Vydává Obecní úřad v Rymicích

Ročník XVII. - 2011

číslo 1

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Rymického zpravodaje roku 2011. Chtěl bych Vás tímto způsobem
informovat o činnosti Obecního úřadu i o dění v obci.
Dne 8.1.2011 proběhla v naší obci už po jedenácté Tříkrálová sbírka. Vy spoluobčané jste letos darovali
17.191 korun, za což si všichni dárci i koledníci zaslouží poděkování.
Zastupitelstvo obce na svém letošním druhém zasedání schválilo dotační program určený rymickým občanům. Dotace je určena na opravu špatných vjezdů k rodinným domům a je ve výši max. 7.000,-Kč, ale zároveň
max. 50% do ložených výdajů. Hrazeny budou jen vjezdy na pozemcích vlastněných Obcí Rymice. Pro letošní rok
zastupitelstvo vyčlenilo na tuto pomoc 50.000,-Kč.
V měsíci březnu provádí firma Inpro Moravia s.r.o. na katastru naší obce plánované opravy na produktovodu firmy Čepro Praha. Na čtyřech místech za obcí směrem na Holešov je vyměňováno zeslabené potrubí produktovodu o průměru 20cm. Trasa produktovodu vede z Klobouk u Brna do Loukova a prochází i naším katastrem.
Obec zakoupila v prosinci 2'010 na zimní údržbu chodníků a cest novou sněhovou frézu. Bude sloužit hlavně na úklid sněhu na místním hřbitově a na chodnících v části Hejnice a Niva, kde bývá nejvíce navátého sněhu.
Dobře se v letošní zimě osvědčila sněhová radlice, kterou jsme připevnili na travní sekačku.
V březnu letošního roku jsem do naší obce pozval zástupce firmy Lesy ČR. Tato firma od letošního roku
převzala správu vodních toků od Zemědělské vodohospodářské správy. Patří mezi ně i potoky na území naší obce.
Spolu se zastupiteli a Ing. Čermákovou z Agrodružstva Roštění jsme procházeli potok vedoucí přes střed obce.
Požadovali jsme vyčištění a rozšíření koryta potoka před obcí od Tučap, tak aby mohl pojmout více vody a nevyléval se a neohrožoval domy od Holešova. Také jsme naléhali na vyčištění koryta uvnitř obce a vyspravení betonové
dlažby. Obec napíše oficiální žádost a spolu s fotografiemi zašle přímo na ředitelství Lesů ČR.
Zlínský kraj vyhlásil letos dotační program POV pro obce. Přispívat bude ale pouze na havarijní stav budov
a veřejné osvětlení. Zažádal jsem o výměnu střešních oken a krytiny na celé budově OÚ, kde nám při prudších
deštích zatéká i do obchodu a bistra. Žádost nám zaevidovali ale pouze na část, ve které sídlí oú Stavební práce a
materiál by měl stát 569.285,-Kč. Příspěvek od Zlínského kraje by mohl být 280.000,-Kč. Další dotační titul bude
vypisovat MAS-partnerství Moštěnka. Přes tuto společnost naše obec už realizovala zastávku na Nivě. Letos bychom chtěli zrekonstruovat chodník na druhé straně a to směrem od zastávky kolem novostaveb na Nivě až po
cestu do Hejnice. Státní fond životního prostředí naší obci zamítl žádost o dotaci podanou v roce 2010 na vybudování rybníka pod názvem "Vodní a mokřadní plochy".
Z úřadu práce jsem požádalo 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP). Letos úřad práce bude na tyto pracovníky přispívat 8.000,-Kč na osobu a měsíc. Vloni to bylo 12.000,-Kč na osobu a měsíc. Rovněž se zpřísnily podmínky pro výběr uchazečů o tyto místa. Bohužel na tyto pracovní místa financované úřadem práce nesmíme
zamě tnávat pracovníky, kteří už v minulosti VPP vykonávali. Přednostně tyto pracovníky letos využijeme na
čišt ní nejhorších úseků koryta Rymického potoka a na vysekání náletových dřev in na polní cestě za Olším, která
patří obci.
Od letošního roku obecní úřad uzavřel dohodu s paní Nebuželskou, která se bude starat o místní hřbitov.
Tímto chci pod kovat dosavadní správkyni hřbitova paní Markové, za dlouholetou obětavou péči o náš hřbitov.
V letošním roce schválilo Zastupitelstvo obce poplatek za odpady ve výši 440,-Kč na osobu a rok. Částka
se oproti minulému období nezvyšovala. Abychom příští rok nemuseli poplatek zdražovat, chci požádat občany,
aby domovní odpad více třídili. Můžete více využívat kontejnery na plasty. Zde nepatří pouze PET láhve, ale
rnůžet zde odkládat veškeré čisté plastové předměty a obaly. Tento plastový odpad je totiž dále tříděn na lince
v T Holešov. Více také využívejte otevřený sběrný dvůr, kde můžete vozit veškerý rostlinný odpad a velké předměty které se nevejdou do popelnic. Apeluji také na občany, aby do polních cest neukládali vyhrabané listí, hlínu a
písek. Z tohoto materiálu po rozježdění nevznikne nikdy pevný povrch. Naopak se z toho stane ještě větší bahnitý
terén. Také upozorňuji občany, aby na pozemcích obce za svými zahradami nedělali skládky žádných stavebních
materiálů a odpadů.
aopak chci poděkovat všem občanům, kteří se o obecní pozemky starají a udržují je v čistém
a bezplevelném stavu. Také chci poděkovat občanům, kteří bezplatně čistí koryto našeho Rymického potoka kolem
svých nemovitostí.
Ing. Martin Bartik, starosta obce

