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Vážení spoluobčané,

chtěl bych v tomto článku zrekapitulovat, co se událo za uplynulých 9 měsíců a co nás ještě čeká
v naší obci. Z větších kulturních akcí si připomeňme výstavu místních chovatelů, víkendové soutěže
hasičů v požárním útoku a kácení máje, které proběhly na přelomu května a června. Všechny tyto akce
proběhly za krásného a teplého počasí. Bohužel největší rymická kulturní akce již takové štěstí neměla.
Letošní 7. ročník Setkání muzikantů se vůbec nevydařil, neboť celá neděle 3. července propršela a
venkovní teplota pouze 18°C přilákala pouze 150 nejodolnějších příznivců dechovek. Beseda se seniory na konci
července a hodové zábavy již na tom, co se týká počasí byly lépe.
Obec Rymice na jaře uspěla s žádostí o dotaci na výměnu střešní krytiny a oken na budově OÚ. Zlínský
kraj nás podpoří částkou 280 000 Kč. Celkové náklady budou ve výši 569 285 Kč. Realizace této akce proběhne od
15.9. do 15.11.2011 a bude ji provádět holešovská firma Rapos. Po tuto dobu bude okolo OÚ postaveno lešení a
pohyb chodců okolo budovy bude proto omezen, za což se občanům omlouváme. Další žádosti o dotaci podala
obec do MAS Moštěnka. Letos však MAS nepodporovala investiční akce obcí do chodníků a komunikací, ale činnost místních spolků a organizací. Za Rymice se sešly v MAS 4 žádosti. Obec Rymice chtěla pořídit nákup 9 místného mikrobusu pro dopravu našich dětí na fotbalové a hasičské soutěže. Děti by si to určitě zasloužily, neboť fotbaloví mladší žáci skončili v okresním přeboru v uplynulé sezóně na 4. příčce a starší žáci na 3. místě. V hasičském
středomoravském poháru starší žáci Rymice B obsadili 8. příčku a Rymice A celý letošní ročník vyhráli. Děkuji
tímto trenérům všech mládežnických družstev za obětavou práci pro naši mládež. Bohužel jsme s projektem nákupu mikrobusu neuspěli. Neuspěl ani projekt na opravu varhan v kostele, který předkládal farní úřad Rymice. Uspěla
však Tělovýchovná jednota Sokol Rymice s projektem na modernizaci šaten. Obdrží 90% dotaci ve výši 420 750
Kč. Okresní svaz včelařů uspěl s projektem na vybudování „Včelí dům a medová zahrada“ v Hejnici. Tato akce
bude podpořena dotací 90% a to 570 546 Kč. Obě organizace však nemají dostatek vlastních prostředků na vybudování akcí a požádaly zastupitelstvo naší obce o bezúročné půjčky do doby, než jim po realizaci staveb dotaci poskytne MAS.
V Žabínku jsme nechali provizorně opravit komunikaci zastříkáním děr. V září ještě vyspravíme vymleté
cihly a kameny v okolí mostu u Minářového. Vím, že se tyto provizorní opravy občanům nelíbí a chtěli by mít před
svými domy nový a rovný povrch vozovky, ale zpracovaný projekt na tuto část komunikace, zpevnění přilehlého
břehu potoka a opravu mostu obnáší náklady ve výši 3,5 milionu Kč. Z vlastních zdrojů nemůžeme celou akci hradit sami, proto hledáme vhodný dotační titul. Vyspravili jsme také polní cestu od Pospíšilové zahrady po novostavbu Jiřího Janalíka. Obnovili jsme písmo na náhrobních kamenech vojáků z 2. světové války u kostela. Chtěli jsme i
vyspravit základ pod přilehlým pomníkem, který se naklání, ale přivolaný jeřáb si s ním neporadil. Proto tuto opravu svěříme raději odborné restaurátorské firmě.
12. září 2011se obec potřetí zúčastnila dražby nemovitostí pana Chytila č. p. 32. Dům s 5778 m 2 zahrady a
2
3792 m polí získala za částku 400 000 Kč. O budoucnosti nemovitosti a zahrady ještě není rozhodnuto, ale zvažujeme demolici objektu a výstavbu nových RD. Dále má Obec Rymice nabídku od Zlínského kraje na odkoupení objektu bývalé sýpky mezi OÚ a T vrzí. Jelikož se s budovou již několik desetiletí nic neděje, zvažuje zastupitelstvo
odkoupení této budovy. Prozatím zjišťujeme finanční podmínky nákupu.
Místní spolky podpořily naši obec svojí činností, když na jaře hasiči předláždili 60 m2 chodníků, myslivci
pomohli vykácet náletové keře a dřeviny na polní cestě za Olším, sportovci vykáceli stromy v odvodňovacím příkopu od Ponížilů, který se bude v nejbližší době prohlubovat a čistit. Chovatelé mají naplánovánu brigádu na měsíc
říjen. Všem složkám za to děkuji. Od 7. září obec zaměstnala další 2 pracovníky, na které dostáváme příspěvek od
úřadu práce. Spolu se současnými 2 zaměstnanci provádí čištění Rymického potoka v Hejnici.

