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Vážení spoluobčané,

vítám Vás na stránkách rymického zpravodaje a chtěl bych Vám podat informace o dění na obci.
Nejprve se zmíním o podaných a připravovaných žádostech o možné dotace na určité akce v obci.
1, Myslím si, že největší investiční akcí v letošním roce je pokračování další, již třetí etapy rekonstrukce místní
komunikace za školou. Tato třetí část má začátek u Přívarového a bude končit u bývalého Useinového. Finanční
náklady na tuto rekonstrukci jsou spočítány na 1 034 000 Kč. Polovinu nákladů činí dotace z programu POV
Zlínského kraje. Tato akce by měla začínat již kolem 20. dubna a bude ji provádět fa. Strabag.
2, Na fond kultury Zlínského kraje obnova kulturních památek byla směřována naše žádost na opravu Kamenného
kříže u hlavní cesty na Nivě. Celková oprava tohoto kříže bude 87 000 Kč. Oprava není závislá na přidělení dotace.
Práce by se měli zahájit začátkem června.
3, Ke konci ledna byla podaná žádost na ministerstvo kultury ČR o přidělení dotace na dovybavení naší knihovny
novým počítačem. Tato dotace nám byla minulý týden přislíbena a činí 75% tj.15 000Kč.
4, Do konce února byla možnost podat žádost na Zlínský kraj na dotaci na podporu územních plánů. Této možnosti
jsme využili, naše dokončení nového ÚP nás bude stát v tomto roce 200 000 Kč. Možnost dotace je až 80%, ale
výsledky ještě nebyly vyhlášeny. Nový územní plán, na který hodně z nás čeká, by měl začít platit, jestli nedojde
k nepředvídatelným událostem, na konci tohoto roku.
5, Není to tak jednoduché, jak nám někdy naše média popisují, dosáhnout na Evropské dotace a realizovat z těchto
dotací rozumný projekt v obci. I přesto v nejbližších dnech budeme podávat žádost do evropských fondů o
přidělení možné dotace na projekt „Centrum volného času a aktivit v Rymicích“ (multifunkční hřiště u areálu O.ú.
včetně nového zázemí pro muzikanty). Podle vypracovaného projektu jde o důstojný stánek pro různá sportovní
využití jak pro mladé tak i pro starší. Cena této akce se pohybuje kolem 15 000 000 Kč.
6, Všichni dobře víme, že převážná část zeleně v naší obci je hodně přestárlá a žádnou okrasu v obci již nedělá.
V lednu byl zpracován projekt na rekonstrukci zeleně v obci, který řeší jak kácení starých dřevin, tak novou
výsadbu. Vynaložené náklady by činily bezmála 6 000 000 Kč. Máme předjednáno, že tento projekt spojíme s více
projekty do hromady. Proto byla zpracována projektová dokumentace na 1500 m2 chodníků. Tato rekonstrukce je
spočítána taktéž na 6 000 000 korun. K tomu přibude oprava komunikace v obci, jednalo by se vybudování cesty
pod tvrzí na parkoviště a dokončení cesty v Žabínku. Tato žádost do Evropských fondů musí být zpracována do
konce října.
7, Taktéž veřejné osvětlení a místní rozhlas v naší obci není ve stoprocentním stavu. Byly zpracovány veškeré
podklady k možné rekonstrukci a vypracován investiční záměr. Tyto podklady z naší žádostí o možnou dotaci byly
odeslány na ministerstvo financí ČR.
8, Vodní plocha (rybník) kolem vzrostlá zeleň, odpočinkové zóny. Takový projekt by se měl vytvořit pro lokalitu
Hejnice od mostu po levé straně směrem k remízu na výměře 2 hektarů. Tento záměr je na samém začátku, v
měsíci květnu budou osloveni dva majitelé pozemků o možnosti odkoupení do vlastnictví obce. Na tento projekt je
možno zažádat o dotaci na ministerstvu zemědělství, kde také budeme ke konci roku naší žádost předkládat.
Pokračování na straně 2
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30. dubna od 17 hodin se uskuteční před Obecním úřadem Stavění
mája
3.května Hasičská pouť na sv. Hostýně v 7.30h. odjezd autobusu
4.května oslava sv. Floriána patrona hasičů v 8 hodin sv. mše za
živé a zemřelé hasiče z Rymic a Količína

7.května Pietní akt 63. výročí ukončení 2 světové války. Od 17.00
hodin průvod od školy ke kostelu k hrobu padlých vojínů.