Zprávy

ze

školy

V dnešním vydání Zpravodaje Vás opět ráda
seznámím s činností školy v uplynulých měsících.
V ánoční čas jsme si ještě dne 5. ledna připomněli
návštěvou rymického kostela a jesliček. Den poté
jsme navštívili holešovský bazén, kde pro nás pedagogové připravili den plný her v bazénu. Ale to už
jsme se připravovali na pro nás velmi důležitý den, a
to zápis do základní školy a přijetí přihlášek do předškolního vzdělávání, který byl stanoven na 26. ledna.
Aby byl přechod pro děti z mateřské školy do základní školy plynulý a bez stresů, každoročně si zveme
předškoláky i jejich rodiče k návštěvě školy. Výhodou
našeho zařízení je fakt, že se všichni dobře známe a
také prostředí je pro děti důvěrně známé. Proto neře. šíme žádné problémy s adaptací prvňáčků na cizí
prostředí a děti se okamžitě zapojují do všech činností, které jim jako škola nabízíme. Měli jsme radost, že
rodiče předškoláků, kteří navštívili výuku v rámci dne
otevřených dveří, odcházeli spokojeni a udělali si
obrázek o tom, jak probíhá vzdělávání ve třídě, kde
jsou spojené ročníky. Ráda bych v této souvislosti
uvedla, že výuka spojených ročníků je zavedena např.
i v Základní škole Dřevnická ve Zlíně v rámci vzdělávacího programu Montessorri, a dle sdělení v tisku si
rodiče velmi pochvalují. Rodiče ve větších městech
stále více oceňují menší žákovské kolektivy a rodinné
prostředí v těchto zařízeních.
V měsíci únoru začal u nás kurz keramiky nejen
pro děti a žáky naší školy, ale přihlásit se mohli i ti,
kteří již navštěvují druhý stupeň v Holešově. Kurz
pracuje pod vedením paní učitelky Sigrnundové
z TYMY. V tomto měsíci zde také naši žáci získali ve
výtvarné soutěži s tématem " Zima" následující ocenění:
1. místo: Vojtěch Zlámal - Vločka 1
2. místo: Michaela Odložilíková - Zimní strom
3. místo: Daniela Kaňová - Vločka 2
Tímto výčtem jste si zajisté všimli, že jsme získali
všechna tři místa, což je pro nás velmi příjemné
ocenění. Dále jsme se zapojili také do soutěže ve
psaní dopisů, kterou vypsala Česká pošta. Zde nás
svou prací reprezentují Barbora Cápíková a Kateřina
Škrabalová. Výtvarné práce jsme odeslali i do soutěže
Lidice 2011 k tématům Zde žiji a Místo, kde bych
chtěl(a) bydlet.
Žáci 4. a 5. ročníku si se zaujetím prohlédli výstavu v Muzeu Kroměřížska - a to Opičí král. Tato
putovní výstava byla zaměřena na poznávání dávných
legend a mýtů v Číně a připomněla také žákům loňskou světovou výstavu v Shanghaji.
Ani v měsíci březnu nezahálíme. Tradice masopustu jsme si připomněli uspořádáním tradičního
karnevalu, 28. března žáky 5. ročníku čekají srovnávací zkoušky a dále také matematická olympiáda.

