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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

Dobrovolní hasiči oslavili 130 let od svého založení. Více na stranách 14 a 15.

Špatně zaparkovaná auta brání
plynulému průjezdu
Už jsou dávno pryč doby, kdy mělo jen
několik málo obyvatel automobil. Dnes
je jich v každé rodině několik a v dobách,
kdy se silnice stavěly, s tím nikdo nepočítal. Proto nejsou komunikace technicky
řešeny tak, aby na nich parkovala vozidla
a přitom vedle nich zůstal volný prostor
v souladu s pravidly silničního provozu.
Ta říkají, že „při stání musí zůstat pro každý směr jízdy volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry. Při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba
směry jízdy, široký nejméně 3 metry“.
Pravidlo volného průjezdu je důležité
dodržovat i z hlediska bezpečnosti, při
požáru tudy hasičský vůz nemá šanci

www.rymice.cz

projet. To samé záchranka nebo popelářské auto při svozu komunálního odpadu.
Dalším problémem je, že majitelé aut
chtějí parkovat před svými nemovitostmi. Sice vozidlo zaparkují do vjezdu, ale
jeho část zakrývá chodník.
„V obci máme obyvatele, kteří se už
špatně pohybují, maminky s kočárky
i tělesně postižené. Ti všichni pak mají
problém projít po chodníku a musí se
zaparkovaným autům složitě vyhýbat.
Chci požádat řidiče, aby na to brali ohled
a parkovali tak, aby nikoho neomezovali,“
požádal obyvatele starosta Martin Bartík.
text: J. Hlavinková

i když jsme letos neinvestovali do žádných
velkých akcí a spíše velké projekty připravujeme, podařily se nám
nemalé úspěchy. Takové, které nelze vyčíslit
penězi a jsou výsledkem dobrých vztahů,
kolektivní i individuální práce, ale hlavně
toho, že někdo něco dělá se zápalem pro
ostatní. Mluvím o paní ředitelce Haně Pátkové, která získala ocenění od Zlínského
kraje pro ředitele škol, a o Martině Zakopalové, která zase natolik svými akcemi
a svým přístupem ke knihovně okouzlila
hodnotící komisi, že získala diplom pro jednu z nejlepších knihoven v kraji. Rymická
knihovna tak postoupila do celostátního
kola soutěže Knihovna roku. S diplomem
obec získala i 20 000 korun pro potřeby
knihovny. Také jsme se zúčastnili soutěže
Vesnice roku 2019. I když jsme nedosáhli na
nejvyšší příčky, je to pro nás velký úspěch
a o naší obci se bude v kraji víc vědět.
Nesmím zapomenout ani na spolky, hasiče, Rymická strašidla, fotbalisty, chovatele a myslivce, kteří svou činností přesahují
hranice naší vesnice, a tím se dostáváme do
širšího povědomí i v okolí.
Také jsme společně oslavili dvě jubilea,
výročí školy a založení hasičského sboru.
Jsem rád, že na všech akcích panuje přátelská atmosféra, a že se spousta z Vás dobrovolně zapojila do příprav.
I když máme v jarních a letních měsících
hodně akcí po sobě, všechny se těší velké
návštěvnosti. To svědčí o tom, že se navzájem rádi potkáváme.
Ještě jednou děkuji všem, kteří něco
dělají pro obec a pro ostatní. Dětem přeji
krásné prázdniny plné zážitků a dospělým
odpočinkové léto. Práce neuteče.
S úctou, Martin Bartík
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V obci byly loni spáchány dva trestné činy i přestupky
Přímo v Rymicích nesídlí oddělení městské ani státní policie, ale přesto v obci
hlídkují policisté z Obvodního oddělení
v Holešově. V loňském roce tak díky tomu
proběhlo několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na dodržování bezpečnosti silničního provozu a také na cyklisty. Akce budou pokračovat i letos.
Za loňský rok tak policisté při dopravních kontrolách zaznamenali na hlavním

tahu obcí 81 přestupků, z toho 77 z nich
policisté na místě řešili blokovou pokutou,
další 4 byly předány na Odbor dopravy do
Holešova k prošetření. Jednalo se o řízení
pod vlivem alkoholu a také bez platného
zákonného pojištění. V obci se staly tři dopravní nehody a dvě srážky se zvěří. V letošním roce se policisté chtějí zaměřit i na
dostatečnou viditelnost cyklistů a chodců,
kteří mají povinnost za snížené viditelnosti

používat nějaké reflexní prvky. Například
pásky či náramky, čímž předejdou tomu,
aby je například srazilo či zranilo projíždějící auto.
Dále policisté prověřovali dva trestné
činy, a to ohrožení pod vlivem návykové
látky a jeden mravnostního charakteru,
kde stále probíhá vyšetřování. Dále policisté řešili přestupek proti občanskému
soužití.

Obec podpořila spolky částkou 205 000 korun
Rymice každoročně přispívají spolkům
a organizacím na jejich činnost. I v letošním roce měly organizace možnost
požádat obec o finanční podporu. Zastupitelstvo všechny žádosti pečlivě zvážilo
a rozhodlo, komu budou dotace přiděleny
a v jaké výši. Jedná se o spolky, které zajiš-

DÁRCE KRVE

ťují sportovní, společenské a kulturní akce.
Ty pak investiční a neinvestiční dotace použijí například na náklady spojené s pořádáním akcí, nákup pomůcek, občerstvení,
ceny do soutěží, nákupy drobného materiálu a podobně.

Výše poskytnutých dotací na rok 2019:
Myslivecký spolek Rymice:
SDH Rymice:
Fotbalisti a hokejisti:
Rymická Strašidla:
chovatelé:

20 000 Kč
45 000 Kč
115 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč

Tříkrálová sbírka

Krev je nejcennější tekutina na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok
nelze jakkoliv nahradit. Darování krve
je jedinečným darem člověka člověku.
Dárce vstupuje do léčby nemocného
a pomáhá zachránit jeho život.
Pan Jan Očadlík daroval na oddělení
Transfuzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a. s.,
80 krát bezplatně krev.
Za tento ušlechtilý čin děkuje starosta
Martin Bartík a zastupitelé obce.

Časopis 5+2
Časopis 5+2 už nebude
od 1. července zdarma k dispozici
na odběrných místech v obci
z důvodu změny distribuční sítě.
Seznam míst, kde bude 5+2
k dispozici najdete na

Tříkrálová sbírka, kterou pořádala oblastní charita, vynesla 26 899 korun.

http://www.5plus2.cz/kontakty.
aspx?s=distribucni-mista.

