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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

Myslivci, sokolníci a přátelé přírody se sešli 3. listopadu v Holešově, aby společně
oslavili Svatohubertský den. Více na str. 15 a 16.

V příštím roce se bude žádat o dotaci na
veřejné osvětlení
I svítidla na sloupech veřejného osvětlení mají svou životnost a musejí splňovat určité parametry. Staré světelné
body, které jsou na sloupech desítky let,
už dosluhují, neposkytují dostatečné
osvětlení, jsou neekonomické a nedá se
regulovat intenzita svitu. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo dotační program EFEKT, ze kterého mohou
obce čerpat dotace právě na světelné
body.
„Plánujeme výměnu zastaralých svítidel, a proto podáme v příštím roce
žádost o dotaci. Pokud uspějeme, akce
se bude realizovat v roce 2021. Na návsi,
pod tvrzí a na Nivě jsou ještě svítidla ze
70. let minulého století a už jsou neekonomická a za hranicí životnosti. Navíc
neposkytují takový komfort a nemají už
parametry, které bychom potřebovali.
Abychom vybrali ty nejvhodnější svítidla, testujeme na pár sloupech v ulici

www.rymice.cz

od úřadu ke hřbitovu svítidla různých
výrobců LED technologií,“ uvedl starosta Martin Bartík.
Návrh renovace veřejného osvětlení
zahrnuje moderní svítidla, která obci
ušetří nemalé finanční prostředky za
spotřebovanou elektrickou energii.
Obec bude také i nadále regulovat
intenzitu svitu. Dosud se regulace řešila tak, že v době od 23:00 do 4:45 se
polovina svítidel vypnula pomocí spínacích hodin. V této noční hodině tak
bývají osvětleny jen křižovatky. Výhodou je nejen ušetření financí za elektrickou energii, ale také to, že v nočních
hodinách, kdy se po obci pohybuje minimum lidí, je intenzita světel snížena
a naopak ráno, kdy chodí děti do školy
či lidé z práce, je svit výraznější. Tato
vlastnost svítidel se hodí především
v zimním období.

text: J. Hlavinková

v neděli nám začal
advent, což je pro
mnoho lidí nejhezčí
a nejoblíbenější období roku, protože pro
každého člověka má
svůj vlastní význam.
Pro někoho advent znamená, že poleví
v pracovním tempu, pro jiného zase to, že
peče cukroví, nazdobí dům, vybírá vánoční stromeček, věnuje se dětem či přátelům,
sejde se s příbuznými, které dlouho neviděl a pro někoho má advent čistě duchovní význam. Advent totiž znamená příchod
a očekávání narození Ježíše Krista a po
Velikonocích je druhým nejvýznamnějším
křesťanským svátkem v roce. Ať už pro Vás
vánoční doba znamená cokoliv a vidíte
v ní duchovní či komerční rozměr, jedno
má advent pro všechny společné. S Vánoci
se pojí spousta tradic, zvyků a je to období,
kdy všichni trochu vystoupíme ze zajetého
stereotypu a alespoň na chvíli se necháme
strhnout vánoční atmosférou.
Poselstvím adventu je mimo jiné i upevňovat rodinné zázemí a mezilidské vztahy. Je hezké, když se babička, její dcera
a vnučka společně sejdou, aby upekly vánoční cukroví, tatínek se synem jdou zase
vybírat kapra a celá rodina jde společně na
jarmark. Pokud Vás zajímá historie Vánoc,
jak zdobili na Štědrý den dům naši prarodiče, co jedli, jaké zvyky dodržovali a kdy
se k nám do Česka poprvé dostala tradice
vánočních stromů, nenechte si ujít akci
Muzea Kroměřížska. Pro veřejnost budou
přístupné vánoční dílničky v Doškových
chaloupkách 7. prosince od 10 do 17 hodin.
Přeji Vám krásné Vánoce strávené v kruhu rodinném.
S úctou, Martin Bartík
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V parku je nové hřiště z akátového dřeva
Smysluplné trávení volného času je
důležité pro všechny obyvatele. Kulturní
a společenský život ve vesnicích tvoří nejen spolky a obecní akce, ale i to, když se
lidé a děti scházejí při různých venkovních
aktivitách. I maminky na mateřské dovolené a děti, které si nemohou tak často jezdit
za vyžitím do města, chtějí aktivně trávit
volné chvíle. Proto obec nechala vypracovat návrh nového dětského hřiště v parku
a podala žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Dotaci se podařilo získat a během
letních měsíců vyrostlo nové hřiště ze sedmi hracích prvků.

Zastupitelé na základě výběrového řízení
nechali vypracovat a zrealizovat návrh od
firmy Acer Woodway, která dodává herní
prvky z přírodního materiálu, konkrétně
z akátového dřeva. Přírodní prvky jsou
odolné a jejich vzhled zapadne do venkovského rázu Rymic. Navíc obec má s firmou
už zkušenosti z loňského roku, kdy zrealizovala hřiště v místní škole.
„Sestava v parku je vyrobena z akátového dřeva bez povrchové úpravy. Akát je
nejtvrdší dřevo a prvky by měly vydržet
daleko déle než ty z levnějšího smrku. Ve
druhé části parku jsou čtyři kovové posi-

lovací stroje pro dospělé. Dopadovou plochu pod průlezkami tvoří přírodní trávník,“
uvedl starosta Martin Bartík.
Prvky jsou sestaveny tak, aby pro děti
představovaly co největší možnosti vyžití.
Na hřišti je například dvouhoupačka, hnízdo, dvě nevěže, vahadlová houpačka či
Coostka.
Dotace činila 400 000 korun, celkové náklady byly 697 411 korun.
Slavnostní otevření hřiště bylo pro veřejnost přichystáno na 4. října. Děti z místní
základní školy a mateřské školy si jako první
mohly v tento den vyzkoušet nové hřiště.

