
Procházka v Rymicích
Milí tajenkáři,
první hravé putování, které jsem pro vás připravila, je pro mě obzvlášť významné. Vede totiž 
obcí, kterou mám ráda a kde bydlím. Do naší krásné obce se dostanete buď autobusem (ze 
směru od Holešova nebo od Přerova), nebo samozřejmě autem. Zaparkovat můžete zdarma 
na parkoviště pod tvrzí nebo hospodářským dvorem. Hned u něj najdete super dřevěné dětské 
hřiště. Být rodiči či doprovodem, použila bych hřiště a blízko se pasoucí ovečky jako motivaci 
pro dokončení tajenky.
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První zmínky o obci Rymice jsou z roku 1353. Vyplňování tajenky 
zahájíte u původně renesanční tvrze. Mezi nejznámější majitele Rymic, 
a tím pádem i tvrze, patřil Albrecht z Valdštejna, který se roku 1609 oženil 
s Lukrécií Nekešovou, majitelkou rymického panství. Albrecht na zdejší tvrzi často 
a rád pobýval, protože na tu dobu poskytovala pohodlné bydlení a bylo odsud 
blízko do hlavních politických center Moravy. Rymice dále vlastnily například 
rody Lobkoviců nebo Salmů a v roce 1651 je koupili olomoučtí jezuité, kteří 
tvrz používali jako správní budovu a letní sídlo. Ve druhé polovině 18. století 
bylo přistaveno druhé patro. V roce 1841 byla na tvrzi zřízena cukrovarnická 
manufaktura. Už v roce 1858 ale byla výroba cukru zrušena. Tato budova byla 
ve 2. polovině 20. století využívána Místním národním výborem, JZD, Jednotou 
a byla zde i obecní knihovna. Od roku 1983 se tvrz rekonstruovala pro potřeby 
Muzea Kroměřížska, které v roce 2006 stavbu zpřístupnilo veřejnosti. 
Blízký hospodářský dvůr je nyní zrekonstruován a návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout novou expozici Od kvásku ke klásku.

č. 1  Vpravo od železné brány za tvrzí najdete znak Zlínského kraje, protože  tvrz a přilehlý 
areál hospodářského dvora patří Zlínskému kraji. Ve čtvrtém (pravém spodním) poli je 
umístěna zlatá osmicípá  _ _ _ _ _ _ , která byla převzata 
ze zlínského znaku. První pole s moravskou orlicí odkazuje na 
příslušnost Zlínska k Moravě. Ve druhém poli je modrá kniha, 
která připomíná, že na území kraje leželo jádro Velkomoravské 
říše spojené s působením věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. 
Třetí pole se zkříženými sekerami-valaškami, modrou radlicí 
a vinným hroznem poukazuje na přírodní a kulturní rozmanitost 
oblasti. Ve Zlínském kraji se totiž nachází hornaté Valašsko, část 
úrodné Hané, ale i Slovácko – kraj vína.  

Pokračujte kolem další velké budovy - bývalé sýpky.  Kolem roku 1750 zde byl umístěn jezuitský pivovar. 
V 19. století, kdy v tvrzi existoval cukrovar, byly v sýpce byty pro zaměstnance.  V současné době se zpracovává projektová dokumentace 
na opravu této barokní sýpky, která by měla v budoucnu sloužit jako kulturní dům, obecní úřad, knihovna, posilovna, bistro a bude zde 
i několik pokojů pro turisty. 
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Délka trasy: cca 2-2,5 km (podle toho, jak se budete s dětmi motat), krátká procházka na cca 45 minut-1 hodinu.
Terén: bezproblémový (po chodnících a cestách)



č. 2  Vydáme se doleva kolem obchodu s potravinami až ke žluté budově (č.p. 116) – k bývalé obecní kovárně. Nad vraty 
nahoře si všimněte podkovy, vpravo je kladivo a vlevo vidíte _ _ _ _ _ _ . Před kovárnou si všimněte sochy Panny Marie 
s Ježíškem. Pokud jsou děti unavené, můžete posvačit nebo  si odpočinout 
na blízkých lavičkách. 

č. 3  Vaše kroky by nejspíš vedly ze zvědavosti k místnímu kostelu, ale vydejte se ještě po chodníku vlevo z kopce 
dolů. Pod kopcem hledejte budovu místní základní a mateřské školy. Až si budovu prohlédnete, opatrně přejděte na 
druhou stranu chodníku a zadívejte se až úplně nahoru do trojúhelníkového štítu školy, kde najdete datum otevření 
této budovy. Do tajenky doplňte slovy třetí číslici tohoto data - _ _ _ _ _. 

č. 4   Vydejte se nyní po levé straně návsi směrem ke kostelu. Před ním uvidíte menší, světle zelenou budovu.
 V levé části je hospůdka, v pravé místní knihovna a prostřední nápis doplňte do naší tajenky. 
Jsou to _ _ _ _ _ _ _ _ _.

č. 5  Pokračujte směrem ke kostelu. Současný pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje byl postavený v 18. století na místě středověkého kostelíka. Věž byla přistavena 
později. Až si kostel zvenčí prohlédnete, všimněte si u něj dvou pomníků k uctění památky obětí 1. a 2. světové války. Na pomníku se třemi kříži, který je věnován 
padlým  a umučeným za svobodu národa roku 1945, mrkněte na první slovo a vepište ho do tajenky -  _ _ _ _ _ .

V Rymicích se odehrála jedna z nejdramatičtějších epizod bojů 
1. československého armádního sboru v květnu 1945 na Moravě. Střetli 
se zde českoslovenští vojáci s ustupujícími německými jednotkami. Padlo 
celkem 16 vojáků a jeden partyzán. Další z nich byli německými vojáky zajati 
a někteří z nich zabiti. 

