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Slovo starosty 
Milí spoluobčané, 
připravili jsme pro vás druhé číslo našeho zpravodaje, 

ve kterém shrnujeme hlavní události za poslední půlrok. 
Na konci září proběhly volby do zastupitelstva obce. 

Za nově zvolené zastupitelstvo vám chci poděkovat za 
projevenou důvěru, kterou jste nám svými hlasy svěřili. 
Poděkovat chci také zastupitelům za mé zvolení do 
funkce starosty a věřím, že budete s mou prací 
spokojeni. Za odvedenou práci pro obec za uplynulé 
období děkuji i Hance Zlámalové a Lucii Haťapkové, 
které již v práci zastupitelek nepokračují. 

Od začátku roku 2023 se staly novinkou barevné 
odpadové nádoby do domácností na plasty a papír. Do 
nich bychom měli vytřídit co nejvíce plastových obalů  
a papíru, abychom splnili podmínky pro snižování 
ukládání netříděných odpadů na skládku.  

V první polovině roku musíme strpět trochu více 
nepořádku ze stavby nové kanalizace, vodovodu           
a komunikace v nově vznikající ulici naproti školy. 
Stavbu, jež má být ukončena do 30. června, realizuje 
firma SMO Otrokovice. 

Během roku se také pustíme do výměny svítidel na 
stožárech veřejného osvětlení, abychom ušetřili za 
platbu elektrické energie. Na tuto akci máme přidělenou 
dotaci ze státního rozpočtu. Zkusíme také využit 
vyhlášené dotace ministerstva financí na rozšíření 
kapacity naší mateřské školy - postavili bychom ve 
dvoře školy místo staré jídelny novou třídu MŠ, na 
kterou již máme stavební povolení. S pomocí šikovných 
zaměstnanců obce bychom chtěli i nadále opravovat 
rymické chodníky a cesty.  

Naše obec v roce 2023 oslaví 670 let od první 
písemné zmínky. Zároveň naše škola oslaví 130 let od 
postavení budovy a mateřská škola 50 let od zahájení 
výuky v Rymicích. Termín oslav ještě upřesňujeme, 
budete o něm včas informováni.  

Naše obecní internetové stránky získaly po dlouhé 
době novou podobu. Rymický muzejní areál, který 
prošel v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, je 
přihlášen do soutěže Proměny 2022. Hlasovat pro něj 
můžete do 30. dubna.  

Na závěr vám, vážení spoluobčané, přeji v roce 2023 
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

Martin Bartík, starosta obce

Tradiční Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou 
Holešov proběhla v Rymicích v sobotu 7. ledna 2023. 
Tři skupinky koledníků vybraly rekordních 31 467 Kč.  

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Volba prezidenta republiky 
Jak jsme volili prezidenta v Rymicích: 

1. kolo - volební část 77,59 % 
Pavel Fischer  37 hlasů 9,91 % 
Jaroslav Bašta  11 hlasů 2,94 % 
Petr Pavel  85 hlasů 22,78 % 
Tomáš Zima  2 hlasy  0,53 % 
Danuše Nerudová 59 hlasů 15,81 % 
Andrej Babiš  156 hlasů 41,82 % 
Karel Diviš  9 hlasů  2,41 % 
Marek Hilšer  14 hlasů 3,75 % 

2. kolo - volební účast 78,56 % 
Petr Pavel  208 hlasů 54,59 % 
Andrej Babiš  173 hlasů 45,40 %
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Ustavující schůze nového zastupitelstva obce 
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce byla 

svolána na čtvrtek 20. října 2022 do budovy 
Chovatelů. Přítomni byli všichni zvolení zastupitelé             
a jediná zástupkyně veřejnosti, již bývalá zastupitelka, 
Lucie Haťapková (Cápíková). 

Schůzi řídil dosavadní starosta Martin Bartík, který 
předal zvoleným zastupitelům osvědčení. Zastupitelé 
složili a podepsali slib. 

Starostou byl zvolen Martin Bartík a to devíti hlasy, 
místostarostou byl zvolen Michael Vita a to sedmi 
hlasy, jeden hlas byl proti a jeden se zdržel hlasování. 

Dne 21. ledna však doručil Michael Vita rezignaci z 
důvodu vysoké pracovní vytíženosti a dne 31. ledna 
byl novým místostarostou zvolen Pavel Zakopal. 

Dále se hlasovalo o členech výborů: 
Finanční výbor – předsedou zvolen Petr Janečka, členové Michael Vita a Svatoslav Procházka. 
Kontrolní výbor – předsedou zvolen Roman Plšek, členové Martin Tabarka a Mojmír Potůček. 
Byly odhlasovány odměny neuvolněným zastupitelům s účinností od 1. listopadu 2022: místostarosta 6 000 Kč, 

předseda výboru 3 245 Kč, člen výboru 2 704 Kč, zastupitel 1 623 Kč. Při souběhu funkcí se odměny nesčítají. 
Odměna pro uvolněného starostu činí dle tabulek 54 800 Kč hrubého, čistá odměna 47 652 Kč. 
Za občany byl předložen návrh, aby se stanovila částka, se kterou může starosta neomezeně nakládat – zejména při 

uzavírání smluv a nakupování obecního majetku. Zastupitelé se budou návrhem zabývat po prostudování Zákona       
o obcích. Také se diskutovalo o změnách ve správě obecního facebooku a nových webových stránkách obce. 

Zpřesnily se zodpovědnosti místostarosty, nově tedy zodpovídá za: správu areálu OÚ, elektronickou komunikaci 
(webové stránky, Facebook, Instagram), blahopřání důchodcům, hlášení obecního rozhlasu. 

Na ustavující schůzi byli také zvoleni zástupci do školské rady - Martin Bartík a Petr Janečka. 
Vyčerpáním schváleného programu a absencí dalších připomínek, podnětů, dotazů ze strany veřejnosti byla 

ustavující schůze ukončena. 
Evžen Horák 

Nejvýznamnější usnesení zastupitelstva obce za rok 2022 
ZO dne 4. března 2022 schválilo: 
• prodej pozemků na bývalém č. p. 71 - Pavlu Mikláškovi a Martině Štibralové (p. č. 878/2 a pozemek 142/4 za 
449 785 Kč, p. č. 878/1 a pozemek 235/3 za 642 506 Kč)  

• prodej pozemků v nové ulici od školy - Janu Novákovi a Gabriele Tabarkové (p. č. 53/10 za 1 699 500 Kč), 
Ondřeji Bucňákovi a Kateřině Bucňákové (p. č. 53/11 za 1 513 521 Kč)   