Od ledna mohou lidé odevzdávat použitý jedlý olej ve sběrném dvoře
Jednou z vyhlášek, kterou musí obec
mít, je Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Protože se změnila legislativa i obce
mají nyní povinnost umožnit lidem odevzdávat jedlé tuky a oleje. Proto Rymice
musí vyhlášku upravit tak, aby odpovídala
současným zákonům.
Zastupitelé na prosincovém zasedání za-
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stupitelstva odhlasují vyhlášku, která upravuje nová zákonná ustanovení.
„Jedinou podstatnou změnou je, že
s účinností od 1. ledna 2020 se bude v rymickém sběrném dvoře sbírat použitý jedlý
olej. Lidé jej sem mohou nosit v PET lahvích
nebo kanystrech a pracovníci sběrného
dvora jej budou slévat do sudu. Olej musí
být bez vody a měl by být zbaven hrubých
nečistot, jako jsou například brambory, hranolky či maso. Vysbíraný olej bude od obce
odebírat firma ČERNOHLÁVEK GROUP s. r. o.,

která jej zpracovává jako přísadu do biopaliv,“ vysvětlil starosta Martin Bartík.
Důvodem vyhlášky je i to, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje
třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak
v rozporu se zákonem často končí v kanalizaci, kterou ucpávají.
Oleje z kuchyní jsou přitom cennou surovinou. Po vyčištění se hodí například pro
výrobu biopaliv nebo maziv. Část mohou
zpracovat také bioplynové stanice.
texty: J. Hlavinková

zpravodajství

prosinec | 2019

Nový povrch fotbalového hřiště bude dokončen příští rok v červenci
Rymické fotbalové týmy mužů, mladších
žáků a přípravky sice hrají nejnižší okresní
soutěž, přesto by si zasloužily kvalitnější
fotbalový trávník. Současná fotbalová plocha totiž vykazuje značné příčné i podélné
nerovnosti a patří mezi nejhorší v okolí.
Výškový sklon dvou protějších rohů činí
80 centimetrů. Zastupitelé proto letos na
podzim rozhodli o tom, že se obec pustí
do rekonstrukce hřiště.
Po posledním hracím kole letošní sezony byl trávník postříkán totálním herbicidem, aby došlo k likvidaci všech plevelů,
které by mohly na jaře znovu vyrůstat.
V sobotu 9. listopadu členové TJ Sokol Rymice uspořádali velkou brigádu a pustili se
do díla. Bylo odstraněno kovové zábradlí
okolo celé hrací plochy a také staré lavičky
na severní straně. Na této straně byly také
pokáceny veškeré vzrostlé smrky, které

v posledních letech postupně odumíraly
vlivem lýkožrouta smrkového. Sportovci
rovněž odstranili i fotbalové brány včetně
základových betonů.
V zimě budou práce pokračovat
V zimních měsících bude následovat
orba celé travnaté části, následně výškově
naváděný přesný greider urovná plochu.
Na ni bude poté navezeno asi 500 tun
jemného říčního písku, který bude zapraven pomocí rotavátoru do horních 15 centimetrů vrstvy. Písek je v trávníku potřeba
pro vylepšení zrnitostní struktury půdy,
která dle provedených rozborů vykazuje
přílišné množství jílovitých částic nevhodných pro kvalitní růst kulturních travních
rostlin. Následně bude celá plocha opět
greidrem srovnána a na jaře dojde k vysetí
nového trávníku.

Aby v budoucnu zůstala nová plocha co
nejdéle krásná, vybuduje obec sportovcům menší tréninkové hřiště, které vznikne
za jihozápadní fotbalovou bránou. Z toho
důvodu se obec a sportovci domluvili se
spolkem Tenis Rymice na odstranění tenisového kurtu z této lokality.
Výběrové řízení na realizační firmu bude
probíhat na přelomu roku. Rymice by
chtěly využít dotačního programu Zlínského kraje, který umožňuje získat 50 %
dotaci. Úpravy by měly vyjít na 1 milion
korun. Předání nového hřiště je plánováno
na červenec 2020 tak, aby nová fotbalová
sezona mohla být zahájena na nové trávě.
Do té doby bude mužský tým hrát svoje
domácí zápasy na hřišti Tatran Holešov. Na
údržbu nového trávníku mají sportovci od
firmy EL-ENG sponzorsky předjednán nákup nového sekacího traktoru.

