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Vážení spoluobčané, 
dostalo se vám do rukou první 
číslo letošního ročníku Rymického 
zpravodaje . Na konci zář í 
proběhly volby do zastupitelstva 
o b c e , d o v o l t e m i t e d y 
zrekapitulovat uplynulé 4 roky    
z pohledu dění v naší dědině. 
Myslím, že se nám povedlo 
Rymice opět o trochu zkrášlit       
a zviditelnit. 

Zmodernizovali jsme fotbalové 
hřiště se závlahou, které nám nyní 
mohou v okolí jen závidět. Ulice    
u hřiště dostala nový asfaltový 
povrch včetně příjezdu a parkoviště 
ke kabinám. Prodloužili jsme za 
hasičskou zbrojnicí vodovodní řad  
o dalších 400 m. Vybudovali jsme 
první dva nové obecní byty             
v podkroví budovy obecního úřadu. 
Naše hasičská zbrojnice dostala 
nové okna, sál má novou podlahu, 
stoly a židle, a letos se rekonstrukce 
dočka lo i soc i á ln í za ř í z en í               
v přízemí.  

Budova našich chovatelů už má 
také konečně nová okna a pro 
pořádání výstav se pořídila sada 
výstavních klecí včetně venkovních 
stolů a lavic. V lokalitě Chytilovo 
j s m e z a č a l i s v ý s t a v b o u 
inženýrských sítí pro připojení 
budovaných rodinných domů, a to 
zřízením elektrických přípojek        
a veřejného osvětlení. V extravilánu 
obce u myslivecké chaty jsme 
založili a vysadili nový biokoridor  
o výměře 1,1 ha. Vysadili jsme 
desítky stromů podél našich polních 
cest. Vyspravili jsme kamenný kříž 
a provedli úpravu terénu a výsadby 
kolem kostela.  

Muzeum Kroměřížska provedlo 
dlouho očekávanou rekonstrukci 
hospodářského dvora. Přibylo nám 
nové přímé autobusové spojení       
s Kroměř íž í a Byst ř ic í pod 
Hostýnem. Dobrovolníci v čele       
s Radkem Hejníčkem obnovili 
tradici proslulých motokárových 
závodů. Po letech máme opět          
v Rymicích druhou prodejnu 
potravin. Dokázali jsme vytvořit 
ubytování pro válkou sužované 
ukrajinské rodiny. Naše škola          
a hasičský sbor má nové vedení, 
obecní kronika má svého nového 
kronikáře, zásahová jednotka hasičů 
nové mladé členy. Tolik zhruba za 
uplynulé volební období.  

V tom nadcházejícím bychom 
chtěli dotáhnout do zdárného 
konce hlavně tolik očekávanou 
výstavbu cyklostezky, na kterou 

se j iž konečně zpracovává 
p r o j e k t o v á d o k u m e n t a c e . 
Rekonstrukce sýpky se zadrhla na 
přísných podmínkách památkářů, 
ale věřím, že již příští rok budeme 
mít k dispozici stavební povolení. 
Pro lokalitu Chytilovo v současné 
době vybíráme realizátora na 
výstavbu kanalizace, vodovodu       
a cesty, jenž by měla proběhnout    
v jarních měsících. Abychom mohli 
uspokojit poptávku rodičů na 
umístění dětí v mateřské školce, 
máme zpracovanou a stavebně 
p o v o l e n o u d o k u m e n t a c i n a 
výstavbu 2. třídy MŠ, která vznikne 
na místě současné staré školní 
jídelny. Máme také připravenou 
žádost o dotac i na výměnu 
sodíkových svítidel veřejného 
osvětlení za ledkové. Tolik v kostce 
budoucnost. 

Chci t ímto č lánkem také 
p o d ě k o v a t k o n č í c í m u 
zastupitelstvu za jeho činnost       
a spo luprác i v up lynu lém 
volebním období, která byla 
skvě lá, a vám občanům za 
důvěru, kterou jste zastupitelům 
d a l i v p r á v ě s k o n č e n ý c h 
komunálních volbách. 

Z devítičlenného zastupitelstva 
kandidovalo znovu sedm členů     
a všichni svůj mandát obhájili. 

Na závěr jen lehké povzdechnutí -  
opět nemáme v zastupitelstvu ženu. 
Snad příště... 

S úctou, Martin Bartík

    Májová pobožnost v přírodě u sochy Panny Marie 
 U příležitosti znovupožehnání opravené sochy Panny Marie, 
která stráží cestu od Rymic na Količín a byla neznámým 
vandalem pobořena, proběhla Májová pobožnost v přírodě          
v neděli 22. května. 

Průvod obyvatel Rymic a Količína se společně vydal od 
kostela sv. Bartoloměje k soše Panny Marie, po motlidbě            
a požehnání následovalo posezení v Količíně. 

Perfektní práci na renovaci sochy i jejího podstavce odvedlo 
Kamenictví Svak. 

-EH- 
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Prodej pozemků na bývalém č. p. 71 - Přikrylovo               
v Hejnici 
Pozemky č. 878/1, 878/2, 142/4 a 235/3 na bývalém č. p. 71 
Přikrylovo v Hejnici již mají nového majitele z Roštění, který se 
zavázal postavit na místě 2 rodinné domy do pěti let. 

Obec pozemky prodala za 1 092 291 Kč. 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva  
Volby do obecních zastupitelstev se konaly ve dnech 23. a 24. září. 

V Rymicích byly sestaveny dvě kandidátky: 

Do zastupitelstva jsme pro období 2022 - 2026 zvolili tyto kandidáty:

Volební komise (na fotografii zleva):  
Ladislav Horák - předseda, Jaroslav Ratiborský, 
Tadeáš Přikryl, Zdeňka Bílková, Lenka Skutková - 
místopředsedkyně, Ivana Cápíková - zapisovatelka

Souběžně prob íha ly        
v naší obci i volby do 
Senátu - senátorkou byla ve 
druhém kole voleb zvolena 
Jana Zwyrtek Hamplová, 
k terá vyst ř ídala Šárku 
Jelínkovou.