•
•

1.června Kácení mája od 14 hodin areál Obecního úřadu
8. června soutěž mladých hasičů

9, Obnovitelné zdroje energie - sluneční elektrárna - takto uvažuje obecní zastupitelstvo, které podpořilo záměr
vybudování sluneční elektrárny v obci. Pro tento záměr jsou rezervovány pozemky v novém územním plánu. Zatím
se však zvažují různé varianty řešení stavby, možní spolumajitelé a také možnosti financování.
10, Ke konci měsíce dubna bychom rádi začali z dokončením veřejného osvětlení a rozhlasu v části obce u hřiště
tj.od pana Jiřího. Kani po pana Lad.Přívaru. Na tomto úseku přibude 6 nových stožárů veřejného osvětlení. Stavbu
bude provádět firma Miroslav Kunc, vynaložené finanční náklady budou činit 150 000 Kč.
11, Za přispění složek v obci a možná i obecní brigády bychom chtěli z rekonstruovat chodník před velkou
hospodou a vybudovat před ní tři místa na možné zaparkování osobních aut pro návštěvníky hospody. Dále, již rok
odkládána oprava určité části betonového soklu na hřbitovní zdi a samotný vjezd na hřbitov, asfaltový vjezd by se
měl nahradit zámkovou dlažbou.
V areálu O.ú.by mělo dojít k přeložení určitých částí chodníků, oprava osvětlení a obložit dlažbou přední stěnu
bufetu.
12,Stavební pozemky na Nivě 6 parcel které obec prodávala za 250Kč/m 2 mají nového majitele. Je nám známo, že
z šesti majitelů začne pět stavět v první polovině letošního roku. Na další stavební lokalitu si bude muset obec
počkat až do nově schváleného ÚP a to je konec roku 2008. Stavební lokalita by měla vyrůst směrem na sousední
obec Količín po pravé straně.
Tímto jsem Vám vážení občané chtěl jen v kostce přiblížit naše záměry doufejme, že většinu záměrů se nám podaří
postupně realizovat.
Josef Fuksa starosta obce

Tříkrálová sbírka
Nová ředitelka naší základní školy
se uskutečnila v sobotu 5. ledna.
Samotného
zastoupení
dálných
mudrců se ujali: Radek a Martin
Hejníčkovi, Josef Kaňa nml., Pavel Kaňa, Jiří
Malošík,
Daniel
Odložilík.
Doprovod
tříkrálových družin ing. Martin Bartík a starosta
Josef
Fuksa. Během sobotního dopoledne
přispěli naši spoluobčané částkou 14.253 korun
(13.707 korun v roce 2007). Všem dárcům
mnohokrát děkujeme.
Mgr. Kukla František

Od 11. února 2008 je novou ředitelkou
rymické školy Mgr. Hana Pátková. Před nástupem
působila Mgr. Hana Pátková na na České školní
inspekci, zlínském inspektorátu. Do jejího působení
na naší škole jí přejeme hodně štěstí

Ocenění pro pana Jana Očadlíka
Na výroční schůzi mysliveckého sdružení
Olší předal starosta pan Josef Fuksa panu Janu
Očadlíkovi u příležitosti jeho 50. bezplatného odběru
krve pamětní list a malou upomínku.

Vesnice roku 2008
Dne 4. března 2008 proběhlo vyhlášení již
14. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro
místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz
měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov,
ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do
společenského života v obci. I naše obec se do této
prestižní soutěže přihlašuje.
Chtěl bych Vás vážení občané
požádat a taktéž spolky v naší obci, aby jste byli
nápomocni při úklidu před svými domy a na
prostranství obce.
Fuksa Josef, starosta obce

Mgr. Kukla František

Z jednání obecního úřadu
usnesení obecního úřadu) za dobu od října
2007 do února 2008)