Ing. Martin Bartík, starosta obce
 V sobotu 29. října pořádá Myslivecké sdružení Olší Rymice a Obec Rymice zájezd
do vinného sklepa. Zájemci se mohou přihlásit u Jana Lysáka.
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Zamyšlení nad uplynulým školním
rokem
I když už nám všem začal nový školní rok,
chtěla bych se krátce zamyslet nad uplynulým školním rokem. Během celého období jsme se snažili o
to, aby Vaše děti získaly nejen spoustu vědomostí,
ale také dovedností a správných návyků, které pak
budou moci rozvinout v dalším svém životě. Domnívám se, že naše škola se svým většinou výbornými
výsledky velmi dobře prezentuje nejen na Holešovsku, ale určitě jsme se doslali i do podvědomí celého
Zlínského kraje. Svědčí o tom zajisté ocenění
hejtmana Zlínského kraje za prevenci sociálně patologických jevů. Opět se potvrdilo, že práce v menších
kolektivech je produktivnější, což se projevilo i při
srovnávacích scio testech. Stálo by za zamyšlení i pro
rodiče, proč v celorepublikovém průměru vykazují
žáci malých škol (do 50 žáků) v těchto testech lepších
výsledků než ve školách větších. Tyto závěry potvrzují již dlouhodobou snahu pedagogů, aby kolektivy
v jednotlivých třídách byly méně početné s možností
individuálního přístupu k žákům. I když se někteří
rodiče v minulém období obávali výuky ve spojených
ročnících, výsledky dotazníkového šetření v naší škole hovoří o velké spokojenosti jak s péčí v mateřské
škole, tak i ve škole základní. Samozřejmě nás také
zajímá, jak si vedou naši žáci po přestupu ve vyšších
ročnících a máme vždy velkou radost, když na ně
slyšíme chválu z jednotlivých holešovských škol.
T aké rodiče nám sdělují, že jejich děti zde nemají
žádné výukové problémy a spousta z nich patří
k nejlepším v jednotlivých třídách.
Na ukázku uvádím některé z výroků rodičů
z dotazníkového šetření, kteří na otázku, zda by dali
dítě znovu do naší školy uvedli že ano, protože:
• Je to blízko, cítí se tu dobře, rodinná atmosféra
• Škola na vesnici mi připadá taková domáčtější
• Dobrý kolektiv, nemusí dojíždět, dobré výsledky školy
• Výhoda malých kolektivů, větší samostatnost
žáků, škola je v místě bydliště
• Kvalitní výuka, bližší přístup učitel-žák,
vstřícná komunikace učitel-rodič, mnoho
mimoškolních zájmů
• Spokojeni s výukou i mimoškolní činností
• Protože lepší škola tu v okolí není
• Odpadá dojíždění, výuka na dobré úrovni
• Byli jsme se vším spokojeni
• Oceňujeme klid v celé škole, dítě je rovněž
klidné. Rodinná atmosféra, pohoda. Vstřícné
jednání, profesionální vedení chodu školy,
stálé inovace (školní hřiště, akce školy),
chválím a oceňujeme úctu k rodičům.
• Pro správný způsob výuky a výchovy dětí

