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Vážení spoluobčané,

Setkáváte se s rymickým zpravodajem v letošním roce poprvé. Za uplynulý půlrok letošního roku proběhlo
spoustu zajímavých událostí. V naší obci zkoušíme nový způsob sběru plastových odpadů. Každý občan
si může za 5 Kč na obecním úřadě zakoupit žlutý pytel, do kterého může ukládat veškeré plastové
odpadky, které domácnost vyprodukuje a které se rozměrově do něj vejdou. Jednou za měsíc, většinou poslední úterý
v měsíci, tyto pytle vystavené před domy posbírají pracovníci technických služeb Holešov, tak jako se to děje
s popelnicemi. Tato služba se zavedla z několika důvodů. Ekonomickým důvodem je to, že technické služby se snaží
získat ještě více této vytříděné složky odpadu, o kterou je ve světě značný zájem. Za takovéto zvýšené množství
posbíraných plastů nebudou Obci Rymice příští rok technické služby účtovat žádné náklady za sběr skla, papíru ani
plastů a měli bychom ušetřit my všichni. Dalším důvodem je snížit množství ukládaného odpadu v popelnicích, neboť
jenom jeho uložení na skládku bez započtení dopravy činí 1000 Kč/tunu. I samotná doprava odpadků z popelnic je
dražší na skládku do Bystřice p. Hostýnem, než do třídírny plastů v Holešově. Posledním důvodem je zpřístupnit
pohodlnější třídění pro starší občany a pro ty, co mají kontejnery na tříděný odpad poněkud více vzdáleny od svých
domácností. Nadále však zůstává možnost ukládat plasty do žlutých kontejnerů k tomu určených, které se vyváží
jedenkrát za 14 dní většinou v úterý. Další úpravou v systému sběru odpadu bylo ujednocení množství nevytříděného
komunálního odpadu. Pokud občanům nestačí na jednu čtyřčlennou domácnost jedna popelnice, může si na OÚ
zakoupit černý pytel s logem Technických služeb Holešov a při svozu popelnic vystavit max. 1 takovýto pytel
s odpadky ke každé popelnici. Doufáme totiž, že se nám podaří zvýšit podíl vytříděných složek odpadu, abychom
v budoucnu nemuseli zvyšovat poplatky za odpad. Dále máte možnost ve škole a ve sběrném dvoře ukládat vyřazené
elektrospotřebiče (lednice, televize, pračky, sporáky, trouby, fény apod.). Taktéž škola sbírá starý papír, baterie a
mobily. V loňském roce takto vyhrála naše škola podzimní soutěž Recyklohraní , kdy vytěžila nejvíce surovin na žáka
ve Zlínském kraji. V souvislosti s odpady ještě jedna důležitá kritika. Kdo z občanů nemá doma kompostér či nemůže
jinak zlikvidovat posečenou trávu, nechť ji přiveze do sběrného dvora či na polní hnojiště za obcí. V žádném případě
tento materiál nesypejte do děr a kolejí v polních cestách. Z takového materiálu se po dešti stává smradlavá a mazlavá
hmota, která se po přejetí auta či traktoru opět vytlačí mimo tuto díru. Rovněž platí přísný zákaz vývozu odpadu do
Vápenky. Obec nechala prostor uvnitř vápenky srovnat tak, aby mohla být část tohoto prostoru osázena stromy a,
v žádném případě nedopustíme opětovný vznik černé skládky.
Naše obec jako jedna z mála vlastní a provozuje svoji kanalizační soustavu. Od 1. ledna 2002 je v platnosti
zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích. Podle tohoto zákona mají obce za povinnost zpracovat Plán
financování obnovy kanalizace. Ten se stanovuje jako hodnota celého kanalizačního díla podělená předpokládanou
životností. Výslednou částku si obec musí každoročně odkládat na případné opravy a modernizace potrubí. V našem
případě to činí 250 000 Kč ročně. Další zákonnou povinností je uzavřít se všemi majiteli napojených nemovitostí na
kanalizaci tzv. Smlouvu o odvádění odpadních vod a vybírat finanční částky za tzv. stočné. Tato povinnost měla být
splněna už do 31.12.2010. Obci hrozí za toto neplnění pokuta od Krajského úřadu ve Zlíně do výše 200 000 Kč. Proto
zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání 28.6.2012 schválilo uzavření takovýchto smluv s občany a stanovení
ceny za odvádění odpadních vod paušální částkou 200 Kč/osobu /rok. Smlouvy budou postupně uzavírány do konce
letošního roku. Splatnost stočného bude od roku 2013 zároveň s poplatkem za popelnici, tzn. do 31.3. daného
kalendářního roku.
V Rymicích v jarních měsících prováděla firma M-silnice opravu komunikace vedoucí na Količín. Tato
oprava byla součástí projektu výstavby dálnice Hulín – Břest, kdy firmy podílející se na této stavbě, měli za povinnost
z peněz určených na výstavbu dálnice opravit všechny objízdné trasy, po kterých se v době výstavby jezdilo.
pokračování na straně 2