ZVEME VÁS V PROSINCI 
10. 12. - Jarmark v Hospodářském dvoře, pořádá Muzeum Kroměžížska, ZŠ a MŠ Rymice a Rymická strašidla 

10. 12. Myslivecký hon 
10. 12. Obecní zabíjačka 

Odstupující zastupitelstvo: 
Martin Bartík, starosta obce 
Michael Vita, místostarosta 
Svatopluk Procházka 
Pavel Zakopal 
Roman Plšek 
Mojmír Potůček 
Martin Tabarka 
Lucie Cápíková 
Hana Zlámalová

Zvolené zastupitelstvo: 
Martin Bartík 
Michael Vita 
Svatopluk Procházka 
Pavel Zakopal 
Roman Plšek 
Mojmír Potůček 
Martin Tabarka 
Petr Janečka 
Evžen Horák

-EH-
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Svatební obřad v Hospodářském dvoře - 9. září 
Zdeněk a Kateřina Machovští

Evidence obyvatel od 1. ledna do 30. září 
V uvedeném období se narodili: 
Tobias Trnčák – 28. ledna                 
Antonín Haťapka – 4. března 
Valerie Fuksová – 9. března 
Ondřej Odložilík – 8. května  
Marek Odložilík – 30. května 
Ela Kašpárková – 5. srpna 

Zemřeli: 
Marie Vaňharová – 27. května ve věku 91 let 
Petr Horák – 28. května ve věku 59 let 

Konaly se také 4 svatby. 

Přistěhovali se: 2 obyvatelé 
Odstěhovali se: 4 obyvatelé  
Celkový počet obyvatel k 30. září: 608 
V obci žilo k uvedenému datu také 14 cizinců. 

Průměrný věk obyvatel: 41,47 let

Roman Janalík, narozený 29. června 2021 
rodiče Jana a Luboš Janalíkovi 

Anna Sollichová, narozená 31. července 2021 
rodiče Petra a Jan Sollichovi

Marta Pohořalá, narozená 18. října 2021 
rodiče Adéla Marková a Zdeněk Pohořalý

Tobias Trnčák, narozený 28. ledna 2022 
rodiče Veronika a Miroslav Trnčákovi

Valerie Fuksová, narozená 9. března 2022 
rodiče Žaneta a Roman Fuksovi

Vítání občánků proběhlo 24. dubna 

-EH-
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Zprávy z naší škol(k)y 
Co se událo v základní škole 

Od ledna se v naší škole udála spousta událostí. 31. ledna jsme dětem rozdaly pololetní vysvědčení ve škole a následně 
jsme se přesunuli do Holešova na kluziště, kde bylo dětem předáno ještě hodnocení za první pololetí školního roku. Tato 
událost byla také v televizních novinách na TV NOVA. Dětem se toto netradiční vysvědčení velmi líbilo.  

Po pololetních prázdninách jsme znovu usedli do školních lavic. V únoru se celá škola oblékla do modrobílých barev   
a společně jsme si užili modrobílý den. Následně čekala naše nejmenší příprava na zápis do MŠ a ZŠ akcí Do školy         
a školky s úsměvem, kde si děti mohly přijít pohrát do školky a ve škole vyzkoušet své znalosti. 24. února se po škole 
proháněla různá strašidla a pohádkové bytosti, jelikož jsme si užívali Karneval. Díky sponzorství SDH Rymice si děti    
4. března mohly opět užít dopoledne na bruslích. Pomaličku jsme se rozloučili se zimou vynesením Moreny a následně 
jsme se zapojili do projektu Ukliďme Česko a společně jsme se snažili vyčistit naši obec od odpadků. Děti soutěžily mezi 
třídami, kdo nasbírá nejvíce odpadků. Děkujeme zaměstnancům obce za pomoc při likvidaci odpadů.  

Přišel čas Velikonoc a velmi rádi jsme ho strávili v místním muzeu, kde byl pro nás připraven zajímavý a krásný 
program. Velikonoční odpoledne jsme si také užili ve škole s rodiči. Velké poděkování patří Martině Zakopalové za 
připravený program pro děti v obecní knihovně při příležitosti Noci s Andersenem. Po krásném programu se děti vydali 
do školy, kde je čekal další program – stezka odvahy a nocování. Další dubnovou událostí byl zápis do 1. třídy                
v pohádkovém duchu. Na děti při zápisu čekaly různé pohádkové 
postavy a děti plnily úkoly s pohádkovou tématikou. Tímto děkuji 
všem zaměstnancům za přípravu a účast na tomto netradičním 
zápisu. Nesměl chybět ani již tradiční čarodějnický den, 
vzpomínka na výročí osvobození Rymic, Den dětí, Ochutnávka 
exotického ovoce, T-mobile olympijský běh, pasování prvňáčků 
na čtenáře. Také jsme se společně zúčastnili slavnostního otevření 
hospodářského dvora, kde děti předvedly krásné vystoupení. 
Mimo jiné se žáci zúčastnili soutěže Sedmikvítek a soutěže          
v anglickém jazyce, soutěže Bobřík informatiky a dalších 
několika výtvarných soutěží. Proběhly i preventivní programy ke 
zdravému životnímu stylu. Nesměly chybět ani výlety – děti        
z mateřské školy a žáci první a druhé třídy se vydali na 
přírodovědný výlet na Modrou a žáci páté třídy na vlastivědný 
výlet do Prahy. Také jsme se podívali i na výcvik policejních psů 
do Dobrotic. 

Před rozdáním vysvědčení na konci školního roku jsme tradičně 
pasovali předškoláky na prvňáčky a rozloučili jsme se s našimi 
nejstaršími žáky – páťáky. Tímto přeji všem dětem, ať se jim ve 
škole líbí, daří a mají spousty kamarádů. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům               
za spolupráci a popřát do nového školního roku 2022/2023 samé 
úspěchy, nadšení do práce a stále pozitivní náladu. Také moc 
děkuji rodičům za spolupráci, sponzorství, za důvěru a podporu a 
za kladné hodnocení naší práce. Velmi děkuji panu starostovi, 
celému zastupitelstvu i zaměstnancům obce za vstřícnost, 
nápomoc a celkovou podporu v průběhu celého školního roku.  

Přeji vám všem především pevné zdraví, krásné a poklidné dny 
a společně si popřejme do nového školního roku 2022/2023 
hodně úspěchů. 