•

Protože je málo dětí a učitelé se mohou dětem více věnovat
• Líbil se nám přístup a vedení školy, dítě bylo
spokojené, výuka ho bavila, vyhovoval i
menší počet dětí ve škole. I výběr kroužků
pro děti a každý rok škola v přírodě byla perfektní, tak jako výlety a exkurze.
Chci rodičům poděkovat za tak krásné ohodnocení naší základní školy a ujistit je, že v takto nastaveném trendu budeme i nadále pokračovat.
V podobném velmi pozitivním duchu se neslo i
hodnocení práce vyučujících v mateřské škole.
A co nového chystáme pro Vaše děti v novém
školním roce? Určitě zachováme nabídku zájmových kroužků, plavání žáků 4. a 5. ročníku,
spoustu školních projektů, účastí jak ve vědomostních, literárních, hudebních a výtvarných
soutěží. T ěšíme se na společná setkání na různých akcích – v nejbližší době to bude další Štafetový běh Rymicemi, Den zdraví, rukodělný
kurz svárovský – výroba šperků atd. O přesných
termínech Vás budeme včas informovat.
V závěru bych chtěla všem dětem, žákům i jejich
rodičům popřát klidný a úspěšný nový školní rok,
a aby naše spolupráce byla i nadále na tak kvalitní úrovni jako doposud.
Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy

Dotace od Zlínské
Zlínského kraje
Obecní úřad v Rymicích uzavřel se Zlínským
krajem smlouvu o poskytnutí
finannční podpory ve výši
280.000,- korun což je
49,18% z celkově vyprojektované částky na stavební práce 569.285 korun. Podle projektu nazvaného „Výměna střešní krytiny a střešních
oken budovy Obecního úřadu v Rymicích“ se
nahradí 6 střešních oken a 161 m2 krytiny včetně
střešní izolace. Je třeba také dodat, že ve smlouvě v článku 2 Doba realizace stojí: „realizace
projektu musí být ukončena nejpozději k datu 30.
11. 2011“ T ašky na střeše obecního úřadu se
rozpadávají, ač jsou staré nejvýše 25 let, nekvalitními střešními okny zatéká nejen přímo do
kanceláří OÚ ale i do prostor půdy. Rekonstrukce
je tedy nutná a pomoc Zlínského kraje více než
vítaná.

Počet lidí bez práce v Rymicích a okolních
obcích k 31. červnu 2011
Rymice
Roštění
Kostelec u H.
Pravčice
Němčice

počet nezaměstnaných
17
20
56
34
16

míra nezaměstnanosti v %
6,88
5,67
12,44
9,24
9,04
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Z jednání obecního úřadu
(usnesení obecního úřadu) za dobu od listopadu
2010 do června 2011)
Usnesení č. 1/2010 z 1. ustavujícího zasedání ze dne 12. listopadu 2010
Schválilo:
• Program zased ání
• Zapisovatele a ověřov atele zápisu
• Tajnou volbu starosty a místostarosty
Zvolilo: v souladu s §84 odst. 2 písm.m) zákona 128/2000
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
• Ing. Martina Bartíka (n ar. 9.9.1972) do funk ce
starosty obce Rymice
• Pana Miroslava Kuželu (nar.16.11.1956) do funkce místostarosty obce Rymice
Usnesení č. 2/2010 z 2. zasedání ze dne 20. 12. 2010
Určilo:
• že ověřovatel em zápisu bud e pan Vl astimil Kolařík a pan Roman Plšek.
Schválilo:
• členy n ávrhové komise: Ing. Pro cházku a T. Odložilíka
• program zas edání zastupitelstva
• Schválilo zřízení tříčlenn ého kontrolního výboru,
který bude pracovat ve složení: Vlastimil Kolařík,
Josef Bakalík a Roman Plšek
• předsedu kontrolního výboru Vlastimila Kolaříka
•
zřízení pětičlenného fin ančního výboru, který
bude pracovat ve slo žení: Tomáš Odložilík, Ing.
Procházk a, Josef Jurášek, Milan Hausknecht a
Ing. Fuit
•
předsedu fin ančního výboru Tomáše Odložilíka
•
měsíční odměnu pro místostarostu Miroslava
Kuželu ve výši 4600,- Kč
•
měsíční odměnu pro předsedy kontrolního a finančního výboru ve výši 1444,- Kč
•
měsíční odměny pro ostatní členy kontrolního a
fin ančního výboru, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva obce ve výši 1150,- Kč
• roční odměnu pro členy výborů, kteří zároveň
nejsou členy zastupitelstva, ve výši 500 Kč.
• Dodatek č.5 k e „Smlouvě o dílo 2002/021a o poskytování služeb sb ěru, přeprav ě a zajištění odstranění odpadu objednav atele a jeho uložení“
s Technickými službami Holešov.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu s e zří zením stavby „Prodloužení STL plynovodu, plynovodní přípojky pro 7
RD Rymice, U hřiště parc.č.703/1, číslo stavby
RWE 41727, včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vyty čovacích bodů“ s JMP Net, s.r.o.
Brno. Věcné břemeno bude zapsáno na pozemcích p.č. 703/3, 706/7, 759/2 v k.ú.Rymice
• Rozpočtové opatření č.5/2010
• Rozpočet obce Rymice na rok 2011
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o p ronájmu prostor
v budově č.p. 4 k provozování hostinské činnosti
s Agrodružstvem Roštění
• Finanční plán obnovy kanalizace v obci Rymice
• Smlouvu o výpůjčce školní tělo cvičny p anu J.
Fuksovi ml. za účelem tréninku ml.hasičů