Na duben připravujeme tyto akce:
1. duben - Noc s Andersenem a spaní ve
škole
4. duben - návštěva rymické knihovny
8. dubna - 16:00 hod. - kurz scrapbookingu výroba přání a drobných dárků ( i pro eřejnost). Pokud budete mít zájem, přihlaste se ve
škole-počet míst je omezen, kurzovné
150,-Kč.
13. dubna - pracovní dílny
20. dubna - třídní schůzky
26. dubna - ředitelské volno - školení ČČK
celého personálu
29. dubna - Den Salvátora - Otrokovice, integrovaný záchranný systém
Vypracovala: Mgr. Hana Pátková

Kalendář kulturních akcí
Rymice 2011
29.4.
30.4.
6.5.

pátek
sobota
pátek

8.5.
14.5.
21.5.
21.5.
22.5.
29.5.
3.6.
4.6.
5.6.

neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
pátek
sobota
neděle

24.6.
30.6.
3.7.

pátek
čtvrtek
neděle

29.7.
30.7.
19.8.
20.8.
21.8.
16.9.
27.10.
28.10.
3.12.
3.12.
10.12.
22.12.
24.12.
25.12.

pátek
sobota
pátek
sobota
neděle
pátek
čtvrtek
pátek
sobota
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
neděle

Stavění mája
Hasičská pouť
66. výročí od konce 2.svět.
války-uctění památky obětem
Oslava S.v. Floriána
Cyklistická vyjížďka
Taneční zábava- PRESS
Chovatelská výstava
Kácení mája- hraje Hanačka
Dětský den
Soutěž ml.hasičů
Hasičská soutěž o pohár starosty obce
Taneční zábava - Motus
Konec školního roku
SETKÁNÍ MUZIKANTŮ
RYMICE 20011, 7.ročník
Posezení s důchodci- Fanynka
Taneční zábava - Motus
Taneční zábava - Motus
Předhodová zábava
Hody - sousedská
Štafetový běh Rymicemi
Lampionový průvod
Zájezd do vinného sklepa
Obecní zabijačka + košt sliv.
Mikulášská besídka
Hlavní hon
Zpěv koled u ván. stromu
Vánoční troubení
Vánoční muzicírování

(podrobnější členění - zejména pořadatele a místo konání je
k dispozici na vývěsce obecního úřadu)

Obecní zabijačka, výstava prací dětí a žáků rymické školy,
košt slivovice 2010.
proběhly v sobotu 3. prosince v komornějším duchu než jsme byli zvyklí
z minulých let. Samotná porážka 240 kg vepře byla provedena už v pátek
aby návštěvníkům sobotního dopoledne mohly být nabídnuty zabíjačkové

-.

speciality již od samotného rána. Prodejní
výstava prací dětí a žáků rymické školy se
letos uchýlila do zasedací místnosti obecního úřadu. Počasí bylo již zimní - mráz a
sníh. Sobotní ráno bylo velmi chladné,
teplota v 7 hodin ráno -9,3 stC a během dne
vystoupila pouze k -3,7 stc. Mrazivě nízké
teploty byly asi jednou z příčin menšího zájmu občanů. Přišlo jich oproti minulým letům výrazně méně. Mráz však
neměl vliv na spokojenost těch kteří přesto přišli. Zejména účastníci další akce sobotního dopoledne (pro některé
celodenní) ,,Košt slivovice" mráz vůbec nevnímali. Odborná komise vyhodnotila po odpovědném zkoumání nedbajíce zdravotních rizik nejlepší slivovici roku 2010 pro oblast Rymice. Vítězem se stal pan Antonín Fuksa.
K zaslouženému vítězství blahopřejeme.