Děti ze základní a mateřské školy mají na hraní hřiště z akátového dřeva, kdy v červenci loňského roku obec zakoupila tři herní
prvky, a to loď, hnízdo a Řáholec. V letošním roce hřiště doplnily
dvě sedací venkovní lavičky ve tvaru housenek a socha moudré
sovy. Obec nechala mobiliář vyrobit z vlastních jasanových kmenů, které opracoval umělecký řezbář Vladimír Proček. Dílo vyšlo
obecní rozpočet na 20 000 korun.
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60 dobrovolníků zasázelo 113 stromů
Kdysi bývalo v krajině mnohem více mezí a remízků, které rozdělovaly nekonečné lány zemědělské půdy a poskytovaly útočiště drobným živočichům. Postupem desetiletí se meze a remízky
rozoraly, stromy vykácely a zemědělské technice tak nic nebránilo
pohodlně obdělávat lány. Už v roce 2016 podaly Rymice žádost
o dotaci na výsadbu stromů, aby vrátily zeleň do okolí vesnice.
Tenkrát dotace nevyšla, zato letos ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy, z. ú. z Prahy, která obec kontaktovala na
jaře, se je podařilo vysázet.
„Jsem rád, že nás kontaktovali. Nabídli nám zajištění veškerého
výsadbového materiálu, ochranného pletiva i kůlů. Tím pádem
jsme využili nachystanou projektovou dokumentaci z roku 2016.
My jsme pouze potřebovali do sázení zapojit dobrovolníky z řad
široké veřejnosti,“ uvedl starosta Martin Bartík.
Obec oslovila členy místních spolků, myslivce, chovatele, hasiče i strašidla. Prostřednictvím facebooku, rozhlasu a plakátů zvala
místní obyvatele, aby také přiložili ruku k dílu.
Brigáda se uskutečnila v sobotu 2. listopadu v 8 hodin. Během
dopoledne se sešlo 60 lidí, aby pomohli sázet. Na akci se tak podíleli nejen členové spolků, obyvatelé, ale i neziskové organizace
a zaměstnankyně ČSOB banky, která se na financování akce nejvíce podílela.
„Vysazovali jsme 94 stromů do hrušňo-javorové a lipo-javorové
aleje na zpevněné polní cestě z Rymic do Němčic, která je v majetku obce. Na začátku polní cesty za Zakopalovou stodolou jsme
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vysázeli 8 hrušní máslovek. Dalších 11 javorů a polniček jsme přisázeli na polní cestu ve směru na Bořenovice. Stromy sázíme pro
snížení větrné eroze a prašnosti, zpestření holých velkých hanáckých lánů a také proto, aby zemědělská technika neničila cesty
orbou až po asfalt,“ vysvětlil starosta.
V listopadu se podle projektu realizovala etapa S1, S2 a S3. Obec
se na příští rok dohodla s neziskovou organizací Sázíme stromy, z.
ú., že se bude ve výsadbě pokračovat dalšími etapami S5 a S6. Dojde tak k vysázení dalších 61 stromů v třešňové aleji a v etapě S7
k sadbě 17 kusů javoru a 17 kusů dubu do dubovo-javorové aleje.

zpravodajství
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Rymická knihovna patří mezi 14 nejlepších v republice
V roce 2018 byla rymická knihovna oceněna titulem Knihovna Zlínského kraje,
který uděluje Zlínský kraj ve spolupráci
s Krajskou knihovnou Františka Bartoše
ve Zlíně. A na úspěch knihovna navázala
i v letošním roce. V rámci soutěže Vesnice
roku Zlínského kraje 2019 získala Diplom
za moderní knihovnické a informační služby, dotovaný i speciálním finančním oceněním (20 000 korun). Zároveň s oceněním
knihovna získala nominaci na Knihovnu
roku 2019. Slavnostní vyhlášení proběhlo
3. října v Praze v Zrcadlové kapli Klementina za účasti starosty obce Martina Bartíka
a knihovnice Martiny Zakopalové. Cenu
Knihovna roku 2019 udělovalo Ministerstvo kultury ČR již po sedmnácté a vítězné
knihovny jej převzaly z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Cena se uděluje
za zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích
a také za mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovnou roku 2019 se stala Místní
knihovna Větrný Jeníkov. Přestože jsme se
neumístili na nejvyšším stupínku, obdrželi
jsme knižní odměny a také deskové hry
pro děti různých věkových kategorií.

Starosta Martin Bartík s knihovnicí Martinou Zakopalovou (uprostřed).

Knihovna má nový elektronický
výpůjční systém
Pro čtenáře byl v průběhu září doplněn
knižní fond o novinky z dospělé, naučné,
beletristické i dětské literatury. Od srpna
je v provozu nový elektronický výpůjční
systém Tritius a snažíme se i o dovybavení
knihovny projekční technikou pro možnost
konání různých přednášek a besed. Od září
mladí čtenáři bodují v celoroční motivační

hře o výletech po Zlínském kraji s názvem
Soví(ý)lety, odměnou bude v červnu zorganizovaný výlet pro nejaktivnější čtenáře. Prostor knihovny využívá každý pátek
anglická školička a družina Baby-music.
Poděkování patří opět kolektivu Městské
knihovny Holešov a Knihovny Kroměřížska.
Pro aktuální informace o knihovně navštivte naše facebookové a webové stránky, kde
nově najdete i přehled novinek.

Hospodářský dvůr projde rekonstrukcí
Hospodářská stavení v okolí rymické
tvrze projdou rekonstrukcí. Ze státních
a evropských dotací dojde k opravě tří
hospodářských budov ze souboru lidové
architektury, které jsou v havarijním stavu.
Investice vyjde na 120 – 130 milionů korun.
Dvůr tvoří tři budovy do tvaru písmene
U a jsou zapsány jako kulturní nemovitá
památka. Objekty byly dosud využívány
jako sklad stavebního materiálu a dřeva.
Podle projektu s názvem Revitalizace
hospodářských budov v Rymicích dojde
ke statickému zajištění objektů, udělají se
nové fasády, přípojky sítí, terénní a sadové
úpravy a areál se oplotí. Po rekonstrukci
tady bude umístěna nová expozice Od
klásku ke kvásku, která bude lidem přibližovat proces setí, sklízení, zpracování obilí
na mouku a pečení chleba. Vznikne i nový
etnografický a archeologický depozitář
a zázemí pro návštěvníky. V dalším křídle
bude i konzervátorská dílna, vstup do areálu a pokladna.