• dotace spolkům: Český svaz chovatelů, ZO Rymice 50 000 Kč, Myslivecký spolek Rymice 15 000 Kč, SDH v 
Rymicích 40 000 Kč a TJ Sokol Rymice 200 000 Kč 

 ZO dne 8. června 2022 schválilo: 
• jako pořizovatele nového Územního plánu Rymice Městský úřad Holešov 
• závěrečný účet obce a účetní závěrku 
• bezúplatný převod pozemku 614/1 od státu na obec - louka za fotbalovým hřištěm 
• projektovou dokumentaci na stavbu v MŠ 
ZO dne 13. září 2022 schválilo: 
• smlouvu na zřízení věcného břemene pro kabel NN v nové ulici od školy 
• bere na vědomí nabídky firem na instalaci fotovoltaických elektráren na budově OÚ, škole a hasičské zbrojnici 
• smlouvu o instalaci plynového potrubí v ulici za hasičskou zbrojnicí po dům Janalíkových 
ZO dne 10. listopadu 2022 schválilo: 

• nákup nůžkových stanů a pivních setů z Programu rozvoje venkova ČR 
• smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Rymice za sběr železa ve výši 17 200 Kč  
• smlouvu na vypracování projektu cyklostezky do Holešova se zhotovitelem Ing. Kamilem Prokůpkem za cenu   

420 000 Kč -EH-
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Nová cykloodpočívka u dřevěného 
hřiště 

Z dotace Mikroregionu Holešovsko na 
pořízení turistického mobiliáře je         
u dřevěného hřiště instalována nová 
cyklistická odpočívka, přibude také 
stojan na kola a infomapa. Obec za 
vybavení zaplatila ze svého rozpočtu     
72 920 Kč - 50 % celkových nákladů. 

Zprávy z obce

Od ledna probíhá svoz 
t ř í d ě n é h o o d p a d u                  
v barevných popelnicích 

V intervalu 1x měsíčně se 
vyvezou ž l u t é a modré 
popelnice z domácností.

Parkoviště už školy je již v 
provozu 

S t a v b u z a j i s t i l i o b e c n í 
zaměstnanci pod vedením Broni 
Horáka. Materiál stál 82 000 Kč.

Dolní obchod má nového 
provozovatele a novou otevírací 
dobu. 

Agrodružstvo Roštění obchod 
provozovalo posledních šest let. 

Začala výstavba cesty        
v nové ulici od školy ke 
hřbitovu. 

Firma SMO Otrokovice 
postaví kanalizaci, vodovod    
a cestu za 6 238 221,55 Kč.

Nové ochranné prostředky pro členy zásahové jednotky hasičů 
Jelikož došlo ke generační výměně členů SDH, obec Rymice 

dokoupila nové ochranné prostředky a obleky pro mladé členy.  
Nákup byl spolufinancován Zlínským krajem díky dotaci ve výši 

136 000 Kč nazvané "Nové ochranné prostředky pro JSDH Rymice". 
Z ní byly pořízeny 4 zásahové oděvy, 4 přilby, 4 páry zásahové 
obuvi, 9 párů rukavic, 2 ks svítilny, 1 profi žebřík, 1 plnička 
protipovodňových pytlů včetně 500 ks pytlů.

-EH-

Úspěch našich spoluobčanů 
Manželé Kulhaví z Rymic obsadili      

6. místo v kategorii Senior IV na 
Mistrovství ČR Seniorů Standard v Ústí 
nad Labem.  

Tanci se věnují již 15 let. 
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Archeologická výstava na tvrzi v Rymicích 
Muzeum Kroměřížska ve spolupráci s Českou 

archeologickou společností pro Moravu a Slezsko 
(dále jen ČAS) uspořádalo panelovou výstavu na 
téma „Dobrovolní archeologové na východním 
Kroměřížsku, sdružující se v České archeologické 
společnosti“.  

Výstava byla instalovaná na tvrzi od 3. června do 
30. září 2022 a tabule k regionálním dobrovolným 
archeologům zpracovali Pavlína Daňhelová, Lenka 
Pěluchová a Dalibor Kolbinger. 

Sponzory výstavy se stalo ústředí ČAS v Praze        
a Zlínský kraj. Tímto moc děkujeme! 

Komentovaná prohlídka výstavy se uskutečnila    
21. září 2022. Nejprve byli představeni „dělníci 
archeologie“, jako byli I. L. Červinka, Rudolf 
Janovský, Jindřich Slovák, Otto Sova, Ignác Tabarka, 
Josef Zavadil, Bohumil Struhala, Jaroslav Kryl, 
Jaroslav Doležel, František Košina, včetně jejich 
bohaté publikační činnosti. 

Ze současných dobrovolných archeologů bylo 
možno shlédnout panely o Daliboru Kolbingerovi, 
Dušanu Cendelínovi a Ervínu Černém. 

Komentované prohlídky se zúčastnili převážně 
občané Rymic, včetně rodinných příslušníků Ignáce 
Tabarky a Jaroslava Doležela a také pracovníci 
Městského muzea v Holešově.  

Ve dnech 8. října - 27. listopadu 2022 se přesunula 
panelová výstava do holešovského zámku, kde 
komentovaná prohlídka proběhla 15. listopadu 2022. 

V letošním roce – od května do září – bude výstava 
znovu k vidění na tvrzi v Rymicích a bude doplněna   
o archeologické nálezy k jednotlivým panelům. 

Pavlína Daňhelová a Dalibor Kolbinger 
Foto: Pavlína Daňhelová

Muzeum Kroměřížska informuje 

VNUK I. TABARKY (VLEVO) A J. DOLEŽELA      
(VE DVEŘÍCH)

PRACOVNÍCI MUZEA KROMĚŘÍŽSKA

Zamykání chaloupek 
S příchodem podzimu se nese ruku v ruce ukončení 

návštěvnické sezóny většiny českých památek. 
Tomuto procesu se nevyhnulo ani naše Muzeum     

v přírodě Rymice. Tentokrát se však úkol nesl ve 
slavnostním, až rituálním duchu. Pro návštěvníky      
a příznivce muzea byla přichystána akce s názvem 
Zamykání chaloupek, jejímž úkolem bylo uzavřít 
rymické chaloupky s doškovými střechami na místní 
části Hejnice a uložit je k zimnímu spánku. V něm 
zůstanou až do počátku dubna, kdy návštěvnická 
sezóna pravidelně zase začíná. 

Událost vyvolala zájem okolí, a proto byla 
návštěvnost vysoká. K dispozici byly hry, soutěže      
a zážitkové aktivity pro děti. Bylo možné si například 
vyzkoušet mlátit obilí cepem, řezat dřevo pilou, 
vyrobit si svíčky z plátu včelího vosku, připravit čaj z  
čerstvě usušených bylinek. Dále nechybělo čtení 
pohádek a občerstvení z regionálních produktů.  

