenili výhody málotřídní školy, kdy při nízkém počtu žáků v ročníku mohla
distanční výuka probíhat s individuálním přístupem a mohla být přizpůsobena potřebám všech žáků. Další výhodou
byla možnost dřívějšího návratu i žáků třetího ročníku k prezenční výuce oproti velkým školám, kde se dříve mohli
vrátit pouze žáci prvních a druhých ročníků.
Nejtěžší však bylo odpovídat na všetečné dotazy žáků, které zajímalo hlavně, kolik dětí může společně na hřiště nebo
proč v MŠ děti nemusí nosit roušku a v ZŠ ano, ač jsme v jedné budově. I nadále nám však hodně chybí také zpívání
a cvičení při tělocviku. Ale přes všechny překážky, které nám Covid-19 staví do cesty, zvládají děti situaci s nadhledem
a humorem sobě vlastním a věří, že se situace již brzy vrátí do starých kolejí. Za skvělou spolupráci a podporu patří
velké poděkování rodičům, kteří zajistili technické zázemí a přítomnost žáků ve výuce, což velmi zvýšilo kvalitu
distanční výuky.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat sponzorům. Panu Michalovi Štěpánkovi za dodání ovoce k Mikulášské
nadílce. Panu Ing. Raimundu Zaorálkovi za zprostředkování finančního daru v hodnotě 40 000 Kč od firem SEMIN CZ
a.s. a DK mont a.s. Dále panu Petru Janečkovi, za finanční podporu mateřské školy v hodnotě 4 000 Kč a také panu
Tomášovi Onderkovi za krásný dřevěný rozcestník, který bude
umístěn na školním dvoře, a paní Miroslavě Nehodové za
plyšové dárečky pro děti k Vánocům. V neposlední řadě
děkujeme obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou za
podporu a skvělou spolupráci ve všech oblastech.
Co se událo v mateřské škole
V této nelehké době se koronavirus mateřské školy až tak
nedotkl. Provoz mateřské školy byl po celou dobu a nebyla nám
nařízena karanténa jako v některých školkách.
V současné době ukončujeme projekt Šablony II společně se
ZŠ. Po celou dobu trvání probíhaly různé projektové dny mimo
školu, ve škole a komunitně osvětová setkání. Každoročně se
také zapojujeme do různých výtvarných soutěží. V letošním
roce to byla účast v soutěži – „Ulice není herna“. V září jsme se
MALÍŘ DOSTÁL
zapojili do celoročního projektu „Se sokolem do života“. Je to
program podporující rozvoj pohybové gramotnosti
u předškolních dětí.
Od září u nás rovněž probíhalo několik akcí. Malovali jsme
s malířem L. Dostálem. Navštívila nás archeoložka
P. Daňhelová z Muzea Kroměřížska a seznámila nás
s archeologickými objevy z našeho blízkého okolí. Společně
s myslivci J. Smýkalem a J. Horňákem jsme se vypravili na
vycházku do Olší. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací
o přírodě a přinesli „dobroty“ zvířátkům do krmelce. Hodně
jsme se také pobavili u vydlabávání dýní. Díky rodičům se nám
jich sešlo opravdu hodně. Krásné výtvory jsme vystavili
na trávníku před školou. V listopadu jsme uspořádali
„Halloweenský rej“. Třídu a hernu jsme si tematicky vyzdobili
a děti přišly v zajímavých kostýmech, které jim připravily
VYCHÁZKA DO OLŠÍ
maminky. Následoval „Červený den“ – celý den probíhal
v červeném duchu a v červeném oblečení. V předvánočním
shonu jsme si ale nemohli nechat ujít „Čertovské hrátky“, které
jsme uspořádali začátkem prosince. Společně s dětmi jsme si
v malé třídě vytvořili „peklo“ s čertem a kotlem, pod kterým
děti pravidelně „zatápěly“ a hlídaly, zda se pod kotlem svítí.
Vzhledem ke koronavirové situaci jsme se museli přizpůsobit
novým nařízením a pravidlům.
Budeme doufat, že v letošním roce se covidová situace zlepší
a my zase budeme moci organizovat různé akce a hlavně se
„normálně“ učit.
Přejeme Vám do nového roku jen to nejlepší a hlavně hodně
zdraví.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Rymice
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MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

Přestavba podkroví na obecním úřadu
S příchodem zimního období začala také rekonstrukce
nevyužívaných půdních prostor v objektu obecního úřadu.
Stavba je dotovaná z ministerstva financí a nově zde namísto
půdy vzniknou 2 bytové jednotky.
Výběrové řízení vyhrála firma Rapos, která začala opravou
střechy a vybudováním nového vstupu pro byty - přístup bude
po kovovém schodišti ze dvora areálu obecního úřadu.
Každý byt bude mít rozlohu cca. 75 m, nájemné je stanovené na
5000 Kč měsíčně plus záloha na spotřebované energie.
O pronájem budou moci požádat pouze občané, kteří nevlastní
žádnou jinou nemovitost, přičemž občané Rymic budou mít ve
vyhovění žádosti přednost.
Celkové náklady činí 5 411 679 Kč, z toho dotace 4 870 511 Kč.