Zlínský kraj vlastní asi dva tisíce krabic
movitých archeologických nálezů pocházejících ze záchranného archeologického
výzkumu při budování silniční a dálniční
sítě v kraji. Krabice jsou provizorně uloženy
v Archeologickém centru Olomouc, uložení je sjednáno na dobu určitou. Proto kraj
hodlá k jejich uskladnění využít také prostor revitalizovaných budov hospodářského dvora v Rymicích.
Kraj chce peníze na rekonstrukci získat
z Integrovaného regionálního operačního

programu, dotace by mohla činit až 90 %
nákladů. O zbylých 10 % se podělí kraj a Muzeum Kroměřížska, pod které objekty spadají.

Tříkrálová sbírka

se v roce 2020 v Rymicích uskuteční
v sobotu 11. ledna
v dopoledních hodinách.
Můžete přispět jakoukoliv částkou a pomoci lidem v nouzi.
Koledníci budou řádně označeni průkazy Charity.
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V čele dožínkového průvodu šli starostové
Dožínky mikroregionu Holešovsko
jsou vždy velkou akcí, kterou se oslavuje
úroda. Účastní se jich všechny obce mikroregionu, spolky si nachystají vystoupení, pro návštěvníky je v zámeckém
parku připravený zajímavý program, nechybí atrakce pro děti i stánky. Ale hezky po pořádku. Dožínky byly slavnostně
zahájeny průvodem, v jehož čele jdou
s dožínkovým věncem starostové v krojích. Šlo se od zámku ke kostelu Nane-
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bevzetí Panny Marie na náměstí. Tady se
konala mše svatá a poté se průvod opět
odebral k zámecké zahradě. Celé odpoledne byl v parku nachystaný zajímavý
program pro všechny generace. Nejmenší se mohli svézt vláčkem Pacifik,
na pouťových atrakcích, prohlédnout
si domácí zvířata, zadovádět si ve skákacím hradu a podívat se jak žijí včelky
v úle. Nejen pro dospělé bylo přichystáno občerstvení, jízda ve voze taženém

koňmi a kulturní program. Téměř každá
vesnice mikroregionu se chtěla pochlubit šikovnými spolky. Zazněla i cimbálová muzika Včelaran i cimbálová muzika
Josefa Marečka s Jožkou Šmukařem.
Program probíhal i v kovárně, kde byly
přichystané ukázky lidových řemesel.
Stejně jako loni vystoupila i Schola. Na
závěr dne nechyběla ani tombola o zajímavé ceny.
text: J. Hlavinková

zpravodajství
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Rymická strašidla uvařila v kotléku nejlepší guláš
Rymické kotlék je velmi oblíbenou akcí, kterou už několik let pořádají místní dobrovolní hasiči. Ráno se v areálu obecního úřadu začali
scházet soutěžící. Měli totiž za úkol uvařit co nejchutnější guláš podle vlastního receptu. Donesli si kotlík, dřevo, nádobí, suroviny a každé soutěžní družstvo mělo svůj název a stejnokroj, aby se odlišilo
od ostatních soutěžících. Potom už se začala areálem linout vůně
cibule, masa i koření. Všichni soutěžící měli dostatek času na přípravu a hlavně dobrou náladu. Vařilo se z různých druhů masa. Mezitím
mezi stánky obcházela odborná porota a hodnotila mimo jiné i čistotu na pracovišti a sehranost týmu. Čím více se blížil čas odevzdání
uvařených gulášů, tím více se všichni těšili, až budou moci lákavě
vonící pokrmy ochutnat. Pořadatelé měli pro vítěze připravené ceny
v hodnotě 5 000 korun a pro mnohé bylo velkým překvapením,
když u jednoho z kotléků viděli kuchaře až z daleké africké Zambie.