Koledníci začátkem ledna obcházeli domácnosti a kdo chtěl, mohl přispět na pomoc potřebným. Charita děkuje všem koledníkům a hlavně těm, kteří přispěli a podpořili tak dobrou věc.
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Naše škola se řadí mezi nejlepší v kraji, říká oceněná ředitelka
Hana Pátková
jsem, že mi soustavně dělá radost pracovat
ve škole a v úžasném kolektivu svých kolegyň. Beru to jako ocenění celé školy a práce všech mých kolegyň. Máme výborný kolektiv, jsme všechny stejné povahy, máme
stejné priority, všechny nás baví učit, střídáme metody výuky a pořádáme spoustu
akcí pro děti. Chceme, aby akce byly smysluplné, aby děti získávaly poznatky nejen
ve výuce, ale i pomocí zážitků. Snažíme se
vybírat různá témata, náměty a zařazovat je
do výuky. Vymýšlíme projekty a organizujeme projektové dny.
Rymice se můžou pyšnit spoustou
úspěchů a ocenění. Několikrát vyhrály
soutěž Keramická popelnice za nejlepší
třídění odpadů, v loňském roce Leona
Rousová získala ocenění pro nejlepší
pedagogy Zlínského kraje, knihovna
v čele s Martinou Zakopalovou se pyšní titulem nejlepší knihovna a letos
získala ředitelka základní a mateřské
školy Hana Pátková ocenění pro nejlepší pedagogy v kraji. Paní ředitelka
bere uznání velmi skromně a mnohem
více si cení toho, že se malotřídní rymická škola řadí k nejlepším ve Zlínském
kraji. Svojí „prací“ se realizuje, je vidět,
že jí záleží na tom, aby bylo ve škole
příjemné prostředí a dobré vztahy. To
se jí podařilo několikaletou usilovnou
prací, a to, že je rymická škola dnes na
vysoké úrovni, bere jako úspěch celého
kolektivu.
„Ještě jsem neslyšela, že by někomu
uškodilo, že chodil do vesnické školy. Já
jsem na naši školu, pedagogický sbor,
žáky i naše absolventy pyšná,“ říká.
Kdo Vás nominoval?
Pan starosta s paní zástupkyní Leonou
Rousovou. Vyplnili nominační formulář, připsali, proč si myslí, že bych ocenění měla
dostat právě já a přiložili můj profesní životopis.
A co o Vás napsali?
Řekli o mě, že pracuji jako ředitelka jedenáctým rokem, současně jsem speciální
pedagog a měla jsem se vyjádřit o tom, co
mě v poslední době potěšilo. Odpověděla

Dostala jste i nějaké dary?
Medaili, pamětní list, skleněnou sovu
a kytku. Byl tam se mnou pan starosta
a paní zástupkyně.
Co je Vaším cílem a daří se Vám
ho naplnit?
Chci, aby měla škola prestiž, aby se o ní
mluvilo v dobrém. Což jsme se třeba dozvěděli od České školní inspekce, že o nás
mluví jako o jedné z nejlepších škol tohoto
typu ve Zlínském kraji.
Co je potřeba dělat, aby si škola udržela
dobré jméno?
Mít dobré výsledky od dětí. Když naši žáci
přecházejí na druhý stupeň, máme zpětnou vazbu od paní učitelek, že jsou připravené, a že nemají problém se zapojením se
do kolektivu.
V naší škole klademe veliký důraz na důvěru mezi zaměstnanci a i mezi pedagogickými pracovníky a dětmi a zúročuje se nám
to v práci, důvěra je oboustranná. I když
máme také menší nepříjemnosti, vždy je
zvládneme tak, aby se situace nevyhrotila.
Velmi si cením mých kolegyň, které mají
děti školou povinné a aktivně se podílí na
projektech.
Setkáváte se s tím, že i rodiče z jiných
obcí by chtěli svoje děti dávat
do Rymic?
Jsou tady děti z Rymic i z Količína. Považujeme si rozhodnutí količínských rodičů,
že se nám rozhodli svěřit svoje dítě. U nás
je bezpečné prostředí, je tady velmi nízký
počet šikany. Díky tomu, že máme malý
kolektiv, děti nejsou anonymní stejně jako

jejich činy. Právě tím jim můžeme zajistit
bezpečné prostředí. Mnohokrát se nám
stalo, že jsme tady měli návštěvu z jiných
institucí, škol a školek a slyšeli jsme: „Mě tak
mrzí, že taková škola u nás není, mě mrzí, že
to máme ze Zlína tak daleko, jinak bych sem
svoje dítě vozila.“
Tím, že máme mateřskou školu spojenou
se základní, můžeme naši filozofii uplatnit
už v předškolním vzdělávání. Dáváme veliký důraz na komunikaci, na slušné jednání
a na vytváření pevných sociálních vazeb
mezi dětmi. Proto nemají strach vyjádřit
svoje pocity a názory a vedeme je k tomu,
že žádný názor není špatný, jen je potřeba
formovat jej k jejich prospěchu. Když se jim
něco nelíbí, nemusí s tím souhlasit, ale měly
by respektovat druhou stranu.
Jak se Vám tohle všechno podařilo?
Je to dlouholetá práce, jsme rádi, že nám
rodiče dávají důvěru. Před deseti lety tady
byly 2 třídy a získat si důvěru rodičů, že
i tady jejich dítě bude mít kvalitní vzdělání, nebylo jednoduché. Poslední 4 roky už
máme 3 třídy.
Jak si získáte u dětí respekt?
Aby mě dítě respektovalo, tak musím jít
osobním příkladem. Když něco nevím, tak
jim řeknu, že to nevím. Když se mě zeptají, jestli jsem jako dítě zlobila, tak řeknu, že
také někdy ano. Nemůžu ze sebe před nimi
dělat nadčlověka a říkat jim něco, co není
pravda. Důležité je nehrát si na něco, co
nejsem a být k nim upřímná. Pak jsou děti
upřímné i ke mně.
Popište svůj běžný pracovní týden.
Na malotřídkách je situace hodně složitá, můj úvazek je 12 hodin týdně na výuku.
Protože mám společné ročníky, mám také
12 hodin na přípravu. Pak musím dělat
výkazy, revize, jednám s firmami, zajišťuji
nákup pomůcek, zprostředkovávám komunikaci s poradenskými zařízeními, protože
zajišťuji i náplň práce speciálního pedagoga a výchovného poradce. Zajišťuji projekty, podílím se na realizaci projektových dnů
a spolupracuji i s jinými školami a institucemi, jako například s Muzeem Kroměřížska.
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Jak společné akce vypadají?
Snažíme se zúčastňovat akcí, které pořádají i jiné školy nebo TYMY Holešov. Například soutěží jako přírodovědné soutěže,
kde jsme ze 13 družstev obsadili 4. a 5.
místo. Je to pro nás veliký úspěch, protože
zrovna u nás probíhaly neštovice a neměli jsme děti. Spolupracujeme s 2. Základní
školou v Holešově, kdy máme společný
projekt a jezdíme na soutěže, které se týkají
chemie a fyziky. Mám odtud také zpětnou
vazbu, že naši žáci patří mezi nejhodnější
a s nejlepšími znalostmi. V poslední době
naše žačka Karolína Machýčková získala
3. místo v oblastní literární soutěži, kterou
také pořádala 2. Základní škola. Každý rok
pořádáme pro školy setkání „Bavíme se
s angličtinou“ a letos budeme mít už 10.
ročník. Je to pro žáky čtvrtých a pátých
tříd. Okolní školy k nám jezdí pravidelně
a děti už se vždycky těší, cílem je navázat
nová přátelství. Nejedná se o klasickou
soutěž, ale je to konverzace v anglickém
jazyce, kdy máme odbornou porotu, která akci hodnotí jako velmi zdařilou. Velmi
nás potěšilo, že v tomto kulatém ročníku
naše žačka Adéla Matyášová byla porotou
ohodnocena jako nejlepší z žáků čtvrtých
ročníků. A například s muzeem máme
dlouholetou spolupráci a letos jsme připravili v místní tvrzi výstavu prací našich
žáků, kterou jsme směřovali k výročím naší
školy. Výstava je součástí prohlídkového
okruhu muzea a bude trvat až do ukončení sezóny.