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1. ledna 2021
Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy, tentokrát zaměřenou na autobusy.
Některé body plánu se z důvodu epidemie Covid-19 nepodařilo naplnit - zejména vydání nové bezkontaktní krajské
čipové karty.
Hlavní změny:
• platit bude stále kilometrický tarif, který už cestující znají z roku 2020
• při přestupu mezi autobusovými linkami se nebude platit nástupní sazba 9 Kč - POZOR! pouze při předložení jízdenky
z předchozího spoje!
• autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200 novými vozy - z celkových 350
• cestovní doklad bude možné zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu, bankovní karty nebo hotovosti, a to jak
v autobusech nebo vlacích, tak v prodejních místech
• železniční i autobusová doprava bude ve Zlínském kraji jezdit častěji, zvýší se také možnosti přestupování díky lepší
návazností spojů
• u vlakových spojů nedojde od 1. 1. 2021 oproti současnému stavu k žádné změně - nadále tak bude platit stejný tarif
a časově kilometrické jízdenky jako v roce 2020 a přestup mezi vlakem-autobusem (a naopak) nebude cenově
zvýhodněný
• začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní - dosavadní kartičky, vydávané dopravci na příměstskou dopravu,
přestanou platit
• v průběhu roku bude postupně probíhat výměna dopravních značek autobusových zastávek, které budou pro cestující
přehlednější
• platnost stávajících čipových karet, kromě karet u dopravce ARRIVA MORAVA, bude ukončena k 31. 12. 2020 a nové
čipové karty budou postupně zaváděny
• žákovské jízdné lze zakoupit u vlakových dopravců formou 7denního a 30denního dlouhodobého kupónu