Usnesení č. 8/2007 z 8. října 2007
schválilo
• Prodej 3 pozemků p.č. 272/17 pro bytovou
výstavbu (Niva)
• Koupi pozemku p.č. 257 k.ú. Rymice
• Rozpočtové opatření č. 4/2007
• Finanční příspěvek TJ Sokol Rymice
20.000,- Kč
• Odepsání pohledávek za odpad od občanů,
kteří již nemají trvalý pobyt v Rymicích
• Změnu dopravního značení v části Hejnice
neschválilo
• Jednací řád zastupitelstva Obce Rymice
vzalo na vědomí
• Protokol o měření hluku v době pořádání
taneční zábavy v areálu OÚ
Usnesení č. 9/2007 z 5. prosince 2007
schválilo
• Úhradu za vypracování studie inženýrských
sítí VO a MS.
• Prodej zahrady p.č.17, LV 499 v k.ú. Rymice
• Složení inventarizačních komisí
• Smlouvy na hrobová místa
• Rozpočtové opatření č. 5/2007
• Rozpočtové provizorium na rok 2008
• Jednací řád obce
• Prodej pozemku pro byt. výstavbu RD. za
250,- Kč/m2 manželům Petře a Davidu
• Dočkalovým Holešov .
• Schválilo příspěvkové organizaci Zš a Mš
převod zisku roku 2006 ve výši
• 24 116, 32Kč. do rezervního fondu.
vzalo na vědomí
• Dění v rymické škole, 19. listopadu bylo
vyhlášeno výběrové řízení na ředitele školy.
• Uskutečnění obecní zabijačky a kulturní akce
ke konci roku.
Usnesení č. 10/2007 ze 7. ledna 2008
schválilo
• rozpočet obce na rok 2008
• uvolnění finančních prostředků z úspor z
minulých let na opravu komunikace v obci
do výše 600 000,- Kč
• podání žádostí o opravu sochy a o opravu
místní komunikace
• podání žádosti na opravu komunikace za
školou
• rozpočtové opatření č. 6/2007
plné znění zápisu i usnesení najdete na www.rymice.cz/
aktuální zápis + usnesení je pak vyvěšeno ve vývěsce OÚ)

Usnesení č. 11/2008 z dne 25. února 2008
schválilo
• Navýšení kapacity ve školní výdejně stravy
• Smlouvu na provozování vodovodu firmou
VaK Kroměříž
• Prodej pozemku p.č.17 o výměře 2290 m2 za
částku 50 Kč/m2
• Převedení zisku ZŠ a MŠ Rymice za rok
2007 do rezervního fondu
• Zahrnutí záměrů obce do nového územního
plánu a to: výstavbu fotovoltaické
elektrárny,výstavbu biocentra s vodní
plochou, plochu výroby na pozemcích p.
Chytila a výstavbu sportovní střelnice
• Vyškrtnutí zesnulého p. Zdeňka Přikryla ze
seznamu dlužníků za odpady
• Smlouvu provozování Bistra na rok 2008

Rozvrh otevření kontejneru
3.května
14. června
26. července
23. srpna
4. října

17.května
28. června
9. srpna
6. září
18. října

31.května
12. července
20. září
1. listopadu

Ovocné stromy v obci před 75 lety.
Kolik ovocných stromů a jaké se nyní pěstují
v rymických zahradách si netroufám odhadnout. Jak
to vypadalo v naší obci před 75 lety se můžete dočíst
v kronice obce v zápisu z roku 1933 (na straně 76).
Stav byl tedy tento: 53 třešní, 647 jabloní, 710 hrušní,
3331 švestek, 30 slív, 169 ořechů, 22 meruněk, 333
rybízových keřů, 105 angreštů. Srovnání není možné,
nyní se podobná šetření neprovádí asi by to někteří
z nás považovali za zásah do soukromí. Z počtu
jednotlivých stromů výrazně vystupuje počet švestek.
V tehdejší době se ale většina úrody švestek vařila na
povidla, destilovalo se spíše výjimečně. Na opačném
konci jsou meruňky. Ani tehdy, stejně jako dnes
tomuto stromu nepřály naše klimatické podmínky,
především vysoké zimní mrazy a vpády chladného
severozápadního vzduchu v předjaří a na jaře. Je
třeba vzít v úvahu i rekordní zimu 1928/1929, kdy
pravděpodobně mnoho meruněk a také ořešáků nejen
u nás bylo poškozeno silnými mrazy.
Zajímavá by mohla být i odrůdová skladba
ovocných stromů. O pěstovaných odrůdách se zápisy
v kronice nezmiňují. Představu o pěstovaných
odrůdách si budeme moci za pár let udělat v sadu,
který před několika lety
vysadilo Muzeum
Kroměřížsko vedle „knihovny“. Historická štěpnice
byla vysazena na podzim 2005 a najdete tam odrůdy .
Hadrníčka, Kolčava, Sudetská reneta, Parlérovo,
Řentáč.
Mgr. Kukla František