zpravodajství

Hana Pátková s krajským radním Janem Pijáčkem (úplně vlevo) a s dalšími oceněnými.

Mgr. Hana Pátková vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci,
pracovala ve speciálních školách ve Zlíně a v Otrokovicích a také jako školní inspektorka, kde
měla na starosti speciální školství a 1. stupně základních škol. V roce 2008 vyhrála konkurz na
ředitelku Základní a Mateřské školy v Rymicích.
„Do výběrového řízení jsem šla proto, že mě nadchla malotřídní škola. Já potřebuji mít okolo
sebe menší kolektiv a být v kontaktu s dětmi a kolegyněmi, což mi práce školního inspektora
neumožňovala. Sice mě práce bavila, ale neuspokojovala mě z hlediska mé osobnosti. Jsem
ráda, že v naší škole můžu využívat i řadu alternativních metod a forem výuky. Jsem kreativní,
a proto učím ve 4. a 5. třídě výtvarnou výchovu,“ říká paní ředitelka.
Angažujete se i v některých školských
organizacích?
Jsem členka Asociace ředitelů základních
škol a členka Pedagogické komory. Oba dva
profesní celky se snaží zvýšit prestiž ředitelů,
učitelů a ostatních pracovníků ve školství.
Trápí nás zvyšující se byrokracie, vyplňování
tabulek, musíme mít na všechno papír, a to
je velká zátěž. Byrokracie nám velmi krá-

tí čas, který bychom mohli věnovat škole.
Snažíme se tedy, aby byla administrativní
zátěž pro ředitele škol co nejnižší.
Také mě oslovila paní Šteflová z Učitelských novin, abych se spolupodílela na
článku o tom, kam směřuje školství a co
nejvíce v současnosti trápí ředitele škol.
text: Jana Hlavinková
foto: J. Balát

Oslava konce války byla spojena i se svátkem patrona hasičů
V sobotu 4. května slavili hasiči svátek
svatého Floriána, patrona hasičů, i se sousedními hasiči z Količína. Celá akce byla
spojena s obecní oslavou 74. výročí ukončení 2. světové války. Průvod od hasičské
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zbrojnice za doprovodu dechovky došel
až do místního kostela, kde proběhla mše
svatá za živé a zemřelé hasiče a padlé vojáky, kteří osvobozovali naši obec. Po mši se
položily věnce u pomníku padlých vojáků.

Celá akce byla zakončena malým občerstvením v místním bistru.
O den dříve 3. května se rymičtí hasiči účastnili již tradičního pietního aktu
k ukončení 2. světové války v Količíně.

zpravodajství
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Rymice se účastnily soutěže Vesnice roku 2019
Rymice se přihlásily do 25. ročníku celostátní soutěže Vesnice roku 2019. Do
konce dubna musely vyplnit přihlášku,
přiložit fotografie, sepsat charakteristiku
obce a uhradit poplatek za účast. Na návštěvu se celá vesnice připravovala dlouho dopředu, seklo se, uklízela se veřejná
prostranství a i okolo rodinných domů.
Pak už se jen čekalo na výběrovou komisi. Stalo se a 20. června se do Rymic
sjeli zástupci pořadatele soutěže, kterou
vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pracovníci obecního úřadu, zastupitelé a starosta Martin Bartík pro ně přichystali přivítání v podobě chleba a soli.
V zasedací místnosti úřadu byla výstava
všech možných dokumentů a dokladů
týkající se obce. Poté už na všechny čekal povoz s koňmi, který hosty svezl po
vesnici. Podívali se do kostela, k hasičské
zbrojnici, pomníku padlých, do knihovny, školy i obchodu. Mezitím jim starosta
vyprávěl o obci a úryvky z historie přidal
kronikář pan Pospíšil.

Obec měla připravený opravdu bohatý program a hodně prohlídek, že se
všechno nakonec ani nestihlo.
Na konci návštěvy komise oznámila, že
se Rymice neumístily, zato dostaly ocenění pro knihovnu.
Od 14. července do 13. září do 20 hodin mohou lidé pomocí internetového
hlasování na stránkách www.vesniceroku.cz hlasovat pro svého favorita.
Text a foto: Jana Hlavinková
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Máj se kácel ve stylu Slunce, seno
Na stavění a kácení máje se těší celá
vesnice, protože je vždycky spousta legrace. Rymická Strašidla si totiž na obě akce
secvičila zábavnou scénu z kultovního
českého filmu. Loni kácel máj Bohuš, letos postavy z filmu Slunce, seno. Na návsi
před obchodem bylo brzy plno a každý
už si opakoval slavné hlášky z filmu. Byla
tu Kelišová, Miluna, babka Škopková,
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Konopník a další. Dokonce nechyběla
ani postel s terčem a do děje se zapojili
i přihlížející. Pak už došlo na kácení máje,
a jakmile kmen dopadl na silnici, děti se
k němu rozběhly, aby si pro sebe vzaly
tu nejhezčí pentli. Program pokračoval
v areálu obecního úřadu, kam stejně jako
loni zavítal kouzelník. Loni se starosta
Martin Bartík bál, že přijde o hlavu, letos

zase o ruku. Naštěstí vše dobře dopadlo.
Svým vystoupením všechny ohromily
šikovné mažoretky z Holešova i mladé
taneční páry z tanečního klubu Gradace
Kroměříž. Silák Franta předvedl, co všechno dokáže. Na závěr večera, jakmile se
setmělo, se začal promítat film Bohemian
Rhapsody.
text a foto: Jana Hlavinková