Pro malé i velké zájemce byly přichystány tvořivé 
dílny, kde se vyráběly lucerny, se kterými jsme si 
svítili, když došlo na samotné uzamykání chaloupek. 
To vypuklo úderem páté hodiny večerní, kdy pan 
hospodář, v podání etnografa muzea, PhDr. Petra 
Hlavačky, s básničkou, kterou všichni recitovali, 
chaloupky uzamkl a uložil k zimnímu spánku.  

Znovu je probudíme na jaře. Zatím odpočívají, staré 
dámy, více než stoleté, stále na stejném místě jako 
tiché pozorovatelky měnícího se okolí. 

Zavírám, zamykám chaloupku, 
do podzimního kabátku. 
Až zima ji peřinou přikryje, tehdy si teprve spočine. 
Do jara nám spáti bude, 
dokud se znovu neprobere. 

Andrea Mrkusová, etnografka,  
Muzeum v přírodě Rymice
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P ř i p o m í n k a d n e v z n i k u s a m o s t a t n é h o 
Československa proběhla 25. října u pomníku 
padlých vojáků. Hlavní projev připravil kronikář 
obce, Evžen Horák: 

Vážení spoluobčané, sousedé, hosté. 
Sešli jsme se dnes u pomníku vojáků, občanů Rymic  a 

Količína, padlých v první světové válce, a též  u neméně 
významného pomníku a hrobu vojáků, hrdinů druhé 
světové války. To proto, abychom si připomněli v malém 
předstihu 28. říjen, den oslav státního svátku vzniku 
samostatného československého státu. 

V České republice, i po rozdělení federace, slavíme 
28. říjen jako státní svátek na počest vzniku 
Československa v roce 1918 a v Česku jej nadále 
považujeme za klíčový moment ve formování českého 
národa.  

Je to jeden z nejdůležitějších státních svátků v roce. 
Rozhodně by neměl zevšednět. Samostatný stát se nám 
může zdát jako samozřejmost, ale naši předci o něj 
museli usilovně bojovat. 

Na konci roku si také připomeneme 30. let od vzniku 
samostatné České republiky. Československo skončilo. 
Úderem půlnoci z 31. prosince 1992 na 1. leden 1993 
vznikly dva nové státy, Česká republika a Slovenská 
republika. Zanedlouho se ale obě země opět spojily -     
v roce 2004 v Evropské unii, o tři roky později               
v schengenském prostoru. Hranice znovu zmizela. 

Svátek se připomíná položením věnců na hroby 
padlých nebo k patě Masarykova pomníku, 
vzpomínkovými akcemi a dalšími slavnostními akty. 
Přesto se vkrádá myšlenka, zda někdejší radost z konce 
války a založení samostatného Československa už 
dávno nevyvanula. Jako by bylo úplnou samozřejmostí, 
že před 104 lety „odvěký sen stal se skutkem“. 
Uvědomme si důležitost toho snu. 

Dovolím si ještě přidat autentické prožitky událostí    
z období světové války až po 28. říjen 1918 zapsané 
slovy kronikáře Viléma Nevřaly – řídícího učitele          
v Rymicích v Letopisech obce Rymice vedené od roku 
1927: 

Uprostřed klidné a plodné práce vypukla světová 
válka.  

Ihned zpočátku narukovalo všechno mladé mužstvo. 
Rád nešel nikdo, ale musel. Všeobecně se myslelo, že 
vojna dlouho nepotrvá. Avšak zmýlili jsme se.  

Všude ve městech bída a venkov musel vypomáhati. 
Rekvírovalo se obilí, mouka, zemáky, máslo, vajíčka 
dobytek atd. Ženy narukovaných neměly právě na 
růžích ustláno. Práce mužská scházela, potahů, chasy    
a dělníků nebylo, pole musela být obdělávána. Není 
divu, že taková hospodyně za nadlidskou námahu chtěla 
býti také nadobyčej odměněna, neb sama též vše draho 
platila, poněvadž ceny všech potřeb hromadně stouply. 
Tím povstala nevraživost mezi dělníky a sedláky.  

Avšak i v těchto těžkých dobách uchovali si tak 
mnozí vědomí, že vlastní prospěch nesmí býti 
vykoupen bídou druhých a prodávali potraviny jen za 
úředně stanovenou cenu. 

Mnoho smutku bylo v obci.  
Válka řádící jako founě, vyžádala si mnoho obětí. 

Tam v dálné cizině zanechali mrtvá těla svá tito 
mučedníci - jmenovitě uvedeno 21 mužů z Rymic a 12 
z Količína. Vděčná obec postavila jim u kostela pěkný 
pomník. Občane, kdykoliv budeš čísti jména těchto 
padlých reků, zamysli se nad obětí jejich, uvědom si, že 
obětovali mladý svůj život za svobodu své vlasti a tím 
za svobodu tvou a vzdej čest památce jejich! Mnoho 
jich však také bylo raněno, mnoho přineslo si domů 
zárodek smrti.  

Některým podařilo se přeběhnouti k nepříteli, jiní byli 
opět zajati. V cizině však nelenili. Znajíce dobře utrpení 
svých milých ve vlasti a vědouc, co by při návratu 
očekávalo, utvořili národní vojsko české zvané legie, 
sami se nazvali legionáři a zasáhli činně v odboj proti 
Rakousku. 

Jsou to ruští legionáři: Fuksa František č. 15, Skutka 
Alois č. 18, Kaňa Karel č. 17, Tabarka Ignác č. 37. 

Italští legionáři: Cápík Rudolf č. 100, Doležel 
Antonín č. 96, Sivek Jarolím č. 93. 

Francouzský legionář: Olšina Karel č. 110 
Zpráva o převratu došla do Rymic 28. října 1918        

v poledních hodinách. Zprvu nechtěl tomu nikdo věřiti, 
zdálo se to býti nemožným, proto se jen šuškalo.  

Teprve když došly určitější zprávy, pominulo jakési 
ztrnutí a občané vyvěsili prapory. Nastal nový život      
a každý si „SVOBODU“ vysvětloval ve svém zájmu. 
Ztlumené vášně propukly silou a ač tužby lidu byly 
neseny k spravedlivému sociálnímu postavení, přece 
nastaly jisté rozpory mezi malými a velkými zemědělci. 

Tolik citace dobového zápisu z obecního letopisu, 
kroniky. 

