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Vážení spoluobčané.

Právě se vám dostalo do rukou další číslo rymického zpravodaje. Blíží se konec roku, a tak můžeme
začít hodnotit úspěchy či nedostatky v chodu naší obce.
Kulturní akce letos odstartovalo únorové vodění medvěda pod patronací našich hasičů, kteří se
zhostili uspořádání výletu na Hasičskou pouť na Sv. Hostýně a také oslav Sv. Floriána spojených
s vysvěcením nového zásahového vozidla našeho sboru. Obecní úřad v květnu pokračoval v tradici stavění a kácení máje,
oslavou osvobození za účasti členů Klubu vojenské historie z Brna, naši chovatelé 18. a 19. 5.2013 uspořádali výstavu drobného zvířectva, hasiči zase o víkendu 1-2. 6. 2013 uspořádali soutěže v požárním sportu. V červnu jsme oslavili mezinárodní
den dětí a také 120. výročí postavení rymické školy spolu s výročím 660. let první písemné zmínky o Rymicích. V neděli 7.
července proběhl 9. ročník dechovkového setkání muzikantů. V srpnu jsme poseděli s našimi seniory a kapelou Fanynka, zahráli jsme si fotbalový turnaj ulic na umělém hřišti, zúčastnili jsme se divadelního představení Don Quijote de la Ancha a zatančili jsme si na hodovém odpoledni. V září proběhl školní štafetový běh Rymicemi, v říjnu zase drakiáda a lampionový průvod spolu s dýňovou výstavou a v listopadu pak obecní zabíjačka s koštem slivovice.
Z investičních akcí bylo na počátku roku provedeno odstranění nánosu v korytu Rymického potoka před obcí
v délce asi 200 metrů od mostu v Hejnici. Toto čištění provádělo Povodí Moravy a.s. vlastními prostředky. Od května do července probíhalo také předláždění a opravení stěn koryta potoka uvnitř obce. Povodí Moravy na tuto akci uvolnilo 3 mil. Kč.
Práce ve výborné kvalitě prováděla firma Ares z Lipníku nad Bečvou. Na jaře jsme dokončili rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení na Nivě. Dílo v hodnotě 1.537.595,- prováděla firma Zemstav Morava Kroměříž a měli bychom na tuto akci
získat dotaci 1.147.744,- Kč od Státního zemědělského intervenčního fondu. Na počátku roku jsme podávali žádost o dotaci
na revitalizaci návsi z Regionálního operačního programu Střední Morava, která by obnášela rekonstrukci chodníků a zeleně
na celé návsi v hodnotě 5. mil. Kč s dotací 80 %. Bohužel tato žádost nebyla podpořena. Zato Zlínský kraj podpořil dotací rekonstrukci chodníku od obecního úřadu ke škole částkou 499.700,- Kč. Celkově stavba vyšla na 1.250.408,- Kč a zrealizovala
ji firma Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o. Použité původní dlaždice jsou určené k prodeji občanům za 3 Kč/ks. Od jarních měsíců pokračovala výstavba nové komunikace od hřiště k hlavní silnici. Práce byly po několika dnech ale na čas zastaveny. Projektant v projektové dokumentaci naplánoval podloží v tloušťce 40 cm plus 8 cm asfaltového koberce. Vlivem vysoké hladiny spodní hody a podloží z plastického jílu, se připravená vrstva kameniva pod nákladními vozidly neustále vlnila.
Museli jsme spolu s dodavatelskou firmou Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o. vyřešit zpevnění podloží zdvojnásobením
vrstvy podkladního kameniva na výšku 80 cm. V listopadu firma dílo téměř dokončila, zbývá osadit dopravní značky dle projektu tak, abychom stavbu mohli zkolaudovat. V květnu obec odstranila dům č. p. 32, který zakoupila v dražbě v roce 2011 za
částku 400.000,-Kč. Demolici prováděla firma Zelina z Míškovic za částku 350.000,- Kč. Na vzniklém pozemku o velikosti
7.093,- m2 by mělo vzniknout 6 nových stavebních míst a přístupová komunikace v délce 150 metrů a šířce 5 metrů, která by
měla vést souběžně se zahradou pana Plhala, kterou by odděloval třímetrový zelený pás s vysazeným živým plotem z túji.
Zlínský kraj finančně podpořil nákup zásahového auta pro zásahovou jednotku SDH Rymice sumou 170.000,- Kč. Zánovní
Ford tranzit spolu s doplňky za 300.000,- Kč spolufinancovala také Obec Rymice částkou 75.000,- Kč, zbytek hradil SDH Rymice. Na přání spoluobčanů jsme instalovali v jižní části obce 5 nových odpadkových košů, zakoupili jsme 200 metrů zásněžek,
které budeme instalovat do nejohroženějších částí Hejnice a Niva. V nově vzniklé ulici u hřiště budeme instalovat 4 nová
uliční světla. Místo klasických sodíkových výbojek vyzkoušíme svítidla LED, která jsou sice dražší na pořízení, ale díky spotřebě pouze 58 W se investice vrátí do 8 let. O 1 svítidlo jsme prodloužili osvětlení také směrem na Količín. V rámci rekonstrukce chodníku byly zřízeny nová parkovací místa před domy čp. 48 a 50, která částečně pomohou vyřešit problém s parkujícími
vozidly na místních komunikacích. Na jejich vybudování finančně přispěli majitelé parkujících vozidel (D. Duda a M. Hausknecht) částkou 10.000,- Kč za každé rezervované parkovací stání. Připomínám, že nadále platí dotační akce Obce Rymice pro
občany, kteří si chtějí vyspravit vjezd do svého domu. Obec přispívá uhrazením 50 % nákladů, max. však částkou 7.000,- Kč
na 1 rodinný dům. Pro příští rok připravujeme podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na výsadbu stromořadí podél polní cesty z Nivy na Roštění pro zmírnění severních větrů a také ozelenění rymické části Vápenky, kde
pokračování na str. 2

•
•
•

Velký kolový hon - 7. prosince 2013 – sraz účastníků honu u velké hospody (Křížovo) o ½ 9 hodině. Hon bude ukončen posledním lečem tamtéž.
Výroční schůze sboru dobrovolných hasičů 27. prosince 2013 v 17 hodin na hasičské zbrojnici
Vánoční koncert - neděle 22. prosince 2013 ve 3 hodiny odpoledne.

stále musíme řešit odstraňování černých skládek. Dotace by činila 90%. Z téhož zdroje budeme v prosinci podávat žádost na
nákup kompostérů pro naše občany a také pořízení nových kontejnerů do sběrného dvora spolu s drtičem větví. Také tato
dotace by mohla dosáhnout výše 90 %. Mikroregion Holešovsko, jehož jsou Rymice členem, podává žádost na OPŽP na vybudování překladiště komunálního odpadu. To by sloužilo pro nakládku vysbíraného komunálního odpadu do obrovských
kontejnerů a odvozu do spaloven v Brně či Hranic. Chceme tím zamezit nárůstu poplatku za popelnice před chystaným zdražením ukládání odpadu na skládkách. Zastupitelstvo obce také rozhodlo o vypracování projektové dokumentace na výstavbu
nové školní výdejny stravy spolu s ložnicí pro děti z Mš, která by byla situována do podkroví.
V prosinci budeme uzavírat nájemní smlouvy na hrobová místa na našem hřbitově, jelikož většina stávajících smluv
letos končí. Nájemné bude stále činit 11 Kč za 1m2 a rok, smlouvy však již budou na základě rozhodnutí Krajského úřadu uzavírány na 20 let z důvodu dlouhé tlecí doby. Na počátku roku jsme povinně jako majitelé kanalizace uzavírali smlouvy
s vlastníky všech rymických nemovitostí. Částka 200 Kč každoročně vybíraná paušálně na občana bude dle zákona o vodovodech a kanalizacích sloužit jako rezerva pro opravy a modernizace kanalizací.
Dne 21. 9. 2013 proběhl na naší tvrzi první civilní necírkevní svatební obřad manželů ze Zlínska. Jedinou podmínkou, aby starosta či místostarosta mohl provádět obřad na území Rymic je ta, že alespoň jeden ze snoubenců musí mít trvalý
pobyt v Rymicích. Tuto podmínku nevěsta splnila tím, že se na měsíc přihlásila do Rymic. Pokud bude zájem z řad snoubenců,
můžeme tento akt provádět i v budoucnu a to ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska jako vlastníkem nemovitosti.
Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemné prožití blížících se Vánočních svátků a také hodně úspěchů
v novém roce 2014.
Martin Bartík
starosta obce