zpravodajství
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Rymická knihovna postupuje do celonárodního kola Knihovna roku
Své první narozeniny oslavila nová
knihovna stylově, a to lednovou diskotékou pohádkových postav, které
se zúčastnilo 21 dětí. Rodiče byli vyzváni, aby první výročí oslavili doma
a prostory knihovny tak zaplnily malé
princezny, hrůzostrašné ježibaby, kovboj se Spidermanem, roztomilá Pipi
Dlouhá punčocha a docválat nezapomněl ani jednorožec. Malé návštěvníky čekalo kromě hudby a tance také
několik soutěží, přičemž zejména při
hádání pohádkových znělek se strhl
mezi jednotlivými týmy velký souboj.
Pro všechny pohádkové postavičky
byla připravena také tombola a občerstvení.
Děti měly Dopoledne i Večer
s Andersenem
V posledním březnovém týdnu se potvrdila fungující spolupráce knihovny a místní mateřské a základní školy. Pro děti z mateřské školy bylo připraveno Dopoledne
s Andersenem a školáky čekala v průběhu
Večera s Andersenem spousta úkolů z knih
nakladatelství Albatros, které letos oslavilo
70 let. Pomocí pohádek a příběhů se děti
seznámily s nelehkým cestováním banánu
a kamínku, s celoživotním putováním velryby Varvary a cestovatele Emila Holuba.
Předškoláci ukázali ostatním,
že už umí číst
Ve středu 26. června mělo premiéru Pasování prvňáčků na čtenáře. Sedm prvňáčků z místní základní školy přišlo předvést,
jak během prvního roku ve škole zvládli
čtení a přečetli dětem z mateřské školy
úryvky ze Slabikáře. Předškoláčky tím namotivovali k tomu, aby se nebáli začít se

od září seznamovat s písmenky. Prvňáčky
pasoval mečem na čtenáře král Vilém, a to
za přítomnosti pana kronikáře Pospíšila.
Děti složily slavnostní čtenářský slib a zapsaly se na pasovací listinu. Knižní odměny
byly hrazeny z projektu MAP II a ze SKIP.
29 čtenářů plnilo Albrechtův špacír
V rámci oslav školy jsme ukončili a vyhodnotili celoroční motivační hru o Rymicích nazvanou Albrechtův špacír. Soutěž
zahrnovala úkoly pro mladší a starší kategorii, které nakonec plnilo 29 dětských
čtenářů. O první místo s perfektně splněnými osmi úkoly se podělila děvčata Aneta Ančincová, Kateřina Hamalová, Monika
Lajdová a Barbora Plšková. Na druhé příčce skončili Pavel Bílek, Kateřina Janalíková
a Hana Zakopalová. Na třetí místo vyšplhal
Šimon Pavelka a sestry Pavlína a Veronika
Onderkovy.
V červenci bude anglický příměstský
tábor
V knihovně také probíhá anglická
školička Baby-music a o prázdninách se
zde bude konat anglický příměstský tábor. Z tohoto důvodu bude knihovna
v měsíci červenci uzavřena. Otevřeno
bude opět od 5. srpna, kdy budou pro
čtenáře připraveny nové knihy z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska.
Knihovnu můžete využít
pro besedy a školení
Prostor knihovny lze také využít pro
různé akce, besedy, výstavy, setkání,
přednášky a workshopy. Na podzim se
tak v knihovně připravuje například beseda o československých mincích s kronikářem obce panem Pospíšilem. Zájemci