Evžen Horák, kronikář obce

28. říjen - Den vzniku samostatného Československa
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Hospodářský dvůr se po náročné opravě otevřel 
14. května loňského roku. Krátce si připomeňme 
sled dění: 

Po dlouhých letech chátrání a havarijního stavu 
spustilo Muzeum ve spolupráci se svým zřizovatelem, 
Zlínským krajem, investiční záměr obnovy 
hospodářského dvora. Vlastní realizační práce na 
obnově dvora z 18. století začaly v březnu 2020. 

Budovy bylo nutno staticky zajistit, odvlhčit             
a doplnit funkční hydroizolace, opravit a obnovit 
střechy. Došlo ke kompletní výměně oken, dveří a vrat. 
Viditelnou změnou prošly stropy, podlahy ve všech 
úrovních a taktéž omítky vnitřní i vnější včetně maleb 
a nátěrů. 

Ve finálních úpravách zůstaly skryty nové přípojky 
sítí, zdravotechnika, elektroinstalace, vzduchotechnika, 
požární a elektronické zabezpečení objektu, kotelna     
a strojovny. Proměnila se vnitřní dispozice a využití 
kompaktní třítraktové budovy: v průčelní části              
s hlavním vstupem vznikla část B1 – etnografické 
pracoviště a část B2 – návštěvnické zázemí                  
s pokladnou a stálou expozicí. Na etnografické 
pracoviště navazuje křídlo přilehlé tvrzi – část A          
s konzervátorskou dílnou a etnografickým depozitem. 
Část C – souběžná s místní komunikací a hřištěm pod 
tvrzí je zcela vyčleněna pro archeologický depozitář. 

V neposlední řadě byly provedeny terénní a sadové 
úpravy. Byla obnovena studna a zřízena podzemní 
retenční nádrž na dešťovou vodu pro požární účely. 

Celkové náklady opravy dosáhly částky 129 milionů 
korun, z toho 85 procent tvoří dotace z prostředků 
Evropské unie, 10 procent od Zlínského kraje               
a 5 procent ze státního rozpočtu. Jedná se o historicky 
největší investiční akci Muzea Kroměřížska. 

Opravu čeká i konírna - podle projektu byly celkové 
náklady vyčísleny na přibližně 16 milionů korun.        
V bývalé konírně vznikne depozitář velkých 
zemědě l ských s t rojů a odborné pracoviš tě 
konzervátorů. Zároveň se prověřuje možnost osadit 
střechu konírny integrovaným systémem fotovoltaické 
elektrárny. 

O provedení opravy ohradní zdi se z finančních 
důvodů nyní neuvažuje. 

Za revitalizaci hospodářského dvora v Rymicích 
získalo Muzeum Kroměřížska významné regionální 
ocenění, a to hlavní cenu v soutěži Stavba roku 
Zlínského kraje 2021 s postupem do celostátního finále 
soutěže Stavba roku. 

O provozu muzea po 
o t e v ř e n í j s e m v e d l 
r o z h o v o r s P e t r e m 
Hlavačkou, vedoucím 
etnografického pracoviště 
v Rymicích: 

Nejprve mě zajímá, jaký je 
o Rymice mediální zájem ? 
O d d u b n a n a v š t í v i l o 
Rymice a dokončovanou 
opravu hospodářského 
dvora velké množství 
novinářů a televizních 
š t á b ů . J e d n a l o s e                
o r e g i o n á l n í , t a k                  

i o celostátní média, včetně televize sousedního 
Holešova. 

Co je vaší hlavní činností po otevření muzea? 
V době před otevřením jsme připravovali stálou 

expozici s názvem Od kvásku ke klásku, kde se 
retrospektivně vracíme od finálního produktu, tedy 
chleba, k celé jeho přípravě až po zemědělskou činnost 
potřebnou k vypěstování hlavní suroviny. Upoutávka 
této expozice je též k vidění ve vestibulu Muzea 
Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži. 

Naše každodenní běžná činnost vypadá si takto: 
průběžně doplňujeme sbírkové předměty a depozita dle 
stanovených muzejních standardů (v našem případě jde 
zejména o podsbírku etnografickou a podsbírku 
archeologickou), dále provádíme transfery depozitů 
uložených mimo okres Kroměříž tak, aby byly opět      
v katastru Kroměřížska. Podstatná část přesunů bude 
probíhat po skončení hlavní návštěvnické sezóny, tedy 
přes zimu. 

Zvýšila se návštěvnost muzea po otevření dvora       
a posílení autobusového spojení? 

Ano, více než dvojnásobně: v roce 2022 zavítalo do 
Rymic 6 160 návštěvníků, v roce 2021 to bylo 2 144 
lidí. Muzeum v přírodě Rymice připravilo nové 
návštěvnické trasy. Okruh I. (Hejnice) zavede zájemce 
do chalupnických stavení a větrného mlýna. Okruh II. 
(tvrz + náves) nabízí prohlídku panského sídla             
a seznámení s venkovskými řemesly. Je také možné 
obě trasy spojit. 

Novinkou turistické sezóny je také nové logo Muzea 
v přírodě Rymice, které vychází z chrpy modré. Jedná 
se o vysokou jednoletou rostlinu, jejíž květ je 
modrofialový s výraznými modrými okraji. 

Chrpa byla v minulosti v Rymicích zastoupena 
hlavně na loukách a pastvinách, kde ji spolu s ostatním 
lučním společenstvím spásal hospodářský dobytek       
a koně. Větší sedlák v této době míval v Rymicích 
podle zaznamenaných vzpomínek 15 až 20 koní. Po 
koních bývala na trzích velká poptávka a bývali 
chloubou hospodáře. Údajně se prodávali až do Pruska. 

Vracíme se ke slavnostnímu otevření hospodářského dvora



-   -7

Je něco nového na tvrzi? 
Na tvrzi jsou dvě stálé expozice - Od kamenné 

sekerky k železné radlici – obrázky z dějin Rymic     
a Brázdou času – nahlédnutí do dějin venkovského 
lidu na Hané. 

V květnu se znovu otevře výstava Dobrovolní 
archeologové na východním Kroměřížsku, která je 
prezentovaná v jiném článku. A s koncem návštěvní 
sezony muzea bude přesunuta do Holešova. 

Jaká je spolupráce muzea s obcí? 
Spolupráce muzea s obcí je na velmi vysoké úrovni 

a jsme za ni velmi rádi. Skvěle se podařilo slavnostní 
otevření hospodářského dvora, také proběhla 
spolupráce na natáčení pořadu Pečení na neděli          
s Petrou Burianovou. 

To jsou samá pozitiva, za což jsme rádi. Najde se 
přesto nějaké negativní zkušenost? 