Se srdečným pozdravem Lenka Veselá, ředitelka školy

BRUSLENÍ V HOLEŠOVĚ

OLYMPIJSKÝ BĚH

NOC S ANDERSENEM

VYŘAZOVÁNÍ PÁŤÁKŮ
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Jak vzpomínáme na školní rok v naší mateřské škole 
Jen v krátkosti bych chtěla zavzpomínat na školní rok v naší mateřské škole. Druhé pololetí školního roku jsme 

úspěšně zvládli bez přerušení provozu a proto jsme mohli zajistit pravidelnou prezenční výuku. Podařilo se nám 
uskutečnit hodně naplánovaných vzdělávacích aktivit a akcí. Úspěch jsme slavili ve výtvarné soutěži Požární ochrana 
očima dětí, kde za 1. místo v kategorii mateřských škol získala ocenění Darina Janalíková. 

Pokračovali jsme v realizaci projektu Šablony III společně se ZŠ. Uspořádali jsme projektový den ve výuce s názvem 
Tvoříme z proutí a projektový den mimo školu Putování za živou vodou, který proběhl v rámci výletu na Modrou. 

Vyhodnotili jsme projekt Se sokolem do života. Děti byly oceněny diplomy, medailemi a drobnými dárečky. V projektu 
Skutečně zdravá škola jsme se zaměřili na podporu a rozvoj zdravého stravování. V rámci spolupráce s MAP jsme          s 
dětmi prošli čtyřmi lekcemi s názvem Digitální univerzita. 

Z důvodu probíhající karantény a přerušení provozu MŠ v době před Vánocemi se děti dočkaly vánoční nadílky až      
v lednu. Mimo dárků z finančního daru od rodičů dostaly také vánoční dárky od SDH Rymice. 

Průběžně od měsíce ledna probíhaly akce a aktivity: 
Den zdraví – pekli jsme muffiny z červené řepy                
a připravovali mrkvový salát s jablíčky, Modrobílý den, 
návštěva malých dětí s rodiči Do školky s úsměvem, 
Karneval, Den s malířem L. Dostálem, vynesli jsme 
Moranu a přivítali jaro. Velikonoce jsme si zpestřili 
odpolednem s rodiči. Společně jsme si vytvořili 
velikonoční výzdobu a děti si potom ještě druhý den 
nazdobily velikonoční perníčky. Uspořádali jsme také Rej 
čarodějnic. Ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska jsme se 
zúčastnili slavnostního otevření Muzea v Rymicích          
a připravili vystoupení s hanáckou tematikou. Také jsme 
navštívili programy pro děti Velikonoční čas v Rymicích  
a Včelařství. Užili jsme si společně koncert Pavla 
Nováka, který zavítal do Tymy. Oslavili jsme                    
s maminkami Den matek, připravili jsme pro ně 
pohoštění, dárečky a pobavili je programem Skřítci          
a trpaslíci. Pracovnice z pedagogicko-psychologické 
poradny uspořádaly přednášku pro nejstarší děti o 
zdravém životním stylu formou povídání a her. V MŠ 
také proběhla ukázka vzdělávacích činností s dětmi pro 
rodiče. Rodiče připravili pro naše děti akci Šipkovaná.     
O zábavu bylo postaráno a všichni jsme si to společně 
užili. Ochutnali jsme i exotické ovoce ve spolupráci s 
firmou Wastex. Děti v posledním ročníku MŠ před 
nástupem do 1. třídy jeli se žáky ZŠ na Školu v přírodě do 
Koryčan. Po ní nás ještě čekal výlet na Modrou a do 
Dobrotic do Výcvikového střediska služebních psů 
Policie ČR, a také vycházka do Količína.  

Na samý závěr školního roku proběhlo slavnostní 
pasování předškoláků do řad prvňáčků. Od měsíce dubna 
jsme nabídli novým dětem i jejich rodičům adaptační 
úterky, kdy mohli naši MŠ navštívit v odpoledních 
hodinách. V průběhu roku proběhla také sbírka pro Fond 
Sidus a Život dětem. Prezentace MŠ a informovanost 
rodičů i veřejnosti probíhala po celý rok na Padlet 
nástěnkách i webových stránkách školy. 

V měsíci kvě tnu proběhlo př i jet í př ihlášek                     
k předškolnímu vzdělávání. Máme velkou radost, že jsme 
mohli do MŠ přijmout všechny přihlášené děti z Rymic    
i Količína. Do první třídy odešlo 13 prvňáčků. Moc jim 
přejeme, ať je škola hodně baví a ať zažívají jen samé 
úspěchy.  

Leona Rousová 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

OTEVŘENÍ HOSPODÁŘSKÉHO DVORA

KARNEVAL
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Investice - stavební úpravy ve škole 
Obec plánuje další stavební úpravy ve škole s cílem rozšířit kapacitu mateřské školy. 
Původní sklad venkovních pomůcek a hraček bude přestavěn na novou třídu, ve které budou dva oddělitelné prostory. 

Projekt na přestavbu vypracovala Ing. Hana Červená. 
Očekávané náklady na stavbu činí asi 7 mil. Kč, nyní se vyřizuje stavební povolení. 

NÁHLED INTERIÉRU NOVÉ TŘÍDY

VENKOVNÍ VZHLED NOVÉ TŘÍDY

NOVÝ DOMEK NA ULOŽENÍ HRAČEK VĚNOVALA ŠKOLE RYMICKÁ FIRMA RK EMPTIES

SOUČASNÁ BUDOVA

UZAVÍRKA RYMIC - 4. listopadu se přes Rymice pojede IV. RALLYE KROMĚŘÍŽ 
Závodníci IV. Rallye Kroměříž zajedou i do naší obce. 

Rychlostní zkouška se pojede na dvě kola po uzavřené trase Tučapy - Prusinovice - Pacetluky - Roštění - 
Rymice - Količín. Přejezd na start druhého kola do Holešova.  

Závodní trať bude v pátek uzavřená od 16:00 do 22:00 a nebude možné se po ní pohybovat! 

Rymicemi projede asi 140 aut trasou od Roštění přes 
ulici Přerovská, pak kolem Hospodářského dvora k OÚ,   
a dále trasou mezi kostelem a dolní hospodou směrem       
s výjezdem na Količín. 