Vítězové:
1. místo - Rymická strašidla - segedínský guláš
2. místo - Správný tým - hovězí guláš
3. místo - Čarodějnice - hovězí guláš
Mišákem roku se stal Martin Polášek
Kromě vaření guláše se soutěžilo i o Mišáka roku, tedy muže, který je podle místních žen nejvíce všestranný. Z každého týmu se vybral jeden muž a do finále postoupili tři. Ti pak mezi sebou soutěžili
v páce, měli za úkol udělat 25 sed-lehů, 20 dřepů a 15 kliků. Na závěr měli zatancovat u tyče. Vítězové obdrželi ceny v podobě piva.
Vítězové:
1. Martin Polášek
2. David Dočkal
3. Josef Fuksa mladší
text: J. Hlavinková
foto: H. Helsnerová
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Přijali jsme pozvání do partnerského města Gmina Sitno v Polsku
Loni 22. června podepsaly Rymice, Jankovice a polská obec Gmina Sitno dohodu
o partnerství. Stalo se tak na slavnostním
zasedání v Jankovicích, kdy byl pro přátele
z Polska nachystaný dvoudenní program.
Během těchto dnů poznali kořeny svých
předků, kteří právě z Rymic a Jankovic odešli žít do Polska okolo roku 1861. V loňském
roce tak vzniklo přátelství, na základě kterého se letos 5. - 7. července obyvatelé Rymic
a Jankovic vypravili na pozvání do Polska.
Návštěva probíhala v Gmině Sitno, která
leží v okrese Zamość, Lubelski kraj. Autobus s 50 obyvateli z obou obcí a tlumočnicí Evou Hradil vyrazil z Holešova a vydal
se na cestu do Polska, kde už na ně čekali
představitelé obce a místní obyvatelé. Na
celé dva dny byl přichystaný bohatý kulturní program. V tu dobu se v Sitně konala tradiční zemědělská výstava. Ta je přehlídkou
nejmodernější zemědělské techniky, plodin, probíhá zde i výstava zvířat od slepic
a králíků přes kozy, ovce, koně až po hovězí
dobytek. Návštěva pokračovala prohlídkou
okresního města Zamość, které je zapsáno
na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Obyvatelé Rymic a Jankovic
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také navštívili muzeum vojenské techniky
obsahující přehlídku zbraní, a to jak z dávné historie, tak z období I. a II. světových
válek. Nezbývá než poděkovat starostovi
Gminy Sitno, panu Kryzsztofovi Seńovi, rodinám, které žijí v Sitně a jsou hrdé na svůj
původ úzce spjatý s Moravou, za bohatý
program, který pro nás hostitelé připravili
a prostřednictvím kterého mohli poznat
minulost i současnost jihovýchodní části Polska. Vzhledem k tomu, že je hodně

oblastí, kde partnerská města mohou
vyměňovat zkušenosti - dobrovolné hasičství, péče o seniory, spolky, spolupráce
mládeže, sportovní a společenské akce,
obě strany se na závěr ujistily o tom, že
výměna zkušeností a další prohlubování
vzájemného poznání je pro ně přínosem
a budou v partnerství pokračovat. Ubytování a stravování hradila partnerská polská obec, o náklady na dopravu se podělili
rovným dílem moravské obce.

zpravodajství
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Letos se na hody hrálo divadlo
Hody jsou v Rymicích velkou tradicí. Slaví se na svátek svatého Bartoloměje a letos připadly na 24. a 25. srpna. Obec, která
je pořadatelem akce, se každý rok snaží
vymyslet zajímavý program pro všechny
návštěvníky, kterými jsou nejen místní
obyvatelé, ale i lidé z širšího okolí. V podvečer 24. srpna se v areálu obecního úřadu konalo divadelní představení. Pozvání
do Rymic přijalo Pohnuté divadlo z Lou-

kova s představením S tvojí dcerou ne. Od
20 hodin pak byla diskotéka s DJ Martym.
Ale nemohlo se dlouho ponocovat, protože ti, co chtěli jít ráno na slavnostní mši
svatou, si museli přivstat. V neděli už v 8
hodin čekali místní hasiči s prapory před
kostelem svatého Bartoloměje a o chvíli
později začala slavnostní mše. Odpoledne byl pro všechny návštěvníky přichystaný zajímavý program. Bez vláčku Pacifik,

by ani hody nemohly být, děti se na něm
vždy rády svezou a některé hned několikrát. Byl přichystaný skákací hrad, koňský
povoz i pouťové atrakce. Od 13 hodin se
část programu přesunula opět do areálu
obecního úřadu, kde k tanci a poslechu
hráli Miklovci. Nechybělo občerstvení
z udírny a dobrá nálada.
text: J. Hlavinková
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Zprávičky z mateřské a základní školy
Na Vánoce ochutnáme jídla ze čtyř států
Již na začátku měsíce září jsme společně s paní Ševčíkovou z Mateřské školy Sluníčko začaly připravovat společný projekt Putování
evropskými zeměmi. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky školy
nejen s historií a současností vybraných zemí, ale také s jejich tradicemi a kulinářskými specialitami. Do konce kalendářního roku
jsme si dohodly čtyři státy – Řecko, Rusko, Slovensko a Švédsko.
Do tohoto projektu se s elánem svým vlastním zapojily i všechny
pracovnice školy, takže výsledek zatím dvou uskutečněných dnů
je více než uspokojivý. V současnosti pracujeme na téma Slovensko a měly jsme i připravené slovenské menu: kyselačka, halušky
s kapustou (se zelím) a slovenský orechovník. Dobrú chuť.
Také jsme se rozhodly, že se pokusíme zapojit do projektu i rodiče a na třídních schůzkách jsme je požádaly, zda by na naši vánoční besídku, (která bude zaměřena na tyto čtyři státy), nepřipravili
ochutnávku z vánočních receptů jednotlivých zemí. Jak to dopadlo, o tom Vás budeme informovat v příštím vydání.
Tento projekt ale zdaleka nekončí. Po novém roce budeme dále
pokračovat jinými státy, zatím máme v plánu Anglii a Itálii.