Snad jediným negativem, které mě zrovna napadá, 
je součinnost s místními pohostinstvími. Nepřivádíme 
sice plynulé proudy návštěvníků, přesto jsme schopni 
dodat informaci o termínech nahlášených zájezdů a o 
počtu jejich účastníků. Chybí nám zázemí pro žíznivé 
a hladové návštěvníky a zařízení, do něhož bychom je 
nasměrovali. Takto je musíme odkázat na blízké 
okolí, což je jistě škoda. 

Za rozhovor uskutečněný začátkem měsíce srpna 
děkuje Evžen Horák

Obecní knihovna žila poměrně 
bohatým životem 

Knihovna má za sebou aktivní rok 2022, kdy 
mohla fungovat v běžné otevírací době - každé 
pondělí od 16 do 18 hodin.  

Knihovna je zásobena pravidelně novými knihami      
z výměnných fondů Knihovny Kroměřížska, novinkami 
z vlastního fondu, z darů a knihami z Městské knihovny 
Holešov.  

V roce 2022 bylo zaregistrováno 134 čtenářů, díky 
využívání knihovny k pravidelné anglické školičce        
a družině (každý čtvrtek a pátek) prošlo prostorem 
knihovny bezmála 2300 návštěvníků. V létě byl prostor 
knihovny opět využit anglickými příměstskými tábory 
agentury Baby-music. 

Vypůjčeno bylo přesně 3000 knih, velmi oblíbené 
jsou také deskové hry, zvukové knihy, audioknihy                 
a Kouzelné čtení s Albi tužkou.  

Nejoblíbenějšími dětskými tituly byl stále Harry 
Potter, Deník malého poseroutky, edice První čtení        
a zvířátkové Příběhy se šťastným koncem. V podstatě 
stále vypůjčenou knihou je Karel Gott - Má cesta za 
štěstím, žádanými autorkami beletrie pro dospělé byly 
H. Repová, K. Janečková, K. Krajčo Babinská, T. 
Keleová-Vasilková, H. Pawlowská a D. Steel. 

Poprvé jsme letos vyzkoušeli i kvalitu spánku 
předškolních dětí mezi regály v rámci Noci                    
s Andersenem, pana spisovatele jsme si připomněli i se 
všemi žáky ZŠ Rymice pomocí úkolů a kvízů. 

Poděkování patří vychovatelkám školní družiny ZŠ 
Rymice, které pravidelně doprovází děti do knihovny. 
Letos se zúčastnila školní družina několika besed -        
o obci Rymice, o Dubáncích a paní knihovnice              
z holešovské knihovny dětem představila Vánoce ve 
světě. 

Těším se na setkání při půjčování a přeji v roce 2023 
více času na čtení! 

Martina Zakopalová 

PŘEDŠKOLÁCI NOCUJÍ V KNIHOVNĚ
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Zprávy z naší ško(l)ky 
Nový školní rok 2022/2023 jsme slavnostně zahájili ve čtvrtek 1. září na školní zahradě.  
Letos jsme ho pojaly zcela netradičně – pohádkově – i s novými kolegyněmi Mgr. Kateřinou Knápkovou, 

třídní učitelkou 1. třídy, Mgr. Lucií Vašendovou, třídní učitelkou 2. a 3. třídy, s Ing. Michaelou Zaoralovou, 
učitelkou AJ a s paní vychovatelkou Markétou Křížovou, která nás bohužel po týdnu opustila, a také se 
stávajícími zaměstnanci. 

Následující den jsme započali výuku společnou výrobou a pouštěním lodiček k lepší adaptaci žáků pod heslem 
„Společně vyplouváme do nového školního roku".  

V letošním školním roce jsme museli znovu vyhlásit volby do školské rady, jelikož někteří členové již nebyli 
součástí školy. Za rodiče byli zvoleni Pavel Zakopal a Vladimír Hudousek, za pedagogy Leona Rousová, Kateřina 
Knápková a za zřizovatele Petr Janečka a Martin Bartík. V září jsme přijaly mezi nás novou kolegyni, vychovatelku 
Kamilu Sklenářovou, kterou si děti hned oblíbily.  

Na konci září žáci absolvovali výlet do KOVOZOO, kde rozvíjeli své polytechnické znalosti. Tato akce byla 
hrazena z projektu ŠABLONY III. Dále žáci v měsíci září mohli obdivovat repliky korunovačních klenotů na zámku  
v Holešově. V říjnu se na místním obecním hřišti konala mimoškolní akce Drakiáda, ve spolupráci s TJ SOKOL 
Rymice, na které byla překvapivě velká účast. 

Od října jsme také zavedly pod vedením Petry Hejníčkové Turistický kroužek, který se koná pravidelně 1x za měsíc 
v sobotu. Již jsme se žáky a jejich rodiči navštívili Holý kopec u Staré Vsi, Tesák – Troják, sv. Hostýn a Mamutí 
stezku v Předmostí. Další turistické vycházky nás ještě čekají.  

Nově také máme divadelní kroužek, který vede Kateřina Knápková ve spolupráci s Kamilou Sklenářovou.  
Dne 21. října proběhl Den otevřených dveří, kdy se do školy i do výuky mohli přijít podívat rodiče i široká 

veřejnost. Následovalo Dýňové odpoledne s fotokoutkem, kde bylo vytvořeno spoustu nádherných dýní a výrobků. 
Také již tradiční Halloweenské učení, kdy se děti i paní učitelky převlékly do různých kostýmů, bylo pro děti velkým 
zážitkem a obohacením o nové vzdělávací techniky.  

9. listopadu odjely děti v rámci školní družiny do Zlína do ZOO, protože bylo zrovna zvýhodněné vstupné, tak jsme 
této akce využili. V listopadu jsme se ve spolupráci s Obcí Rymice zúčastnili projektového dne Sázíme stromy. 

V prosinci nám bohužel většina žáků onemocněla, proto jsme byly nucené akci Běh o vánočního kapra zrušit, což 
nás velmi mrzí. Snad tuto akci budeme moci uspořádat letos. Alespoň jsme ještě stačili přivítat Mikuláše se svojí 
družinou a uspořádat vánoční besídku pro rodiče a prarodiče a také vystoupení pro seniory v Količíně.  

Děkujeme všem rodičům i prarodičům za podporu naší školy nákupem výrobků na školním jarmarku! 
I nadále se naše škola aktivně účastní již zaběhlých projektů (Ovoce a mléko do škol, Šablony III, spolupráce           

s MAP), ale i dalších nových projektů (72 hodin, E-Twinning, Mrkev). O naší škole se více dozvíte na 
wwww.skolarymice.cz. 

Na závěr bych chtěla poděkovat za spolupráci rodičům, členům školské rady a zastupitelstvu obce, panu starostovi   
i všem zaměstnancům školy. Velké díky patří také všem sponzorům naší školy. 