Ve čtvrtek 3. listopadu proběhne trénink jezdců za 
ostrého provozu.  

Prosíme všechny občany či návštěvníky o respektování 
pokynů pořadatelů a dodržení bezpečné vzdálenosti od 
tratě!



-   -7

Rymické kotlék skončil vítězstvím 
Tlapkové patroly 

Zpovídal jsem tentokrát hlavního moderátora celé 
akce, Michaela Vitu. 

Pominuli jsme počasí, epidemie a pravidla klání. 
Soutěže se zúčastnilo 12 týmů. Škála vařených gulášů 
byla tentokrát pestřejší. Šest kotlíků mělo v základu 
hovězí maso, dva vepřové, dva zvěřinové a shodou 
okolností dančí a dva se zelím, tedy szegediny. Vařilo se 
jako obvykle od desáté hodiny a mezi třináctou až 
čtrnáctou hodinou měla většina týmů dovařeno. 

Letošní ročník dostal nový rozměr mezinárodní účastí 
Hungary teamu - slovenských občanů s maďarskou 
národností z oblasti Rimavské soboty. 

Doprovodnou akcí pro vařící týmy byla Pivní soutěž, 
kterou připravil Rosťa Kukla.  

Pět rozhodčích se pěkně zapotilo okolo půl druhé 
odpoledne, kdy se sešlo nejvíce vzorků k hodnocení. 

Všichni porotci nicméně 
neúnavně kroužili mezi 
kotlíky a sledovali průběh 
vaření a stánky soutěžících. 
Výsledky: třetí skončil tým 
Růžová 6tka, jako druhý 
Gořala tým a vítězství po 
r o č n í o d m l c e p a t ř í 
Tlapkové patrole Josefa 
Fuksy st. - tento tým 
získal i cenu návštěvníků. 

Evžen Horák

Návštěva z polské partnerské obce  
Sitno 

O víkendu 10. a 11. září navštívila Rymice delegace z 
partnerské obce Sitno v Polsku. Jde vlastně o takové 
sdružení obcí, jakým je mikroregion Holešovsko - 
tamní starosta stojí v čele 20 obcí dohromady. 
Mikroregion se nachází v oblasti Zámošť na východě 
Polska. 

Jak toto partnerství vzniklo? Rodina Daďových ze Sitna 
sestavovala svůj rodokmen a přišla na to, že její předkové 
pocházeli z Moravy - z Jankovic a z Rymic. Proto se sem 
před pěti lety vypravili a ze soukromé návštěvy se stalo 
partnerství obcí. Naši spoluobčané Sitno navštívili 
naposledy v roce 2019, po covidové přestávce přijel plný 
autobus obyvatelů Sitna letos v září k nám. 

Hosté byli ubytovaní v hotelu Fit v Přerově a o jejich 
program jsme se podělili spolu s Jankovicemi. V 
Jankovicích strávili pátek a sobotu, v Rymicích pobyli od 
sobotního večera, kdy proběhlo společné posezení v areálu 
obecního úřadu. Obsluhu zajistili členové zastupitelstva     
s rodinnými příslušníky. Závěrečný program s maskami 
připravila Milada Vitová, hudbu obstaral DJ Mojmír.        
V neděli si prohlédli rymický skanzen. V příštím roce jsme 
srdečně zváni do Sitna my.  

-EH-

VLEVO ALFRED SZWAJKOWSKI - MANŽEL 

PANÍ DAĎOVÉ 
SPOLEČNÁ VEČERNÍ ZÁBAVA 
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Spolek chovatelů drobného zvířectva slaví letos 80 let od založení 
V letošním roce slaví Spolek chovatelů drobného zvířectva 80 let od svého založení. Spolek, který byl původně 

založen v Količíně během válečných let, přetrval do dnes. Současným předsedou je Josef Kaňa. Budova spolku 
dostala postupně nový kabát - v loňském roce byla vyměněna okna a nyní proběhla oprava fasády. Spolek také 
plánuje nákup nových klecí. Připomeňme si v krátkosti historii: 

Ustavující schůze spolku proběhla v Količíně dne 9. srpna 1942, předsedou byl zvolen Alois Nesvadba. Již v říjnu se 
konala první výstava - na zahradě Antonína Foukaly v Količíně. Zde proběhla s velkým úspěchem i v roce 1943, poté 
došlo vzhledem k válečnému stavu k pozastavení činnosti spolku.  

V červenci 1946 byl zvolen nový předseda - Antonín Matyáš, avšak spolek v činnosti nepokračoval. Až v roce 1951     
s volbou nového předsedy Richarda Marka spolek začíná opravdu fungovat a naplňovat své poslání. Každým rokem se 
koná výstava, dokupují se nové klece a voliéry, konají se schůze, přednášky, přátelské večírky, zájezdy, pořádají se 
brigády.  

V první polovině šedesátých let vstupují do organizace rymičtí občané a chovatelé z okolních obcí, výstavy se pořádají 
převážně ve Všetulích v zahradě Cukrovaru. V roce 1968 má spolek již 48 členů, kteří chovají 222 králíků, 180 holubů, 
102 ks drůbeže a 15 koz.  

První výstava v Rymicích se konala v květnu roku 1974 v zahradě tehdejšího MNV, poté se do spolku hlásí další 
rymičtí občaně a postupně sílí snaha přesídlit spolek z Količína do Rymic. Formálně k tomu došlo až v roce 1979 - dne   
7. října se v Rymicích koná první schůze, na které se schvaluje nový název organizace - ZO Rymice. 