o využití prostor se mohou se svým nápadem přihlásit u knihovnice.
Knihovnice absolvovala
knihovnický kurz
V letošním roce je v knihovně registrováno celkem 118 čtenářů, z toho 62 do 15
let. Vypůjčeno bylo přes 2 800 knih, a to
obecních i z fondů Knihovny Kroměřížska a Městské knihovny Holešov. Nabídka byla rozšířena o audioknihy a během
otevírací doby knihovny jsou dětem
k dispozici deskové hry. Od srpna bude
v provozu nový elektronický výpůjční
systém Tritius a místní knihovnice absolvovala čtyřměsíční e-learningový Knihovnický kurz pořádaný Moravskou zemskou
knihovnou v Brně.
Knihovna postupuje do celostátního
kola
Po návštěvě komise hodnotící obce
v rámci krajské soutěže Vesnice roku 2019
byl knihovně udělen Diplom za moderní knihovnické a informační služby. Díky
tomuto ocenění postupuje knihovna do
celonárodního kola, kdy ji ještě v průběhu prázdnin navštíví celostátní komise
jmenovaná ministrem kultury, která následně vybere Knihovnu roku.
Na závěr prvního pololetí roku 2019 je
třeba poděkovat za nemalou výpomoc
týmu knihovnic Městské knihovny Holešov, ale také nejrůznějším dárcům knih,
pro které již doma nenašli uplatnění.
Pro aktuální informace o naší knihovně neváhejte navštívit naše facebookové
a webové stránky www.rymice.knihovna.cz, kde najdete také on-line katalog.
text: M. Zakopalová
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V myslivosti je péče o zvěř na prvním místě, lov až na posledním
Myslivost a lov je stará jako lidstvo
samo. Být myslivcem však neznamená
vystřelit po všem, co se pohne, ale především pečovat o zvěř a přírodu. Lov
je až na posledním místě, v první řadě
se musí myslivci o zvěř a honitbu dobře starat, a až pak teprve mohou lovit.
K odlovu vybírají kusy, které jsou slabé
a nesplňují chovnou hodnotu a taktéž
se musí řídit plánem lovu. Odlov však
není v posledních letech tak jednoduchý. Myslivcům práci komplikuje
zemědělské obdělávání půdy, frekventovaná doprava a hlavně sucho.
Splnit plán lovu tak může být komplikovanější, protože když je horko, zvěř
zůstává dlouho do noci ukrytá v chladnějších houštinách. Myslivecký hospodář Josef Smýkal dobře popisuje práci
myslivce, péči o zvěř i o honitbu a mluví i o úskalích, se kterými se musejí členové spolku každoročně potýkat.
Stavy srnčí zvěře jsou na dobré úrovni
Myslivecký spolek Rymice hospodaří na
790 hektarech převážně zemědělské půdy,
jedná se o společenstevní honitbu. K dnešnímu dni zde vykonává právo myslivosti 16
členů. Mezi naši hlavní lovnou zvěř spárkatou patří srnec obecný, jeho stavy jsou velmi
uspokojivé a každoročně se nám daří plnit
plán lovu. Svědectvím jsou trofeje ulovených srnců předložené na hodnotitelské
výstavy, které každoročně pořádá Českomoravská myslivecká jednota. Za poslední
roky se daří lovit srnce s bodovou hodnotou
trofejí kolem 90 CIC. V roce 2017 z předložených sedmi trofejí srnců byli dva medailoví. Jeden dosáhl bodové hodnoty 119,93
CIC (stříbrná medaile) lovce Jana Očadlíka.
Druhého srnce bodové hodnoty 105,83
CIC (bronzová medaile) ulovil Josef Smýkal.
Z toho vyplývá, že kvalita srnčí zvěře je na
velmi dobré úrovni.
Na počty zvěře má neblahý vliv
počasí i zemědělství
Ze zvěře drobné, která se v honitbě již
nevyskytuje v takovém početním stavu,
jak jsme byli zvyklí, je zajíc polní a bažant
obecný. Neblahý vliv na druhy drobné zvěře
má hlavně moderní zemědělství a hustota
dopravy. Velkoplošné obdělávání zemědělské půdy a nadměrné používání herbicidů
a pesticidů decimují již zoufalé stavy hlavně
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zajíce polního. Stav bažanta obecného je
v honitbě ještě uspokojivý, protože bažant
ve větší míře vyhledává houštiny, rákosiny
na potocích a remízky, kde nemá zemědělská technika a postřiky takový dosah. Bažantí slepice tu může bez problémů hnízdit
a vyvést malé bažantíky na rozdíl od zaječky,
která převážně klade malé zajíčky na lánech,
kde se celoročně pohybuje zemědělská
technika za účelem co největších výnosů
na zemědělských kulturách. Dalším problémem je hustý provoz. Honitbu protíná
dosti frekventovaná komunikace Holešov –
Přerov. Každoročně zde dochází ke střetu
vozidel se zvěří. Každý rok je sraženo a usmrceno na desítky kusů zvěře, jak spárkaté, tak
drobné. Jen v loňském mysliveckém roce
bylo sraženo 5 kusů spárkaté zvěře a asi 14
kusů drobné zvěře, především zajíci. Což je
podstatná část plánovaného lovu, proto již
několik let zajíce polního nelovíme.
Na lov škodné zvěře klademe velký
důraz
Dalším faktorem je zvěř škodící myslivosti, jak srstnatá tak pernatá. Ze zvěře
srstnaté se u nás vyskytuje liška obecná,
jezevec lesní, kuna skalní a v loňském roce
byl zaznamenán výskyt mývala severního. Jedinou celoročně lovenou šelmou je
bohužel jen liška obecná a invazní druh
mývala severního. Ostatní druhy mají stanovenou dobu lovu. Na lov zvěře škodící
myslivosti je ve spolku kladen velký důraz,
protože netlumit tuto zvěř, tak stavy zvěře užitkové by byly ještě menší. Mezi nejúspěšnější lovce patří bezesporu Roman
Lysák, kterému se podařilo ulovit několik
lišek. Dvě hlavy byly na hodnotitelské výstavě trofejí ohodnoceny zlatou medailí
25,6 CIC a bronzovou medailí 24,4 CIC.
Ročně lovíme okolo 12 kusů lišek. Další
zvěří škodící myslivosti je u nás vrána černá,
vrána šedá a straka obecná. Všechny tyto
druhy mají dnes stanovenou dobu lovu,
což před pár lety ještě nebylo. Škodná má
podíl na stávajících stavech drobné zvěře,
protože během doby hnízdění, kdy je chrání
zákon, seberou, na co přijdou. Likvidují snůšky bažantích slepic, kladené malé zajíčky
a další mláďata i zpěvné ptactvo. Přemnožení krkavci, káňata, motáci, jestřábi, krahujci
a spousta dalších také stavům drobné zvěře neprospívají, ale bohužel jsou celoročně
chráněni zákonem.

Každý člen se stará o část honitby
Není to jen zemědělství, doprava a zvěř
škodící myslivosti, ale i klimatické podmínky,
které panují. Poslední roky jsou nesnesitelná
vedra i minimální množství srážek během
celého roku. Tak jako člověk i zvěř a další živočichové potřebují k životu vodu, která je
nezbytnou součástí každého živého organismu. Proto jedna z povinností každého myslivce je i zvěř cílevědomě chovat a pomáhat
ji překonat dobu strádání vodou, až po zimní
přikrmování v době nouze. Každý člen mysliveckého spolku má přidělen určený úsek
honitby, kde má na starost zavážení vody
do vybudovaných napajedel a v zimních
měsících zásobování přikrmovacích zařízení
senem a jadrným krmivem. K těmto účelům
je v honitbě vybudováno 7 zásobníků na jadrná krmiva, 21 krmelců, 14 zásypů, 28 slanisek a 6 napajedel. V roce 2017 byl obecním
úřadem vybudován mokřad v Olší, který je
velkým přínosem pro veškerou zvěř. Z dalších mysliveckých zařízení byly nově postaveny 3 zateplené kazatelny určené jak pro
zimní lovy zvěře škodící myslivosti, tak pro
celoroční lov a pozorování zvěře. V loňském
roce zakoupil spolek několik nových odchytových zařízení na zvěř škodící myslivosti
a vybudoval umělou noru. Každoročně vydává nemalé finance jak na nákup nových
zařízení, tak na opravy a údržbu stávajících.
Jelikož nejsme výdělečná organizace, veškeré náklady na provoz spolku hradíme ze
zisku z pořádaných zábav a finančního příspěvku z obecního rozpočtu.
Děkujeme všem, kteří nás podporují finančně, nebo účastí na našich akcích.
úvod: Jana Hlavinková
text: Josef Smýkal
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V průvodu chodili exekutoři i karkulky
V letošním roce na hasiče přišla řada uspořádat vodění medvěda neboli masopust. Na pokyn k zahájení průvodu si dali na
kuráž po slivovici a následovalo společné focení. Za doprovodu
živé hudby, kdy hráli „Miklovci“, vyrazil průvod v čele s medvědem
a pětatřiceti maskami do dědiny. V davu masek bylo možno vidět
zásilkovou službu, prodejce Skylinku, exekutory, krásné zlaté sochy, Karkulky a spoustu dalších. Průvod provázela dobrá nálada
a přívětiví občané, kteří na ně čekali u svých domů a nabízeli dobrou slivovici, smažené koblihy a spoustu jiných pochutin. Celou
obchůzku po vsi všichni zdárně zvládli a ukončili v areálu obecního úřadu s vyhlášením nejlepší masky a dobrým občerstvením.
Pěkné počasí, veselé masky, dobrá živá hudba, to bylo předností
letošního vodění medvěda v podání rymických hasičů.
text: J. Fuksa
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Hasiči byli na mezinárodní pouti na Svatém Hostýně
Sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil
26. mezinárodní hasičské pouti na Svatém
Hostýně u příležitosti oslav svatého Floriána, patrona hasičů. 27. dubna se sjeli hasiči
z celé České republiky, Slovenska, Polska
a Chorvatska. Před zahájením bohoslužby
se hasiči seřadili do slavnostního průvodu
v čele se svými prapory. Před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie pak všechny přivítal a měl úvodní slovo olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po skončení mše
svaté se na schodech baziliky uskutečnilo

focení praporů. Po celou dobu panovala
přátelská atmosféra, kterou doplňovalo
krásné slunečné počasí.
Zasahovali jsme při likvidaci nafty
V letošním roce, hned první den nového roku po 13. hodině, byla naše zásahová
jednotka povolána k likvidaci úniku nafty
mezi naší obcí a Starou Vsí. Na úklid znečistěné komunikace v délce asi 5 kilometrů
bylo spotřebováno 240 kilogramů sypké
sorpční látky.