František Kukla

Několik rad Policie ČR
pro bezpečný domov
•
•

•
•
•
•

•

•

vždy zamykejte vstupní dveře do domu, bytu
pokud u dveří někdo zazvoní neotvírejte automaticky dveře, aniž se přesvědčíte, kdo za
nimi stojí
podívejte se kukátkem, používejte bezpečnostní dveřní řetízky
nenechte se nalákat na výhry, výhodné nabídky a nákup zboží
odmítnout služby a nabídky cizího člověka
není neslušné
nikdy nevpouštějte do domu či bytu cizí lidi,
ani ty, kteří Vás znají jménem nebo znají Vaše příbuzné - informace si mohli zjistit
z běžně dostupných zdrojů
nebojte se cizím lidem, kteří jsou neodbytní
říct: "Ne nemám zájem, odejděte od mého
domu či bytu a už mne neobtěžujte!"
Bude-li Vás cizí člověk i nadále obtěžovat,
zachovejte klid a volejte tísňovou linku ,,158"

prap. Zbyněk Rušikvas, prap. Otakar Stejskalobvodní oddělení Policie České republiky - Holešov

Hodina země
Hodina Země je každoroční
událost,
v okolních
zemích
celkem obvyklá, při které
se
lidé, města a firmy společně
HOIllNA ZEM(;
hlásí k ochraně klimatu. Jedná se
o hodinové zhasnutí světel, ať již veřejného osvětlení,
štítu firmy nebo ve vlastním obýváku.
K této akci se připojila i naše obec. Je to pouze symbolická věc - můžeme tak dát najevo své přání
na ochranu klimatu a snížení emisí kysličníku uhličitého. To je tedy vysvětlení k "výpadku" v sobotu 26.
března 2011 od 20:30 do 21 :30 SEČ.

60~~

Obecní úřad
důrazně žádá
všechny majitele psů, aby si své psy zajistili proti
samovolnému pobíhání po obci. Dále také upozorňujeme majitele psů, kteří své psy vodí na
vodítku, aby po nich uklízeli exkrementy na všech
veřejných plochách.

RYMICKÝ MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL

3. místo v okresní soutěži přípravek - sezóna 2009-2010
Po loňské úspěšné sezóně 2009-2010, kdy
naši nejmladší (přípravka Sokola Rymice) skončili
v okresní soutěži na pěkném 3. místě a mladší žáci
dokonce okresní přebor vyhráli jsme do následujícího
ročníku 2010-2011 přihlásili 2 mládežnická mužstva
- mladší a starší žáky.
Oba mládežnické týmy v podzimní části této
sezóny splnily naše očekávání, mladší žáci se usadili
na pěkném 2. místě se stejným počtem bodů, jako
vedoucí mužstvo Žeranovic.
Starší žáci podzimní
část vyhráli bez ztráty jediného bodu.
Přípravu na jarní část sezóny jsme zahájili
začátkem ledna v tělocvičně a posilovně Střední
policejní školy MV v Holešově. Myslím si, že budou
oba týmy dobře připraveny a naváží na podzimní
úspěšné výsledky.
Závěrem bych chtěl poděkovat trenérům
těchto mužstev za svůj volný čas, který věnují našim
mladým nadějím, rodičům dětí za bezplatnou dopravu na venkovní zápasy.
Do jarních bojů o body přeji našim mladým fotbalistům hodně gólů v sítích soupeřů a našim fanouškům
radost z dobrého fotbalu.