Děti zažily Malou technickou univerzitu a detektivní
putování
V mateřské i základní škole využíváme nabídky MAP k organizování nejrůznějších akcí. Nyní probíhá pro předškoláky z mateřské
školy a žáky 1. - 3. ročníku Malá technická univerzita, která si klade
za cíl seznámit děti a žáky s pojmy jako například stavitel, architekt
či ropař. S dětmi z mateřské školy jsme se zúčastnili i Dne zdraví,
organizovaného Základní školou Kostelec. Návštěva Jů a Hele byla
pro děti velmi příjemným zpestřením a odnesly si poznatky nejen
ze zásad hygieny, ale také první pomoci, možnosti sportovního
vyžití a také relaxace organismu. Jak jsem již informovala, škola je
také zapojena do projektu Šablony II. Finance z šablon jsme využili
k organizaci několika projektových dnů ve škole – Loutka je můj
kamarád, Tvorba vánočních dekorací, Korálové útesy – film v 3D,
Poznáváme vesmír – zážitkový stan. Pro žáky 5. ročníku paní učitelky Janíková a Hradilová připravily Projektový den mimo školu –
Detektivní putování Prahou. V rámci společného setkání s rodiči se
v mateřské škole uskutečnil projektový den Halloween. Kdy rodiče
s dětmi vydlabávali strašidýlka z dýní a současně proběhla ochutnávka rodičovských pokrmů z dýní. V základní škole měli rodiče
společně s pedagogy Komunitní setkání na téma psychické zdraví
dítěte.
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Naše děti získaly ocenění v mezinárodní soutěži
Samozřejmě také nezapomínáme na zapojení našich dětí a žáků
do nejrůznějších soutěží. V říjnu byli dva naši žáci oceněni v mezinárodní výtvarné soutěži s názvem Země očima dětí a fantazie
pořádané Městem Uherský Brod. Tobík Janečka zde ve své kategorii získal 1. místo a Verunka Onderková ve své kategorii 3. místo.
Tímto jim a paní učitelkám gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
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Přijďte si s námi zazpívat pod vánoční strom
A protože ten čas velmi rychle kvapí, již se připravujeme na
adventní čas. A co ještě chystáme? Doufáme, že se na nás opět
přijde podívat Mikuláš s nějakým drobným překvapením a samozřejmě připravujeme již vánoční besídky. 6. prosince navštívíme s programem seniory v Količíně, 10. prosince si vyrobíme
vánoční ozdobu v medovém domečku pod vedením pracovníka Muzea Kroměříž, 18. prosince proběhne vánoční besídka
v základní škole, mateřská škola vystoupí 19. prosince, a pak si
určitě děti i s rodiči užijí vánoční nadělování s ochutnávkou tradičního vánočního cukroví. Obě besídky proběhnou v budově
školy v čase od 16. hodin. Po dohodě s panem starostou jsme
naplánovali jako společnou akci Zpívání pod vánočním stromem na 19. prosince od 18:30 hodin u obecního úřadu. Poslední školní den v tomto kalendářním roce si užijeme u vánočního
stromečku se svými kamarády a určitě si opět i „zamuzicírujeme“.
V závěru bych chtěla všem občanům Rymic i Količína
popřát krásné a šťastné svátky vánoční, spoustu
osobního i pracovního štěstí v novém roce 2020.
text: Hana Pátková
Celá rodina sbírala papír
Letos poprvé se v týdnu od 7. do 11. října konal sběr papíru.
Rodiče a děti nosili papír do přistaveného kontejneru ve sběrném dvoře. Nasbíralo se ho 3,06 tuny a výtěžek ve výši 1 989 Kč
bude použit pro činnost školy. Pro velký úspěch se bude sběrová
akce opakovat v jarních měsících.
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Svatý Hostýn se konal už po páté
Jeden chmurný listopadový víkend na svatém Hostýně patřil
naší Schole, která tam zase po roce vyrazila na soustředění věnované přípravě na Adventní koncert. Pobyt se tradičně uskutečnil
v Poutním domě číslo 2, kde jsme letos našli již po páté skvělé
zázemí pro naše zkoušení, hry i vaření. Na takovém víkendovém
soustředění se vždy najde prostor pro společné aktivity i oddych
všech účastníků od obvyklého každodenního běhu. Možná i proto na svatý Hostýn jezdíme tak rádi. V neděli jsme doprovodili mši
svatou a občerstveni čerstvým vzduchem poutního místa jsme se
rozjeli do našich domovů. Snad příští rok vyrazíme po šesté.
text: L. Cápíková
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Farní den byl Dnem s farností
Po delší odmlce se 7. září uskutečnil další farní den, tentokrát nazvaný Den s farností. Program setkání tvořila zejména pobožnost
u Božích muk svatého Vendelína a společné posezení v areálu
obecního úřadu. Počasí nás na začátku sice trochu vyvedlo z míry,
ale v průběhu odpoledne se nálada zlepšila a počasí usměrnilo.
Tímto bychom také rádi poděkovali všem, kteří se na organizaci
dne podíleli, ať už v kuchyni, v areálu nebo na parketě. Těšíme se
na další takové setkání, kde rádi uvidíme všechny občany obce.
text: L. Cápíková

zpravodajství

prosinec | 2019

Fotbalisté myslí na vítězství v soutěži a těší se na nové hřiště
Po zkušenostech z předchozího ročníku nechce tým mužů ztratit šanci na
postup do II. třídy stejnými chybami.
I přes bodové ztráty je zatím všechno
dobře rozehrané a Rymice jsou o jediný bod pozadu za vedoucí Rusavou.
O to víc můžou mrzet ztracené body
s Loukovem, kdy muselo po nerozhodném stavu pomoci štěstí v penaltovém rozstřelu a především s Ludslavicemi, což byl jeden ze dvou zápasů,
v nichž nezískaly Rymice ani bod. Druhým nešťastným utkáním byl souboj
s právě vedoucí Rusavou. Zápas byl
dlouho vyrovnaný, ale po smolně inkasovaném gólu vstřelila v samotném
závěru hostující Rusava ještě další dvě
branky. Podzimní část soutěže se jinak
ale vydařila a mužstvo Rymic se může
pyšnit nejlepší obranou.
V rámci kádru došlo na jisté změny, tým
je stabilní a hráčů pro utkání dostatek.
Nejdůležitějším momentem byl přestup
záložníka Čeňka Čady, který má zkušenosti z vyšších soutěží a týmu hned pomohl
k lepším výsledkům a předváděné hře.
Předzvěstí dobrých výkonů v soutěži bylo
i představení se v okresním poháru, ve kterém před sezonou odehrály Rymice dvě
utkání a poradily si jak s papírově silnějšími Žalkovicemi, tak s Prusinovicemi. Před