Rymičtí dobrovolní hasiči při odklízení provozních kapalin ze silnice.
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Starší žáci vyhráli pohár starosty sboru
Od začátku roku se hasiči intenzivně připravovali na 130. výročí. I když přípravy zabraly spoustu času, hasiči stihli i vydláždit
dvůr za obecním úřadem a připravit hasičskou soutěž. V polovině května uspořádali
12. ročník soutěže „O pohár starosty SDH“
v požárním útoku zařazené do Středomoravského poháru mládeže, kde starší žáci
skončili na 1. místě. Mladší na 7. místě.
text: J. Fuksa

zpravodajství
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Dobrovolníci uklízeli po obci odpadky
V rámci celorepublikového projektu
„Ukliďme Česko,“ se v Rymicích uskutečnil úklid katastru obce. Skupinka dobrovolníků vyrazila od obecního úřadu,
a i když počasí nebylo zrovna ideální,
neodradilo je to od sesbírání malého
i velkého odpadu po vesnici i po okolí.
Uklízelo se po nepořádných spoluobčanech, ale i po cizích lidech, kteří obcí
projíždějí a při té příležitosti vyhodí odpad do příkopy. Mezi nejčastější předměty, které se najdou po obci, jsou různé papírky, obaly, plechovky, PET lahve,
sklo, sáčky a někdy i předměty, které
patří do domácnosti.
Obec odpadky odklidila na své náklady. V Rymicích jsou pravidelně sváženy popelnice s komunálním odpadem
a lidé mají k dispozici kontejnery na
plast, papír a sklo. Lidé tak mají možnost třídit odpad a odkládat jej na místa
k tomu určená.

Díky malým občánkům neklesá počet obyvatel
V zasedací místnosti obecního úřadu se pravidelně dvakrát do
roka koná vítání občánků. Jsou zde do života vítáni noví občánci
Rymic a na slavnostní událost se vždy sejde celá rodina. Tentokrát
to byli rodiče Matyase Dudy, Elišky Štrajtové a Vandy Pohořalé.
Akce má už spousty let zavedený průběh a ve většině vesnic
a měst probíhá velmi podobně.
Starosta Martin Bartík přivítal rodiny v zasedací místnosti a přednesl slavnostní řeč. Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy a od
obce obdrželi upomínkové předměty, finanční dar a každé miminko dostalo dárek. Pak už se rodiny společně vyfotily u kolébky
a odebraly se domů na slavnostní oběd.
Tím, že si v Rymicích mladé rodiny pravidelně pořizují děti, dochází k tomu, že se obec nemusí potýkat s výraznějším úbytkem
obyvatel, jako je tomu v některých okolních vesnicích. Podle statistiky je počet obyvatel ve vsi za poslední roky přibližně stejný.

Datum

Muži
(do 15.let)

Muži
Ženy
Ženy
Změna
(nad 15 let) (do 15. let) (nad 15 let)

1. 1. 2019

42

244

47

271

-1

604

1. 1. 2018

38

244

48

275

-5

605

1. 1. 2017

38

247

50

275

3

610

1. 1. 2016

37

247

46

277

-1

607

1. 1. 2015

35

252

45

276

-14

608

1. 1. 2014

34

261

45

282

12

622

1. 1. 2013

35

252

42

281

X

610

Celkem
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Jan Pospíšil se zajímá nejen o historii obce, ale i o historii peněz
Nejenže Jan Pospíšil zná podrobně
historii vesnice, pečlivě píše kroniku
a účastní se obecních akcí, mimo to
má i velký koníček, a tím jsou české
peníze. Má sbírku bankovek i mincí
a o historii Rakousko-Uherských, Československých a Českých penězích ví
opravdu hodně. Pokud se na trhu objeví nějaká pamětní mince či zvláštnost, snaží se ji získat do své sbírky.
Jako například loni, kdy si Česká republika připomněla 100 let výročí
svého vzniku. Pan Pospíšil má schované dvacetikoruny, které se k oslavám
razily. Letos v únoru se zase konalo
100 let od doby, kdy byla zavedená
československá měna. A právě při příležitosti těchto významných událostí
hovoří o své sbírce.
První bankovky se tiskly na nekvalitní
papír
„Za dob Rakouska-Uherska platily na
našem území jejich peníze. Tehdejší první
československý ministr financí Alois Rašín usoudil, že je potřeba zavést i českou
měnu. Strhla se velká debata o tom, jak
se budou peníze jmenovat, uvažovalo se
například o franku, sokolu nebo hřivně.
Nakonec se zachoval název koruna, který
se v různých zemích používal už od středověku,“ říká na úvod pan Pospíšil. Československá koruna byla tedy ustanovená
25. února 1919.
Zajímavé je, že ministr nechal uzavřít
hranice, aby sem neproudilo žádné zboží
ani žádné peníze zvenčí. Cílem bylo sesbírat původní bankovky a nechat natisknout
nové. Mezi 3. a 19. březnem byly tedy Rakousko-Uherské bankovky okolkovány,

a až do července 1920 vyměňovány za
československé peníze.
Návrhem byl pověřen Alfons Mucha,
který je autorem několika návrhů a na
vzniku nových peněz se podíleli i významní čeští umělci a výtvarníci. Sám ministr
financí byl vyobrazen na dvacetikoruně.
Také se v různých obdobích používaly různé zkratky, jako Kč za první republiky, pak
bylo označení K, Kčs a mezinárodní označení bývalo CSK.
„Bankovky se tiskly na nekvalitní papír
a neměly žádné ochranné prvky. Daly se
tak snadno falšovat. Tyto peníze platily až
do začátku války,“ pokračuje kronikář.
V roce 1939 se začaly vydávat protektorátní koruny a měnová politika byla řízena
říšskou bankou z Berlína. Židovská samospráva v terezínském ghetu si vydávala
svoje peníze a na všech byl Mojžíš s desaterem.
Peníze se měnily podle toho, jak se
měnil režim
„Naší měnou se znovu začala zabývat až
exilová vláda. Proto taky byla první poválečná pětikoruna tištěná v Anglii. Problémem bylo, že na území Československa
kolovalo příliš mnoho různých bankovek
a současně platilo pět měn a také různé
vojenské poukázky. Korunové poukázky
sem přišly z Ruska, dovezly je sem ruští
vojáci za války, a přesto na našem území
platily. Tiskly se na Ukrajině. Zajímavé je, že
Československo v té době ani nebylo, ale
na bankovkách byl přesto nápis Československo,“ vzpomíná na další zajímavosti
kronikář.
Další měnová reforma přišla v roce 1953.
Ta poškodila běžné střadatele, protože pe-