Beseda s důchodci v pátek 27. července v 17 hodin
Hodová zábava 26. srpna od 13 hodin - Hulíňané

V Rymicích máme od 27.6.2012 zaměstnané 2 pracovníky na tzv. Veřejně prospěšné práce. Na ně bude obec čerpat
příspěvek ve výši 8.000 Kč/osobu po dobu 6 měsíců. Od června k nim přibude ještě pan Jindřich Fuksa. Do výše
uvedeného data pracovali tito pracovníci u nás na obci zdarma v rámci tzv. veřejné služby, aby mohli dostávat
příspěvky z úřadu práce.
V letošním roce jsem podal několik žádostí o dotace, které jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Celkové
Požadovaná Dotace
Poskytovatel
Název akce
náklady v Kč
dotace
v%
Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a
MAS Moštěnka
1 527 326
1 147 744
75
zeleně k autobusové zastávce v Rymicích
Ministerstvo pro
Víceúčelové hřiště s umělým trávníkem
1 655 389
400 000
24
místní rozvoj
Ministerstvo pro
Infrastruktura k 6 RD U hřiště
1 334 020
300 000
22
místní rozvoj
Ministerstvo pro
Restaurování kamenné sochy Ježíše s podstavcem v
128 920
90 000
70
místní rozvoj
Rymicích a terénní úpravy okolí
Zlínský kraj
Rekonstrukce komunikace
1 240 889
495 000
40
Z těchto dotací nám přiznali pouze jedinou, a to Víceúčelové hřiště, které má vyrůst mezi Ekodrillem a
areálem OÚ. Rekonstrukce chodníku u zastávky započne na podzim po dokončení výstavby posledního rodinného
domu v této lokalitě a bude ho provádět firma Zemstav Morava Kroměříž. Rovněž na podzim bude započata výstavba
komunikace k RD u hřiště. V letošním roce musíme přiznanou dotaci proinvestovat a tak provedeme položení
obrubníků a dokončení podkladních vrstev. Vrchní asfaltový povrch položíme do 3 let až po dostavbě RD. V měsíci
červenci započne rekonstrukce komunikace u Machovského. Tuto stavbu bude realizovat firma ELSO-systém
z Fryštáku. V rámci této rekonstrukce bude i zpevněn břeh přiléhajícího potoka, vyměněno silniční podloží a
vyměněny obrubníky. V závěru bude položena vrchní asfaltová vrstva. Vytěžený stávající podkladní materiál
využijeme na zpevnění cesty k šatnám na místním fotbalovém hřišti. Zde jsme brigádně odvozili zeminu z této
podmáčené cesty a místo ní přijde zmiňovaný materiál. Jako vrchní vrstvu použijeme výfrezky z opravované
količínské cesty, které jsou zatím uskladněny na parkovišti.
Poslední dotací, která se již začala realizovat je restaurování sochy Ježíše, která stojí za Humny směrem
k Vápence. Restaurátorská firma René Seifried z Olomouce si sochu již převezla do ateliéru k renovaci a to dne
2.7.2012. Dementuji tímto fámy o ukradené soše, které se začaly šířit Rymicemi. Dílo bude vráceno zpět nejpozději
30.9.2012.
Zastupitelé na svém 14. zasedání zvolili nového místostarostu Obce, kterým se dne 6.6.2012 stal Tomáš
Odložilík. Ten se zároveň vzdal funkce předsedy finančního výboru a na jeho místo byl zvolen Milan Hausknecht.
Letos proběhlo v našem areálu OÚ několik kulturních akcí. Tou největší byl 8. ročník Setkání muzikantů. Po
loňském nepříznivém počasí, kdy za venkovní teploty 15°C a vytrvalého deště dorazilo 150 návštěvníků, se počasí
letos umoudřilo zase tak, že venkovní teploty dosahovali až 35°C. K lepšímu prožitku nepomohli ani připravené stany
a tak v úmorném vedru dorazilo asi 400 hostů. Akci, na které postupně vystoupili Májovanka, Bojané, Hanačka a
Fryštácká javořina, uváděl Karel Hegner. Nejvzácnějším hostem byl letos spolu s poslancem Josefem Smýkalem i
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Tímto bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě,
průběhu a následném úklidu podíleli a bez kterých by se tato akce nemohla konat.
Se Zlínským krajem souvisí ještě jedna záležitost. Obec si požádala právě Zlínský kraj o to, aby na nás
převedl budovu Sýpky sousedící s areálem OÚ. Vše by mělo proběhnout kladně a naše obec by postupně v této
budově mohla vybudovat kulturní sál pro pořádání různých akcí. Prozatím největší místností u nás je sál hasičské
zbrojnici, který pojme až 80 lidí, ale je nevhodně pro starší spoluobčany umístěn v patře budovy. Pro pořádání oslav
můžete využít chovatelnu nebo nově zrekonstruovanou budovu (včetně kuchyňky) TJ Sokol Rymice na fotbalovém
hřišti, která taktéž pojme až 60 lidí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se starají o obecní plochy před svými domy, tzn., že je
sekají, okopávají a čistí od plevelů. Kdysi to bývalo samozřejmostí. Obecní pracovníci se pak mohou věnovat údržbě
okolních ploch kolem obce, jako jsou polní cesty, humna, potoky a ostatní zanedbávané plochy, které k obci patří.
Příjemné prázdniny vám přeje starosta obce
Ing. Martin Bartík