UPOZORNĚNÍ VŠEM OBČANŮM
Důrazně varujeme občany před pochybnými kamenickými firmami, které nabízí renovace či výrobu
hřbitovních náhrobků.
V roce 2020 několik našich občanů zaplatilo firmám zálohu nebo celý pomník dopředu. Firmy se poté
vymlouvaly na nemoc či dovolenou a oprava pomníku či vymáhání financí se tak mnohdy protáhla i na půl
roku. Jednalo se o firmy, které nemají, nebo jim bylo odebráno, živnostenské oprávnění na tyto kamenické
práce, nemají vlastní provozovnu, nechají si peníze vyplácet v hotovosti na hřbitově, nejsou z našeho okresu
a lákají vás pomocí reklamních letáčků, kde je uveden pouze telefon bez adresy sídla a IČO – např. firmy
Kamenostone nebo Kameno-Kámen.
Vždy proto plaťte firmám až po provedení prací, a to na základě řádné objednávky, kde si přesně specifikujte
požadované práce. Doporučujeme se raději obrátit na prověřené kamenické firmy z blízkého okolí – Tučapy,
Hulín, Chropyně, Holešov.
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Říjnové deště naplnily Rymický potok a zaplavily pole - ve fotografiích
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Usnesení zastupitelstva obce Rymice za rok 2020
Obecní zastupitelstvo se letos sešlo na 8 veřejných schůzích. Zde je uveden přehled nejvýznamnějších usnesení:
Zastupitelstvo obce Rymice
- schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou mezi Obcí Rymice a společností Sportovní travnaté povrchy s.r.o. Brno
na realizaci akce Rekonstrukce travnatého povrchu hřiště Rymice za částku 1 190 335 Kč včetně DPH,
- schvaluje nákup radarového měřiče rychlosti od firmy DAS elektro za 53 000 Kč bez DPH,
- schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost spolků pro rok 2020 – Strašidla Rymice, Český svaz
chovatelů Rymice a Myslivecký spolek Rymice po 15 000 Kč, a SDH Rymice 40 000 Kč,
- schvaluje Smlouvu o koupi nemovité věci a smlouvu o zřízení předkupního práva týkající se prodeje pozemků v k.ú.
Rymice manželům Petře a Janu Sollichovým, p.č. 53/4 zahrada o výměře 14 m2 a pozemku 852/2 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 569 m2 za cenu 712 Kč/m2, tj. celkem 415.096 Kč,
- schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rymice,
- schvaluje Realizaci investiční akce výstavby 2 půdních bytů v budově Rymice č.p. 4 a podání žádosti o dotaci
na ministerstvo financí na tuto akci,
- schvaluje způsob pronajímání připravovaných podkrovních bytů v bytovém domě Rymice č.p. 4: byty se budou
pronajímat na dobu neurčitou s výpovědními podmínkami dle platného občanského zákoníku a okruh žadatelů o nájem je
stanoven na fyzické osoby nevlastnící nemovitost určenou k bydlení, přičemž osoby s trvalým pobytem v obci Rymice
trvajícím minimálně 1 rok před podáním žádosti mají přednost před ostatními zájemci,
- schvaluje nákup 80 ks židlí na hasičskou zbrojnici za cenu 69 303,47 Kč,
- schvaluje účelnou Darovací smlouvu od firmy RK-EMPTIES s.r.o. o darování finanční částky ve výši 93 110 Kč
na podporu požárního sportu,
- schvaluje Účetní závěrku Obce Rymice za rok 2019 bez výhrad a zároveň schvaluje přeúčtování kladný hospodářský
výsledek hospodaření (zisk) v celé výši 4 178 941,58 Kč na účet 432 0304 nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých
let,
- schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rymice za rok 2019 s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 105 888,39 Kč,
- schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2020 Charitě Holešov ve výši 10 000 Kč,
- schvaluje renovaci podlahy na hasičské zbrojnici firmou PDK Styl za částku 150 000 Kč dle cenové nabídky,
- schvaluje koupi 22 ks stolů na hasičskou zbrojnici za 71 874 Kč,
- schvaluje odpuštění nájemcům Bistra a Dolní hospody nájemné v měsících březen-květen 2020,
- schvaluje pořízení dataprojektoru, plátna a reproduktoru od firmy RICOH za částku 25 527,17 Kč,
- schvaluje podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje zahrnující změnu čištění vod
z původního čištění vod na ČOV Všetuly na vybudování vlastní ČOV kořenového typu s vertikálním štěrkovým filtrem
s náhradním variantním řešením ČOV mechanicko-biologické,
- schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavební zakázky „Rymice – stavební úpravy budovy č.p. 4“ uzavřenou mezi obcí
Rymice a RAPOS spol. s r.o., s cenou 5 411 679 Kč včetně DPH a s termínem plnění do 30.6.2021,
- schvaluje nákup pozemků p.č. 212/24, 212/30 k.ú. Količín za cenu 99 000 Kč – prodávající Jaroslav Polák, a pověřuje
starostu obce uzavřením kupní smlouvy,
- schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor na pronájem rymické knihovny paní Petře Chytilové na pořádání
dětského kurzu – Anglická školička,
- schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 920 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rymice
za provedený sběr starého železa,
- schvaluje Smlouvu o výpůjčce budovy rymické školy Soukromé základní umělecké školy D – Music a také Smlouvu
o výpůjčce budovy rymické školy Římskokatolické farnosti Holešov,
- schvaluje nákup pozemků p.č. 247/2, 247/3 v k.ú. Rymice za cenu 160 000 Kč - prodávající Petr Železný, a pověřuje
starostu obce uzavřením kupní smlouvy,
- schvaluje nákup pozemku p.č. 60/3 orná půda o výměře 8466 m2 v k.ú. Rymice za cenu 2 963 100 Kč od pana
Františka Nováka, bytem Rymice 24, a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy,
- schvaluje rozpočet obce Rymice na rok 2021 s příjmy ve výší 11 296 118 Kč a výdaje ve výši 11 380 740 Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji bude financovaný z přebytku hospodaření z minulých let uložených na běžném účtu,
- schvaluje podání žádosti o dotace akce "Obnova místních komunikací v obci Rymice" do podprogramu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova,
- schvaluje nákup mulčovače za traktor Stark DKL 160 profi za 75 383 Kč.
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Zprávy z matriky
Evidence obyvatel od 1.1. do 31.12. 2020:

Životní jubileum oslavili:

Narodili se:
Dominik Škamrala
Ema Javoříková
Nela Šmeidlerová
Vojtěch Verner
Jaroslav Hrdlička