níze se měnily v nevýhodném kurzu, a lidé
tak přišli o úspory. Kurz byl 1:50.
„Měnová reforma byla tak utajovaná, že
ani vrcholní představitelé strany a státu
o ní do poslední chvíle nevěděli. Prezident
Zápotocký večer oznámil, že žádná nová
měna nebude a na druhý den byla i přesto
vyhlášena,“ říká kronikář další kuriozitu.
V roce 1960 byla naše republika prohlášena za socialistickou. Název se ale promítl většinou jen na mincích, kde se změnil
státní znak a přibylo na nich slovo socialistická. Jak se republika rozpadla, peníze se
kolkovaly, aby se odlišily od slovenských
sousedů.
„Na největším počtu bankovek je vyobrazen generál Rastislav Štefánik,“ uzavírá
své vyprávění kronikář.
text: Jana Hlavinková

Strašidelný dům letos nebude, zato bude 30. srpna rozloučení s prázdninami
Již popáté by se letos v říjnu konala naše
největší akce, a sice Strašidelný dům, kam
jistě většina z vás čtenářů Rymického zpravodaje ráda zavítá. Po dlouhých debatách
jsme se ve spolku rozhodli, že letos akci pořádat nebudeme. Jaro a část léta jsme vždy
trávili bouráním loňské expozice a od léta
do konce října jsme připravovali expozice
nové a vymýšleli je tak, aby se neopakovaly
a v každé místnosti bylo nové téma. Přípravy
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nám poslední roky zabraly veškerý volný čas
a naše rodiny, domy a zahrady strádaly. Rádi
bychom načerpali energii a inspiraci a příští
rok opět vytvořili expozici novou a zajímavou.
Aby Vám to ale (našim rodinám, přátelům
a známým) nebylo líto, připravujeme ve
Strašidelném domě v pátek 30. srpna akci
Ahoj, prázdniny! Součástí akce bude opékání špekáčků a před večerem i večer si zájem-

ci z řad dětí i dospělých budou moci projít
stezku odvahy ve Strašidelném domě.
Jako je již naším zvykem, ukážeme se i na
zářijové akci Rymické kotlék a budeme v porotě říjnového Slivkoštu. V prosinci se budeme těšit na všechny děti na dalším strašidelném průvodu čertů s Mikulášem.
Za spolek Rymická strašidla
Veronika Kuklová

zpravodajství
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Na setkání muzikantů se rok co rok sjíždí stále více lidí
Setkání muzikantů je akce, na kterou se sjíždějí lidé z blízkého
i vzdáleného okolí. I když panovalo extrémní vedro, do Rymic přijelo 340 platících milovníků dechovek a živé hudby. Akce začínala
už ve 13 hodin a mnoho lidí si zároveň do areálu obecního úřadu zašlo na oběd. Mezi návštěvníky byly všechny generace, od
nejmenších, kteří si užívali skákacího hradu a trampolíny, až po
babičky a dědečky, kteří zavzpomínali na své mládí.
Během dne se vystřídaly celkem tři soubory, a to Lidečanka,
Hornobojani a Vlčnovjanka. I přes horké počasí byl parket stále
plný a lidé si s kapelami zazpívali spoustu známých písní. Po celý
den nechybělo občerstvení a dobroty z udírny. Obec také přichystala bohatou tombolu a v mezičase se losovali vítězové jednotlivých cen. Večer už byla připravena zábava s kapelou Straňanka.
Celým dnem provázel Karel Hegner a sedělo se až do pozdních
večerních hodin.
text a foto: J. Hlavinková
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Rymičtí hasiči slavili 130 let výročí
od založení sboru
Rymičtí hasiči oslavili 15. června 130. výročí od založení sboru dobrovolných hasičů. Na akci jsme se připravovali již od října
loňského roku. Tehdy jsme si zvolili výbor
oslav, který celou akci koordinoval.
Den začal již v 7 hodin budíčkem. Ráno
všechny občany budila dechová hudba
Lidečanka, která společně se starostou
sboru objela celou ves v historickém hasičském autě ze Střílek. Po osmé hodině ranní jsme přivítali první pozvané hosty a zástupce jednotlivých sborů ve slavnostně
oděném areálu u obecního úřadu, kde pro
ně bylo připraveno bohaté občerstvení.
V 9:30 jsme se všichni shromáždili u hasičské zbrojnice, odkud jsme průvodem za
doprovodu dechové hudby Lidečanky došli až na místní hřbitov. Položili jsme věnec

foto: J. Hlavinková
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za zesnulé hasiče a společně uctili jejich
památku. Krátkou řeč pronesl starosta sboru a také holešovský děkan Jerzy Walczak.
Mše svatá začala v 10 hodin průvodem
hasičů, v jehož čele byly neseny čtyři slavnostní prapory. Mši za všechny rymické
hasiče celebroval olomoucký biskup otec
Josef Nuzik. Na začátku mše předal starosta sboru otci Josefu Nuzikovi slavnostní paškál, na kterém byl znázorněn svatý
Florián s letopočtem výročí sboru. Na mši
byla posvěcena stuha, kterou věnovala
obec Rymice.
Po mši svaté proběhla v areálu u obce
slavnostní schůze pro pozvané hosty a zástupce jednotlivých sborů. Na začátku
vystoupili žáci a děti naší školy s programem, u kterého jsme se všichni pobavi-