Nákupní zájezd do Polského Těšína
Obecní Úřad Rymice pořádá dne 14. 7. 2012 autobusový zájezd do Polského
Těšína. Cena za dopravu při plném obsazení autobusu činí 200 Kč/osobu.
Kontaktní osoba: Tomáš Odložilík. telef. 603 552 268.

Z jednání obecního úřadu
(usnesení obecního úřadu) za dobu od
září 2011 do dubna 2012)
Usnesení č. 5/2011 ze 7. zasedání ze dne 8. 9.
2011
Schválilo:
ověřovatele zápisu Tomáše Odložilíka a Vlastimila
Kolaříka.
členy návrhové komise Miroslava Kuželu a
Ing.Svatopluka Procházku.
program zasedání zastupitelstva.
rozpočtové opatření číslo 3/2011.
záměr obce o pronájmu Bistra od 9.9.2011.
pronájem Bistra paní Režné a to do 31.12.2011
záměr obce prodat pozemek p.č. 272/40 o výměře
1088 m2 za cenu 250,-Kč m2 tj. 272.000,-Kč za
účelem stavby rodinného domu.
záměr obce prodat pozemek pč. 703/11 o výměře 176
m2 za 150,-Kč/m2 Tj. 26.400,-Kč.
záměr obce prodat část pozemku p.č. 703/10 za cenu
150,-Kč/m2.
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na parcelu číslo
272/40.
žádost ředitelky školy o udělení výjimky z počtu žáků
Základní a Mateřské školy Rymice pro rok 2011/2012
a to o jednoho žáka méně.
smlouvy o výpůjčce: Marie Horáková-výuka
angl.jazyka, Soukr.umělecká škola D-MUSIC
Kroměříž-výuka hudební nauky a hra na hudební
nástroje, Nela Bartolomeu-cvičení fit salsa
s posilováním a Marcela Zimmermannová hra na
hudební nástroj.
účast na dražbě rodinného domu čp.32
žádost pana Josefa Cápíka o příspěvek na vybudování
vjezdu u čp. 100
vyřešení majetkových vztahů p.č.338/22 a následné
odkoupení pozemků na rozšíření cesty (za Novotným).
vytyčení označníků na polních cestách v Rymicích
kudy povede hypostezka.
smlouvu o dílo s firmou Rapos, která provádí výměnu
střechy a střešních oken nad obecním úřadem
Usnesení č. 6/2011 ze 8. zasedání ze dne 26.10. 2011
Schválilo:
Ověřovatele zápisu Romana Plška a Ing. Svatopluka
Procházku.
Členy návrhové komise Vl. Kolaříka a Josefa
Bakalíka.
Program zasedání zastupitelstva.
Návrh změny územního plánu č. 1.
Záměr obce prodat parcelu 703/9 o výměře 838 m2 za
450,-Kč za m2.
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní pozemku 703/9 o
výměře 838 m2 za cenu 450,-Kč za m2 s Josefem
Leskovjanem, Vrbí 163/25, Troubky.
Zaslat přihlášku do Fishe 1 programu Leader:
Pohledná vesnice – Krásnější region.
Vypořádání podílového spoluvlastnictví
s Pozemkovým fondem ČR, parcely č.144/17 o
výměře 53 m2 a to způsobem „vypořádání
spoluvlastnického podílu převodem“.

Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově
čp.4. Nájemcem je Václav Netroufal, Družba 1189
Hulín. Nájemné je 1.500,-Kč měsíčně plus
spotřebovaný plyn za 14,-Kč/m3 a spotřebovanou
elektřinu za 4,-Kč /1KWh.
Koupi budovy čp. 2 – bývalá sýpka za 1,-Kč a přilehlé
zahrady za cenu obvyklou od KÚ Zlín.
Vybudování 3 kanalizačních přípojek, úprava 3
kanalizačních šachet a 2 silničních vpustí firmou
Zemstav Kroměříž v ceně 80.000,-Kč.
Usnesení č. 7/2011 ze 9. zasedání ze dne 15.12. 2011
Schválilo
ověřovatele zápisu Milana Hausknechta a Vlastimila
Kolaříka.
členy návrhové komise: Tomáše Odložilíka a Josefa
Bakalíka.
program zasedání zastupitelstva
Rozpočtového opatření č.4/2011.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních
poplatcích.
Rozpočtové provizorium hospodaření obce Rymice
pro rok 2012 do doby schválení řádného rozpočtu a to
ve výši 1/12 neinvestičních výdajů z roku 2011 s tím,
že investiční akce se nesmí zahajovat.
fakturaci nákladů na vybudování kanalizačních
přípojek majitelům stavebních pozemků p. č. 703/4,
703/8, 703/9, 703/12, vše v k. ú. Rymice.
že od 1.4.2012 bude svoz domovního odpadu kromě
popelnic pouze v černých pytlích s logem TS Holešov,
které budou k zakoupení za cenu 10 Kč za 1 kus.
Vzalo na vědomí:
pokyn k provedení řádné inventarizace majetku a
závazků za období roku 2011 a to k 31. 12.2011
v organizačním útvaru č. 1 Obec Rymice a
v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Rymice.
Usnesení č. 1/2012 z 10. zasedání ze dne 3. 2. 2012
Schválilo:
ověřovatele zápisu Milana Hausknechta a Romana
Plška.
členy návrhové komise: Tomáše Odložilíka a Josefa
Bakalíka.
program zasedání zastupitelstva
Rozpočtového opatření č.5/2011.
ořez stromů u zastávky na návsi firmou Radovana
Kučery z Holešova za 1130 Kč za ks včetně DPH.
demolici domu č.p. 32 v Rymicích.
směnu části pozemku v k. ú. Rymice p. č. 703/10 (cca
343 m2) za část pozemku p. č. 704/1 (cca173 m2)
majitele Davida Mašlaně z Třebětic pod podmínkou,
že náklady na vypracování geometrického plánu a
vklad nemovitosti do KN uhradí pan Mašlaň.
vyplacení přeplatku nájemného za roky 2010 a 2011
za užívaný pozemek p.č. 322/3 v k. ú. Rymice firmě
Agrova Prusinovice a.s. ve výši 27 450 Kč.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s firmou E.ON Distribuce, a. s .
na pozemcích parcelní číslo 79/3, 81/2 a 82/3 v k. ú.
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Rymice.
Rozpočet Obce Rymice na rok 2012 s příjmy ve výši
6.743.900 Kč a výdaji ve výši 10.053.250 Kč. Rozdíl