70 let

75 let

Zemřeli:
Ludmila Paštěková
Jiřína Zanášková
Zdeněk Machovský
Libuše Jeřábková
Josef Kaňa
Tomáš Bílek
Přistěhovalo se:
8 obyvatel

80 let

Odstěhovalo se:
6 obyvatel

90 let
91 let
92 let

Počet obyvatel k 1.1.2020:
602
Počet obyvatel k 31.12.2020:
602

93 let
96 let

pan Pavel Kašík
paní Marie Horáková
paní Jindřiška Hromadová
paní Vladimíra Nováková
paní Zdeňka Možíšková
paní Jiřina Vavrušová
pan Ladislav Minář
paní Drahomíra Kaňová
paní Kristina Očadlíková
paní Alena Matušková
paní Anna Maňásková
paní Zdeňka Kaňová
paní Julie Matušková
paní Anna Hejníčková
pan Ladislav Horák
paní Zdeňka Bílková
paní Jitka Škamralová
paní Marie Skutková
pan Ludvík Dvořák
paní Anna Sivková
paní Helena Přívarová
paní Ludmila Maňásková
pan Josef Kotas
paní Františka Kuklová
paní Růžena Maňásková

Poslední vydané č.p.: 227

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU v HOLEŠOVĚ

Covid-19
Počet onemocnění
v Rymicích za rok 2020:
•
•
•
•

onemocnělo.........48
hospitalizováno...2
vyléčilo se............36
zemřelo................0

Zdroj:
Ústav zdravotnických
informací a statistiky
ČR
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Pokračující práce v Hospodářském dvoře v Muzeu Kroměřížska
Po půl roce jsem opět požádal odpovědné pracovníky Muzea
Kroměřížska, aby nás informovali o aktuálním stavu rekonstrukce
Hospodářského dvora.
Každý si všimne, že se opravují 3 hlavní křídla - ale samostatně
stojící konírna (budova souběžná s hlavní ulicí na Přerov) nejeví
žádné stavební zásahy. Je přitom objektem dotvářejícím ucelený
a uzavřený hospodářský dvůr. Stejně tak, dle neoficiálních
informací, se nepředpokládá ani oprava vnější zdi oplocení.
Zajímalo mě, zda je v plánu, alespoň výhledovém, oprava konírny
a zdi oplocení areálu dvora.
Vyjádření jsme dostali od pana Pavla Klímy, investičního
technika Muzea Kroměřížska:
V současné době jsou všechna tři křídla hospodářského dvora
staticky zajištěna, je hotové zastřešení a sanační omítky, takže
stavba již dále nechátrá a naopak pomalu vysychá. Nyní se
dokončuje budování vnějších inženýrských sítí, zejména odvodnění
objektu včetně nádrže na dešťovou vodu, která by měla sloužit
k zavlažování vegetace kolem hospodářského dvora. Na tyto práce
navazuje budování komunikací, chodníků a oprava studny a na jaře
se terénní úpravy budou dokončovat do finální podoby. Ve všech
třech křídlech firma RAPOS osazuje vnější výplně otvorů, aby byl
objekt přes zimu uzavřen a mohly pokračovat práce na montážích,
zejména rozvodů vzduchotechniky, vodo-topo, silnoproudu
a slaboproudu. Od března do listopadu 2020 RAPOS prostavěl
téměř 58 000 000 Kč.
Konírna a ohradní zeď nejsou zapsány v Ústředním seznamu
kulturních památek, takže jejich oprava nebyla možná z dotačního
titulu IROP (pozn. redakce - program Evropské unie, přes který se
v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů,
konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj). V první
polovině příštího roku proběhne výběrové řízení na zhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci těchto staveb a dále se
bude pokračovat dle finančních možností Muzea Kroměřížska
a Zlínského kraje.

Evžen Horák

Obecní knihovna funguje i nadále
Knihovna má za sebou období střídání provozu a uzavření. Nyní
funguje v běžné otevírací době - každé pondělí od 16 do 18 hodin
formou rychlého výdeje knih nebo roznosu po obci. Knihovna je
zásobena novými knihami z výměnných fondů Knihovny
Kroměřížska, novinkami z vlastního fondu a dalšími mnoha knihami
dospělé i dětské literatury z Městské knihovny Holešov.
Jedinou významnější akcí vzhledem k omezujícím opatřením byla
beseda pana Pospíšila s dětmi školní družiny ZŠ Tlumačov nad
starými mincemi a bankovkami (na fotografii vpravo). I přesto, že
provoz nebyl každotýdenní, tak bylo v roce 2020 zaregistrováno 121
čtenářů, díky využívání knihovny k pravidelné anglické školičce
a družince (každý čtvrtek a pátek) prošlo prostorem knihovny
bezmála 2800 návštěvníků. Vypůjčeno bylo 2944 knih, byl však
zaznamenán pokles výpůjček dětské literatury.
V novém roce pevné zdraví a šťastné chvilky s knihou. Těším se
na setkání při půjčování a snad již 26. března při Noci s Andersenem.