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rymice Vám přeji úspěšný rok 2023, hlavně hodně zdraví, spoustu osobních i pracovních 
úspěchů a jen vše nejlepší. 

Se srdečným pozdravem, Lenka Veselá

TURISTICKÝ KROUŽEK V PŘEDMOSTÍ DRUŽINA V LEŠNÉ
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Co nového se událo v naší mateřské škole 
Začal nový školní rok a s ním také nástup nových 

dětí a taktéž nové plány v životě naší MŠ. Letos nás 
čekají oslavy 130 výročí základní školy a 50 výročí 
mateřské školy.  

Do MŠ nastoupilo celkem 9 nových dětí. Zpočátku 
probíhala adaptace pomalu a se slzičkami, ale teď už je 
všechno, jak má být. 

V mateřské škole pracujeme podle Školního 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
„Duhové putování s pastelkami do Země Pohody“, 
který vychází z programu Mateřská škola podporující 
zdraví. Nabízíme různé dílčí projekty a zájmové 
kroužky: 

Metoda dobrého startu – grafomotorika, vstupní 
etapa výuky čtení, psaní a matematiky 

Hry se slovíčky – logopedie 
Veselá flétnička – zdravé pískání 
Pastelka – výtvarný kroužek, tvoření s různým 

materiálem, seznamování s výtvarnými technikami 
Jeden den v týdnu – adaptační odpoledne, pravidelné 

úterky od dubna pro maminky s malými dětmi 
Anglické zpívánky – zajišťuje Baby music, který 

vede Lenka Janečková 

Pokračujeme v realizaci projektu Šablony III 
společně se ZŠ. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností  
a schopností dětí v oblasti ICT. V letošním roce 
pokračujeme v celoročním projektu „Se sokolem do 
života“, v projektu „Skutečně zdravá škola“, 
zajišťujeme každoročně kontrolu zraku dětí - Prima 
Vizus „Koukají se na nás správně?“ a v rámci rozvoje 
zubní prevence jsme od letošního roku opět navázali 
na projekt „Zdravý úsměv“. Pokračujeme ve sběru 
víček z PET lahví, baterií a elektrospotřebičů. 

Podařilo se nám zrealizovat projekty „Rok na vsi –   
s Josefem Ladou“ a „Čteme dětem v mateřské škole“, 
při kterých spolupracujeme s Městskou knihovnou      
v Holešově a paní Hanou Zaoralovou. Vytvořili jsme 
také dva projektové dny „Podzim a Vánoce s J. 
Ladou“, ve kterých jsme si o Josefu Ladovi povídali, 
četli příběh o kocouru Mikešovi a příběhy z knihy 
České Vánoce, opakovali říkadla a básničky                 
a vykreslovali a lepili obrázky. Ve spolupráci s rodiči 
se nám podařilo uspořádat bohatou výstavku dětských 
knih J. Lady, které si děti přinesly z domova. Rodiče 
nám zakoupili omalovánky a pexesa. Předčítáme 
dětem z knih, které máme v dětské knihovně v MŠ. 
Máme k dispozici mnoho knih s říkadly, s pohádkami  
a také čerpáme inspiraci i ze svých vlastních publikací. 
V „Ladovském duchu“ probíhala i letošní vánoční 
besídka, na kterou maminky dětem připravily krásné 
kostýmy a za to jim patří velké poděkování. 

Od začátku školního roku se nám podařilo 
zrealizovat několik akcí a aktivit – Drakiáda na 
fotbalovém hřišti, projektový den – „Podzim s             
J. Ladou“, Oranžový den – oranžové hry a aktivity, 
Dýňování - tvoření z dýní, Halloween, Putování za 
zvířátky – vycházka ke krmelci, Den zdraví – zubní 

prevence, návštěva v Tymy – „Čertovská pohádka“, 
tvoření s dětmi na vánoční jarmark, vánoční besídka    
s jarmarkem, Černočervené čertí hrátky, Den Slabikáře 
– návštěva dětí v 1. třídě s předáváním slabikářů 
prvňáčkům, návštěva Mikuláše, projektový den – 
„Vánoce s J. Ladou“, vystoupení pro seniory                
v Količíně. Vánoční nadělování a předání vánočních 
darů od SDH Rymice proběhlo až 3. ledna z důvodu 
velké nemocnosti dětí. 

Děkujeme všem rodičům za výbornou spolupráci      
a komunikaci, vzájemnou toleranci a pomoc při 
přípravě aktivit pro děti. Rovněž děkujeme za 
sponzorské dary, které nám rodiče poskytují ve formě 
finančního daru na hračky a pomůcky, hygienických 
potřeb, papírů do kopírky, kancelářského a výtvarného 
materiálu. Závěrem bych chtěla za děti a kolegyně ze 
školy popřát všem do nového roku pevné zdraví, hodně 
štěstí, lásky a osobní pohody. 

Leona Rousová
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Alej v Rymicích počtvrté - tentokráte s firmou TON a. s. v hlavní roli  
Ráno mlha, že by se dala krájet, je u nás na Hané záruka 

krásného dne. A taky se vydařil. Do aleje u obce Rymice se nám 
dne 11. listopadu podařilo přidat 34 stromů ke třem kůlům,      
na střídačku javory a duby.  

Firma TON a.s. výsadbu nejen sponzorovala, ale její 
zaměstnanci přidali nadšeně ruku k dílu - za obojí jim patří náš 
veliký dík. 

Kdo už s námi někdy sázel, ví, že povedená úvodní ukázka, jak 
správně vysadit strom, je záruka kvality celého sázení. A ta se nám 
tedy opravdu vydařila! Kolegyně se při ní pořezala na dvou prstech. 
Ale dobrovolníci naštěstí pochopili, že ne všechno z ukázkové 
výsadby je třeba přenést do praxe. Takže tímto jsme pro dnešní den 
kategorii pracovní úraz uzavřeli. 

Na sázení s dobrovolníky z nábytkářského průmyslu obzvláště 
oceňuji, že všichni dbají na to, aby byla alej krásně v řadě, všechny 
kůly stejně, příčky lícují, úvazy spolehlivě připevněné, zkrátka 
výsadba - radost pohledět.  

A jak už to tak na výsadbách bývá, uplatnění našli nejen lidé          
z výroby (s citem pro detail), ale i kreativci (hip hip hurá všem 
netradičním postupům, např. jak vytáhnout zkřivený hřebík rýčem, 
když zrovna není nic jiného po ruce...). 

Zkrátka - šlo nám to dobře! Moc děkujeme a těšíme se na příště. 
Jitka Plháková, Sázíme stromy, z. ú. 