•

Dodatek č. 2 k e Zřizovací listině Zákl adní a mateřské školy Rymice.
• Smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Obcí
Rymice a ZŠ a MŠ Rymice
Jmenuje:
• Ing. Martina Bartíka jako zástupce Obce Rymice
ve Svazku obcí pro hospodaření s odpady.
Zmocňuje:
• Starostu Ing. Martina Bartíka zastupováním obce
Rymice v MAS – Partnerství Moštěnka, o.s..
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 při pořizování územn ě plánov ací dokumentace obce Rymice a jejich změn v rozs ahu příslušných ustanovení
stavebního zákona.
Usnesení č. 1/2011 z 3. zasedání ze dne 24. 1. 2011
Určilo:
• ověřovatel em zápisu bude pan Svatopluk Procházk a a pan Milan Hausknecht.
Schválilo:
• členy náv rhové komise: Josefa Bak alíka a Tomáše Odložilíka.
• program zas edání zastupitelstva
• kupní smlouvu č. 121001172 na úplatný převod
plynárenského zařízení v e vlastnictví obce Rymice firmě JMP Net, s.r.o. Brno za cenu 181.506,Kč
• Smlouvu o zřízení práva odpovíd ajícího věcn ému
břemenu za účelem zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy (pilíře, skříně a k abelové vedení NN) dle g eometrick ého plánu č. 574-117
1/2010 s firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice . Smlouva se týká pozemků p.č.
758,715/4, 703/3, 764/1, 706/7, 703/4, 703/9 ve
vlastnictví Obce Rymice.
• vyčlenění fin ančních prostředků ve výši max.
300 000 Kč na spolu fin ancování projektu „ Výměna střešní k rytiny a ok en budovy Obecního
úřadu Rymice“ z rozpočtu Ob ce Rymice n a rok
2011. Tento rozpočet byl schválen 20.12.2010 a
uvedená částka je pod označením „3636 6121 –
spoluúčast na projektech“ .
• Místní program obnovy venkova obce Rymice na
roky 2011 – 2014
Ro zhodlo:
• vyloučení z pořizování změny č. 1 územního plánu Rymice lokality označen é v zadání A1,A2,A3,
A9 a A10 a o doplnění lokality označené
v územním plánu jako ploch a VX2 a n avazující
plocha bydlení za účelem změny funk čního využití na plochu umožňující bydlení a občanskou
vybavenost.
Usnesení č. 2/2011 z 4. zasedání ze dne 21. března 2011
Schválilo:
• ověřovatel e zápisu Tomáše Odložilíka a Romana
Plška.
• členy náv rhové komise: Ing. Procházku a Milana
Hausknecht a.
• program zas edání zastupitelstva
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•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (stavební zákon) Zadání
změny č. 1 územního plánu Rymice v předloženém znění.
Rozpočtové opatření č. 1/2011
Přidělení zisku z hlavní činnosti ve výši
33.509.22 Kč, vytvořeného v kalendářním roce
2010 příspěvkovou organizací Základní a mateřská škola Rymice do: Fondu odměn 10.000,- Kč a
do Rezervního fondu 23.509,22 Kč
prominutí úhrady poplatku za odpad na rok 2011
čtyřem osobám. Jedná se o: Barboru Hromadovou, Kateřinu Markovou a její dceru Sofii Petuelli
a o Lenku Janečkovou – Faciníkovou
Dotační program na podporu rekonstruk ce a výstavbu vjezdů (Referenční číslo: DT 1/2011) a jeho pravidla
smlouvy s dechovou hudbou Miločanka a
s občanským sdružením Hanačk a
žádost Patrika Bartíka o finanční dar na jeho sportovní činnost ve výši 10 000 Kč.
žádost pana Čecha o pronájem části pozemku p.
č. 718/1 ve vlastnictví obce Rymice, o výměře 25
m2 za účelem zřízení a provozov ání letní zahrádky. Nájemné bude ve výši 100Kč/25m2/měsíc.
Smlouvu s Muzeem Kroměřížska o umístění vodovodní přípojky k č. p. 104 (bývalá knihovna)
do pozemku 155/1 v k. ú. Rymice.
záměr Agrod ružstva Roštění používat prostory
bufetu a dvorku na OU Rymice k provozování
mini zpracovny masa.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby. Smlouva
bude uzavřena pod číslem 1211001105/148633
s firmou JMP Net, s.r.o.