3.309.350 bude financován z úspor na bankovním účtu
obce.
odkoupení projektové dokumentace na rekonstrukci
sýpky zpracované firmou PIKAZ Kroměříž od
Zlínského kraje do částky 30.000 Kč.
poskytnutí bezúročné půjčky občanskému sdružení
OO Českého svazu včelařů Kroměříž ve výši 570.643
Kč se splatností do 30.6.2013.
nákup id. ½ spoluvlastnického podílu na parcele v k.
ú. Količín p. č. 144/17 od pozemkového fondu ČR a
uhrazení nákladů spojených s oceněním pozemku a
návrhu na vklad do KN.
Usnesení č. 2/2012 z 11. zasedání ze dne 10. 4. 2012
Schválilo:
ověřovatele zápisu Josefa Bakalíka a Svatopluka
Procházku.
členy návrhové komise: Tomáše Odložilíka a
Vlastimila Kolaříka.
program zasedání zastupitelstva.
Smlouvu o dílo č. 68/2012 s firmou Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a. s. na provedení odběrů a
chemických rozborů odpadních vod vypouštěných
z výustí obecní kanalizace do Rymického potoka.
Smlouvu číslo 2012014 o nakládání s komunálním
odpadem s firmou Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozhodlo:
o pořízení územního plánu Rymice v souladu s § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Schválilo:
žádost obce o pořízení územního plánu Rymice dle § 6 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Určilo:
v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v
platném znění zastupitele Ing. Martina Bartíka, pro plnění
úkolů v rozsahu stavebního zákona při procesu pořizování
územního plánu Rymice.
Schválilo:
zrušení pořizování změny č. 1 územního plánu
Rymice.
Schválilo Smlouvu o dílo 12/2012 s Ing. arch.
Vladimírem Dujkou na zpracování Územního plánu
Rymice.
směnu pozemků dle geometrického plánu č. 58525/2012: obec přenechá panu Davidovi Mašlaňovi,
bytem Třebětice díl a) o výměře 315 m2 vzniklý
oddělením od parcely p. č. 703/10 a pan Mašlaň
přenechá obci Rymice díl d) o výměře 190 m2 vzniklý
oddělením od parcely p. č.704/1 vše v k. ú Rymice.
Pan Mašlaň uhradí náklady s tím vzniklé, tzn.
vypracování Znaleckého posudku za účelem výpočtu
daně z převodu nemovitosti, zápis do KN, a jelikož
získá do vlastnictví hodnotnější pozemek, uhradí i daň
z převodu nemovitostí.
rozdělení zisku v příspěvkové organizaci Základní
škola a Mateřská škola Rymice z hospodaření roku
2011 ve výši 8 388,61 Kč následujícím způsobem: 6
tisíc Kč převézt do fondu odměn a 2 388,61 Kč
převézt do rezervního fondu.
Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Rymice a cvičitelkou
Hanou Krajcarovou, bytem Slavkov pod Hostýnem

163 na vypůjčení tělocvičny v Základní škole a Mat.
škole v Rymicích pro cvičební účely.
Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0477/2012/STR
se Zlínským Krajem. Dotace z této smlouvy ve výši
495 tisíc je určena na akci „ Rekonstrukce místní
komunikace v Rymicích“.
příspěvek Patrikovi Bartíkovi ve výši 10 000 Kč na
sportovní činnost a propagaci obce.
příspěvek Římskokatolické farnosti Rymice na opravu
osvětlení věžních hodin kostela sv. Bartoloměje v
Rymicích ve výši 8 000 Kč.
Souhlasné prohlášení, ve věci získání fotbalového
hřiště na pozemkové parcele č. 614/6 v k. ú Rymice o
výměře 13 261 m2 do vlastnictví Obce Rymice od
České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a to dle ustanovení § 2
odst. 1 písm. a) zákona č. 172/1991Sb.
Usnesení č. 3/2012 z 12. zasedání ze dne 25. 4. 2012
Schválilo:
ověřovatele zápisu Josefa Juráška a Milana
Hausknechta.
členy návrhové komise: Josefa Bakalíka a Svatopluka
Procházku.
program zasedání zastupitelstva.
zpětný odkup pozemku p.č. 703/5 v k. ú. Rymice od
manželů Staňkových za cenu 450 Kč/m2 .
firmu Zemstav Morava s.r.o. jako dodavatele na
rekonstrukci chodníku, veřejného osvětlení a zeleně
k autobusové zastávce v Rymicích.
Smlouvu o dílo s firmou Zemstav Morava s.r.o. na
rekonstrukci chodníku, veřejného osvětlení a zeleně
k autobusové zastávce v Rymicích.
nabídnout částku 138 680 Kč za pozemky nabízené
k prodeji Zlínským krajem a to na základě znaleckého
posudku č. 4923_23/12 vypracovaného Ing. Hostašou
dne 18.4.2012.
prominutí poplatku za odpad 17 osobám přihlášeným
k trvalému pobytu na ohlašovně Obecního úřadu
v Rymicích na č. p. 4 pro rok 2012.
příspěvek pro děti nastupující 1.9.2012 do prvního
ročníku ZŠ v Rymicích ve výši 1 000 Kč na žáka.
zveřejnění záměru na pronájem Bistra v Rymicích.
Usnesení č. 4/2012 z 13. zasedání ze dne 2012
Schválilo:
jako ověřovatele zápisu Romana Plška a Vlastimila
Kolaříka.
členy návrhové komise: Jos. Juráška a Jos. Bakalíka.
program zasedání zastupitelstva.
záměr prodat pozemek p. č. 703/5 v k. ú. Rymice za
cenu 450 Kč/m2.
Smlouvu o pronájmu bistra Rymice paní Soni
Janalíkové od 1.6.2012.
zápis v kronice Obce Rymice za rok 2011.
Schválilo Smlouvu o dílo s vítěznou firmou ELSO
systém spol. s r. o. z Fryštáku na realizaci stavby
Rekonstrukce místní komunikace v Rymicích.
Schválilo podání připomínky k ÚP Holešov –
vymezení plochy pro cyklostezku podél komunikace
II/490 vpravo ve směru Rymice – Holešov.