Vysázeno ve spolupráci:

Začala stavba domů v Hejnici 
V části Hejnice na pozemku "Přikrylovo" se již staví dva nové rodinné domy.  
Jejich vzhled odpovídá přísným požadavkům Národního památkového ústavu, aby domy pěkně zapadly do stávající 

zástavby okolo mlýna. Budou to typická hanácká stavení.  

POHLED OD RYMICKÉHO POTOKAPOHLED Z ULICE -EH-
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Dozvuky IV. Rallye Kroměříž 
Ve dnech 4. a 5. listopadu se konal IV. ročník 

Rallye Kroměříž. Pořadatelem je společnost Multi-S 
s. r. o. Kroměříž automobilového nadšence Jaroslava 
Urbana. 

První rychlostní zkouška Holešov byla úvodní ze 
dvou nočních rychlostních zkoušek. Upozornění na trati 
se začalo objevovat od 1. listopadu, a to ještě 
sporadicky až k přehlédnutí. Vyznačení a vymezení 
trasy v prostoru naší obce probíhalo až těsně před 
vlastní soutěží. 

Trať 1. RZ se startem v Holešově u bývalé sběrny 
surovin na Tučapské vedla nakonec jednokolově po 
uzavřené trase Tučapy – Prusinovice – Pacetluky – 
Roštění – Rymice – Količín se startem v 17,05 hod.       
a délkou 15,09 km. Na ni navazovala 2. RZ Vlčí Doly 
se startem v 18,00 hod. a o délce 5 km. 

Fanoušci motorsportu viděli za deštivé noci asi 
stopadesátičlennou smečku rozličných soutěžních vozů.  

Pro některé posádky byly rymické a količínské 
zatáčky více než záludné. Výraznou nepříjemností byla 
nehoda soutěžní posádky u hřbitova, kdy se vůz zaklínil 
mezi zídku s oplocením a javor a poškodil plotové pole. 
Posádka vyvázla bez zranění. Dalším ze soutěžících 
nestačila šíře vozovky a vyvrátili několik silničních 
obrub v totožném místě.  

Pořadatel veškeré škody uhradí ze své pojistky. 
Evžen Horák

Myslivecký spolek Rymice 
Myslivecký spolek Rymice působí v honitbě č. 42   

o rozloze 790,5 ha. 
Spolek má nový prapor, který je uložen na faře           

v Holešově: 

Aktuálně má spolek šestnáct členů, výbor je 
pětičlenný ve složení: předseda Jan Lysák, 
místopředseda Jiří Smýkal, hospodář Josef Smýkal, 
jednatel Jan Očadlík a pokladník Evžen Fuksa. 

Spolek mimo péči o honitbu spolupracoval s obcí       
a ostatními spolky na kulturních akcích, v roce 2022: 

- Otevření Hospodářského dvora – zajištění 
občerstvení výtečným gulášem 

- Spoluúčast na pořádání dětského dne 
- Spoluúčast při Setkání muzikantů Rymice 2022 – 

zajištění občerstvení 
- Zajištění občerstvení během návštěvy z partnerské 

obce Sitno - hlavní chod guláš 
- Oslavy vzniku samostatného Československa – 

položení věnce, čestná stráž u památníku 
- Účast na oslavách svátku sv. Huberta v Holešově 
- Pořádání dvou honů – 12. listopadu a hlavního honu 

10. prosince (uloveno bylo 38 bažantů a 29 zajíců). 

Evžen Horák
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Vepřové hody, Vánoční jarmark a košt 
pálenek 

Na sobotu 10. prosince obec naplánovala od sedmé 
hodiny ranní tradiční vepřové hody spojené                  
s ochutnávkou zabijačkových výrobků a koštem 
pálenek. 

Aby nebylo akcí pro jeden den málo, pořádalo 
Muzeum Kroměřížska Vánoční jarmark v nově 
otevřeném Hospodářském dvoře, na jehož zajištění se 
spolupodílela obec a naše Základní a Mateřská škola. 
Myslivecký spolek pořádal v tentýž den hlavní hon. 

V nabídce ochutnávky zabijačkových dobrot se na 
stoly postupně podával vepřový mozeček s vajíčky, 
ovarová polévka, tlačenka, jitrnice s cibulí a chlebem  
a následovaly vepřové výpečky s knedlíkem a zelím.   
Z nápojů byly k dostání čaj, káva, svařené víno, mnozí 
z návštěvníků přinesli a nabízeli vlastní slivovici a také 
štrůdl, makovník či koláčky. 

Odbitím desáté hodiny byl zahájen Vánoční jarmark 
v Hospodářském dvoře. Slavnostní projev a otevření 
akce provedli společně ředitelka Muzea Martina 
Miláčková a starosta obce Martin Bartík, o kulturní 
program se postaraly děti z naší základní školy. Část 
občerstvení a prodejního sortimentu na jarmarku 
zajistili Rymičáci, svůj stánek měla také škola.  

Všichni návštěvníci jarmarku zabrousili také na 
vepřové hody a tady se ukázaly limity souběžně 
organizovaných akcí. Alespoň víme, co v dalších 
letech udělat lépe a jinak – zejména lépe koordinovat 
akce s Muzeem. Zabíjačkový tým pracoval s 
neuvěřitelným nasazením a všechny ke spokojenosti 
obsloužil. Ochutnávka v den akce byla vyhlášena jako 
obvykle zdarma, což bývá standardem zejména pro 
domácí. Přespolním ovšem tak chutnalo, že chtěli za 
zabíjačkové dobroty zaplatit, nebo alespoň přispět. 
Obslužný tým použil skleněný džbán jako pokladničku 
na příspěvky a k překvapení všech byl při závěrečném 
počítání zjištěn výdělek 3 500 Kč! 

Tentokrát nebudeme uvádět ohromující čísla 
zpracovaných surovin a počty vyrobených ovarů, 
tlačenek, jitrnic, obcházky, polévek a rozbouraného 
masa. Zmíníme jen, že poražení vepři vážili celkem 
450 kg a vše, co se nesnědlo, se prodalo. Zabíjačkový 
tým měl uklizeno okolo osmé hodiny večerní a všem 
patří velký dík. Finální vyúčtování s kladnou bilancí 
zisku drobně nad deset tisíc korun je pěkným 
završením celé akce. 

V 15 hodin došlo podle plánu na košt pálenek. 
Hodnotící komise neměla až tak složitou práci – bylo 
přihlášeno pouze osm vzorků pálenek. Na pomyslné 
bedně se umístili: jako třetí Renata Adámková, jako 
druhý David Kašpárek a vítězství si odnesla Květa 
Kašpárková. 