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ TLUMAČOV

Martina Zakopalová
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Výsledky voleb do krajského zastupitelstva v obci Rymice
Volby do zastupitelstva kraje se konaly
2. a 3. října.
V Rymicích jsme hlasovali takto:

• zapsaných voličů je 493, vydáno bylo 208

obálek, z toho 2 hlasy byly neplatné
• volební účast byla 42,19 %
• počet platných hlasů pro jednotlivé strany
a hnutí uvádí tabulka

Nové značení vymezující území obce

Na Nivě jsou nové švestky

Nové cedule, které vymezují začátek a konec naší obce,
jsou umístěné na cestě k Roštění a dále na polních cestách
na Količín a Němčice.

Začátkem listopadu vysadili pracovníci obce na Nivě
podél hlavní cesty 23 nových švestek.

Biocentrum u myslivecké chaty
Firma Kavyl dokončila výsadbu biocentra Louky za hrází na poli u myslivecké chaty. Díky vydatným dešťům budou
mít stromky i keře dostatek vláhy pro kvalitní růst.
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Adventní čas v Rymicích

DRUŽINA SV. MIKULÁŠE OBEŠLA CELÉ RYMICE

Obecní zabijačka
S omezeními dle platné legislativy (opatření proti
nemoci Covid-19) proběhla ve dnech 11.-12. prosince
obecní zabijačka. První čuník byl poražen a zpracován
v pátek bez účasti veřejnosti. Porážka a zpracování
druhého z čuníků proběhla v sobotu - zde už s avizovanou
možností účasti veřejnosti, ovšem v počtu maximálně 50
osob v prostoru areálu obecního úřadu v rouškách,
případně s rozestupy 2 m a použitím desinfekce. Sobotní
část byla spojena s ochutnávkou zabijačkových specialit
v bistru, ovšem bez možnosti podávání alkoholických
nápojů.
V neděli následoval prodej masných výrobků
ze zabijačky. Doslova a do písmene proběhl dopolední
prodej formou řízené fronty s rouškami a rozestupy.
Obec zakoupila nové vánoční osvětlení v hodnotě
Obvyklé občanské a sousedské veselí bez hudebního 10 000 Kč na strom u kostela.
doprovodu a společného posezení mělo netradiční
podzimně pošmournou atmosféru. Snad lze říci to, Zavěšení provedl z plošiny pan Sklenařík ze Záhlinic.
že počasí bylo takřka ideální zabijačkové. Jen ta omezení
opravdu omezovala.
Doufejme, že bude možno uskutečnit další obecní zabijačku v lepších časech a za normálnějších podmínek.
Závěrem něco málo statistiky: na zabijačce se podíleli zastupitelé obce, obecní zaměstnanci a několik dobrovolníků
z řad spoluobčanů. Poraženi byli dva vepři po 220 kg , tedy 440 kg živé váhy.
Řezník, pan Petr Ančinec, byl šikovný - k porážce stačily 2 výstřely.
Mimo zpracované maso bylo vyrobeno 230 jitrnic, 21 tlačenek, 29 kg prejtu a 100 l polévky. Jako zajímavost
uvádíme údaj o množství použitého česneku o hmotnosti 13 kg.
Evžen Horák

SOBOTA 7:48 HOD.
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NEDĚLNÍ FRONTA NA POLÉVKU

Setkání u vánočního stromu
Opět, jako červenou nitkou, je většina letošních akcí spojena s opatřeními spojenými se zastavením šíření nemoci
Covid-19. Po důkladném zvážení aktuální situace nakonec vedení obce uspořádalo dne 18. prosince Setkání
u vánočního stromu.
Toto setkání se zřejmě zapíše jako poslední veřejná akce pořádaná obcí či obecními spolky v roce 2020.
Při všech státem nařízených omezeních bylo možno za určitých podmínek takové setkání zorganizovat s cílem
zpříjemnit si nadcházející vánoční svátky, navodit vánoční pohodu a sousedskou sounáležitost. Jak řekl místostarosta
obce pan Michael Víta: „Je dobré podpořit vše dobré, co zlepší náladu obyvatel naší obce v této podivné době."
Setkání proběhlo netradičně v areálu u obecního úřadu. Dobrou náladu nečekaného množství účastníků nezkazily ani
rozestupy, ani nezbytné roušky a jejich použití „o to protivnější" při broukání vánočních písní.
Součástí setkání byla také dobrovolná sbírka pozůstalé rodině náhle a nečekaně zesnulého spoluobčana Tomáše
Bílka.
Můžeme konstatovat, že všichni zúčastnění spoluobčané dodržovali předepsaná a požadovaná vládní opatření.
Evžen Horák