Usnesení č. 3/2011 z 5. zasedání ze dne 23. května 2011
Schválilo:
• ověřovatel e zápisu Josefa Bakalíka a Romana Plška.
• člena návrhov é komise Tomáše Odložilíka a
Ing.Svatopluka Procházku.
• program zas edání zastupitelstva.
• na základě podmínek Dotačního programu na
podporu rekonstrukce a výstavbu vjezdů (DT
1/2011) příspěvek v horní hranici 7.000 Kč těmto
občanům, kteří si podali žádost: Fuksa Antonín
Rymice čp.180 Kč 7.000,-; Petrskovský Jiří Rymice čp.191 Kč 7.000,- a Lysák Jan Rymice
čp.181 Kč 7.000,-.
• účast na dražb ě nemovitosti Rymice čp.32 s tím,
že horní hranice pro dražbu ze strany obce bude
1.200.000 Kč.
• rozpočtové opatření č. 2/2011.
• částku ve výši 15.360 Kč na prohloubení příkopu
u Ponížilového.
• nákup travní sekačky AL-KO 470 BRV
v hodnotě 11.990 Kč.
• zápis v místní kronice za rok 2010.
Usnesení č. 4/2011 z 6. zasedání ze dne 20. června 2011
Schválilo:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

ověřovatel e zápisu Josefa Bakalíka a Vlastimila
Kolaříka.
člena návrhov é komise Tomáše Odložilíka a Ing.
Svatopluka Procházku.
program zas edání zastupitelstva.
pana Pavla Olšanského z Holešova jako nového
nájemce bistra od 1.7.2011.
bezúro čnou půjčku ve výši 495.000,- pro TJ Sokol Rymice na akci „Modernizace šaten TJ Sokol
Rymice“ s návratností do 31.12.2012.
2 žádosti o souhlas k přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Rymice a to CD
přehrávač PHILIPS AZ1837 v ceně cca 1.599,-Kč
a 1 kus staršího počítače HP 7600 s instalačním
programem od Nadačního fondu Slunce pro
všechny.
dodatek číslo 3 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Rymice, který se týká bodu 2.7. nabývání věcných a
fin ančních darů.
Závěrečný účet obce Rymice za rok 2010 bez výhrad.
Závěrečný účet Mikroregionu za rok 2010.
Dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí manželů Ludkových p.č.703/9, který se týká prodloužení smlouvy do 31.srpna 2011.
zpětné odkoupení pozemku p.č.272/40, který byl
prodán na základ ě kupní smlouvy č. N-723/2007
za 272.000,-Kč a za tuto částku bude pozemek
odkoupen zpět do vlastnictví obce Rymice.
žádost paní ředitelky Mgr. Pátkové o uvolnění
44.000,-Kč z rezervního fondu PO na nákup 2ks
keramický ch tabulí.
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření
s odpady za rok 2010.