li, a poté starosta sboru bratr Josef Fuksa
přednesl zprávu k 130. výročí sboru. Po
jejím ukončení následovalo ocenění jednotlivých členů. Všem zúčastněným byl
předán pamětní list a pamětní medaile.
Starosta obce Martin Bartík předal zalaminovaný obrázek s hasičskými symboly
a modlitbou a sbor také obdržel blahopřání a věcné dary od družebních sborů a zástupců okrsku. Na naši slavnostní
schůzi také zavítal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který v diskusi odpověděl na
dotazy přítomných a popřál sboru hodně
úspěchů do dalších let.
Po slavnostním obědě hrála k poslechu
i k tanci dechová hudba Lidečanka. Od
15:30 probíhaly ukázky moderní a historické techniky na rymickém parkovišti pod
tvrzí. Zhlédli jsme hašení ohně parní koňskou stříkačkou z Míškovic, vyprošťování
řidiče z havarovaného auta po dopravní
nehodě, hašení vzníceného oleje, které
předvedli hasiči Zlínského kraje z Holešova. Dále proběhla ukázka zásahu vyprošťovacího hasičského tanku z Přerova.
Hladký průběh akce zajišťovali hasiči ze
Sboru dobrovolných hasičů Zahnašovice
a členové našeho sboru.
Všichni se výborně bavili a od 18:00 probíhala večerní zábava se skupinou Show
Band v areálu obecního úřadu až do pozdních nočních hodin. Tímto byla oficiálně ukončena oslava výročí našeho sboru.
Starosta sboru děkuje všem sponzorům
a aktérům, kteří zabezpečovali ukázky moderní a historické techniky, a tím poskytli
všem zúčastněným netradiční zážitek,
rymické škole za zajištění kulturního programu a také všem členům sboru a jejich
rodinným příslušníkům, kteří se v nemalé
míře podíleli na úspěšném průběhu celé
výroční oslavy.
text: Josef Fuksa
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Předsezonní očekávání jsme nenaplnili, máme však vynikající hráče
Jarní část sezony 2018/19 vypadala dlouhou dobu nadějně, neboť se tým rymických
mužů držel na těch nejvyšších pozicích.
Boj o ně však nezvládl a v posledních kolech přišel o 2. místo v tabulce III. třídy sk. A.
S předstihem soutěž vyhrály Tučapy a před
Rymicemi se nakonec dokázaly udržet Prusinovice. Přeskočily je navíc týmy Rusavy
a Žeranovic. Konečné 5. místo tak neuspokojilo předsezonní očekávání, podle nichž
měl tým rozhodně na víc. Zvláště poté, co
se z 6. místa po podzimní části dostali až do
těsného závěsu za 2. Prusinovice, jde v konečném zúčtování spíše o zklamání.
Do dalšího ročníku okresní soutěže ale
vstoupí TJ Sokol Rymice s novými zkušenostmi z uplynulé sezony. Tým dostal pevnou a stabilní strukturu, se kterou se snad
podaří v příští sezoně zlepšit výsledky a probojovat se v konečné tabulce výš. Dohledným cílem do dalších sezon je pak pro tým
snaha o postup do II. třídy, se kterým se ztotožňuje celé mužstvo.
V rámci individualit v týmu vynikal útočník
Pavel Plhal, který po návratu z Kostelce u Holešova dokázal vsítit 23 branek v pouhých 12

zápasech. Namátkou se dá zmínit jeho galapředstavení proti Rusavě, kdy vstřelil všech
5 branek při výhře 5:3. I na dalších pozicích
však mužstvo získává jistotu. Jde například
o střed zálohy, kde Tomáš Petrskovský tvoří
s Adamem Kováčem kvalitní duo a za nimi
na “předstoperu“ hrajícího Evžena Horáka,
který je neodmyslitelným členem základní
sestavy. Pominout však nejde ani ostatní členy týmu, kteří se zasloužili o rapidní zlepšení
výkonů na jaře, ačkoliv závěr už tolik nevyšel.
Za všechny jde snad vyzdvihnout výkony
brankáře Šimona Kováče, díky němu tým
nasbíral mnoho cenných bodů z vyrovnaných utkání. Své dovednosti pak ukázal několikrát také v poli, kde se mu povedlo vstřelit několik branek včetně hattricku v Hlinsku
pod Hostýnem.
Přípravka dokázala držet krok se
zkušenějšími týmy
V jarní části bojovalo také družstvo starší
přípravky, které v tabulce sice neskončilo
v popředí, ale proti starším a zkušenějším
týmům se rymické děti statečně bily a zanechaly sympatický dojem. Ve společnosti silných týmů Slavkova pod Hostýnem,

Chvalčova a Holešova “C“ dokázaly držet
krok a jejich předváděná hra naznačuje příslib do budoucích let. Za vedení budoucích
opor fotbalu v Rymicích patří poděkování
trenérům Antonínovi Markovi ml., Davidovi
Odložilíkovi a Evženovi Horákovi. Za pomoc
při zápasech a trénincích je oddíl vděčný
také rodičům dětí, protože na utkání jezdí
v hojném počtu a pomáhají trenérům.
Kromě fotbalu jsme chystali i Den dětí
TJ Sokol Rymice se v uplynulém půlroce
nevěnoval pouze fotbalu, ale pořádal například akci na Den dětí, kdy si děvčata a chlapci vyzkoušeli různá stanoviště na hřišti. Mohli
si třeba zastřílet na speciální bránu s vyřezanými otvory, aby si otestovali přesnost své
střelby. V průběhu jara se členové sokola
a jejich přátelé několikrát sešli o víkendu,
aby dokončili stavbu přístřešku u bufetu
na hřišti U Olší. Ten je dnes již zastřešený. Za
jarní část sezony bychom chtěli poděkovat
všem, kdo se účastní na chodu celého klubu
i příznivcům, že chodí povzbuzovat mužské
i mládežnické družstvo v hojných počtech.
Těšíme se již na další sezonu 2019/2020, která začne v srpnu.
text: Martin Kaňa
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Škola oslavila 230 let výročí od založení
Jak jinak oslavit výročí školy než tím,
co se děti ve škole a školce pomocí paní
učitelek naučily. Proto se v areálu obecního úřadu sešli děti s rodiči, prarodiči, sourozenci, paní učitelky i vedení obce, aby
společně zhlédli vystoupení šikovných
školáků a předškoláků. Také nechybělo
slavnostní pasování předškoláků na školáky a vyřazení páťáků z prvního stupně,
kteří budou na druhém stupni základní

školy pokračovat jinde. Děti z mateřské
školy si s paní učitelkami přichystaly řetězec říkanek, básniček, písniček a krátkých
vystoupení. Všichni obdivovali, jaké nejrůznější říkanky si nejmenší dokázali zapamatovat. Pak přišlo na řadu vystoupení
dětí ze základní školy, ty si navíc připravily
i taneční vystoupení, scénku a také parodii
na paní učitelky, což v areálu vyvolalo salvy smíchu. Pak vystoupili žáci ze základní

umělecké školy a knihovnice Martina Zakopalová předala dětem ceny za splněnou
soutěž. Nejen děti byly oceněny, kytičku
od starosty Martina Bartíka dostaly i paní
učitelky a paní ředitelka Hana Pátková navíc dárek a kytku k životnímu jubileu. Akci
si nenechala ujít ani lidovecká senátorka
Šárka Jelínková z Bystřice pod Hostýnem.
Večer odpoledne zakončila taneční zábava se skupinou KMO3.
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