V roce 1980 vznikl obor cizokrajného ptactva a jako vedoucí byl zvolen Josef Hausknecht z Ludslavic.  
Pravidelně se také odevzdávaly výnosy k veřejnému zásobování - např. v roce 1980 to bylo: 
králičí kůže.....1 590 ks 
kůzlečí kůže....17 ks 
vejce................6 700 ks 
maso králičí.....199 kg 
maso ovčí.........292 kg 
maso kozí.........28 kg 
ovčí vlna...........84 kg 
Odpracováno na brigádách bylo 1 463 hodin, v rámci Akce Z 450 hodin a v JZD 264 hodin. 
Od roku 1986 není možné pořádat výstavy v zahradě MNV, kterou si po připojení obce k Holešovu zabralo Muzeum 

Kroměřížska. Výstavy se tak konají v zahradě předsedy Richarda Marka. Spolek chce však vybudovat vlastní výstavní 
areál i budovu, kde by se mohli chovatelé scházet. Vykoupil se pozemek vedle hasičské zbrojnice a již v roce 1987 stála 
hrubá stavba budovy. V témže roce je zvolen nový předseda Jaroslav Gaja, pod jeho vedením se areál dokončuje             
a částečně také oplocuje. V roce 2002 byl zvolen předsedou Josef Kaňa, který spolek stále vede.  

z původních materiálů Pavla Janalíka a Jana Pospíšila sepsala -EH-
Jak hodnotí rok 2022 členové spolku? 
Letošní sezona byla velmi náročná, ale krásná zároveň. Připomněli 

jsme si 80. výročí založení spolku a po třech letech se nám podařilo 
uspořádat výstavu drobného zvířectva. Datum stanovený na polovinu 
července byl pro nás velkým strašákem - doba žní, dovolených, vysokých 
letních teplot a bouřek, návštěvníci přijdou, ale co vystavovatelé? Bude jich 
dostatek? To byly naše noční můry. Přípravy zabraly celý týden. Chystali 
jsme klece, stany, tombolu a občerstvení. Naši členové dělali maximum          
a zapojovali celé rodiny, jak to u takových akcí bývá.  

Poděkování patří i mladým chovatelům, kteří si na pomoc přivedli 
kamarády. Bylo vidět jejich nadšení, radost a elán. 

Výstava byla nakonec velmi úspěšná - vždyť jsme měli 230 platících 
návštěvníků a nespočet spokojených dětí, kterým se líbila nejen zvířátka, ale 
také skákací hrad a tombola. Atmosféra byla výborná a všichni jsme si to 
užili. Nejvíc nás těšila pochvala místních, ale i přespolních a náhodných 
návštěvníků, kterým se líbilo prostředí a úroveň vystavovaných zvířat, z nichž 
posuzovatelé vybrali a ocenili 30 nejlepších.  

Další náročnou akcí byla výměna oken a obnova fasády. To se povedlo 
jen díky dotaci z MAS Moštěnka. Výměnu okem provedla firma ze 
Zlína, ostatní práce jsme si zajišťovali sami. Lešení nám zapůjčil náš 
člen, pan Tomaník z Roštění a také udělal nezbytné zednické práce. 
Nátěr okapů a fasády ve svém volném čase zajistil náš předseda Josef 
Kaňa.  

ČLENOVÉ SPOLKU ODSTRAŇUJÍ 

LEŠENÍ Z BUDOVY CHOVATELŮ
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Naše členská základna čítá aktuálně 21 členů, z nich asi třetina objíždí oblastní výstavy. Někdy se sejdou dvě i tři      
v jednom termínu, pak bývá náročné obsadit výstavy kvalitními zvířaty.  

Výstavy jsou však základním posláním Svazu chovatelů a je potřeba mít dostatek aktivních členů. Proto vyzýváme 
rymickou mládež, která má zájem chovat zvířata, aby přišla mezi nás. 

Naše organizace má již 80.letou historii a snad nás čeká i dlouholetá budoucnost. 
členové ČSCH Rymice 

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY, KTERÁ PROBĚHLA 16 a 17. ČERVENCE:

18. ročník Setkání muzikantů Rymice se vzácným hostem 
V neděli 26. června se do Rymic sjely soubory Loštická Veselka z Loštic, Moravská Veselka ze Sušic u Přerova, 

Sebraňáci z Roštění a Hanačka z Břestu se vzácným hostem - Josefem Zímou, který letos oslavil 90 let a stále 
vystupuje.  

V průběhu programu zazpíval Josef Zíma s Hanačkou šest 
písniček, které si dokonce sám odmoderoval a doplnil 
vyprávěním příběhů a zážitků ze své bohaté umělecké kariéry. 
Jeho vystoupení ocenilo potleskem 350 návštěvníků festivalu. 
D e c h o v á h u d b a H a n a čk a b u d e t a k é ú č i n k o v a t                          
v silvestrovském pořadu České televize po Novoročním 
přípitku. 

Dechová hudba Sebraňáci u nás zahrála letos již podruhé, je 
to "skoro místní" skupina mladých muzikantů z blízkého 
okolí, která zkouší v Roštění. Hrají v ní i dva muzikanti            
z Rymic. 

V příštím roce se tradiční Setkání muzikantů Rymice 
uskuteční v neděli 25. června. 

-EH-
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Pohádková stezka v Olší 
Dobrodružnou pohádkovou stezku připravily pro 

děti rymické spolky - SDH Rymice, TJ Sokol Rymice, 
Myslivecký spolek Rymice, Český svaz chovatelů 
Rymice a Rymická strašidla. Organizačně i finančně 
také pomohl obecní úřad. 

Start i cíl pohádkového putování byl 27. května na 
fotbalovém hřišti. Stezka vedla kolem rybníčků v Olší, 
dále cestou kolem krmelce na Količín, přes potok zpět na 
pole a po poli se došlo k cíli - dílna Pata a Mata u udírny 
na hřišti. 

Počasí zpočátku dětem moc nepřálo, foukalo                
a poprchalo, ale všichni stezku statečně dokončili. V cíli 
si vyzvedli odměnu a opekli si špekáček na ohni. K 
večeru se počasí nakonec umoudřilo a děti vydržely        
u ohně až do tmy. 

Děkujeme kašpárkovi, babce kořenářce (nebo to byl 
dědek???), vodníkovi, myslivcům, čarodějnicím, 
pirátovi, dvěma indiánům, Romanu Hoodovi, 
Spidermanovi a Patovi s Matem za obětavost, za přípravu 
celého programu a za zábavu i v nevlídném počasí. 

-EH- 

V Rymicích (ještě pořád) straší 
I přesto, že hlavní akce Rymických strašidel - 

Strašidelný dům - se letos nekoná, spolek nespí a stále se 
účastní života v naší obci. 