Dění v základní a mateřské škole
V plynulých dvou měsících Základní škola a
Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž pořádala
několik akcí jak pro žáky a rodiče, tak pro veřejnost.
V mateřské škole již tradičně probíhají
společná odpoledne s maminkami, v základní škole
zase proběhly třídní schůzky s rodiči a dětmi.
V rámci tohoto odpoledne rodiče měli možnost
zhlédnout ukázkovou hodinu zaměřenou na rozvoj
matematické gramotnosti. Dle zpětného ohlasu se
domníváme, že tato akce splnila svůj účel. Pro
širokou veřejnost paní Malošíková zajistila kurz
pletení košíků, jehož pokračování je naplánováno na
pátek 6. června v odpoledních hodinách. Bude se
opět konat ve škole a všechny zájemce srdečně
zveme.
Škola společně s obyvateli Rymic se také
zapojila do mezinárodního projektu „ Brýle pro
Afriku“. Celkem jsme získali 82 dioptrických brýlí a
doufáme, že je brzy využijí ti, pro které je tato
zdravotnická pomůcka nedostupná. Současně
tlumočím poděkování všem, kteří naši akci podpořili.
V rámci oslav Dne dětské knihy jsme
uspořádali pod záštitou pana starosty společnou akci
s obecní knihovnou. V tento den nás navštívil i
loutkoherec, na jehož vystoupení přijely i děti s paní
učitelkami z Mateřské školy Roštění.
Za vydařenou akci můžeme také považovat školní
projekt „ Putování za literárním světem“, který
proběhl ve spolupráci s místním kronikářem panem
Pospíšilem a opět s paní knihovnicí. paní Kuželovou.
V současné době již dokončujeme literární
práce do projektu „ Svět očima dětí“ a připravujeme
se na oslavu Dne matek, školu v přírodě a
doprovodné akce k 115. výročí založení základní
školy a 35. výročí založení mateřské školy.
Fotografie a bližší informace z našich akcí jsou
k nahlédnutí na webových stránkách obce.
V závěru bychom ještě chtěli poděkovat za
podporu obce, rodičů i široké veřejnosti. Naše
spolupráce je na velmi dobré úrovni a naší snahou
bude ji nadále podporovat a rozvíjet.
Za pracovníky školy
Mgr. Hana Pátková, řed. školy

SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍ UPRAVENÝ KVĚTINOVÝ
DŮM A PŘEDZAHRÁDKU.

Fotovoltaická elektrárna v Rymicích ?
Od prosince minulého roku uvažuje obecní
zastupitelstvo o vybudování fotovoltaické elektrárně.
Úvahy odstartovala nabídky firmy zabývající se
výstavbou fotovolt. elektráren. Zástupci obecního
úřadu přijali pozvání na výstavu Infotherm do
Ostravy, prohlédli si i výstavbu elektrárny
v Ostrožské Lhotě. Zdá se, že stavba těchto zařízení
je pro investory velice zajímavá, stát sice
neposkytuje dotace na jejich výstavbu, za to ale
zaručuje po dobu 20 let výkupní cenu 15 Kč za 1
kWh .
V obecním zastupitelstvu jsou zamýšlena 2 řešení:
• přistoupit na návrh investora, souhlas se
zařazením pozemků do územního plánu
k stavbě fotovolt. elektrárny, pomoc při
výkupu pozemků – přínos pro obec : firma
by ročně poskytovala částku 200 tisíc korun
z jednoho instalovaného 1MW při ploše
2,5 hektaru
• vlastní výstavba elektrárny, potřeba úvěru
u banky (1MW výkonu elektrárny = 133
miliónu korun celkových nákladů),
splácení úvěru ze zisku z provozu elektrárny,
stát v loňském roce poskytoval dotace na
výstavbu ve výši 20%
Životnost technologie elektrárny je 30 let.
Dočasné vynětí ze zemědělské půdy na které
elektrárna stojí je možné jen na 25 let. Praktická
životnost elektrárny může tedy být maximálně 25 let.
Je potřeba připomenout, že o zařazení pozemku do
územního plánu pro výstavbu fotovolt. elektrárny již
v minulém roce žádal pan Vlastimil Chytil.
V současnosti v našem nejbližším okolí již vznikají
3 tyto objekty a to na okraji Hulína.
Mgr. Kukla František

Rozlosování fotbalu II. třídy
skupina A
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
12.

27. 4.
3. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6

16:30
14:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Komárno – Rymice
Kostelec u H. – Rymice
Rymice – Pravčice
Tučapy – Rymice
Rymice – Kyselovice B
Žalkovice B – Rymice
Rymice – Loukov
Hlinsko p. H. - Rymice

Soutěž bude vyhlášena 1.června

Vyhodnocena bude nezávislou komisí
15. srpna.Tři nejlepší budou oceněni

Fuksa Josef starosta obce

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 ú ř ad v Rymicích. Uzávěrka č ísla
18.4. 2008, nákladem obecního ú ř adu v Rymicích
v po čtu 150 výtisků.

