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Obecní úřad přeje všem občanům hodně zdraví,
štěstí a pohody po celý rok 2006.
Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou první vydání
letošního Rymického
zpravodaje.Než
se v krátkosti pozastavím u posledních akcí minulého roku
a nastíním to nejdůležitější
co nás čeká v roce
letošním. Tak bych Vám vážení spoluobčané
rád
do tohoto začínajícího
roku 2006 popřál hodně
zdraví.štěstí, spokojenosti
a mnoho úspěchů, jak
v pracovním
.tak i v osobním životě. Přejme si
společně ať se nám v naší obci podaří
zdárně
zvládnou naplánované
úkoly.
Letošní rok bude pro každého z nás dost
důležitý.Čekají
nás dvoje volby, v červnu volby
parlamentní
a v listopadu volby komunální,
tedy
volby
do
obecních
zastupitelstev.Věřím,
že
v obojích těchto volbách vyhrají ti nejlepší, i kteří
to myslí s lidmi opravdu poctivě a upřimně.

Co nás čeká v letošním roce 2006
Všechny kulturní akce budou shrnuty
najiném místě tohoto čísla.
Stěžejní investiční akcí letošního roku
bude určitě plná rekonstrukce
vozovky včetně
kanalizace a chodníků v části obce "Hejnice".Na
tuto akci dostala naše obec na sklonku minulého
roku plnou dotaci ze státního rozpočtu bez mála 10
milionů korun. Nechci předbíhat ale přál bych si,
aby celá tato akce byla dokončena v měsíci srpnu
tohoto roku. Další akce se budou odvíjet až po
sestavení rozpočtu obce na letošní rokrekonstrukce chodníků, rekonstrukce
cesty od
tvrze k parkovišti, dokončení veřejného osvětlení u
hřiště a u tvrze, rekonstrukce
autobusové zastávky
na návsi atd.
Fuksa Josef starosta obce
v tabulce

Výsadba historické štěpnice
v Rymicích.
V Rymicích,
v zatáčce
silnice
vedoucí
z Holešova do Přerova, stojí památkově chráněný
dům s doškovou
střechou,
č.p.104,
který patří
Zlínskému
kraji.
Muzeum
Kroměřížska,
příspěvková
organizace
Zlínského
kraje, zde má
umístěno pracoviště
průvodce. Zde se prodávaj í
vstupenky a začíná prohlídková
trasa po jednotlivých domech lidové architektury v Rymicích.
V těsném sousedství
zmiňovaného
domu vznikla
v roce 1998 po demolici objektu proluka, která
dlouho čekala na své využití. Nápad se zrodil a
tak zde vznikne historická
štěpnice s původními
odrůdami
ovocných
stromů. Její návštěvníci
si
budou moci také pohovět
na kamenné terásce
opatřené
dřevěnými
lavicemi a stoly, třeba po
prohlídce objektů v místni části Rymic - Hejnici.
Ale vše je teprve na počátku. Pracovníci muzea
zrekultivovali
samotný
pozemek,
odstranili
náletové dřeviny, rozprostřeli novou ornici a i přes
náhlý nástup
zimy vysadili
přes 20 stromků
jabloní. Pokud do Rymic přijedete naleznete zde
takové
odrůdy
jako
je
Jadmíčka,
Řentáč,
Koločava,
Sudetská
reneta či Parkerovo.
Tyto
původní
odrůdy
byly zakoupeny
ve školním
zemědělském
podniku
Žabčice
při Mendelově
zemědělské
a lesnické univerzitě v Brně. S jejich
výběrem a zajištěním
pomohl muzeu pan Martin
Posolda, pracovník Městského úřadu v Kroměříži.
yní záleží na přírodě, aby v předjaří všechny
stromečky
probudila
k životu. Na pracovnících
muzea pak bude vybudování kamenného chodníku
a plánovaného
posezení.
Muzeu
Krorněřižska
velmi záleží na tom, aby se návštěvníkům
okolí
domů lidové architektury
líbilo a rádi se do Rymic
opět vraceli.
ing. Blanka Širnůnková,
pracovnice muzea
(převzato Holešovsko
1/2006)

Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna proběhla také v naší obci
Tříkrálová sbírka. U nás tuto humanitární akci
pořádá Česká katolická charita od roku 2000.
Koledníci Radek Hejníček, Pavel Kaňa a Jirka
Malošík hrající na flétny doprovázení starostou
v mrazivém počasí prošli naší obcí. Na dobročinné
účely se vybralo v Rymicích 12.058,-korun.
Všem dárcům upřimně děkujeme.