Oznámení obecního
úřadu
•

•

•
•
•

po ročním působení P.Mgr. Petra Bulvase jako děkana holešovské farnosti nastala změna,
P. Petr Bulvas odchází do Olomouce, na jeho
místo přichází Jerzy Walczak z Bílovic.
na žádost obecního úřadu o rozšíření o dalšího očního lékaře přišla z VZP zamítavá odpověď : pro klienty VZP/Vaše občany je zajištěna plnohodnotná péče očního lékaře plným úvazkem MUDr. Josefa Minarčíka v Holešově a MUDr. Adriany Kovačíkové v Bystřici pod Hostýnem. Případně praxí MUDr.
Vandy Trhlíkové v Hulíně.
Muzeum Kroměřížska nabízí obci budovu
sýpky p.č. 3/1 a 3/2
26.září 2011 bude v Rymicích u školy přistaven kontejner, do kterého budou moci občané
zdarma přivézt vyřazené lednice a mrazáky.
Ve dnech 3.-6.10 proběhne sbírka použitého
ošacení pro Diakonii Broumov. Oblečení,
obuv, hračky, nádobí, povlečení a přikrývky
můžete nosit na OÚ Rymice
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Patrik Bartík - Race Around
Austria

T ento závod startující z městečka Schaerding
měří l220 km s převýšením 28 000 m, trať vede převážně v těsné blízkosti hranic se sousedními státy.
Start byl v pátek 12. srpna ve 13 hodin, ženy startovaly den předem ve večerních hodinách, 2 a 4 členné
štafety několik hodin po nás. Cíl byl na stejném místě
a to nejpozději po 6 dnech - l8.srpna do 13. hodiny.
Součástí závodu byl opět doprovodný tým. Po problémech se sháněním členů doprovodu se počet ustálil na čtyřech, dva v podstatě stálí a dva nováčkové.
Proto jsem zvolil jen jedno vozidlo, i když na tuto
délku by byla vhodnější 2 auta. Na tuto akci jsme vyjeli o dva dny dříve, nejprve jsme přespali na Šumavě
v jedné ubytovně. Ráno jsme odjeli na start se zaprezentovat a vyřídit nezbytné náležitosti, a to polepit
auto logem závodu, namontování GPS do auta pro
sledování samotného závodníka.

První noc byla zcela beze spánku, ve druhé asi 2 hodiny a v těch následujících o něco více. V polovině
trati se jelo po známějších cestách, po kterých vedl
již závod z minulosti - Glocknerman. Pouze jsem je
zdolával z opačné strany a postupně se dostal na nejvyšší bod tratě Hochtor a to do výše 2504 m (pod
nejznámějším kopcem Rakouska Grossglocknerem),
který byl asi na 1170. kilometru. Do této chvíle bylo
relativně pěkné a i na nadmořskou výšku docela teplé
počasí. Po sjezdu následovalo převlečení do suchého
a čistého oblečení. Musel jsem ale rychle ujíždět
pryč, protože se přibližovala velká bouřka. Po pár kilometrech se však cesta stočila téměř o 180 stupňů a
vjel jsem přímo do bouřky, proto jsem raději zvolil
asi 2 hodinový spánek v autě. Bouřka sice přestala,
ale neustále drobně pršelo a nevypadalo to na ustání
deště. T ak jsem sedl na kolo a jel dál. V té době jsem
se přibližoval k nejkrásnější části Rakouska - Tyrolska. V jednom městečku se přímo na cestě mezi domy pohybovaly krávy. Na ně jsem narazil ještě několikrát. V posledním dnu se počasí opět umoudřilo a
začalo pěkně pálit slunko a já byl vděčný za každé
osvěžení z okolních studánek a kašen .

Do cíle jsem dorazil po 5 dnech 1 hodině a
40 min na 9. místě ze 23 jednotlivců - 20 mužů a 3
žen. Celý závod jsem zvládl bez větších krizí a zdravotních problémů.
Dojmy ze závodu jsou trochu smíšené. Čekal
jsem trochu lepší čas i umístění. Na druhou stranu
spokojenost, že mě nechytily problémy s kolenem jako ve Slovinsku a žádné zažívací problémy.

Patrik Bartík
Poté jsme se opět vrátili přespat do ubytovny
na Šumavu. Ráno jsme už vyrazili na start, odkud závodníci startovali v předem určených časech. Organizátoři nejprve odstartovali nejstarší účastníky, poté
mladší a zkušenější. Na mně přišla řada ve 12:42.
Počasí na startu bylo poměrně příjemné, slunečné a
docela teplé.
Prvních 200 km bylo poměrně rychlých,
když průměr byl těsně pod hranicích 29 km, zároveň
ale kopcovitých s převýšením 3400 m. Další část,
která se přiblížila našim hranicím byla rovinatější.
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Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá
domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby
elektrické energie v České republice za období let
1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností
však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých
úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky
úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní le dnice pracuje z a čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 %
méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie
ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou
lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů
celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale
tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % případů.
Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní
člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby,
po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na
to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a
úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde
jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se
kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který
ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí
písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotře bič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? S tím, jak
roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované
průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé
ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na
vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKT ROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé

elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3
900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá
města a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel
ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.
z propagačních materiálů společnosti ELEKTROWin
štítek o energetické náročnosti – tento patří ledničce