TABULKY PODZIMNÍ ČÁSTI
MLADŠí ŽÁCI
I.

Zeranovice
42: 11 21
2.
Rvmice
41: 10 21
19
3.
Elko Holešov B
38: 5
4.
Loukov
37: 19 18
Prusinovice
24: 17 14
5.
30: 40 13
6.
Chvalčov
Slavkov pod Hostýnern 25: 23 10
7.
8.
Bařice
17: 38 10
13 : 20 6
9.
DFK Holešov
8: 92
10. Lubná
O
Rymice - Slav kov pod Hostýnem 2 : 1 (Pavelec
Karel, Vilímek Marek)
Rymice - Prusinovice 1 : Op. (Kaňa Martin)
Rymice - Chvalčov 9: O (Kolařík Lukáš 3, Kovaříková Veronika 3, Kaňa Martin, Měrka Josef, PospíšiIík Jakub)
Rymice - Bařice 10 : 2 (Kovaříková Veronika 6,
Pospíšilík Jakub 3, Pavelec Karel)
DFK Holešov - Rymice 3 : 1 (Kaňa Martin)
Lubná - Rymice 1 : 14 (Vilímek Marek 4, Havelka
Kamil 2, Kaňa Martin 2, Pavelec Karel 2, Pospíšilík
Jakub 2, Janalík Josef, Kolařík Lukáš)
Rymice - Loukov 3 : 2 (Havelka Kamil, Polaštík
Václav, Vilímek Marek)
Elko Holešov B - Rymice 1 : Op.
Rymice - Žeranovice 1 : O (Polaštík Václav)

1. místo v okresním přeboru mladších žáků 2009/2010
STARŠÍŽ'CI
. A
A -s k upma
1. Rvmice
47: 7
2. Mrlínek
52: 9
Chvalčov
51 : 38
3.
4. Zalkovice
16: 28
16: 37
5. Kostelec u Holešova
12: 42
6. Břest
7. Bezměrov
6: 39

24
21
15
12
10
7
1

Kostelec u Holešova - Rymice 1 : 10 (Procházka
Jan 3, Topič Petr 2, Fuksa Marcel Kaňa Jaromír,
Matuška Radim, Novák Radek, Reissinger Martin)
Chvalčov - Rymice 4: 7 (Kaňa Jaromír 3, Kolář
Josef2, Procházka Jan, Topič Petr)
Rymice - Kostelec u Holešova 2: O (Procházka Jan
2)
Břest - Rymice O : 5 (Fuksa Marcel 2, Kaňa Jaromír
2, Procházka Jan)
Rymice - Chvalčov 6 : O (Kaňa Jaromír 4, Fuksa
Marcel, Topič Petr)
Rymice - Zalkovice 5: O (Procházka Jan 2, Kolář
Josef, Novák Radek, Reissinger Martin)
Rymice - Mrlínek 3 : 1 (Kaňa Jaromír 2, Procházka
Jan)
Bezměrov - Rymice 1: 9 (Procházka Jan 5, Kaňa
Jaromír 3, Fuksa Marcel)

TJ Sokol Rymice IV. třída sk. A podzim 2010
TABULKA PO PODZIMNÍ čÁSTI - MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Martinice
Mrlínek
Loukov
Komárno
Ludslavice
Kvasice B
Miškovice B
Zalkovice B
Břest
Zahnašovice
Rvmice
Pravčice
Mysločovice B
Hlinsko p.H.
Kostelec u H. B

50:23
72 :17
48:22
47:24
49:27
50:30
37:41
25:37
30:29
20:26
19:40
22:42
22:47
13:42
15:72

12
12
10
9
9
9
7
7
6
4
4
4
4
2

O

1

o
1
2
1
1
2
I
2
4
4
3
1
1
2

2
3
4
4
5
5
6
7
7
6
7
8
10
12
13

37
36
31
29
28
28
23
22
20
16
16
15
13
7
2

Střelci podzimní části
4 - Hausknecht Michal, Navrátil Jiří
3 - Mirinský David
2 - Bartalský Ján
1 - Dítě Jaromír, Fuksa Roman, Marek Antonín, Pruš
Petr, Šimčík Michal, Zapletal Zdeněk,

Radomír Hejniček st.