Myslivecké sdružení Olší Rymice
Zájezd do vinného sklepa v Polešovicích

5. října 2013 společný výjezd s hasiči do vinného sklepa v Polešovicích. (zbylých 32 snímků je k dispozici na obecních stránkách www.rymice.cz v sekci spolky/myslivecké sdružení Olší)

Svatohubertský den v Holešově

V neděli 3. listopadu se již podruhé sloužila v děkanátním kostele Nanebevzetí P. Marie v Holešově
mše k sv. Hubertovi patronu myslivců. V průvodu,
jenž prošel od zámku kolem celého náměstí E. Beneše do kostela, kráčeli zástupci mysliveckých sdružení z širokého okolí, psovodi, sokolníci, zástupci
města Holešova a trubači ze Střední lesnické školy z
Hranic. Jako dar k uctění sv. Huberta přineslo naše
sdružení zajíce. Mezi přinesenými dary kromě zvěře
nechyběl ani košík hřibů či láhev slivovice. Slavnost
doprovázela výstava z činnosti mysliveckých sdružení, umění s mysliveckou tématikou, autogramiáda
p. Zdeňka Hlaváče a občerstvení v prostorech policejního internátu pro všechny.

Sbor dobrovolných hasičů -2013

Soutěž o pohár starosty obce – muži a ženy

V prostoru za hasičskou zbrojnicí v neděli 2. června za příznivého
počasí a velkého zájmu soutěžících. Naše soutěžní družstvo se umístilo na 16.
místě s časem 20,74 sec. Vítězem této soutěže zařazené do “Podhostýnské
ligy” se stalo družstvo z Pravčic s časem 17,48 sec. V 2. části soutěže naše
soutěžní družstvo žen vybojovalo 11. místo s časem 23,55 sec. Dvojnásobný
úspěch v této soutěži zaznamenaly Pravčice, které v tomto dni zvítězily i v
soutěži žen časem 17,23 sec. V celkovém hodnocení PH-ligy skončili muži na
19. místě s 22 body, ženy na 9. místě se získanými 53 body.

Soutěž o pohár starosty hasičského sboru

V sobotu 1. června v rámci soutěží o Středomoravský pohár mládeže, jehož dva poslední ročníky naše družstvo 2-krát vyhrálo. V soutěži starších
žáků soutěžilo v Rymicích 10 družstev a
naši skončili na 4. místě s časem 15,29
sec. V klání mladších žáků skončili naši
také na 4. místě s časem 20,38 vteřiny z
11 zúčastněných. V letošním ročníku
skončila družstva mladších i starších žáku shodně na 5. místech.

Památeční odznak k 25. výročí sboru

Nalezen na podzim 2012 panem Josefem Velclem v prostoru zahrady domu č.
32 - Chytilovo. Odznak byl v hloubce asi 10 cm. Podle pamětníků se na dvoře tohoto rodinného domu a v jeho zahradě často pořádaly zahradní slavnosti. Vzhledem k tomu, že
se v našem sboru žádný takový nedochoval, je pro nás tento objev hezkou připomínkou
historie sboru. (rozměry: šířka 25,4 mm, výška 30,5 mm, materiál: hliník. Odznak byl vydán k 25. výročí rymického sboru – tedy v roce 1914). Spolu s odznakem bylo na daném
místě nalezeno i několik rakousko-uherských mincí.

Pořízení nového hasičského auta

Vzhledem k nárůstu počtu sportovních družstev využili jsme nabídky OÚ na
spolufinancování nového hasičského auta
značky FORD Tranzit. Na 9-místný automobil
přispěl Zlínský kraj částkou 170 tisíc, rymická
obec 75 tisíc, hasičský sbor 25 tisíc korun.
Celkem tedy bylo firmě Primex Plus s.r.o ze
Slaného zaplaceno 270 tisíc korun. Dalších
přibližně 30 tisíc investoval náš sbor do
úpravy vozidla tak, aby odpovídalo standardům hasičského zásahového vozidla. Na konečných úpravách vozu se nemalou měrou
podíleli samotni naši členové.
Na svátek sv. Floriána v sobotu 4. května po
slavnostní mši za zemřelé rymické a količínské hasiče požehnal nový hasičský vůz p. Miroslav Jáně. Na závěr této slavnostní události předal starosta obce ing. Martin Bartík klíče od nového vozu starostovi našeho
sboru panu Josefu Fuksovi. Zároveň popřál našemu sboru
co nejméně opravdových zásahů s tímto vozem.

Rekonstrukce startovní dráhy za hasičskou
zbrojnicí

V pátek 18. října a v sobotu 19. října začala rekonstrukce startovní dráhy na závodišti za hasičskou zbrojnicí.
Členové sboru se pustli do rozebírání staré dlažby, bourání
obrubníků, demontování starých panelů. V sobotu se pak
usazovaly nové obrubníky, rovnala se zemina od obrubníků k dráze, také se pracovalo na novém podloží pro zámkovou dlažbu, která se začala pokládat v sobotu odpoledne. Celkově bude dráha rozšířena a řádně odvodněna, položeno bude 120 m2 zámkové dlažby. fj.

Z jednání obecního úřadu

(usnesení obecního úřadu) za dobu od prosince 2012 do srpna 2013)
Usnesení č. 9/2012 z 18. zasedání ze dne 10. 12.
2012

Schválilo:
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
014130002119/002 s E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích
757/1, 757/4 v katastrálním území Rymice.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
014130002128/001 s E.ON Distribuce, a.s. na pozemku
p. č. 718/1 v katastrálním území Rymice.
• prodej parcely p. č. 703/11 o výměře 176 m2 v k. ú Rymice za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 panu Rostislavu
Kuklovi.
• Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č. 1/2012.
• navýšení příspěvku na činnost příspěvkové organizace Zš
a Mš Rymice o částku 45.000,- Kč.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích.
• rozpočet Obce Rymice na rok 2013, který počítá s příjmy
a výdaji ve výši 8.397.700,- Kč.
• rozpočtového opatření č. 3/2012.
• dodatkem č. 1 smlouvy s TJ Sokol Rymice ze dne
13.12.2011 prodloužení splatnosti zapůjčené částky do
30.6.2013.
• Záměr příspěvek na dofinancování Charitní pečovatelské
služby Charity Holešov částkou 3.000,- Kč
• nákup pozemku p. č. 529/16 v k. ú. Rymice o rozloze 32
m2 před hasičskou zbrojnicí za částku 50,- Kč/m2, tzn. za
1600 Kč, od pana Libora Matušky a paní Marie Pitnerové.
• bezúplatný pronájem fotbalového hřiště p. č. 614/6 v k. ú
Rymice o výměře 13261 m2 TJ Sokol Rymice do konce
roku 2018.
• Pravidla používání víceúčelového hřiště v Rymicích
Usnesení č. 10/2012 z 19. zasedání ze dne 28. 12. 2012
Schválilo:
• podle §6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění upravené zadání
Územního plánu Rymice v předloženém znění.
• Smlouvu o dílo s Ing. Arch. Vladimírem Dujkou na zpracování dokumentace SEA k územnímu plánu Rymice za
částku 72.000,- Kč.
Usnesení č. 1/2013 z 20. zasedání ze dne 1. 2. 2013
Schválilo:
• podle § 6 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách povolení k pořádání tombol na
svých slavnostech a zábavách pro 9 místních spolků a
organizací bez nutnosti hradit správní poplatek za toto
povolení.
• Smlouvu o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 1 a p. č. st. 3/1 a st. 3/2
v k. ú. Rymice pro Zlínský kraj.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 17. 10. 2005 mezi Obcí
Rymice a AGRODRUŽSTVEM ROŠTĚNÍ.
• Smlouvu o půjčce mezi Obcí Rymice a
AGRODRUŽSTVEM ROŠTĚNÍ na částku 1.000.000,Kč se splatností do 28. 2. 2013.
• po dnešním veřejném projednání s občany podat žádost o
dotaci na projekt „Obnova společenského sálu v Rymicích“ do max. částky 500.000,- Kč bez DPH.