Závěr loňského roku 2005
Jak už jsme Vás informovali v posledním
čísle Ryrnického zpravodaje,
v budově školy
proběhla výměna zbývajících
oken, celková
rekonstrukce verandy v Mš, oprava podlah ve
třídách a výměna podlahy v tělocvičně a v herně
Mš.V tu dobu nám ještě nebyly známy celkové
náklady na tuto akci.
Práci prováděly dvě firmy stavební fa.Holstav a
podlahářská H+K.Investiční náklady na tu to akci
činily 581063,- Kč.
Druhou akcí, kde Vám dlužíme sdělit
celkové finanční náklady, byla akce vareálu
obecního úřadu.Byl přistavěn sklad a bufet, celkové zázemí pro různé kulturní akce, udírna,
rožnící zařízení, místo pro táboráky a parkoviště
s dělící stěnou u obchodu.Tyto práce prováděly
taktéž dvě stavební firmy fa. Tomaník a převážnou
část prací provedla fa. Holstav. Celkové investiční
náklady činily 364396,-Kč.
Fuksa Josef starosta obce

Jak se mění cena za pálení
slivovice?
Téměř každý v obci pálí slivovici. dovolte
připomenout Vám, jak se za posledních dvacet let
měnila cena (oficiální) za pěstitelské pálení
slivovice. Cena je přepočtena na I litr 100% lihu,
tedy tak jak se uvádí na účtence z pálenice.
rok

1986
1992
1995
1994
1997
1998
1999
2002
2005

cena
90
125
145
140
145
ISO
155
160
230

,
•

~

Z jednání obecního úřadu
(výběr z usnesení obecního úřadu) za
dobu od října do prosince 2005)

schválilo:
• smlouvu o nájmu prostor žá účelem provozování maloobchodní prodejny
• pročištění kanalizace u školy
• změnu úředních hodin pro veřejnost
• vyhlášku č. 2/2005 o místních poplatcích
• dotaci pro základní a mateřskou školu v
Rymicích na leden 2006
• zakoupení radlice na shrňování sněhu
• zhotovení dárkových balíčků pro děti
neschválilo:
• opravu kříže u zastávky za nabídnutou
cenu 48.000 Kč
• návrh na výměnu popelových nádob občanů v TS
bere na vědomí:
• převod dotace 225 tisíc korun na obec
• žádost TJ Sokol na zakoupení traktorové
sekačky
• zvolení p. Lenky Škrabalové předsedkyní
školské rady

Kulturní akce závěrem roku 2005
Zabíjačka
a jarmark
jako poděkování všem
Ryrnickýrn občan ůrn za práci pro obec.S tímto
úmyslem jsme vůbec poprvé v naší obci uspořádali
v sobotu 10.prosince 2005 tuto společenskou
akci.Celá akce probíhala.až s údivem na toto zimní
období, za krásného slunečného počasí.Od brzkého
rána se valil kouř ze čtyř kotlů ,aby voda na paření
dvou čuníků
byla připravena na dohodnutou
dobu.Dva zruční řezníci,
parta chlapů
a
šikovných děvčat z obce,ti všichni tvořili jeden
kompaktní celek při této akci. Přátelská pohoda,
pravidelně polívaný jazyk domácí slivovicí, více
než dobrá teplota svařeného vína, medovina a
výborně připravený prodejní jarmark Zš a Mš,
stánek
pekárny
Agrodružstva
Roštění
a v
neposlední řadě výrobky přímo z výhně mistra
kovářského pana Ševečka z Holešova přispěly
k výtečné
atmosféře
po celou dobu trván í
akce.Myslím si, že tato společensko kulturní akce
má plné právo na každoroční pokračování.
18. prosince 2005 se uskutečnil "Vánoční
koncert"
v místním
kostele, který přispěl
k předvánoční atmosféře. Myslím si, že se to paní
učitelce Zimerrnanové
se svými žáky moc
povedlo.