Školní rok 2011-12 v Rymicích
Tak jsme dnes ve škole opět zjistili, že celý školní rok
velice rychle uběhl a máme před sebou jeho závěr. Děti
se samozřejmě moc těší na prázdniny a co si budeme
povídat, i pedagogové a ostatní pracovníci školy se těší
na dovolenou, kdy načerpají novou energii pro

následující období. Jako každý rok, i teď bychom se
chtěli zamyslet nad naší prací, vyzdvihnout naše
úspěchy, probrat případné nedostatky.
Za největší ocenění naší práce považujeme velmi
kladné hodnocení České školní inspekce, 1. místo ve
Zlínském kraji a 3. místo v republice v podzimní
soutěži v Recyklohraní. Za body, které jsme získali jako
odměnu, jsme pořídili do školy novou kopírku a
digitální fotoaparát. Naše děti také vzorně
reprezentovali školu v řadě soutěží, a to výtvarných,
recitačních i literárních. Konkrétně:
Barunka Horáková z prvního ročníku získala 1.
místo ve výtvarné soutěži " Hradní strašidla", kterou
pořádalo Středisko volného času Atlas v Přerově.
V lednu 2012 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže
pořádané Střediskem volného času Tymy v Holešově.
Naši žáci získali tato ocenění:
1. místo - Jana Kříž ( za 2 práce - "Ptáci v zimě",
"Sněhulák")
2. místo - Michaela Odložilíková ( "Paní zima")
3. místo - Marie Matyášová ("Strom")
Cena poroty za 1. místo
- Filip Kolek ("Fantazie I.")
- Michal Syřena ("Fantazie II")
A mateřská škola získala v této soutěži kolektivní
ocenění.
Josef Měrka získal 1.-3. místo v kraji v matematické
olympiádě pro 3. ročník, které se účastnilo 801 žáků.
Pracovníci odboru školství Zlínského kraje a
pedagogicko psychologické poradny vyhodnotili
nejlepší preventivní programy. Jsme moc rádi, že
pokračujeme i nadále ve vysokém standardu v této
oblasti a letos jsme se opět dostali mezi ty nejlepší.

Naše škola byla ohodnocena za volnočasové aktivity,
školní projekty, intenzivní práci s dětmi, komunitní
kruhy, ukázkové hodiny a vzdělávání pedagogů.
Mimo tyto aktivity jsme se zúčastnili testování škol
pořádané MŠMT, kde podle vyhodnocení naši žáci mají
velmi kvalitní znalosti v oblasti matematiky a českého
jazyka. Mezi oblíbené akce školy patří také pobyt ve
škole v přírodě (letos jsme si po delší době opět

prohlédli Beskydy), rodiče se mohli dvakrát za rok
podívat přímo do výuky, několikrát také proběhly
pracovní dílny a to nejen pro děti, ale také pro rodiče,
popř. širokou veřejnost. Mateřská škola nadále
prohlubuje program mateřské školy podporující zdraví a
byla za tuto oblast hodnocena jako příklad dobré praxe i
Českou školní inspekcí.
A co bychom ještě mohli zlepšit? Určitě
musíme dále pracovat se vztahy mezi konkrétními
dětmi, snažit se eliminovat některé jejich nevhodné
výrazy, nadále chceme pokračovat – myslím si – ve
velmi dobré spolupráci s rodiči, obcí a dalšími
organizacemi.
Přejeme Vám všem krásnou a příjemnou
dovolenou a těšíme se již teď na naše nové školáčky,
kteří k nám nastoupí v pondělí 3. září a to v plném
počtu osmi žáčků, do mateřské školy nastoupí stejný
počet nových dětí. Současně přejeme všem našim
„vycházejícím“ žákům, aby pokračovali ve svých velmi
dobrých studijních výsledcích na jiných školách, a tak
reprezentovali nejen školu, ale také obec odkud
pochází. Také jim děkujeme za úspěšnou reprezentaci
školy v řadě sportovních, kulturních, výtvarných a
pěveckých akcích.
V závěru bych chtěla ještě poděkovat paní
Lence Škrabalové a paní Ivě Kaňové za opravdu
přínosnou práci ve školské radě, novým členům panu
Aleši Přikrylovi a paní Pavle Odložilíkové přeji, aby
navázali na práci odcházejících členek a tím přispěli
k nadále se prohlubující spolupráci mezi školou, rodiči
a obcí.
Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy

Sokol Rymice – úprava kabin

Na podzim minulého roku byla naší TJ přiznána dotace podaná prostřednictvím MAS Partnerství
Moštěnka. Dotace činila 420.750 korun. Jejím účelem byla modernizace šaten a klubovny, především
však technického zázemí. Zvenčí dostaly kabiny nový kabát, vyměnili jsme všechna okna i dveře po celé
budově, nově nalepena lepenka na střeše, nové okapy i svody, nově položena dlažba vedle a za
budovou. Nejvíce změn a také vynaloženého úsilí se však ukrývá uvnitř. Obnovu si po létech zasloužily
rozvody elektřiny i vody. K nepoznání je vybavení kuchyňky i bufetu, obklady stěn i nové podlahy.
K nejrevolučnější změně však došlo v oblasti toalet. Současný počet dvou byl po zralé úvaze rozšířen na
stávající tři. Zcela nově bylo vybudováno i technické zázemí včetně čerpadla a elektrických ohřívačů
vody. Na zdárném výsledku, jehož hodnota o mnoho přesahuje poskytnutou dotaci, má zásluhu práce
našich členů. Na tomto místě, chceme tedy ještě jednou všem, kteří pomáhali, poděkovat.
Milan Hausknecht, Tomáš Odložilík

Důrazně žádáme majitele psů, aby si své miláčky řádně zabezpečili proti volnému
pobíhání po ulici. Očůráváním a rozhrabáváním záhonků ničí fasády budov a
výsadbu před nimi. Pokud se stížnosti občanů na tento jev budou opakovat,
budeme nuceni zavolat odchytovou službu a psy necháme převézt do útulku.

70. výročí od založení organizace chovatelů drobného zvířectva
V letošním roce 9. srpna 2012 uplyne 70 let od založení naší organizace, ustavena
byla původně v Količíně, zakládající schůze se uskutečnila v hostinci pana Antonína
Foukaly 9. srpna 1942. „Prvním předsedou byl tehdy zvolen Alois Nesvadba, prvotní
kapitál činil 376 korun. V říjnu téhož roku byla ve dnech 10. a 11. pořádána první výstava.
Tato výstava se setkala s velkým ohlasem, který měl význam i pro rymické občany, kteří se
do organizace hlásili. Na první valné hromadě 24. ledna 1943 jsou za členy přijati Julius
Kaňa, Josef Velcl, Josef Tománek, Jaroslav Vičík a učitel na zdejší škole Josef Zapletal,
který byl zároveň zvolen místopředsedou. Ještě téhož roku se v květnu koná v zahradě
hostinského pana Foukala druhá výstava. Do spolku vstupují i chovatelé z okolních obcí a v lednu 1952 dochází
také k ustavení holubářského odboru. Vůbec první výstava v Rymicích se konala v květnu roku 1974 v parku
tehdejšího Místního národního výboru“. Pořádání chovatelských výstav se k radosti naší i spoluobčanů udržela do
těchto dní. V této historické vzpomínce je potřeba zmínit dlouholetého člena pana Richarda Marka, který ve funkci
předsedy pracoval obětavě pro náš spolek pod dobu dlouhých třicetišesti let. I nadále pokračuje drobná
každodenní práce chovatelská, máme ve svých řadách mladé chovatele a věřím, že i v budoucnu bude zájem o chov
drobného zvířectva a holubů stejný jako dnes. Přeji všem našim členům – mladým aby je neopustilo nadšení, těm
starším aby je „neopouštělo“ zdraví zdárně pokračovat v tradici.
Josef Kaňa, předseda ZO
V článku použit text z projevu Jana Pospíšila na oslavách 65. výročí naší organizace)Naše stránky tedy včetně historického shrnutí p. Jana
Pospíšila i zakládacího zápisu z roku 1942 můžete najít na internetu na adrese www.rymice.cz pod nabídkou spolky/chovatelé

Oslavy osvobození obce 4. května 2012

Sbor dobrovolných hasičů
Soutěž o pohár starosty obce - 3. června 2012
Družstvo mužů skončilo z 22 zúčastněných sborů na
11. místě s výsledným časem 19,95 s (čas vítěze 17,23
– Vrbětice).
Družstvo žen – 6. místo, účastnilo se celkem 11
družstev, výsledný čas 20,34 (čas vítězů 16,54 –
Radíkov)

podzim vyrazit za kulturou opět a třeba i do Prahy na
nějaký ten muzikálek.