•

po dnešním veřejném projednání s občany podporu projektu Českého svazu chovatelů základní organizace Rymice „Podpora tradice chovatelství v Rymicích“, a
schválilo partnerskou spolupráci Obce Rymice s žadatelem dotace na tomto projektu.
• smlouvu o dílo se Středomoravskou agenturou rozvoje
venkova na vypracování žádosti o dotaci z MAS na projekt Obnova společenského sálu v Rymicích za částku
15.000,- Kč.
• Rozpočtové opatření č. 4/2012.
• prezentaci v Encyklopedii České republiky – města a obce za částku 10.000,- Kč
Neschválilo:
• prodej akcií české spořitelny.
• žádost o prominutí poplatku za odpad paní Martiny Mojžíšové.
Usnesení č. 2/2013 z 21. zasedání ze dne 18. 3. 2013
Schválilo:
• podání žádosti do výzvy V 40 V 2.3.1. ROP Střední Morava na akci Rekonstrukce chodníků v obci Rymice.
• nabídku Středomoravské agentury rozvoje venkova na
zpracování žádosti do výzvy V 40 V 2.3.1 1.0 za 90.000
Kč.
• smlouvu o dílo č. 2/2013 na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zeleně v obci Rymice Ing.
Tuzarovou, atelier Kosa, na částku 30.000,- Kč včetně
dodatku ke smlouvě č. 1 na částku 8.901,50 Kč.
• vypracování projektové dokumentace Vladimírem Ságnerem na realizaci rekonstrukce chodníků v obci Rymice
za částku 15.730,- Kč.
• žádost o úvěrový příslib u České Spořitelny do max. výše
5.000.000 Kč na období realizace akce Rekonstrukce
chodníků v obci Rymice, tzn. 7/2014 – 12/2015.
• Smlouvu na poskytnutí investiční dotace 170.000,- Kč na
nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů Rymice Zlínským krajem a
schválilo uvolnění 75.000,- Kč jako vlastního podílu na
tento nákup.
• neuplatňovat penále od Agrodružstva Roštění za opožděnou splátku bezúročné půjčky.
• prodloužení splatnosti bezúročné půjčky z 30. 6. 2013 na
datum 30. 10. 2013 pro Okresní organizaci Českého svazu včelařů.
• smlouvu o bezúplatné výpůjčce tělocvičny v budově školy č.p.39 pro výcvik jógy paní Janě Horákové, bytem
Rymice 107 do 25. 6. 2013.
• úpravy v pořizovaném Návrhu územního plánu Rymice:
vypustit plochu pro bydlení označenou v nyní platném
ÚP jako B3, plochu B1 zmenšit na rozsah dle předložené
varianty A (na plochu pro 12 RD), přeložku vedení VN v
ploše B1 vést severozápadním směrem až po stávající
polní komunikaci a odtud pak východním směrem, požadavek p. Juráška (p. č. 253/2 k. ú. Rymice) řešit tak, že
jako navržená plocha pro bydlení bude vymezena pouze
část pozemku do úrovně navazujícího zastavěného území.
• nákup ponorného čerpadla určeného na nástřik ledové
plochy do 20.000,- Kč.
• účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Rymice za rok 2012 a zároveň schválilo
převod výsledku hospodaření v celé výši 5.604,79 Kč do
Rezervního fondu, z něhož bude tato částka použita na
oslavy 120. let budovy školy.
• Rozpočtový výhled Obce Rymice na rok 2013 – 2017
Usnesení č. 3/2013 z 22. zasedání ze dne 24. 4. 2013
Schválilo:
• navýšení příspěvku na činnost Základní školy a Mateřské
školy Rymice pro rok 2013 o částku 50.000,- Kč.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Rozpočtové opatření č.1/2013 spočívající v navýšení výdajů o 65.100,- Kč
vypořádání s panem Bedřichem Tománkem, Rymice 187,
a paní Ludmilou Možíšovou, Rymice 184, za vybudování
kanalizace před RD 184 a 187, každému částkou max.
10.000,- Kč.
smlouvu na demolici č.p. 32 v Rymicích s firmou Martin
Zelina, Míškovice znějící na částku 350.000,- Kč.
smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou JMP Net,
s.r.o. Brno, týkající se uložení plynové přípojky na pozemku obce p. č. 272/17 v k. ú. Rymice pro RD č. p. 202
za jednorázové vypořádání 100 Kč.
dofinancování charitní pečovatelské služby Charity Holešov pro rok 2013 částkou 1.000,- Kč.
dotační program Obce Rymice na rekonstrukci vjezdů
DT 1/2013.
dodatek č.. 1 Smlouvy o pronájmu pozemků s Agrovou
Prusinovice na zemědělské pozemky spočívající
v navýšení nájmu o 0,5 %.
prezentaci obce Rymice ve stolním kalendáři Česká republika 2014 od firmy Studio Image 2000 za částku
3.990,- Kč.
Plán obnovy Vodovodu Rymice na léta 2011 - 2020.

Usnesení č. 4/2013 z 23. zasedání ze dne 31. 5. 2013
Schválilo:
• uvolnění částky 6824,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Rymice
na zakoupení 2 ks lavic pro žáky 1. ročníku.
• Smlouvu na pronájem bistra Rymice slečně Soni Janalíkové na dobu od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2013.
• splátkový kalendář Soni Janalíkové na dlužnou částku
21.180,- Kč se splatností v měsících červen až srpen
2013 po částkách 7.060,- Kč.
• zápis v obecní kronice za rok 2012.
• smlouvu s Vak Kroměříž, a.s., na úhradu spotřebované
pitné vody z hydrantů v Rymicích pro účely výcviku
dobrovolných hasičů s platností do 31. 12. 2014.
• rekonstrukci veřejného chodníku před RD č. p. 125 na
soukromém pozemku, na který poskytne materiál a související práci zajistí majitel pozemku.
• rozdrcení betonového odpadu na parkovišti za ceny nabídnuté panem Martinem Zelinou a ponechání tohoto
materiálu v obci pro obecní potřeby
Usnesení č. 5/2013 z 24. zasedání ze dne 26. 6. 2013
Schválilo:
• Závěrečný účet Obce Rymice za rok 2012 bez výhrad.
• Smlouvy o zřízení věcného břemene EKOJMP/Rymice/P1159/11/13-B s firmou JMP Net, s.r.o.,
Brno na pozemku p.č. 238/14 v k.ú Rymice.
• Smlouvu o dílo č. P-15/2013 na částku 29.766Kč
s firmou Arvita P spol. s r.o. z Otrokovic.
• Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za
rok 2012.
• upravit Návrh zadání územního plánu Rymice bez možnosti vymezení bioplynové stanice v katastru Rymice
z důvodu nečinnosti připomínkující osoby Antonína
Tušly při přípravě Návrhu zadání územního plánu Rymice.
• Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 13. 12. 2013 na půjčku
TJ Sokol Rymice s posunutím data splatnosti z 30. 6.
2013 na 31. 8. 2013.
• výši nájmu z hrobového místa na rymickém hřbitově od
data 1. 7. 2013 na 11 Kč/m2/rok a dobu pronájmu minimálně 20 let dle určené tlecí doby.
• Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0665/2013/STR se
Zlínským krajem na akci „Rekonstrukce chodníku ke
škole“