Tak jak už každoročně nacvičili naše paní
učitelky s žáky Zš.a Mš "Vánoční besídku".Ta se
uskutečnila 21.prosince 2005 v místním kostele.
Kdo tyto besídky chodí pravidelně zhlédnout,
nernůže být zklamán. Nebylo tomu tak ani letos.
Děti podporované svými učitelkami
bravurně
zvládly nacvičený program a právem jim patřil
závěrečný potlesk.
Po
ukončení vystoupení dětí v kostele, jsme se všichni
přesunuli před obecní úřad. Tam jsme si všichni
společně s dětmi zazpívali
pod rozsvíceným
vánočním stromem
pásmo vánočních
koled.
Přitom jsme se zahřáli horkým čajem. Závěrem
byly dětem rozdány vánoční balíčky od zastupitelů
naší obce. Po té se všichni spokojeni rozcházeli
domů.
Fuksa Josef starosta obce

Kalendář kulturních akcí Rymice

26.srpen.

27.srpen.

9.září.

28.září.
25.listopad.
17.prosinec.

20.prosinec.

2006
20.prosinec.
datum
25.únor.

27.květen.

název
Ostatky Vodění
medvěda
Zájezd aq uapark -bazén
Uher.Brod
Stavění máj a táborák-disco.
Oslava sv.
Floriána -mše
16.00 h.
Cyklovyjíždka
Kácení mája .

4.červen.

Dětský den

5. červenec.

Hasičská
kopaná 2.
ročník
Chovatelská
výstava
Hasičská soutěž
- 7. ročník o
pohár starosty
obce.
Posezení
s důchodci16.00 h.
Výročí
Rymické
kopané

8.duben.

29.duben.
6. květen

8.-l3.květen.

8.9.červenec
16.červenec.

29.červenec.

5. srpen.

místo konání
Obec - TJ.
Sokol

31.prosinec.

Bartolomějské
hody -zábava
Orion
Bartolomějské
hodování2.ročník
Přehlídka
dechovek
14.00.h
Hasičská soutěž
-2.ročník pohár
starosty SOH
Orakiáda
3.ročník
Kateřinská
zábava
Vánoční
hudební koncert
-dětí
Vánoční
besídka -dětí
Zpívání koled u
vánočního
stromu
SiIvestrovský
přípitek

Areál OÚ.hasiči
Areál OÚ.Oú

-.
Areál has.
zbroj -hasiči
- hasiči
Hasič.zbroj. hasiči
Kostel. - Zš

Kostel. - Zš
Obec. - Oú

Obecní úřad

- Oú.

NávesOú.+Hasiči
- hasiči.

Změna poplatku za odvoz odpadu.
- Stolní
tenisté
Náves - Oú.
+ Hasiči
Areál
has.zbroj .hasiči
Areál has.
zbroj.- hasiči
Areál has.
zbroj.- chov.
Areál has.
zbroj -hasiči

AreálOú.
-Oú.
AreálOú.
Sokol

TJ.

Obec Rymice na svém prosincovém
zasedání schválilo vobecně
závazné vyhlášce
změnu
u
poplatku
za provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů,
kde se nově stanovuje jeho výše

na Kč 420,-- na osobu a rok.
Tento místní poplatekje splatný ve dvou splátkách
a to k datu 28. února a k 31. srpnu.
Vybírat se bude od 6. února 2006, vždy
v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a odpoledne
od 13 do 17 hodin, současně bude vybírán také
poplatek ze psů, který činí Kč 50,- zajednoho a Kč
100 za druhého a každého dalšího psa.
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Rymičtí hasiči bilancovali rok 2005

Rozlosování
jaro 2006

.

kopané

26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23 4.
30.4.
7.5.
14.5.
21. 5.