Štědrovečerní koledování rymických hasičů
Melodie klasických vánočních koled nesoucí se na Štědrý večer od domu k domu jistě všechny pohladily
na duši. Děkujeme!

A adventní čas nám (zejména dětem) také zpříjemnila světelná výzdoba na domech. Je znát, že jsme si
chtěli alespoň tímto zlepšit náladu a navodit pohodovou atmosféru v čase Vánoc.
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TJ Sokol Rymice: na podzim muži odstartovali v okresním přeboru
Díky postavení v tabulce po loňském podzimu a následně zrušené druhé polovině sezony se mužstvo Rymic ocitlo na
prahu postupu do II. třídy, který proměnilo ve skutečnost. Muži se tedy mohli po dlouhé době těšit na účast ve vyšší
soutěži, kterou navíc doplnili o účinkování v poháru OFS (okresní fotbalový svaz) stejně jako v minulé sezoně. Podzim
však přinesl kromě opětovného přerušení soutěže také občasná zklamání z nepovedených zápasů. Vždy to ale tak
pochmurné nebylo a výkony mnohdy potěšily přítomné příznivce rymického fotbalu, kterých nechodilo málo.
Sezona se rozběhla poměrně slibně vzhledem k probíhající pandemii koronaviru a po dvou utkáních poháru OFS, kdy
bohužel ve druhém kole Rymice vypadly, přišel čas vkopnout míč do mistrovského utkání. První zápas okresního
přeboru na hřišti Žalkovic dopadl zle, avšak po bídě z úvodu utkání se muži dokázali vzepřít hrozbě debaklu a zvládli
před koncem zápasu výrazně snížit náskok domácích. Další střetnutí se nesla v duchu ztracených úvodů, nebo druhých
polovin utkání. Učebnicovými příklady mohou být zápasy se Střílkami a Kvasicemi.
Během září se opět zhoršila situace ohledně nákazy nemocí Covid-19, což výrazně ovlivnilo dohrání zbývajících
zápasů podzimu. Než se však soutěž přerušila, dokázali muži Sokola Rymice předvést obě tříbodová představení, z nichž
se první odehrálo v Záhlinicích týden po nepodařeném zápase s Kvasicemi a druhé v posledním hraném kole před
přestávkou v Břestě. Vynucená pauza soutěže ubrala z podzimu zbývající 4 zápasy, které se přesunou do jarní části. Ta by
měla začít o něco dříve, pro Rymice přesněji 7. 3. 2021 v Komárně. Současně ale stále není jisté, jestli se sezona znovu
rozběhne. Fotbalisté ale pevně doufají, že ano, a těší se na její restart i za přítomnosti diváků. Prozatím se usadili po 9
utkáních k přezimování na 12. pozici v tabulce soutěže.
Neobvyklý podzim ovlivnil taky rymickou mládež, kdy mužstva mladších žáků i starší přípravky stihla odehrát shodně
pouze 6 utkání ve svých soutěžích. V obou týmech se tu a tam projevovali výrazněji talentovaní mladí fotbalisté
a fotbalistky. Doufejme, že se dostanou na jaře k dohrání svých sezon a budou moci rozvíjet dál své dovednosti s míčem.
Dění kolem fotbalu v Rymicích ještě stále ovlivňuje i nové hřiště, které zahájilo provoz utkáním okresního poháru
s Rusavou. V průběhu podzimu se členové sokola i za pomoci ostatních příznivců fotbalu snažili o dokončení
doprovodných prací okolo hřiště. Byly vyrovnány sloupy za brankami a natažena síť na jihozápadní straně hřiště.
V plánu jsou ještě některé další práce, které se budou realizovat v roce 2021.
Za veškerou pomoc a přízeň v uplynulém roce bychom chtěli poděkovat obci Rymice i všem jejím občanům,
kteří podporují rymický fotbal.
Martin Kaňa

PF 2021
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