Vítání občánků
Do řad nových rymických občanů jsme přívítali
další nové malé spoluobčany:
1. dubna: Tereza Antošová, František Barot, Vít
Kratochvíl, Pavla Onderková,
24. června: Tadeáš Navrátil, Natálie Plhalová,

Myslivecké sdružení Olší
zvažuje uspořádat na přelomu září a října zájezd
do Lednice – prohlídka zámku a parku, spojený při
návratu s návštěvou vinného sklepa

Přípravy na oslavy 120 let školní
budovy

Soutěž o pohár starosty sboru – 2. června 2012
v rámci 11. ročníku Středomoravského poháru
mládeže v kategorii starší žáci skončilo družstvo
Rymice A na 3. místě s časem 14,49 (družstvo Rymice
B nebylo kvalifikováno), čas vítězů 12,89 s - Sazovice.

Absolventská práce – Obec Rymice
Na obecním úřadu je k nahlédnutí absolventská
práce sl. Lady Novotné, věnovaná historii Rymic.
Autorka ačkoliv není rodačkou ani rymickou občankou,
historie, památky i současnost Rymic ji zaujala natolik,
že jí věnovala svou absolventskou práci.

Matematický úspěch Josefa Měrky
z rymické školy
Josef Měrka získal 1. místo v celostátním
měřítku v mezinárodní soutěži Matematický klokan
v kategorii Cvrček, což je kategorie žáků 3. ročníku.
Pepík do celostátního kola postoupil z krajského kola,
kde také získal 1. místo. Jsme na něho velmi pyšní a
pochvalu jistě zaslouží i paní učitelka Janíková, která
ho matematiku vyučuje.
Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy

Obecní zájezd do divadla
V sobotu 16.června uspořádal po delší době
Obecní úřad Rymice zájezd do Městského divadla Zlín
na představení Brouk v hlavě. Řidič pan Josef Cápík
všech 40 účastníků výletu pohodlně dopravil tam i zpět.
Přes vydatné vedro si myslím, že se kulturní akce
vydařila a pokud by byl zájem, mohli bychom na

u příležitosti stodvaceti let školy – nové školní
budovy zamýšlí obecní úřad vydat vydat „brožůru“,
jenž by se věnovala nejen škole, ale i historii obce
dávné i nedávné. Obecní úřad tedy prosí občany, zda by
nezapátrali v šuplících, skříních, na půdách. Máme
zájem o fotografie, nověji filmy (filmové pásy, kazety
VHS, nové elektronické záznamy), pozvánky,
plakáty, obrazy, diplomy, programy výstav, zápisy,
deníky – prostě všechno co má nějakou souvislost
s obcí, s děním v obci, školou.
Žádáme o pouze o krátké zapůjčení, abychom
si mohli pořídit kopie. Tedy během jednoho, dvou dní
jsme schopni vám je vrátit zpět. Vyjímkou jsou filmové
pásy a kazety VHS, jejich „přepis“ trvá přibližně 2
týdny. Pomozte nám vytvořit historický archiv obce.

Povodně a setkání muzikantů
U příležitosti letošního 8. setkání muzikantů
jsem si uvědomil, že tato tradice měla v Rymicích i
„nultý“ ročník. Na pozvánce z roku 1997 stojí: „Obecní
úřad v Rymicích si Vás dovoluje pozvat v neděli 6.
července 1997 do parku za obecním úřadem na
Přehlídku dechových hudeb“ Účastníci: Břestská
strécovská, Hulíňané, Morava ZUŠ Hulín, Rusavjanka,
Veselka. Od sobotního odpoledne však neustále hustě
pršelo, všem účastníkům se tehdy muselo vzkázat, že se
přehlídka ruší. Do Rymic tak přijela pouze kapela
Veselka. V roce 1997 se otvíral opravený park obecního
úřadu a na jaře toho roku začalo fungovat bistro.
Mgr.František Kukla

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
Rymice. Internetová adresa: www.rymice.cz

Uzávěrka čísla 06.7.2012, nákladem obecního úřadu v počtu
200 výtisků. Tato tiskovina neprošla jazykovou či jinou
úpravou ☺. #Mgr. František Kukla