Spolu s ostatními spolky jsme dětem zpestřili jejich 
slavnostní den, kde si mohly projít stezku s několika 
zastávkami u různých pohádkových bytostí. Členové 
Strašidel pomáhali s organizací závodu motokár - 
Rymického trojúhelníku. Mohli jste nás také vidět na 
několika oslavách, na které jsme nacvičili zábavné scénky 
pro pobavení oslavenců. Naši klubovnu, umístěnou v 
budově obecního úřadu, jsme uvolnili pro potřeby 
ubytování ukrajinských rodin, prchajících před následky 
války. Jako obvykle jsme také připravili Strašidelnou 
kavárnu, ve které se mohli občerstvit dobrou kávou a ještě 
lepšími zákusky návštěvníci Rymického kotléku. 

V říjnu pro děti chystáme Stezku odvahy, která bude 
spojena s tradičním lampionovým průvodem 22. října. 

Dále se opět můžete těšit na halloweenského strašáka 
před budovou obecního úřadu a náš spolek se také postará 
o betlémské jesličky, stejně jako loni. Nemůžu 
samozřejmě zapomenout ani na Mikuláše a jeho čertovský 
doprovod, který bychom letos rádi zpestřili novými 
maskami. 

Děkujeme za vaši stálou podporu! 
Za Rymická strašidla, 

Petr Janečka

STRAŠIDELNÁ KAVÁRNA NA RYMICKÉM KOTLÉKU

ROMAN HOOD MÍŘÍ NA DIVOČÁKA

STRAŠLIVÝ PIRÁT SE SVÝMI KUMPÁNY 

Pomohli jsme rodinám z Ukrajiny 
Ve třech domech v Rymicích jsou ubytované 

rodiny z Ukrajiny. Jedna z rodin našla útočiště přímo 
v přízemí obecního úřadu - v prostorách, které 
využívaly Rymická strašidla. Rodina se registrovala 
18. března v uprchlickém centru v Brně a odtud je k 
nám přivezli dobrovolní hasiči z Brna. 

Veškeré vybavení jejich bytu poskytli občané 
Rymic zdarma, na provoz bytu (nájem a energie) 
přispívá krajský úřad. 

SDH Rymice také uspořádal materiální sbírku, ze 
které si rymické rodiny mohly vybrat prostředky pro 
překlenutí počátečního období v novém prostředí. 

Zbytek sbírky odvezli členové SDH do Brna 
občanské iniciativě Brno pro Ukrajinu.

ZASTAVENÍ 

U KRMELCE 
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Velikonoční tradice Připomínka konce 2. světové války 

TJ Sokol Rymice - složité období v okresním přeboru 
 Jen co se svět na okamžik oprostil od pandemie a život se zase alespoň zčásti zařadil do 

správných kolejí, bez prodlení udeřila další rána nedaleko na východ od naší republiky, která ovlivnila 
drobně i naše životy. Velké uznání patří všem, kteří se jakkoliv rozhodli pomoci konfliktem 
zasaženým lidem.  
Fotbal v Rymicích však nadále pokračuje a díky ústupu pandemie může vzkvétat především 

mládežnický fotbal, který plní hřiště U Olší třemi družstvy dětí, která se snaží v okresních soutěžích. 
V okresním přeboru mužů se tým rymických fotbalistů prodírá k lepším výsledkům, než uhrával doposud. 

Po naději z konce podzimní části, kdy si tým mužů věřil na uspokojivé pozice ve středu tabulky, přišlo pár 
nelichotivých zpráv o odchodech hráčů, což narušilo stavbu mužstva. S těmito skutečnostmi začali jarní část sezony        
a oslabení bylo záhy znatelné, i když bylo předvídatelné, že start bude identicky těžký jako na podzim. I na začátku jara 
totiž čekali ti samí soupeři, se kterými bylo těžké pořízení. Bohužel se ale nepovedlo navázat ani na následující podzimní 
výhry nad Lutopecnami, Kvasicemi a překvapivou výhru nad Němčicemi, a tak prozatím na konci května pár utkání před 
koncem sezony krotil tým mužů své ambice na 12. místě tabulky. Zbraně však nesložili. 

Z individualit je dobré připomenout vynikající výkony brankáře Miroslava Krejčího, a to i přes některé velmi 
nepříznivé výsledky. Před ním je několik hráčů - opor, které jsou na hřišti skoro neustále a snaží se uhrát pokud možno 
co nejlepší výsledky. Těmi nejčastěji nasazenými na hřišti jsou Radek Doležel, Tomáš Petrskovský, kapitán Roman 
Fuksa a Roman Machovský. Občasnou technickou finesou či krásným gólem potěší přítomné Radim Matuška                  
a kvalitními výkony pozvedává mužstvo Čeněk Čada. Oddanost rymickému fotbalu a příkladná snaha na hřišti pak zdobí 
Luboše Janalíka a nejen jeho. I další by si zasloužili zmínku, ale není možné vypsat celou sestavu. 

Mládežnické týmy reprezentují Rymice hned ve třech kategoriích: 
Mladší přípravka, mladší žáci a starší žáci. Dvě poslední kategorie jsou spojeny s družstvy Kostelce u Holešova. Mezi 

dětmi se objevují tu a tam individuálně talentovaní mladí fotbalisté, které bychom v budoucnosti mohli sledovat na 
rymickém hřišti i v mužské kategorii. Zatím se ale o děti starají obětaví trenéři a také ve stejné míře angažovaní rodiče. 
Atmosféra je pak na utkáních přívětivá a pro děti povzbuzující díky této kombinaci. 