Pověřilo:
• starostu obce výmazem věcných břemen na pozemku p.
č. 700 v k. ú. Rymice ve vlastnictví Obce Rymice zapsaných pro firmu Solární družstvo Brno z důvodu odstoupení firmy od plánované výstavby fotovoltaické elektrárny.
Usnesení č. 6/2013 z 25. zasedání ze dne 08. 7. 2013
Schválilo:
• jako vítěznou firmu na realizaci akce „Rekonstrukce
chodníku, veřejného osvětlení a zeleně k autobusové zastávce v Rymicích – 2. část“ firmu Zemstav Morava
s.r.o. Kroměříž.
• Smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a zeleně k autobusové zastávce
v Rymicích – 2. část“ s firmou Zemstav Morava s.r.o. na
částku 522. 255,- Kč.
Usnesení č. 7/2013 z 26. zasedání ze dne 31. 7. 2013
Schválilo:
• rozpočtové opatření č. 2/2013 zahrnující zvýšení výdajů
rozpočtu obce o 299.560,- Kč.
• na doporučení výběrové komise jako dodavatele pro realizaci akce „Rekonstrukce chodníku ke škole“ firmu
Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., IČO
26908298.
• Smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku ke škole“ s firmou Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., IČO 26908298, za částku 990.816,- Kč včetně
DPH
Usnesení č. 8/2013 z 27. zasedání ze dne 30. 8. 2013
Schválilo:
• rozpočtové opatření č. 232013.
• Dodatek č. 1 Smlouvy č. O/0146/2010/DOP o poskytnutí
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti.
• Nájemní smlouvu č. 21608 s Pravčickou a.s. na pronájem
pozemku p. č. 172 v k. ú. Třebětice.
• Dodatek č. 1Smlouvy o dílo č. P-15/2013 s Arvitou P
spol. s r.o. měnící cenu díla na částku 49 247,- Kč a termín dodání díla 31. 10. 2013.
• jako dodavatele piva pro bistro Rymice Plzeňský
Prazdroj a. s.
• cenovou nabídku, na vypracování Projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení přístavby ZŠ a
M
Š Rymice, Ing. Stanislava Gregora z Kroměříže
za částku 109.000,- Kč a zajištění inženýrské činnosti při
stavbě za částku 32.000,- Kč.
• koupi pozemku p. č. 585/1 zahrada v k. ú Rymice od paní
Blaženy Markové, bytem Martinice, o výměře 1888 m2
za částku 151.000,- Kč.
• koupi pozemku p. č. 246/7 ostatní komunikace v k. ú
Rymice od paní Růženy Kadlčíkové, bytem Libeř 122, o
výměře 70 m2 za částku 7.000,- Kč.
• koupi pozemku p. č. 718/3 zahrada v k. ú Rymice od pana Radomíra Slováčka, bytem Rymice 101, o výměře 58
m2 za částku 5.800,- Kč.
• koupi pozemku p. č. 718/7 zahrada v k. ú Rymice od pana Vladimíra Přívary, bytem Rymice 178, o výměře 10
m2 za částku 1.000,- Kč.
• převod výtěžku ze sběru železa na účet TJ Sokol Rymice.
• převzetí povinnosti vůči poskytovateli dotace (MŠMT)
na akci „Rekonstrukce hřiště“, jehož žadatelem je TJ Sokol Rymice, IČO 46998519 a to v případě zániku nájemní smlouvy na pronájem rekonstruovaného hřiště
s majitelem.

Diskuze nad novou zástavbou
po bývalém domu
č. p. 32 Chytilovo

názor pana Ladislava Plhala
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s děním kolem pozemku, který obec zakoupila v aukci od banky – bývalý Chytilův dům č. p. 32 se zahradou. Před koupí se zvažovalo několik variant. Například, že se provede demolice a za původní dům se postaví tři nové domy či dům pro seniory
apod. Obecní zastupitelé nyní chtějí vybudovat na této a
přilehlých parcelách novou ulici a po celé délce mého pozemku vybudovat příjezdovou cestu. Těmito stavebními zásahy nejenže ztratí můj pozemek na hodnotě, ale co je nejhorší z mého pohledu, bude narušeno naše soukromí.
Vím, že každý z Vás má svých starostí dost a o této
situaci ani neví. Přesto jsem přesvědčen, že pokud byste
byli na mém místě, nesouhlasili byste stejně jako já s tímto
záměrem zastupitelů. Naskýtá se řešení, které se mi osobně
jeví jako nejlepší pro všechny. O celý pozemek má v současnosti zájem jediný člověk. Jeho představa je taková – postaví dům na místě bývalé budovy. Bude se starat o zahradu
a nadprodukty z ní prodávat. Chovat pár ovcí králíky, slepice
a včely. Uvažuje o tom, že by vařil obědy pro školu, školku,
eventuelně pro důchodce, kteří si nyní nechávají obědy vozit to v případě, by měla škola, školka a důchodci zájem. Na
tento návrh zastupitelé namítají, že tohoto zájemce neznají
a co když pozemek koupí, rozparceluje a bude s ním kšeftovat. To je nesmysl, protože tomu lze zabránit smlouvou při
prodeji, podle které nelze pozemek prodat třetí osobě bez
souhlasu obce, která má předkupní právo. Toto ustanovení
je nyní běžné u všech smluv.
Kdo znal lidi, kterým se
prodávali parcely na Nivě, nebo za Ponížilovým, pokud to
nebyli občané Rymic? Kdo znal rodinu pana Plška, který
koupil bývalý dům pana Marka a následně mu obec prodala
zahradu za 50 Kč/m2, kterou nyní může prodat desetinásobně dráž?
Další námitkou ze strany
zastupitelů je, že tam vybuduje malé JZD a to bude narušovat okolí. Podle mých informací určitě nebude nakupovat
traktory, kombajny a polnosti. Jde mu pouze o využití zahrady, žádné koně ani krávy nechce. Takových občanů Ry-