Rvrnice - Ludslavice
Loukov - Rymice
Rvmice - Rainochovice
Záhlinice - Rvrnice
Ryrnice-Kyselovice
B
Hlinsko p. H. - Rvmice
Rymice - Zalkovice B
Rvmice - Břest B
Tučapv - Rymice

28 5.
4.6.
II. 6.

Rvmice - Kostelec u H.
Rusava B - Ryrnice
Rvmice - Zahnašovice
Komárno/Osíčko
- Rvmice

18.6.

Už se stalo pravidlem,
že valná hromada
našich hasičů
připadá na konec roku.Ve středu
28.prosince
2005 se nesla tato valná hromada
v poklidném
duchu.
V dobře připravené
zprávě
zhodnotil
uplynulý rok starosta SDH bratr Josef
Odložilík. Mimo jiné poukázal na více než dobrou
iniciativu
hasičů při kulturních a společenských
akcích
v naší obci. Velitel
sboru apeloval
na
soutěžní družstva, aby lépe a s větší odpovědností
přistupovaly
k tréninkům
a k samotným soutěžím.
Za okresní výbor hasičů
přijal pozvání bratr mj.
Pumpla Stanislava
za Holešovský okrsek starosta
okrsku
bratr Sklenář
Antonín.
Po slovních
příspěvcích
pozvaných hostů velitel sboru valnou
hromadu ukončil přáním pevného zdraví, pohody
štěstí
a
vzájemné
tolerance
v roce
2006.
Následovala
večeře,kterou
nám naše hasičky s
velkou
péči
připravily.Po
vydatné
večeři
následovala
zábava s živou hudbou,při které jsme
se dobře bavili.

B

Rozpis soutěží v požárním sportu
Podhostýnská liga 2006

Fuksa Josef
velitel SDH

Evidence obyvatel
LUDSLAVICE

27. května

POČENlCE

3. června

RYCHLOV

10. června

DOBROTICE

I. července

PRUSINOVICE

2. července

PŘÍLEPY

8. července

HOLEŠOV

15. července

RYMlCE

16. července

LOUKOV

29. července

HLINSKO

podl H.

12. srpna

BOŘENovrcE

19. srpna

VÍTO

26. srpna

ICE

PRAVČlCE

2. září

14.
hod.
14.
hod.
14.
hod.
10.
hod.
09.
hod.
13.
hod.
10. hod
13.
hod.
13.
hod.
10.
hod.
10.
hod.
10.
hod.
13.
hod.

3.
B.
3.
B.
3.
B.
2.
B.

K 1. lednu 2005 žilo v naší obci 556
obyvatel. Do obce se přistěhovalo
19 občan LI.
Během roku se 12 občanů odstěhovalo. Narodily
se 4 děti, během roku 4 občané zemřel i. K 31.
prosinci 2005 měla naše obce 563 občanů.
Narozené

děti: Odložilíková
Sára,
Hamala Matěj,
Pavelková Natálie,
Haj íček Tomáš.

.,

.J.

B.
3.
B.
3.
B.
3.
B.
3.
B.

Zemřelí

občané:

Olivová Zdenka,
Janoštíková
Františka,
Možíš František,
Železný Miroslav.

Cápiková Iva

.,

.J.

B.
2.
B.
3.
B.
3.
B.

Znovu
p r i porru.n ame ,
že
Vaše
názory,
dotazy, připomínky
či kritiku otiskneme
celé bez úprav,
postačí
když nám je
dáte písemně se svým čitelným podpisem.
Vydává

obecní

28.01.2006,
v počtu

úřad

nákladem

100 výtisků

v Rymicích.
obecního
(kf)

Uzávěrka
úřadu

čísla

v Rymicích