Matrika
Odpadní vody v obci
Stav k 1. 1. 2010

598

přistěhováni během roku 2010

21

odhlášeni

12

narozeno dětí

2

zemřelí občané
Stav k 1. 1. 2011

8
601

dospělí - počet žen

253

dospělí - počet mužů

236
39,7

věkový průměr
Rodlll}' dl. "oCtu dOtf

Svoz domovního odpadu, plastů a
otevření sběrného dvora v roce 2011

•
•
•

popelnice

plasty

sběrný
dvůr

13. dubna
čt. 28. dubna
II. května
25. května
8. června
22. června
pá. 8. července
20. července
3. srpna
17. srpna
31. srpna
14. září
čt. 29. září
12. říina
26. říina
9. listopadu
23. listopadu
7. prosince
21. prosince

12. dubna
st. 27. dubna
10. května
17. května
31. května
14. června
28. června
12. července
26. července
9. srpna
23. srpna
13. září
27. září
18. říina
I. listopadu
15. listopadu
29. listopadu
13. prosince
28. orosince

16.dubna
30.dubna
14.května
28.května
l1.června
25.června
9.července
23.července
ó.srpna
20.srpna
3.září
17.září

l.říina
15.říina
29.říina

Svoz popelnic probíhá každý lichý týden většinou ve středu.
Vývoz plastů probíhá většinou lx za 14 dní
v úterý.
Sběrný dvůr bude otevřen po dobu platnosti
letního času vždy lichou sobotu od 9.00 do
10.00 hodin.

V současné době dochází ke zpřísnění kontroly dodržování zákonů na ochranu životního prostředí,
mezi které patří i zákon Č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Součástí tohoto procesu je i povinnost obcí
vytvářet prostředky na údržbu a obnovu stávající
kanalizace. Této údržby a obnovy se musí zúčastnit
všichni (občané i firmy), kteří kanalizaci využívají.
Podle uvedeného zákona:
• odběratelem je vlastnik nebo vlastníci pozemku (stavby) připojené na kanalizaci (§ 2
odst. 5);
• přípojka kanalizace je samostatná stavba
mezi objektem odběratele a napojení do stokové sítě (obecní kanalizace) (§ 3 odst. 2);
• vlastníkem přípojky je odběratel (§ 3 odst.
3).
Obec jako majitel a provozovatel kanalizace má
povinnost udržovat kanalizaci v řádném stavu a podávat o tom pravidelná hlášení, Součástí těchto povinností jsou i stanovené rozbory odpadních vod. Vlastník kanalizace má také povinnost uzavřít písemnou
smlouvu s odběratelem na odvádění odpadních vod (§
8 odst. 6).
Aby obec mohla své povinnosti (v provozu kanalizace) řádně plnit, je nutná spolupráce odběratelů (vlastníků pozemků nebo staveb). Mezi povinnosti odběratelů patří:
• vlastník kanalizace (obec) má právo na úplatu za odvádění odpadních vod - stočné. Toto právo vzniká okamžikem vtoku odpadních
vod do kanalizace (§ 8 odst. 14);
• za neoprávněné vypouštění odpadních vod
se považuje vypouštění odpadních vod bez
uzavření písemné smlouvy (§ 10 odst. 2);
• za neoprávněné vypouštění odpadních vod
se rovněž považuje vypouštění odpadních vod
nesplňující podmínky kanalizačního (provozního) řádu (§ 10 odst.2).
Z uvedeného je patrný zvýšený tlak na obce ve
smyslu dodržování zákonů a uvedení stávající situace
do souladu s právním prostředím. V současnosti je
tímto myšleno především uzavření potřebných smluv
mezi vlastníkem kanalizace a odběrateli.
Pozn.: Do množství vypouštěných odpadních vod se,
v případě objektů určených pro trvalé bydlení, nezahrnují odvedené dešťové vody (§ 20 odst. 6).
Ing. Svatopluk Procházka