mic, kteří mají drobný chov, je dost a jsou i tací, kteří mají
prasata, býky a nikomu to nevadí. Rymice jsou přece vesnice a do vesnice drobné zvířectvo patří, bývalo v každém
domě. Nebo chceme snad, aby se naše děti chodily dívat na
králíky a slepice do ZOO. Ještě bych se chtěl zmínit o jedné
věci k chovu. V Rymicích jsme tři včelaři a počet včelstev se
pohybuje mezi 20 až 25 včelstvy. Pokud se uskuteční na
sousedním pozemku výstavba, budu nucen včely zrušit a
počet klesne na 15 včelstev. V opačném případě by se počet
včelstev zvýšil, protože zájemce o celý sousední pozemek
chovat včely bude.
Místostarosta Tomáš Odložilík mi říkal, že jemu by
nevadilo, kdyby před jeho domem přejelo deset aut za den.
To mi také nevadí a určitě jich před mým domem jezdí několikrát více než deset. Rozdíl je ale před domem nebo
vedle domu a celé zahrady. Další připomínkou bylo, aby se
naplnila školka a škola, je potřeba stavět. Věřte mně, že také chci, aby se naše obec rozvíjela, aby se školka a škola zaplnila a stavěly se nové domy. Dokladem může být i to, že
na vzniku stavebních parcel na Nivě jsem se z velké části
také podílel, do školy jsem bezplatně zajistil 5 počítačů,
přesto že tam žádné děti nemám. Chci, aby se stavělo, ale
ne na úkor soukromí kteréhokoliv občana Rymic, nebo na
úkor mého soukromí. “Tobě by to nevadilo, kdyby se jezdilo
a chodilo kolem tvého pozemku a neměl bys soukromí?”
ptal jsem se několika zastupitelů a každý z nich mi řekl, že
vadilo, včetně starosty.
Další námitka zastupitelů: bude se zabírat zemědělská půda, když se parcela prodá jednomu zájemci a začne se stavět na poli. Zahrada je přece také zemědělská půda a navíc je tam šedesát vzrostlých stromů, které dávají
užitek. Při rozparcelování pozemku by se stromy musely vykácet. Mirkovi Kuželovi, jako správnému myslivci, bylo líto
dvou borovic, které před časem kácely před bývalým Chytilovým domem. Na můj dotaz jestli mu nevadí, že se vykácí
celá zahrada, odpověděl: “trochu mi to líto bude“. Tyto argumenty mne osobně nepřesvědčily o tom, že prodat parcelu jednomu zájemci je blbost.
Určitě si ještě pamatujete, jak to vypadalo při demolici domu č. p. 32. Již samotná demolice ukázala budoucí
problémy. Při odvozu suti jednou jedinou tatrou se začala
bortit výjezdová cesta i cesta vedoucí přes obec. Jak to tedy
bude vypadat, až se začne dovážet materiál na stavbu domů, budovat dvěstě metrů dlouhá příjezdová cesta a inženýrské sítě. Stejně tak si myslím, že dojde i poškození stávající kanalizace. Na tři, čtyři, pět let vzroste hluk a prašnost z
provozu nákladních a stavebních strojů v blízkosti kostela,
obchodu, školy a školky, v samotném středu obce. Tyto mé
předpoklady vychází ze zkušenosti se stavebními parcelami
na Nivě a vedle Ponížilového. A finanční stránku posuďte
sami.
Varianta 1 – Prodej jedinému zájemci
zájemce za celý pozemek nabízí 2.000.000 korun
obec do koupě a demolice investovala 800.000 korun
Zisk by tedy činil 1.200.000,- (2.000.000 minus 800.000 =
1.200.000) a žádné další výdaje
Varianta 2 – pozemek rozparcelovat
Parcela má 7.000 m2, při odečtení plochy na příjezdovou
cestu a chodník – zhruba 2.000 m2 zbývá 5.000 m2
pravděpodobná cena za m2 bude 500 až 550 korun

Při prodeji jednotlivcům by obec získala přibližně
2.700.000,Zisk by tedy činil 1.900.000 korun (2.700.000 minus
800.000 = 1.900.000 korun) (nezapočteny náklady na vybudování cesty, chodníků, inženýrských sítí)
Rozdíl je tedy 700 tisíc korun ve prospěch prodeje
více parcel. Tato částka platí v případě, že se obsadí okamžitě všechny parcely. Pokud se prodej protáhne na 4 až 5 let
podobně jako tomu bylo při prodeji pozemků na Nivě a u
hřiště, vinou inflace se rozdíl sníží min. o 20 %. A pokud se
bude muset opravovat kanalizace a cesta přes obec bude
to na nule nebo možná v mínusu. Další věcí, na kterou by
měl být brán zřetel, že kvůli 3 domům, v budoucnu možná
ještě 2, bude nutno vybudovat cestu o délce 200 m, která
bude stát min. 2 miliony korun plus inženýrské sítě a chodník. Srovnávám to s cestou u hřiště, která je zhruba stejně
dlouhá, možná ještě kratší. Silnice této délky by v lokalitě na
Količín postačila pro min. 14 domů (oboustranně). Což by se
také mělo projevit na investicích. Pokud se parcela prodá
celá, bude mít obec a (a mohla už mít) 2 miliony okamžitě a
může za ně vykoupit pozemek o větší výměře než 7 tisíc m2
směrem na Količín.
V územním plánu je výstavba na Količín plánovaná,
veškeré inženýrské sítě jsou přes cestu a střed obce by se
nezatěžoval. V lokalitě u Chytilů se postaví možná za 5 let
pět domů. Na lokalitě ke Količínu, ať už to dopadne jakkoliv,
se dříve nebo později stejně začne stavět. Na pozemku v
centru obce lze postavit omezené množství domů, ovšem
zástavbu směrem na Količín lze dále rozšiřovat za humna.
Když jsem se na 27. zasedání ptal starosty, proč se
tak vehementně brání stavět na lokalitě ke Količínu tak mi
bylo řečeno: “nechci posouvat značku začátek obce, to bychom byli za chvíli v Količíně”. V tom případě nevím, proč se
investují statisíce do územního plánu, a zakresluje se výstavba, která jak je vidět, nemá podporu těch, kteří územní
plán schvalují.
Proč za 2 miliony korun, které by obec dostala od
jednoho zájemce, nevykoupí pozemek od Janoštíků (směrem na Količín), který má 10 tisíc m2, je tedy o 300 m2 větší
než pozemek ve středu obce? Ptal jsem se starosty. Starosta mi odpověděl, že jednal s oběma majiteli dotčeného pozemku. Starší z nich pozemek prodat nechce a mladší požaduje 300 korun za metr. Kontaktoval jsem pana Janoštíka
mladšího a na můj dotaz, zda s ním pan starosta jednal,
mně odpověděl, že jednal. Doslova mně řekl: “pozemek
nemám na nic, za peníze z prodeje bych dodělal svůj dům a
poopravil tady ten v Rymicích. Se starostou jsme se dohodli
na ceně 200 korun za metr a otci je to jedno jestli se pole
prodá”. Pan starosta Martin Bartík měl vždy moji velkou
podporu a věřím tomu, co řekl, ale na druhé straně nevím,
proč by mi pan Slávek Janoštík říkal něco jiného, než to na
čem se spolu dohodli???
Znovu bych chtěl zdůraznit, že nabízená cena 2 miliony korun, kterou by obec získala od jednoho zájemce je
podle mého názoru velmi výhodná. Ale možná, že je to můj
jednostranný pohled na věc. Posouzení nechám na Vás občanech Rymic. Ještě bych chtěl sdělit těm, které jsem zde
uváděl jmény, nikoho z Vás jsem nechtěl v žádném případě
napadat nebo urážet. Chtěl jsem tím jen zdůraznit, že argumenty zastupitelů a bylo jich ještě víc, než jsem uvedl,
jsou přinejmenším velmi slabé.