Závěrem je třeba vyjádřit veliké díky všem, co rymický fotbal podporují a drží s ním, i když se zrovna nemusí dařit: 
Funkcionářům, v čele s předsedou Zdeňkem Machovským, starajícím se o chod klubu, stále hrajícím starším 

fotbalistům, kteří pomáhají udržet fotbal tam, kde je. Těm taky patří poděkování.  
A v neposlední řadě je třeba poděkovat trenérovi mužů Jiřímu Kaňovi, který je hráčům důležitým zdrojem motivace     

a jedním ze zdrojů nápadů, jak zvelebit okolí hřiště. 
Martin Kaňa
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SDH Rymice má nového starostu 
Novým starostou SDH Rymice je od 8. ledna letošního roku Rosťa Kukla, který byl 
zvolen valnou hromadou a převzal starostování po Josefu Fuksovi.                     
Během Rymického kotléka jsme si o hasičích povídali: 

Rosťo, kolik má sbor v současné době členů a jaké je věkové složení? 
Nyní máme kolem čtyřiceti členů ve věku od 6 do 80 let, ti nejstarší už jsou čestní 
členové. Máme dvě družstva – mladší a starší žáky. Obě družstva soutěží ve hře Plamen    
a starší žáci navíc také v požárním útoku. 

Ten dětský kroužek Plamen je v Rymicích teprve od letošního jara – co je jeho náplní? 
Je to pro děti tak od šesti let. Učíme je pracovat s buzolou, vázat uzly, zdravovědu, 
střílíme ze vzduchovky, taky se zaměřujeme na požární ochranu, čím se má co hasit, děti 
běhají 60 m překážek i štafety. Je to různorodé a všestranné. Ale hlavně jsou děcka venku. 
Pak se jezdí na soutěže, taky chystáme přespání na hasičárně. 

Hasičská zbrojnice má dokončenou rekonstrukci sociálního zařízení a kuchyně, loni se vyměnila okna a podlaha, 
takže je celá budova jako nová. 
Jo, teď je to v dobrém stavu. 

Co všechno máte v majetku? Přes léto stálo před hasičárnou vaše pomocné vozidlo a mým dětem bylo k smíchu, jaká 
je to "stará plechovka", že by ani k požáru nedojelo, to myslím samozřejmě jako vtip... 
Jo, to je naše stará Avie. Kromě tohoto pomocného auta máme ještě jedno zásahové, moderní Ford Transit, a ještě           
4 hasicí stříkačky – jednu zásahovou a tři soutěžní. 

Mluvíš o zásahovém autě a zásahové stříkačce – opravdu tedy někdy zasahujete? Já mám dojem, že jste spíše 
pořadatelé kulturních akcí. 
Jo, to nám jde výborně. Ale vážně – pořádáme hlavně kulturní akce, ale v rámci sboru máme i zásahovou jednotku, 
velitelem je Martin Tabarka. Členové této jednotky jsou pouze muži, jsou speciálně vycvičení zasahovat u lokálních 
událostí – požáry, zatopené sklepy a podobně. Máme daný limit 10 minut na dojezd od ohlášení události. 

To tedy koukám, to jsem nevěděla….Kdy jste naposledy zasahovali? 
Bylo to koncem července – někdo ve 3:40 nahlásil kouř, který stoupal z hromady klestí a odpadu na obecní zahradě 
vedle multifunkčního hřiště, tak jsme se tam sešli k zásahu s Pavlem Zakopalem. V tu dobu zrovna hořel les                    
u Lukovečku, takže nepřijeli hasiči z Holešova, ale na místě už byli profesionálové z Kroměříže. My jsme v pořadí 
zásahů na pátém - tedy posledním - místě. 

I přes to je ale význam SDH v obci velký, i když nejste první v pořadí k zásahu. Bez vašich aktivit by kulturní               
a společenský život v obci skomíral, a tím mám na mysli obce obecně, nikoliv jen Rymice. Co všechno pořádáte, nebo 
spolupořádáte? 
Tak třeba zrovna dnes - Kotlék, dále Vodění medvěda, dětský den, oslavu sv. Floriána, připomínku ukončení války v naší 
obci, Bartolomějské hody, mikulášskou nadílku. Děláme i brigády pro obec, pomáháme občanům při různých 
příležitostech. Pro hasiče jsme letos uspořádali taky výlet do Znojma a omrkli jsme i čs. opevnění v blízkém Šatově. A na 
příští rok chystáme novinku - pivní slavnosti. Taky bysme se rádi vydali s dětmi sjet Vltavu a chystáme se uspořádat pro 
hasiče a případné zájemce z řad občanů Rymic další výlet za krásami České republiky. 

Když akce spočítám, je to každé čtvrtletí něco. To chce opravdu odhodlání, dělat něco pro ostatní na úkor svého 
volného času nebo rodiny. Takže ti na tomto místě děkuji a přeji hodně dalších povedených akcí. 
Na čem bys chtěl, jako nový starosta rymických hasičů, pracovat? 
Chtěl bych do hasiče přilákat více dětí, aby se rozšířila členská základna. Tak bychom mohli mít v budoucnu samostatné 
družstvo žen a mužů, které u nás chybí. 

Tak třeba už jsi někoho nalákal naším rozhovorem.  
Děkuji za tvůj čas a přeji hodně podařených akcí a vítězství v soutěžích, a měj se dobře. 
Děkuji také za svolení k uveřejnění fotografií z vašeho facebooku na následující straně našeho zpravodaje. 

-EH- 
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DĚKUJEME ZA 
VAŠE PŘÍSPĚVKY 

DO SBÍRKY NA 
POMOC UKRAJINĚ!

OSLAVA SV. FLORIÁNA

ZÁJEZD DO ZNOJMA, 18. června

DĚTSKÝ DEN - BABKA KOŘENÁŘKA

VODĚNÍ MEDVĚDA

Dětské hasičské soutěže 
V tomto roce jsme začali s kroužkem Plamen                 

a s mladším i starším žactvem jsme si vyzkoušeli soutěž   
v běhu na 60 m překážek v nedalekém Břestě.  

Tato disciplína obnáší běh, přeskok přes bariéru, 
chytnutí hadic, přeběh vysoké kladiny, připojení hadic     
k rozdělovači a běh do cíle. V říjnu jsme také s dětmi 
přespali na hasičárně a čeká nás absolvování branného 
závodu v Karolíně. 

V letošní sezóně se starší žáci z Rymic opět účastnili 
soutěží v požárním útoku. Závodili v Záhlinicích, 
Rackové (2. místo), Vítonicích (4. místo), Rychlově       
(2. místo), Tečovicích (3. místo), na Rusavě (6. místo),    
v Machové (3. místo), ve Zlíně (3. místo) a noční soutěž  
v Roštění vyhráli.  