Evžen Horák 

Adventní čas



-   -13

Předvánoční sníh 
Sněhová nadílka způsobila jako obvykle dopravní 

komplikace, minimálně 4 autobusy zapadly na cestě 
z Roštění do Rymic do příkopy. 

Vyprostit je musela těžká technika.

Mikulášská družina 
Spolek Rymická strašidla opět převzal patronát nad 

Mikulášskou obchůzkou.  
Také zorganizovali pro děti Stezku odvahy             

a podíleli se na Vánočním jarmarku.  

Vánoční zpívání 
Předvánoční čas jsme si zpříjemnili ve středu 21. prosince akcí s názvem Vánoční zpívání.  
Několik členů spolku Rymická strašidla se domluvilo, že tuto tradiční akci tentokrát zpestří i hrou na hudební 

nástroje. Přizvali si děti i dospělé z řad rymických muzikantů, se kterými nacvičili 10 známých a oblíbených koled. 
Na lesní roh zahrála Anička Sedláčková, na trumpetu Tomáš Bílek, na klarinet Tadeáš Přikryl a na saxofon Barča 

Plšková. Kytarový doprovod zajistili Petr Janečka a Aleš Přikryl. Dík patří i zpěvačkám Lence Janečkové, Magdě 
Plškové, Kačce Kuklové a Sofii Janalíkové.  

Příjemnou vánoční atmosféru navodily i skleničkové svícny s chvojím a jmelím od Lenky Odložilíkové.  
Po hudební části dostaly děti od pana starosty balíčky s dobrotami a zahřály se čajem. Pro dospělé připravila obec 

svařák a něco dobrého k zakousnutí.  
Už teď se těšíme na letošní zpívání a rádi mezi sebou přivítáme další muzikanty a zpěváky, kteří doplní naše řady. 

Veronika Kuklová 

Obec připravila svařené víno, čaj, pro dospělé i trochu rumu            
k vylepšení chutě. Bartíkovi opět vyrobili a dodali výtečné klobásy    
a provozovatel Bistra Ivo Švajda věnoval obci naloženou vepřovou 
kýtu o váze 15 kg, její finální úpravy se skvěle zhostil Mojmír 
Potůček. Programem společně provázeli Martin Bartík a Veronika 
Kuklová. 

Evžen Horák

-EH-
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DIAMANTOVÁ SVATBA 
V roce 2022 oslavili 60. výročí sňatku manželé 

Jarmila a Rostislav Kaňovi z č. p. 159.  

Srdečně blahopřejeme!

Štědrovečerní koledování hasičů 
Štědrý večer nám zpříjemnila část kapely Sebraňáci 

- Tomáš Bílek, Pavel Daďa, Tadeáš Přikryl a Martin 
Kužela, v doprovodu Josefa Odložilíka, Petra 
Škamraly, Antonína Fuksy a Rostislava Kukly.

Vánoční koncert Scholy ve fotografiích

Vánoční výšlap do Hlinska 
Zdařilý pěškovýlet za krásného "jarního" počasí 

zorganizovala Iva Glossová 27. prosince.  
Skupina 31 dospělých, pěti dětí a pěti psů se vydala 

pěšky přes Količín, Holešov, Dobrotice, Jankovice    
a Chomýž do Hlinska do restaurace Na Žebračce a k 
manželům Dvorníkovým, s nimiž Rymičáky               
i zúčastněné přespolní pojí dlouholeté přátelství. 

Zpět do Rymic se část skupiny vydala vlakem        
a zakončila výlet posezením v Bistru. Bohužel jsem 
odešel domů dřív, než do Bistra dorazila druhá pěší 
skupina. 

Evžen Horák

-EH-
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Chystáme oslavy 670 let obce, 
130 let ZŠ a 50 let MŠ

10. června 

Den řemesel v muzeu 
Pivní festival v areálu OU

POZVÁNKY 

1. dubna 

Odemykání chaloupek 
Velikonoční dílny

Nové digitální služby občanům  
Obec Rymice využila dotace z Mikroregionu Holešovsko na pořízení aplikací, které výrazně zlepší 

komunikaci směrem k občanům a jejich 
informovanost. 

Dotaci lze využít např. na zavedení 
elektronické úřední desky, modernizaci 
webových stránek, pořízení mobilního 
rozhlasu, aplikace hlášení závad na majetku 
obce, rozklikávací rozpočet, geografický 
informační systém - mapový portál. 
Nástroje tak pomohou k zapojování občanů 
do dění v obcích a mikroregionech. 

Celková dotace pro mikroregion činila    
5 498 446,81 Kč, což je 95 % celkových 
nákladů (celkové náklady tedy dosáhly       
5 787 838,75 Kč). 

Obec pořídila z dotace nové webové 
stránky. Dodavatelem je firma Raab 
Computer s. r. o. 

Další novinkou z dotace je mapová aplikace, 
pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do 
systému katastru nemovitostí pouhým 
kliknutím na parcelu v mapě, zobrazit budovy s 
čísly popisnými a parcely dle druhu (orná půda, 
zastavěná plocha, zahrada,...). V záložce 
"Vrstvy" můžete nalézt letecké snímky, 
historické mapy. V aplikaci lze jednoduše měřit 
vzdálenosti a tisknout mapu. Odkaz je umístěn 
na webových stránkách obce. Dodavatelem je 
firma Geomorava s. r. o. 

Obec také zakoupila letecké snímky Rymic  
s možností přiblížení na virtuální prohlídku 
obce za cenu 15 900 Kč.  

Dodavatelem je firma Panoramas s. r. o. z 
Kroměříže. 

Odkaz na prohlídku je také na novém webu 
obce. 

-EH-
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Vzpomínka na Martina Kaňu z Količína

Evidence obyvatel za rok 2022 a jubilanti 
Počet obyvatel k 1. 1. 2022: 601 
Počet obyvatel k 31. 12. 2022: 601 + 8 cizinců 
Narození: 6 
Zemřelí: 2 
Přistěhovaní/odstěhovaní: 2/6

75 let

80 let

91 let

92 let

93 let

94 let

98 let

Marie Odložilíková 
Jiří Janalík  
Danuše Faciníková  
Libuše Přívarová  
Františka Bartíková 

Jana Janalíková  
Jiřina Kuželová  
Pavla Nebuželská  
Alžběta Majkričová  
Josef Matyáš 

Marie Matušková  
Eva Sklenářová  
Josef Janalík  
Věra Zlámalová  
Drahomír Maňásek  
Květoslav Doležel 

Marie Vaňharová,  
zemřela ve věku 91 let

Ludvík Dvořák 

Anna Sivková 

Helena Přívarová  
Josef Kotas 

Růžena Maňásková

70 let
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