V Rymicích jsem se narodil, celý život se snažím vylepšovat dům, ve kterém bydlím a teď, když půjdu do důchodu, klid a soukromí bude to tam. Přesto, že se naskýtá
řešení, se kterým by mohli být spokojeni všichni, nikdo by
neprodělal. Tímto bych chtěl požádat zastupitele, aby přehodnotili svá stanoviska a také občany, kterým se zdá, že
prodat pozemek jednomu zájemci a začít stavět směrem na
Količín, aby tuto variantu podpořili.
Vše, co zde čtete, jsem napsal bez zášti bočních
úmyslů a ironie. Věřím, že se věc vyřeší ke spokojenosti
všech.
Ladislav Plhal

názor ing. Martina Bartíka

Dovolte mi, abych reagoval na článek pana L. Plhala st.
1. „Jediného zájemce“ mi představil a doporučil právě pan
Plhal.
2. Silně pochybuji o tom, že zájemce bude vařit jídla pro
školy a školky. Musel by kuchyni vybavit na takové hygienické úrovni, aby mu ministerstvo školství dalo akreditaci pro tento účel. Navíc taková provozovna by musela
být zanesena do Územního plánu Rymic jako plocha pro
občanské vybavení a služby, kdežto parcela po bývalém
Chytilovém domě je povolena jako plocha individuálního
bydlení, tzn. k výstavbě rodinných domů.
3. Zastupitelstvo Obce Rymice získalo v dražbě dům včetně
zahrady právě kvůli možnosti získat nové stavební parcely v intravilánu obce. Každý urbanista připravující
územní plány obcí vám spíše doporučí vyhledávat možnosti výstavby uvnitř současné zástavby, vyplňovat mezery a proluky, než rozšiřovat prostor zastavěného území okolo současného území obce.
4. Zahradu panu Plškovi za 50,- Kč/m2 prodalo zastupitelstvo, ve kterém byl jedním z členů i p. Plhal. Já osobně
jsem dne 5. 12. 2007 hlasoval proti prodeji pozemku,
právě z důvodu toho, že se jedná o stavební parcelu, a
může být zpeněžena několika násobně dráž.
5. Na uváděném důvodu rušení 5-10 včelstev kvůli vykácení stromů z důvodu výstavby je zarážející, že jako bývalý zastupitel p. Plhal podpořil a schválil dne 15. 2.
2008 výstavbu fotovoltaické elektrárny v zahradě tehdejšího majitele pana Chytila. Všem bylo už tehdy jasné,
že stromy budou odstraněny kvůli umístění fotovoltaických panelů na celé zahradě.
6. Propočet o snížení 20% hodnoty vinou inflace mezi uváděnými dvěma způsoby prodeje je zavádějící a scestný,
neboť právě pozdějším prodejem stoupá hodnota pozemků, a mohli bychom je prodat za vyšší cenu. Skoro
neznám případ, kdy stavební pozemek ztrácel vlivem času na hodnotě.
7. Kanalizace před Chytilovým je uložena v hloubce 2 metry. Pokud vydržela přejezd tatry při odvozu suti a měla
by vydržet pojezd aut při stavbě vývařovny, věřím, že
vydrží i případnou výstavbu dalších domů. Pokud tomu
tak nebude, budeme ji muset hold opravit. Nic nevydrží
věčně. Už v roce 2007 se zastupitelstvo zabývalo otázkou špatně fungující kanalizace v době přívalových
dešťů právě v této lokalitě a nechalo dokonce provést
kamerové zkoušky na podnět právě pana Plhala. Co se
týká cesty, tak už několik let před demolicí domu je pozorovatelné pouhým okem, že cesta při obrubnících je
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ve špatném stavu objevují se trhliny, pravděpodobně je
zde slabá podkladní vrstva pod asfaltem, a chtě nechtě ji
budeme muset časem řešit.
8. V předmětné zahradě by mohlo vyrůst 5 domů, plus 2 ze
strany ulice. Komunikace o šíři 5 metrů by byla dlouhá
155 metrů. V nově vzniklé citované ulici u hřiště (jejíž
vznik podpořil v bývalém zastupitelstvu i p. Plhal) je komunikace dlouhá 175 metrů pro 7 domů. Více domů
v této části již asi nebude, neboť každý z majitelů si zahradu zhodnocenou o přístup ze zpevněné cesty drží pro
sebe. Rozdíl je tedy pouhých 6 metrů vzniklé cesty na 1
postavený dům v neprospěch Chytilovy zahrady. Ta má
však ještě velký potenciál případné výstavby domů na 1
ha louce p. Nováka, o které probíhají jednání.
9. Územní plán by měla mít povinně každá obec. Aktualizovat a vyhodnocovat by se měl každé 4 roky právě
z důvodů aktualizování požadavků obce a občanů. „Investice statisíců“ do aktualizace územního plánu je nezávislá na tom, zda dojde či nedojde k zákresu výstavby
v nějaké lokalitě. Je to komplex jednotlivých opatření
pro funkčnost aglomerace. Zakreslená možná výstavba
v ÚP neznamená a nenařizuje výstavbu. Pouze vymezuje
plochy, kde výstavba „může“ být povolena. Takovýchto
ploch včetně všech zahrad, kde se stavět může, je v obci
cca 10 ha a občany v žádném případě neobviňujeme, že
v zahradě nestaví, zatímco by mohli.
10. Před 27. Zasedáním zastupitelstva jsem v září 2013 oslovil pana Janoštíka st., zda by jako spolumajitel prodal
svůj pozemek pro výstavbu RD. Odpověď zněla rezolutně NE. Poté jsem kontaktoval p. Janoštíka ml., zda by i
on prodal svůj podíl. Odpověděl: „V této věci mě kontaktoval již dřívější starosta pan Fuksa v roce 2008, a
tehdy jsem pozemek nabízel za cenu 200 Kč/m2.
K prodeji však tehdy nedošlo. Od té doby uplynulo již 5
let a ceny pozemků v okolí stouply a budu proto požadovat pravděpodobně vyšší cenu cca. 300 Kč/m2. Ještě
se poradím s okolními vlastníky stavebních pozemků
v této lokalitě a dám vám vědět.“ Přesvědčoval jsem ho,
že je to už příliš vysoká cena, a stavební parcely se budou velmi těžce prodávat. Takto jsem to také prezentoval členům zastupitelstva. Těsně po schůzi se mi p. Janoštík ozval znovu, že se rozmyslel a nabídl cenu oněch
200 Kč. Nicméně stanovisko p. Janoštíka st. je zatím
neměnné, a prodat nechce. Jsem rád, že jsem měl
vždycky důvěru p. Plhala, ale za svými vyslovenými odpověďmi si pevně stojím.
Ze zveřejněného článku jsem se nedočetl, čím by mělo
dojít k narušení soukromí. Hlukem bydlících obyvatel, jízdou
aut po komunikaci, která by nebyla průjezdná, ale jen slepou ulicí, chůzí obyvatel po chodníku? Bez toho aniž bychom měli sousedy a potkávali se s nimi na zahradě a ulici,
není možný život na vesnici typu Rymic, kde jsou domy těsně nalepeny jeden na druhý včetně zahrad. Můžeme si jen
přát, aby se případní noví sousedé starali o svůj majetek a
zahrádky lépe, než bývalý majitel p. Chytil, u kterého jsme
v zastupitelstvu probírali stížnosti sousedů na neposekanou
trávu včetně poletujících semen plevelů a hnijící ovoce ze
stromů na zemi.
Ing. Martin Bartík

školy

Vážení občané Rymic,
chtěla bych Vás po delší době opět
informovat o činnosti školy v Rymicích. V letošním školním
roce navštěvuje mateřskou školu 28 dětí a 28 žáků základní
školu. Jedna žákyně se vzdělává současně v první třídě naší
a také v italské základní škole. Ve škole jsme přivítali dvě
nové kolegyně, které jsou u nás na zástup a to paní Mgr.
Petru Hradilovou a paní učitelku Janu Darebníkovou. Od září jsme také měli dvě studentky na praxi – jedna získávala
zkušenosti ve školní družině a druhá je v současnosti získává
v mateřské škole.