začátkem jarní části je tak čeká semifinále
proti Lutopecnám a případné finále by se
hrálo po skončení soutěže.
Naše úspěchy stojí na kvalitních
hráčích
Ačkoliv nevede tabulku střelců soutěže,
je stále nejlepším střelcem mužů Rymic
Pavel Plhal. S 18 góly vévodí týmové tabulce střelců a v soutěži je 4. nejlepším
zakončovatelem. Gólově stoupá vzhůru
také Šimon Kováč, který na podzim střídal často pozici brankáře a útočníka. I tak
dokázal sedmkrát zavěsit. O jeden gól nad
Kováčem je letní posila Čada, který přinesl do statistik čerstvý vítr. Jeho 6 žlutých
karet a 1 červená vypovídá o tom, že na
hřišti kromě perfektní hry odevzdává taky
emoce, což na podzim občas strhlo celý
tým k lepšímu výkonu. Kromě vstřelených
gólů a prohřešků proti pravidlům je potřeba vyzdvihnout práci zadní řady a brankářů. V soutěži, kde první Rusava zvládla za
polovinu sezony vsítit soupeřům těžko
uvěřitelných 74 branek, je 17 ve vlastní síti
bezvadný počin.
Založili jsme družstvo mladších žáků
Rymická mládež se tuto sezonou posunula o věkovou kategorii dál a založilo se
družstvo mladších žáků. Z mladších dětí
se utvořil tým mladší přípravky. Oba týmy
ve svých úvodních sezonách zatím sbíra-

jí zkušenosti a jsou příslibem do dalších
let. Zatím jsou mladší než jejich soupeři
a i přes bojovné výkony a mnohdy vyrovnaná utkání to zatím nestačí na to, aby
byli lepší. V obou mládežnických týmech
jsou hráči a hráčky, kteří už teď dokazují
svou fotbalovost a talent. V přípravce se
činí sourozenecké duo Ela a Štěpán Kaňovi společně s Miroslavem Bartálským, kteří na podzim zajistili většinu gólů Rymic.
Mladší žáci výraznějšího střelce zatím nemají, ale na jaře se může všechno změnit.
Měli jsme brigádu na hřišti před jeho
rekonstrukcí
Po mnoha letech, kdy se říkalo hřišti
v Rymicích hanlivě a pohrdavě, se situace
rázem změní a díky obci se můžou všichni rymičtí fotbalisté radovat z nadcházející
rekonstrukce plochy a potřebného příslušenství. Změna byla zahájena týden po
skončení podzimní části III. třídy rozsáhlou
brigádou, kdy za pomoci obecního traktoru a další techniky, byly vytrženy branky,
rozřezáno zábradlí okolo plochy, rozbity
střídačky a strženy konstrukce za branami.
Kvůli nadcházející rekonstrukci byly pokáceny také stromy okolo hřiště a zlikvidovány lavičky na protější straně hřiště u cesty.
Po dobu rekonstrukce budou hrát muži na
holešovském Stadionu Míru (Tatran).
text: Martin Kaňa

Před Dušičkami uctil průvod památku padlých
Lampionový průvod je tradice, která se
dodržuje už mnoho let. A nejinak tomu bylo
letos, kdy průvod dětí, rodičů, představitelů
obce a obyvatel uctil u pomníku památku padlých. V pátek 1. listopadu se všichni
účastníci sešli v 17 hodin u školy. Průvod
se vydal směrem ke kostelu, kde je pomník

rymických padlých spoluobčanů z 1. světové války. U tohoto místa si občané spolu s
kronikářem Janem Pospíšilem a starostou
Martinem Bartíkem připomněli události,
které v roce 1918 vedly ke vzniku Československého státu. Po minutě ticha za zesnulé
rymické občany se průvod lampionů vydal

směrem ke hřbitovu a poté za humna, aby
prošel okolo obecního úřadu a cestu zakončil na parkovišti pod tvrzí. Jelikož přálo
počasí, začalo hromadné vypouštění čtyřiceti lampionů štěstí. I přes mírný jižní vítr
všechny lampiony postupně nabraly výšku
a odletěly směrem ke Kostelci.