Když se před kostelem rozhlédnete, spatříte naproti přes silnici další doškovou chaloupku (s číslem 14), tady se tomu říká 
Gajovo. Zajímavostí je, že se tu v roce 2020 točil snímek o Janu Amosu Komenském s názvem Jako letní sníh s Davidem 
a  Aloisem Švehlíkovými v hlavních rolích. V Rymicích natáčeli i Vladimír Javorský a Jenovéfa Boková. 

č. 6 Pokračujte nyní zpět směrem k sýpce, jen nezatáčejte doprava, ale přejděte 
k obecnímu úřadu, dřívější panské palírně. U budovy úřadu najdete areál s hospůdkou 
a také menší hřiště se skluzavkou, houpačkou, pískovištěm a trampolínami. Až se děti 
vyřádí, můžete pokračovat ve vyplňování tajenky. Projděte kolem budovy Obecního 
úřadu a v  jednom z jeho oken objevíte informace o tom, které místní spolky sídlí na 
adrese úřadu. První z nich vepište do tajenky - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  spolek Rymice. 

č. 7   Naproti přes cestu si všimněte sochy jednoho světce. V rukou drží kříž s Ježíšem (zvaný kruci� x) a palmu. Vaším 
úkolem je vepsat druhou část jména tohoto světce do tajenky. Světec se jmenuje Jan _ _ _ _ _ _ _ _ _.  Pokračujte 
kolem dlouhé zídky. Přes ulici uvidíte budovu Českého svazu chovatelů Rymice a hned vedle nemůžete přehlédnout 
hasičskou zbrojnici.  č. 8   Místní sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1889. Nad znakem a heslem Bohu ke cti, 
bližnímu k pomoci najdete sošku patrona hasičů. Svátek slaví 4. května.  Jeho jméno je sv. _ _ _ _ _ _ _ .

č. 10   Opatrně nyní přejděte silnici a směřujte doprava podél cesty. Pro dokončení naší tajenky musíte mít oči na stopkách.   
Na pravé straně od silnice si všimněte hnědé šipky s výrazem pro muzeum lidových staveb - _ _ _ _ _ _ _. 

č. 9   Jděte dále po chodníku směrem k zastávce autobusu. Na informační tabuli u této zastávky 
najdete znak Rymic, povídání a mapu. V textu nad mapou vyhledejte další info do tajenky:  
„Mikroregion Holešovsko je  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ svazek 20 obcí založený v roce 2001“.

Dojděte na konec ulice. Naproti přes ulici si všimněte bílé chaloupky (č.p. 6) s doškovou střechou a modrou podrovnávkou. 
Tomuto domku se říká dle dřívějších majitelů Klimečkovo. Bylo to obydlí venkovského řemeslníka a drobného zemědělce 
a sloužilo majiteli i jako sedlářská dílna.
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Doporučuju nyní pokračovat dál kolem cesty a na první odbočce se vydat doleva. Zde totiž v části zvané Hejnice najdete krásný soubor lidových staveb a za nimi
stojící mlýn. Jedná se o mlýn sloupový neboli německého typu, který sem byl převezen z nedalekých Bořenovic. Je to dřevěný mlýn, jehož ramena 
je možné nastavit podle směru větru otočením celého mlýna na nosné konstrukci zvané beran. Pokud vám chaloupky připadají povědomé, možná 
jste je zahlédli v pohádce  O Ječmínkovi, kterého hrál  Radim Drexler. V dalších rolích pohádky z roku 2003 se objevili třeba Ester Geislerová, 
Petr Vondráček, Jana Bernášková nebo Linda Rybová. Kromě Ječmínka se v tomto místě natáčela i další pohádka z roku 1995 Ďábelské klíče 
s Apolenou Veldovou nebo Martinem Havelkou v hlavních rolích.  První z domů zvaný Potůčkovo vlastnil bohatý domkař. Na druhý dům, Vymětalovo, navazují chlévy 
a na konci zahrady stojí větrný mlýn. 

Výborně! Tajenka je doplněná. Jste moc šikovní. Odměnu za vaši snahu zvolí 
rodiče či váš doprovod. Může to být zmrzlina či jiná dobrota v místním obchodě či 
hospůdce, vyblbnutí na některém z místních dětských hřišť nebo třeba prohlídka 
skanzenu. Prohlídku si můžete domluvit (v dubnu o sobotách a nedělích, 
květen - září od úterý do neděle) v areálu hospodářského dvora pod tvrzí. Díky návštěvě 
uvnitř chaloupek se ponoříte do atmosféry starých časů a dozvíte se, jak se dřív žilo 
na hanácké vesnici. Můžete si zvolit buď prohlídku chaloupek a větrného mlýna 
v části Hejnice (okruh I) nebo prohlídku panského sídla (tvrze) a seznámení s venkovskými 
řemesly (okruh II). Bližší informace a  případně kontakt na průvodce najdete na stránkách 
www.muzeum-km.cz.

Procházky s tajenkou jsou k dispozici zdarma. Nicméně pokud se vám procházka líbila, budu moc ráda, když pomůžete dobré věci. Můžete jakýmkoli příspěvkem 
podpořit moji srdcovku, dobročinnou organizaci Zdravotní klaun (www.zdravotniklaun.cz). Díky pobytu s dcerou v nemocnici máme s klauny osobní zkušenost 
a víme, jak je jejich úsilí a rozdávání úsměvů v nemocnicích i domovech důchodců důležité. 
Číslo účtu veřejné sbírky je 20 20 20 20 20 / 0600. Když do poznámky vepíšete Procházka s tajenkou, budeme vědět, že má tvoření tajenek smysl. Děkujeme!

www.facebook.com/prochazkastajenkou
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