Také výčet akcí by byl opět dlouhý, zmíním proto
jen naše nejdůležitější:
ü Štafetový běh Rymicemi
ü Sportovní den v Ludslavicích
ü Spoluorganizování první svatby v rymické tvrzi
ü Recitace na vítání občánků
ü Spoluorganizování výstavy a soutěže O nejkrásnější dýni
ü Účast při akci ke vzniku první republiky
ü Den zdraví – první pomoc (ČČK) a imunita u
dětí (J.Ponczová)
ü Návštěva muzea v Kroměříži na akcích – kabinet Švabinského a něžná krása

A protože se opět blíží nejkrásnější svátky v roce,
připravujeme již nyní vystoupení pro seniory v Količíně a
také besídku pro rodiče a přátele naší školy. Máme radost,
že vánoční besídka bude letos poprvé v prostorách tvrze,
kde také uspořádáme výstavu vánočních ozdob a prací dětí,

žáků i dospělých našeho zařízení. Jelikož se nám podařilo
navázat velmi dobrou spolupráci s pracovníky muzea, budeme se těšit na předvánoční pracovní dílnu, kterou pro nás
připravuje Mgr. Mullerová. V rámci Florie Kroměříž vystavíme také vánoční stromek ozdobený výrobky našich dětí.
Protože nejdůležitější činností školy je vzdělávání,
o výsledcích práce žáků za I. čtvrtletí budeme jejich rodiče
informovat na třídních schůzkách, které budeme konat ve
čtvrtek 28.11. od 15:00 hod. Také chci upozornit rodiče,
kteří budou zapisovat své děti do předškolního vzdělávání a
základního vzdělávání, že termín zápisu je úterý 28.1.2014
od 15:00 hod. v místnostech základní školy.
Jelikož se kvapem blíží konec kalendářního roku, chtěla
bych popřát všem obyvatelům Rymic, aby ten nový byl stejně nebo i více úspěšný než ten letošní, aby byl plný pohody
a štěstí ve Vašich rodinách.
Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy

Výstava Československé legie 1914 –
1920 a legionáři z Holešovska

duben – květen 2014

Na základě putovní výstavy zapůjčené Československou obcí legionářskou chceme připomenout osudy legionářů z Holešovska, vypuknutí 1. světové války, první vystoupení legionářů, ale i osudy vojáků z rakousko-uherských
zákopů Znáte-li někoho z našeho regionu, kdo měl svého
příbuzného v legiích nebo v R-U vojsku, kdo vlastní a byl by
ochoten zapůjčit na zmíněnou výstavu následující předměty, prosím předejte mu naši prosbu. Zajímají nás: osobní
věci vojáků, legitimace, vyznamenání, drobné upomínkové
předměty, diplomy, dekrety, části uniforem, výstroj a výzbroj, dobové noviny, drobné tisky, pohlednice. V neposlední řadě jsou pro nás klíčové příběhy samotných legionářů a vojáků. (kontakt Ondřej Machálek 571 160 889

5. výročí vzniku rymické scholy
U příležitosti svého pětiletého výročí sboru uspořádala si
rymická schola svůj slavnostní
koncert spojený s malým pohoštěním. Po letošních úspěšných koncertech v Holešově (připomeňme například velmi ceněné holešovské
dožínky) dopřála tedy i rymickým posluchačům
možnost poslechu písní ze svého nového repertoáru
a umožnila zažít neopakovatelnou atmosféru jedinečné akustiky farní chodby.
Je zřejmé, že soubor nezapomíná ani na
rymické posluchače. Sbor nyní po úspěšném vystoupení (již třetím!) na přehlídce schol u příležitosti
sv. Cecílie holešovském kostele, připravil další koncert tentokráte v kostele sv. Bartoloměje v Rymicích.
Jsou zváni všichni občané obce i blízkého okolí, kteří
si v předvánočním shonu najdou prostor pro nevšední zážitek.

Vánoční koncert

neděle 22. prosince 2013
ve 3 hodiny odpoledne.
Neváhejte a rezervujte
si volný čas!
Počet míst není omezen!

Volby v roce 2013
nejprve připomeňme lednovou
přímou volbu prezidenta v Rymicích. Účast
v 1. kole 68,3 %, ve druhém kole byla volební účast 61,9 %. Pan Miloš Zeman získal v 2.
kole 63,5 %, pan Karel Schwarzenberg 34,5 %. Celostátně: Miloš Zeman 54,8 %, Karel Schwarzenberg 45,2 %.
Druhé, tentokrát neplánované, volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v Rymicích konané ve dnech 25.
10. – 26. 10. 2013 měly volební účast 69,9 % (2010 64,9%)
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Rozdíl v %
2013-2010
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Návštěva
Mikuláše u vás?
Vážení rodiče,
opět se nám blíží svátek
svatého Mikuláše a tak jako
v minulých letech, tak i
v tom letošním navštíví naši
obec. Jeho návštěva i
s družinou proběhne tradičně 5. prosince.
Pokud máte zájem, aby navštívil i Vaše děti u vás doma, kontaktujte Mikuláše
na telefonní číslo
603 552 268.
To však nejpozději do 4. 12.
2013.
Na setkání s vámi i vašimi
dětmi se těší Mikuláš se
svou družinou.

Prodej dlaždic
Obec Rymice nabízí
k prodeji použité chodníkové dlaždice
o rozměru 30x30 cm.
Cena za 1 ks je 3 Kč.
Zájemci se mohou hlásit
u starosty

Projekty ELEKTROWINu přitahují
stále více účastníků

Aktivity směřující ke zkvalitňování systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení a zvyšování množství vysbíraných spotřebičů doplňuje kolektivní systém
ELEKTROWIN dílčími projekty.
Ty slouží především k lepšímu informování veřejnosti, a to
už od úrovně základních škol. Pravidlem také je, že se při
jejich uskutečňování shromáždí další spotřebiče, které
ELEKTROWIN předá zpracovatelům k recyklaci.
Hasiči pomáhají sousedům
Jeden z nejúspěšnějších projektů poslední doby
nese název Recyklujte s hasiči. ELEKTROWIN v něm v roce
2011 vyzval ke spolupráci dobrovolné hasiče z celé České
republiky. Do projektu se již zapojilo více než 650 sborů, jejich členové pomohli jen v roce 2012 vysbírat téměř 1200
tun vysloužilých elektrozařízení.
Více než polovina zapojených sborů působí v malých obcích
do 500 obyvatel. Právě ty nemívají vlastní sběrné dvory.
Hasiči pomáhají svým sousedům tento handicap překlenout. Do projektu Recyklujte s hasiči se může kdykoliv přihlásit kterýkoliv sbor dobrovolných hasičů a nově i místní
např. sportovní spolek. Jeho úkolem pak bude v obci, kde
působí, vyhlásit den a místo, kam lidé mohou předat nepotřebný spotřebič, a pak požádat kolektivní systém
ELEKTROWIN o zajištění svozu. Ten se uskuteční do sedmi
dnů po objednání.
Za to organizátoři získají finanční odměnu. Hasiči ji nejčastěji využívají k organizování soutěží v oblasti hasičského sportu, pořádání kulturních akcí v obci, nebo k pořízení nového
vybavení. Sboru dobrovolných hasičů v Doubravce peníze
od ELEKTROWINu dokonce pomohly při pořízení zánovního
hasičského automobilu.
Nedílnou součástí projektu Recyklujte s hasiči je bezplatná
infolinka 800 320 010, která funguje od pondělí do pátku od
8 do 15 hodin. Více informací naleznete na internetové adrese www.recyklujteshasici.cz.
Recyklace pro děti a mládež
Pro žáky základních a studenty středních škol je určen projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Tento projekt usiluje o prohloubení znalostí nastupující mladé generace v oblasti třídění a recyklace odpadů a zároveň umožní
dětem a mládeži získat osobní zkušenost se zpětným odběrem zejména drobných elektrozařízení a baterií. Členem
školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb
Ukliďme si svět!, se může bezplatně stát každá škola, jež
má právní subjektivitu, a která se zaregistruje prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách
www.recyklohrani.cz.
Ze „železné soboty“ je Železný týden
K dalším úspěšným projektům ELEKTROWINu na
podporu zpětného odběru patří například Železný týden.
Tento projekt vloni již podruhé netradiční formou upozornil
širokou veřejnost na pozitivní dopady recyklace elektrospotřebičů. Druhý ročník této celorepublikové akce, která navazuje na tradici „železných sobot“ a je určena zejména na
podporu recyklace drobných elektrospotřebičů, odstartoval
17. září 2012 souběžně v Praze na náměstí Míru a na olomouckém Horním náměstí. Na tato dvě místa (a samozřej-