Veteráni se na oběd zastavili v Rymicích
Veteránem nejen Kroměřížskem je akce,
kterou znají hlavně obyvatelé Kroměříže a
přilehlých vesnic. Malí i velcí se vždy těší na
kolonu starých historických vozů, dobové
oblečení a příjemnou atmosféru. Letos se
konal jubilejní 10. ročník, a tak si krásné
stroje mohli prohlédnout obyvatelé velké
části okresu Kroměříž. Tím pádem lidé z

Rymic nemuseli vážit cestu do Kroměříže
nebo do Kvasic, ale mohli si auta v klidu
prohlédnout přímo v místě bydliště. Vozy
se totiž vydaly na jízdu po vesnicích a v
sobotu 3. srpna se kolona zastavila i v Rymicích, a to na oběd. Pořadatelé objednali
u cateringové společnosti jídlo pro posádky. K tomuto účelu obec vyhradila areál

obecního úřadu, kdy se tady během dvou
hodin postupně všichni u jídla vystřídali.
Zatímco posádky obědvaly, lidé si mohli
vozy prohlédnout, a pro mnohé to byl veliký zážitek. Po 13 hodině už měla kolona
naplánovaný směr jízdy a vydala se na další trasu směrem do Zlína.
text: J. Hlavinková
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V říjnu se vítali dva malí občánci
V zasedací místnosti obecního úřadu se opět konalo vítání
občánků. V neděli 20. října byli do života přivítáni dva chlapečci.
Slavnostní události se tentokrát kromě starosty Martina Bartíka
a zastupitele Martina Tabarky zúčastnily 2 rodiny. Vítání se konalo pro Mikuláše Kolaříka a Štěpána Sekaninu.
Starosta přednesl slavnostní proslov a dvě místní žačky ze
základní školy, Veronika Onderková a Lucie Plšková, přednesly
básničky.
Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy a od obce obdrželi
upomínkové předměty. Maminky dostaly kytičku a každé miminko dárek. Pak už se rodiny společně vyfotily u kolébky a odebraly se domů na slavnostní oběd.

SCHOLA RYMICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

23. PROSINCE 2019
V 16 HODIN
V RYMICÍCH
V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
KROMĚ NEZAPOMENUTELNÉHO ZÁŽIZKU SI
MŮŽETE Z KONCERTU ODNÉST
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
A NEBUDE CHYBĚT ANI MALÉ OBČERSTVENÍ
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Farníci z Holešovska se vydali do Vatikánu
50 farníků z holešovské farnosti se vydalo
na autobusový zájezd až do daleké Itálie.
Holešovská farnost totiž ve dnech 7. - 13.
října uspořádala poutní zájezd. Zájemci i z
řad místních obyvatel, manželé Cápíkovi
a starosta Martin Bartík, tak měli možnost
poznat památky a významná křesťanská
památná místa v Itálii, konkrétně v Assisi, v
Římě a ve Vatikánu. Assisi je rodiště svatého
Františka a je oblíbeným poutním a turistickým místem. Průvodci zájezdu byli kněží
Lukáš a Jerzy. Velikým zážitkem pro všechny věřící bylo to, že na vlastní oči spatřili papeže Františka.
Jednou ze zastávek byl totiž i výlet do
Vatikánu na náměstí svatého Petra, kde se
v bazilice konala mše, kterou spoluceleb-

rovali holešovští duchovní. Předtím, než
ale byli farníci do kostela vůbec vpuštěni,
museli projít bezpečnostní kontrolou. Mše

byla bezesporu velkým zážitkem, Ti nejodvážnější pak vystoupali 510 schodů do kopule chrámu.
text: J. Hlavinková

Zlatým křížem 3. třídy
za 80 bezplatných odběrů krve
byl 17. října v Kroměříži
oceněn pan

Jan Očadlík z Rymic.
Za jeho ušlechtilý čin mu děkuje
Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž
a zastupitelstvo Obce Rymice.

Svatohubertským dnem se oslavily dary přírody
Svatý Hubert je patronem myslivců, sokolníků i psovodů. Jeho svátek připadá na
3. listopadu a přesně ten den se v Holešově uskutečnil už 8. Svatohubertský den.
Jako tradičně se průvod začal řadit před
zámkem, aby se pak vydal obejít náměstí. Úplně v čele průvodu myslivci na podstavci nesli preparát hlavy jelena, který měl
mezi parožím křesťanský kříž. V průvodu
jel povoz a jezdci na koních, za kterými šli
trubači, zástupci mysliveckých spolků mikroregionu Holešovsko s vlajkami a za nimi
starostové, hosté a příznivci myslivosti.
Průvod se na chvíli zastavil na náměstí, kde

zatroubili trubači a pak se všichni odebrali
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde
se konala troubená mše svatá. S ní se pojí
jedinečné úkony, kdy jsou přítomni trubači, sokolníci, ulovená zvěř a úroda. Jedná se
o výjimečný zážitek pro všechny zúčastněné. Po mši bylo pro přítomné přichystáno
drobné pohoštění. Den se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.
Svatý Hubert žil na přelomu 7. a 8. století a pocházel ze šlechtické rodiny. Jeho
největší zálibou byly hony. Oženil se a byl
v manželství šťasten. Podle legendy jeho
manželka zemřela na Velký pátek při poro-

du syna. Hubert z toho byl nešťastný, aby
na to nemusel myslet, vyjel si ještě toho
dne na lov. V lese spatřil velkého jelena,
jemuž mezi parohy zářil kříž a uslyšel hlas,
varující ho, že je na cestě vedoucí do pekla. Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo,
rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se
knězem. Roku 705 se stal biskupem v Lutychu. Zemřel roku 727.
Je patronem a přímluvcem všech myslivců, ale také lesních dělníků, řezníků, kožešníků, lovců kožešin či loveckých psů.
text: J. Hlavinková
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Do nového roku Vám přejeme moře zdraví, kopec lásky a ranec štěstí.
Nestěžujme si na malichernosti, nezabývejme se tím, co nemůžeme změnit
a nehledejme výmluvy, proč něco nejde.
Jedině tak můžeme být spokojení.
To Vám za obecní úřad a zastupitelstvo obce přeje starosta Martin Bartík.
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