Sbor dobrovolných hasičů
•

Devadesáté narozeniny oslavil 2. února náš dlouholetý člen bratr pan Josef Horák. Členem rymického sboru je od roku 1953.
Tímto mu ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme
především hodně zdraví.
• Vodění medvěda - V sobotu 5. března pořádal sbor tradiční vodění medvěda. Letošní první kulturní počin se vyznačoval množstvím účinkujících, dobrou náladou, vysokou výtvarnou úrovní
masek i originální zvukovou kulisou. "Drahé" a často průvod
zdržující hudebníky vystřídal jedinečný samochodný hudební
systém "VARI" - s regulovatelnou hlasitostí nepřetržitého výkonu. Organizátoři tohoto březnového kulturního vrcholu zvolili
léty osvědčený postup, kdy celistvý průvod nejprve obcbází domy u hlavní silnice a poté, kdy pozornost průvodu klesá, se přesunuje do bezpečnějšího centra obce. Všem občanům i členům
hasičského sboru, kteří našli čas, vytvořit si masky a účastnit se průvodu patří poděkování.
František Kukla

Vítání občánků
Prodejna Agrodružstva

Roštění v Rymicích

zavedlo prodej čerstvého mléka do vlastních nádob. Cena je 1S Kč/litr.

~
~

Český svaz chovatelů

za

Rymice Vás zve na

výstavu drobného zvířectva, drůbeže a holubů v sobotu a neděli 21. a 22. května 2011

v areálu chovatelů v Rymicích
Josef Kaňa, předseda ZO

Rozlosování fotbalu III. třída sk. A
-jaro 2011
V neděli 23. ledna jsme do řad rymických občanů oficiálně přivítali dalšího slečnu Kateřinu Hamalovou.
Šťastný a spokojený život,
především hodně zdraví jí i rodičům
popřáli starosta, místo starosta obce i
děti rymické školy.

Tříkrálová sbírka

20.
2I.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

10.4.
17.4.
24.4.
1. 5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.

15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Zahnašovice - Rvmice
Rymice - Mrlínek
Kostelec u H. B - Rvrnice
Rvmice - Břest
Hlinsko
Rvmice
Loukov
Rymice
Kvasice
Rymice

p.H. - Rymice
- Komárno
- Rymice
- Mysločovice B
B - Rvmice
- Miškovice B

Odvoz domovního odpadu
Množství odpadu vyprodukovaného
(2010) podle jednotlivých druhů.
Zde je vysvětlení proč:
Svátek Zjevení Páně, lidově
"Třech králů ", odjakživa doprovázely
lidové zvyky. Na křesťanském Východě
se světí křestní voda a žehnají se řeky.
Ve střední Evropě je zvykem žehnání
domů, při němž se na dveře křídou píší
pfsmena C+ M+ B s udáním letopočtu.
V Čechách obvykle K +M+ B. Nejsou to
počátečni písmena jmen" Třech králů ":
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
Christus mansionem benedicat: Kristus
požehnej tomuto domu.
(zdroj: Wikipedie)

v Rymicích v minulém roce

Celkově zaplatila obec za odvoz, uložení či likvidaci odpadu
(směsný odpad, plasty, papír, sklo, velkoobjemový,nebezpečný
a
elektro odpad 373.643 korun. Na poplatcích za odpad (440 kč na
jednoho občana) bylo v loňském roce vybráno od občanů a podnikatelských subjektů 253.948 korun. Rozdíl tedy 116.695 korun je
hrazen obcí. Můžeme tedy napsat, že přibližně jednu třetinu nákladů
na likvidaci odpadu občanům či podnikatelům hradí obec.
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 Rymicich. Uzávěrka čísla 1.4. 2010, nákladem obecního úřadu v Rymicich v počtu 190 výtisků. Tato tiskovina neprošla jazykovou či
jinou úpravou @. #František Kukla