mě také na všechna ostatní místa zpětného odběru) lidé
během zářijového Železného týdne odevzdali k recyklaci
680 tun starých spotřebičů.
ZOO, Den Země i Majáles
Již pátým rokem oceňuje ELEKTROWIN „bojovníky“
za recyklaci elektrospotřebičů volnou vstupenkou do některé z partnerských zoologických zahrad v rámci projektu S
vysloužilci do ZOO. Loni akce proběhla v 11 zoologických
zahradách po celé ČR. Návštěvníci ZOO při ní dohromady
odevzdali přes tři tisíce kusů starých spotřebičů.
Stánek ELEKTROWINu můžete potkat také při tradičních
každoročních oslavách Dne Země. Jen v roce 2012 navštívil
28 měst a obcí. ELEKTROWIN se podílí také na oslavách studentského svátku Majáles. Pokud loni návštěvníci těchto
akcí v Praze, Brně a Hradci Králové přinesli na Majáles nefunkční elektrický spotřebič, obdrželi slevu na vstupné. Vybralo se při tom 417 kusů elektrospotřebičů.
Podrobnosti o všech těchto projektech a akcích najdete na webu www.elektrowin.cz.

Obec získala další keramické
popelnice

(foto převzato z Kroměřížského deníku)
Rymice letos získaly 1. místo v soutěži o Keramickou popelnici 2013 pro obce do 1.000 obyvatel a zároveň
byla obec oceněna jako skokan roku. Jedná se o soutěž obcí
Zlínského kraje v třídění odpadu na jednotlivé využitelné
složky. Rymice tímto vítězstvím získaly 30.000,- Kč a za skokana roku obdržíme do každé domácnosti sadu tašek na tříděný odpad. Tímto děkuji všem občanům za to, že sbírají
sklo, papír a plasty. Šetříme tím naše peněženky a životní
prostředí a také rozšiřujeme věhlas Rymic v celém regionu.
V příštím roce uvažují TS Holešov o rozšíření pytlového sběru plastů o pytlový sběr papírových obalů, jako jsou sáčky,
krabičky, noviny apod.
Ing. Martin Bartík
starosta obce

Kontejner na textil, obuv, hračky

U rymické školy byl nově instalován kontejner na
vyřazený textil, obuv a hračky. Svozová firma zajištující následné třídění ho bude vyprazdňovat každých 14 dní. U školy je také instalovaný kontejner firmy Elektrowin, kam můžete odkládat drobné elektrospotřebiče.

Oslavy 660 let obce a 120 let nové

Letošní vepřové hody a košt

proběhly letos v sobotu 22. června. Všichni hosté,
návštěvníci, přátelé rymické školy měli možnost vybrat si z
nabízeného programu
mnoho. Oficielní program zahájila výstava
na rymické tvrzi, jejíž
součástí
byla
již
v dubnu otevřená přehlídka prací pedagogů
Zlínského kraje. Návštěvníci tvrze měli
možnost si prohlédředitelka školy Mgr. Hana Pátková
nout i umělecké fotografie pana Ladislava Horáka, nabízela se i prohlídka všech
prostor školní budovy, otevřena byla kovárna s kovářem
panem Františkem Barotem i ostatní expozice muzea kroměřížska.
Po vydatném obědě v prostorech obecního parku
oficiálně přivítal starosta všechny přítomné a zahájil odpolední část oslav. Pak už jednotlivé body bohatého programu
uváděl moderátor Českého rozhlasu pan Roman Verner.
Krátký historický souhrn o Rymicích a škole přednesl kronikář obce pan Jan Pospíšil.
Od této chvíle už taneční
kolo patřilo
řadě vystoupení mateřské a základní školy, pasování předškoláků a vyřazování abpaní Helena Koblihová se synem
solventů 5.
ročníku. Oceněni byli i mladí čtenáři rymické knihovny.
Z rukou knihovnice paní Fuitové převzali malé dárky. Nezapomenulo se ani na poděkování současným i bývalým pracovníkům rymické školy i některým dalším. Těm všem upomínkové listy a pamětní medaile předali starosta a místostostarosta obce. Neplánovaným vrcholem odpoledne se
stalo africké bubnování, které rytmem strhlo většinu přítomných, kdy nebyl zřetelný rozdíl mezi dětmi a dospělými.
Mezi přítomnými hosty byla i dlouholetá učitelka rymické
školy paní Helena Koblihová, jejíž paměť bychom ji mohli
jen závidět, poslanec parlamentu ČR pan Josef Smýkal
(ČSSD). O zábavu na končící se oslavě se postarala Cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradiště.

Tak jako v předchozích letech i letos zajistil
obecní úřad zabíjačkové speciality pro občany. Pocházely z prasete o hmotnosti 305 kg původem z Lutopecen. Příprava započala hned v 7 hodin ráno, prodej
vzorků odstartoval v pravé poledne a většina byla brzy rozebrána. Pouze tmavá polévka zvaná prdelačka byla
k dispozici až v 14:30.

školní budovy

slivovice

Léty nedílnou součástí této události je i košt slivovice. Původních deset vzorků se postupně během soutěže rozrostlo
na dvanáct Kvalitu dodaného posuzovalo 6 náhodně vybraných hodnotitelů. Bodová stupnice byla nastavena od 1
do 5. Na nejvyšší možný počet, letos tedy 30 bodů, nedosáhla žádná slivovice. Posuzovány byly „slivovice“ pouze
z letošní úrody, přičemž jeden vzorek nebyl ani den starý.
Zásluhou paní Hany Zlámalové z organizačního výboru byla
zajištěna absolutní anonymita a plynulý průběh hodnocení.
Majitelé tří nejúspěšnějších si odnesli dárkové koše (obec
se, jako pořádající, nároku na ocenění 3. místa vzdala).
K dobré zábavě od tří hodin odpoledne vyhrávala cimbálová
muzika Josefa Marečka z Uherského Hradiště. Muzikanti si
sebou přivezli půllitrový vzorek meruňkovice, jenž by se dle
mého názoru umístil vysoko jak vůní, tak i chutí. Věřím, že
tak jako se rozrůstá počet vzorků, bude růst i zájem občanů
o tento chvályhodný obecní počin.
Výsledky: 1. místo Tomáš Odložilík – meruňkovice, 28 bodů
2. místo Bartalský Jan – trnková, 26 bodů 3. místo Odložilík Josef, obec Rymice – rynglová, 25 bodů

Brožury, medaile

k 120 výročí školní budovy a 660 letům obce Rymic
jsou nyní volně k prodeji na obecním úřadě.
brožura Kč 80,- pamětní medaile Kč 100,-

Neváhejte, počet je omezen!

Znovu připomínáme, že Vaše názory, dotazy, připomínky či kritiku otiskneme celé bez úprav, postačí, když nám je dáte písemně se svým čitelným
podpisem. Vydává obecní úřad v Rymicích.
Internetová adresa: rymice@volny.cz
Uzávěrka čísla 21. 11. 2013, nákladem obecního úřadu v počtu asi 210 výtisků Tato tiskovina neprošla jazykovou či jinou úpravou
☺. #Mgr. František Kukla