V celkovém pořadí Středomoravského poháru mládeže 
se tým umístil na 6. místě a ve Zlínské lize mladých 
hasičů na 9. místě. Děkuji mladým hasičům a jejich 
trenérovi Josefu Bakalíkovi za vzornou reprezentaci 
našeho sboru. 

Za SDH Rymice Rostislav Kukla, starosta 
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Rymice budou opět v televizi! 
Nejlepší amatérská pekařka vyráží na cesty po českém a moravském venkově, aby sesbírala unikátní recepty 

našich předků přímo od pamětnic a pamětníků.  
Proto se do Rymic opět vrátili filmaři - v areálu Hejnice probíhalo natáčení pořadu České televize "Pečení na neděli"    

s Petrou Burianovou. 
Dívat se můžete již 6. listopadu v 8:00 na ČT1. 

-EH-

Návštěvníkům se otevřel zrekonstruovaný Hospodářský dvůr 
Mnoho našich spoluobčanů se zúčastnilo v sobotu 14. května 

slavnostního otevření největší investiční akce Muzea 
Kroměřížska, ať už jako účinkující, obětavá obsluha nebo jako 
hosté či návštěvníci.  

Hospodářský dvůr byl po dvou letech intenzivních prací otevřen 
veřejnosti za přítomnosti zástupců Zlínského kraje, Muzea 
Kroměřížska, naší obce a také hostů - Petry Burianové a Bronislavy 
Millé Bečákové.  

Celkové náklady opravy dosáhly 129 milionů Kč, z toho 85 
procent činí dotace z Evropské unie, 10 procent ze Zlínského kraje   
a 5 procent ze státního rozpočtu. 

Součástí programu bylo vystoupení folklórních souborů Ječmínek 
a Malá Rusava a cimbálové muziky Bukovinka. Představily se děti 
z naší Mateřské a Základní školy a dechová hudba Sebraňáci           
z Roštění, kterou můžeme považovat tak trochu za domácí. 

O občerstvení se mimo jiné postaraly také rymické spolky - 
členové Rymických strašidel nabízeli kávu a palačinky, členové 
Mysliveckého spolku uvařili guláš a točili pivo a limonádu.  

Podrobnou reportáž ze slavnostního otevření a rozhovor                
s etnografem muzea Petrem Hlavačkou uvedeme v příštím čísle 
zpravodaje. 

Evžen Horák

Na fotografii zleva:  

Martina Miláčková (ředitelka Muzea Kroměřížska), 

Martin Bartík (starosta Rymic), Radim Holiš (hejtman 

Zlínského kraje) a Zuzana Fišerová (radní Zlínského 

kraje pro kulturu a školství)

CM BUKOVINKA

ZAPLNĚNÉ NÁDVOŘÍ HOSPODÁŘSKÉHO DVORA
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MOTOKÁRY - 2. ročník exhibice motokár na trati Rymického trojúhelníku 
Po roce se vrátil motokárový Rymický trojúhelník, který byl dlouholetou 

součástí krajských přeborů Jihomoravského kraje v letech 1981 - 1990. 
Pořadatelem byla tehdejší organizace ZO SVAZARM AMK RYMICE. 

První krajský přebor se uskutečnil 18. října 1981. Poslední 10. ročník se konal 2. září 
1990.  

V loňském roce proběhl 1. obnovený ročník Rymického trojúhelníku s obrovským 
ohlasem, proto bylo rozhodnuto uspořádat tento závod i letos. Pořadatelé se zaměřili 
především na bezpečnost tratě, na které bylo více bezpečnostních zábran v podobě 
pneumatik a retardérů, byl také navýšen počet pořadatelů, pro které se musely došít 
signalizační praporky žluté a červené barvy a také muselo dojít ke zkvalitnění ozvučení 
celé tratě. Pro fanoušky byla vyrobená limitovaná edice černých triček s tematikou 
Rymického trojúhelníku. Barevné provedení plakátu je inspirováno 9. ročníkem             
z 13. srpna 1989. 

Celkem se závodu zúčastnilo jezdců:  
ve třídě 50 - 3 závodníci 
ve třídě 60 - 4 závodníci 
ve třídě KZ 125 - 10 závodníků 
ve třídě senior 125 - 8 závodníků 
ve třídě veterán 125 - 15 závodníků 

Rymický trojúhelník připravili:  
Pořadatelé: obec Rymice, Radomír Hejníček ml., Lubomír Vrubel ml., 
Josef Dvořák ml., Martin Bartík, Michael Vita 
Ozvučení: Mojmír Potůček  
Hlasatel: Michael Vita 
Signalizace startu, cíle: Martin Bartík 
Časoměřič: Miroslav Skutka 
Předjezdci: Roman Odložilík, Jakub Odložilík 
Zdravotnice závodu: Alena Jurášková, Adéla Možíšová, Pavlína Odložilíková 

Podle původního textu Petry Hejníčkové sepsala -EH- 
 Foto: Evžen Horák
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Bartolomějské hody jsme slavili 21. srpna 
Rymické hody začaly páteční zábavou se skupinou Press Rock, i přes chladné počasí a mrholení dorazilo 350 

návštěvníků. Pořádající SDH Rymice hodnotí zábavu jako velmi vydařenou. 
V sobotu od rána probíhala příprava tratě pro 2. ročník motokárové exhibice na trati Rymického trojúhelníku. Po jeho 

ukončení se v areálu obecního úřadu promítaly sestřihy fotek a videí z loňského ročníku - tento program připravil 
Radomír Hejníček ml., a následovalo promítání filmu Avatar se speciálním ozvučením pod režií Michaela Vity a Aleše 
Přikryla. 

Celou neděli drobně poprchalo, což se projevilo na počtu vystavovatelů veteránů i v návštěvnosti hodů. Pouťové 
atrakce přijely letos s novinkou v podobě rotující lavice, kterou vyzkoušeli jen ti nejodvážnější. 

Celkově byly hody velmi podařené, jako ostatně každý rok - nabitý program na celý víkend, vysoká návštěvnost 
motokár, které proběhly bez nehody, výborné jídlo a pití a zábava s Lidečankou v areálu obecního úřadu.

K TANCI A POSLECHU HRÁLA LIDEČANKA

-EH-
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