Možnost získat dotaci na
opravu domovních vjezdů
podle usnesení obecního
zastupitelstva mají občané možnost požádat
si o dotaci na opravu dlažby vjezdu k domu do max.
výše 7 tisíc korun.
Podmínky:
 žadatel má trvalý pobyt v Rymicích
 musí být vlastníkem rodinného domu, ke kterému je vjezd rekonstruován
 písemně podaná žádost na obecní úřad
+jednoduchý náčrt
 předložení dokladů o ceně práce či materiálu
Omezení:
 žadatel nesmí mít žádné finanční závazky
vůči Obci Rymice
 projekt bude materiálově i kvalitativně proveden podle požadavků obce
 vjezd leží na pozemku vlastněném obcí
 maximálně vyplacená částka dotace činí 7 tisíc korun
 podporu je možné žádat do konce roku 2011
 dotace je vyplácena do vyčerpání částky 50
tisíc korun (v současnosti zbývá vyčerpat 22
tisíc korun)
Přesné znění tohoto dotačního programu je zájemcům k dispozici na obecním úřadě nebo na na internetových stránkách www.rymice.cz obec/dotace
obce.
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Triumfální úspěch mladých hasičů
Družstvo starších žáků Rymic vyhrálo 10. ročník Středomoravského poháru mládeže. Slavnostní předání
ocenění a putovního poháru proběhlo v sobotu 10.9.2011 v T ečovicích, kde se uskutečnil závěrečný závod letošní
sezony. Do tohoto závodu vedli Rymice o pouhý 1 bod před družstvem ze Štítné nad Vláří. Rymice ale v Tečovicích provedly vítězný útok letos ve svém nejrychlejším čase a tím družstvo vyhrálo celý letošní ročník v konkurenci 14 týmů z okresu Kroměříž, Zlín a Přerov. Družstvo pod vedením Josefa Bakalíka letos soutěžilo
ve složení Eliška Bendová, Markéta Možíšová, Veronika Žeravová, Daniel Odložilík, Ondřej Železný, Jiří
Malošík, Jaroslav Křižka a Michal Štěpánek.Ještě dodávám, že družstvo Rymice B, které letos soutěžilo ve složení
Adéla Možíšová, Monika Marková, Zuzana Bendová, Petra Habrová, Aneta Bartíková, Michal Bartík a Radim Matula obsadilo 8. příčku.
Všem moc gratulujeme!!!!!!!!
Ing. Martin Bartík

Kolektiv obou družstev s trenérem

Po vítězné koupeli
v požární nádrži

Rymic ký z pravodaj

Zuzka a Anetka přebírají ocenění

Starší žáci Rymice B
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Chytilovo - jak dál?
Jak, už asi někteří občané doslechli, obec zakoupila v pondělí 12. září v dražbě dům č.p. 32 –
Chytilovo. Pokud tedy půjde všechno jak má, stane
se obec majitelem. Koupě tohoto domu včetně pozemků o rozloze téměř hektaru za vyvolávací cenu
400 tisíc mně připadá jako velmi výhodná koupě.
Nyní nastane rozhodování jak s tímto majetkem naložit. O možnosti nákupu této nemovitosti uvažovalo
už minulé zastupitelstvo, jehož jsem byl členem i já.
T ehdy v dubnu z dražby však sešlo a zastupitelstvo
bylo rozvrácené sporem o fotovoltaiku. Přesto některé návrhy byly už tehdy. Vzhledem k tomu, že šířka
pozemku do ulice je téměř 49 metrů padl návrh, celý
dům zbořit a vzniklou parcelu rozdělit na stavební
místa buď směrem k cestě nebo vzhledem k šířce
parcely vytvořit stavební místa v zahradě. Jedním
z dalších návrhů bylo zachovat stávající budovu nebo
alespoň její část – za tento návrh bych se postavil i
já. Mám pocit, že za posledních 7 let vzniklo v obci
dostatek stavebních míst, z nichž o některá není dosud zájem nebo jen spekulativní. Možná po období,
kdy se obec starala o mladé, by měla nastat doba kdy
udělá něco i pro starší občany. Chtěl bych připomenout, že na místě dnešního obecního úřadu, bistra,
obchodu před 25 lety stávala „Palírna“ s třemi „byty“. Na tvrzi byly další tři, ve vedlejší budově (sýpka)
dva. Proč nenabídnout lidem, kteří v Rymících prožili celý život, možnost bydlet blízko svých příbuzných, známých i tehdy, když už nemají sílu, zdraví
peníze udržovat sami velký dům. Vždyť i z Rymic
odchází starší lidé do domova důchodců, domu pro
seniory do Holešova nebo Kostelce. Několik dalších
má zažádáno nebo o tom třeba jen uvažují. Snad by
stálo zato přeptat se občanů, zda by měli zájem. Zřídit dům pro seniory, sociálně slabší rodiny by nebylo
nic revolučního a snad existují i dotační tituly na tento záměr.
Z pohledu financí je to určitě ohromný rozdíl: dům pro seniory nebo zbourat, rozparcelovat,
prodat. Téměř okamžitý návrat investic, budou nějaké peníze na novou kanalizaci, čističku, novou dlažbu. Možná bychom občas měli investovat i do něčeho
co není příliš ziskové
Rekonstruovat současnou budovu (která je mimochodem nově a kvalitně podizolována) na něco jako
domov důchodců, dům pro seniory, byty pro sociálně
slabší by bylo investicí do lidí a mezilidských vztahů.
Ps. někdo namítne vytvořit dům pro seniory z budovy
sýpky, stavebně by to jistě šlo, kam je potom ale vystěhovat, když budou v pátek nebo v sobotu zábavy
s hudbou typu Motus neboPress? I pro ně totiž platí
hygienické limity.
Mgr. František Kukla

Ohlédnutí za květnovou výstavou
drobného zví
zvířectva
Musíme se pochlubit, že letos se nám výstava
ve všech směrech opravdu vydařila. Návštěvníci měli
možnost shlédnout nejrozsáhlejší výstavu (letos to
bylo 61 vystavovatelů), jaká se kdy v Rymicích pořádala. Jako by to i návštěvníci předem věděli, letos
tento chovatelský svátek Količína a Rymic navštívilo
během soboty a neděle 250 platících návštěvníků, což
je účast, jakou nám mohou chovatelé v okolních obcích jen závidět a přát. Chtěl bych všem, kteří přišli si
naši výstavu prohlédnout, poděkovat. Počasí obou
výstavních dnů bylo slunečné a teplé a proto se ve
skvěle zásobeném bufetu nabízejícím mimo jídel i
nápoje, vytočily 3 velké sudy piva. K práci na správném chodu výstavy se zapojila většina členů, všem
bych chtěl poděkovat, stejně jako naším hlavním
podporovatelům: Agrodružstvu Roštění, panu Drcmanovi z Němčic i Obecnímu úřadu v Rymicích.
Zájem o vystavené holuby drůbež a králíky
nás utvrzuje v názoru, že chovatelství na vesnici stále
patří, možná už ne v takovém rozsahu jako před 20
lety. Změnil se i přístup chovatelů, kdy je více
upřednostňována rozmanitost druhů před množstvím.
Naším zájmem je přiblížit chovatelství mladým lidem
i když samozřejmě nejen jim. Můžeme být spokojeni,
že i v naší organizaci vyrůstají noví mladí chovatelé.
Chovatelství totiž neznamená „vykrmit a sníst“ . T ato
záliba mění k lepšímu i samotného chovatele. A stejně jako u jiných lidských činností dostává se mu odměny v pocitu vlastní soběstačnosti, úspěchu i obdivu
ostatních. Neslavíme pouze úspěchy, ač bychom si to
přáli, někdy
nastávají
i
smutné chvíle.
Tou byla zpráva, že nás
navždy opustil
pan Jaroslav
Nebuželský,
dlouholetý
člen
našeho
spolku. Výborný chovatel, vystavovatel králíků, ale
především velký kamarád a obětavý člověk.
Čest jeho památce.
Josef Kaňa

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. Uzávěrka čísla 22.9.2011, nákladem
obecního úřadu v Rymicích v počtu 200 výtisků. Tato tiskovina neprošla jazykovou či jinou úpravou ☺. #Mgr. František Kukla

