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Vážení spoluobčané.
Máme za sebou další rok, tentokrát s číslem 2017. Začal na naše poměry nezvykle „zimním“
lednem, který umožnil naší mládeži celých 30 dní využívat kluziště na našem víceúčelovém hřišti. V únoru
jsme museli prověřit naši hasičskou zásahovou jednotku, neboť tání sněhu na zamrzlém podkladu
způsobilo zaplavení zahrad novostaveb na Nivě. Po této zkušenosti jsme hasiče vybavili novým plovoucím
čerpadlem. Také jsme finančně podpořili nákup výkonnější sportovní stříkačky pro mužský tým rymických
hasičů. V březnu jsme se pustili do předělávky obchodu na bytovou jednotku v přízemí obecního úřadu.
Započala také revize našeho katastrálního území, kdy pracovník katastrálního úřadu Holešov, pan Měsíc,
navštěvoval majitele nemovitostí, kteří měli v nesouladu stavby zakreslené v pozemkových mapách se
skutečným stavem. V dubnu započali naše tradiční kulturní akce. Postavili jsme na návsi májku, kterou
jsme koncem května zase skáceli. Připomněli jsme si společně s hasiči svatého Floriána a výročí konce 2.
světové války. Dokončili jsme fasádu obchodu a hospody na návsi a vnitřní zednické úpravy nové knihovny. Převzali jsme hotovou
stavební část nové školní přístavby, kterou bezchybně prováděla holešovská firma Rapos. V červnu jsme nejdříve s dětmi oslavili
na hřišti jejich svátek, 10. a 11. června uspořádali naši chovatelé tradiční výstavu drobného zvířectva. Koncem června jsme na
ukončenou školního roku pasovali nejstarší děti ze školky na školáky a také jsme se rozloučili s našimi páťáky. Na konci měsíce nám
dodavatelé vybavili školní přístavbu nábytkem a také výdejnu stravy gastrozařízením. První neděle tradičně patřila dechovkovému
festivalu, čtrnáct dní poté myslivci uspořádali taneční zábavu se skupinou Press rock. Poslední pátek v červenci uspořádalo naše
zastupitelstvo posezení pro naše seniory. V srpnu se na naši tvrz sjeli majitelé historických vozidel a motocyklů z celé republiky,
hasiči uspořádali předhodovou zábavu se skupinou Expo – Pension, uskutečnil se také historicky první rymický svatební obřad ve
fotbalové brance na hřišti u Olší a proběhly bartolomějské hody. Čtvrtý zářijový den jsme slavnostně otevřeli novou školní
přístavbu a přivítali jsme děti v novém školním roce. Náš nově založený spolek Rymická strašidla uspořádal 16. září další ročník
oblíbené gulášové soutěže „Rymické kotlék“. 18. září Rymice opětovně získaly keramickou popelnici za nejlépe třídící obec ve
Zlínském kraji. Říjen byl ve znamení dětské drakyády a také celorepublikových voleb do parlamentu. Listopad měli pod patronací
naši myslivci, kteří nejdříve v Holešově společně s ostatními mysliveckými spolky oslavili svatého Floriána a o čtrnáct dnů později
uspořádali hon na bažanty. Zastupitelstvo ještě na konci měsíce zařídilo pro občany tradiční zabíjačku a také košt pálenek.
Začátkem prosince bylo po měsíční pauze znovuotevřeno naše Bistro a pustili jsme se do zbourání a znovupostavení márnice na
hřbitově. Té jsme museli vybetonovat nové základy, jelikož se zdivo začalo rozjíždět a budova praskala. Předzvěst vánočních svátků
zařídila naše schola, která uspořádala tradiční adventní koncert v rymickém kostele (v září nás také výborně reprezentovala na
holešovských mikroregionálních dožínkách). Zpívání u vánočního stromu a vánoční troubení našich hasičů nás navedlo do závěru
roku, které je spojeno s nejkrásnějšími svátky roku, Vánocemi. Abychom se i nadále mohli vzájemně potkávat na společných akcích
i v roce 2018, přeji vám všem štěstí, rodinnou pohodu a kopu pevného zdraví v nastávajícím roce.
Martin Bartík, Ing. starosta obce
Tříkrálová sbírka 2018

Letos rekordních 23.984 korun

Obědy pro seniory

Všem dárcům i koledníkům děkujeme !

Obědy pro děti v naší škole dováží
naši
obecní
zaměstnanci
z Ústřední školní jídelny Holešov.
V rámci tohoto dovozu je možné
zajistit i obědy do jídlonosičů pro
naše seniory. Cena takového
obědu je 66 Kč, doprava je
zdarma. Jídlo se platí holešovské
jídelně složenkou nebo převodem
z účtu. Vaří se ve dnech školního
vyučování, výběr je možný ze 2
druhů jídel. Je potřeba mít 2 sady
jídlonosičů, obědy přivážíme
kolem 11.30 hodin. Zájemci o tuto
službu se mohou nahlásit u
starosty.

Rok 2017 v areálu lidových staveb Rymice.
Velikonoční zdobení kraslic v Hejnici
Každým
rokem zahajuje
Muzeum
Kroměřížska
sezónu
v Rymicích na velikonoční neděli.
V tento den ožil tzv. Včelí domek na
Hejnici v Rymicích. Malí i velcí
návštěvníci si zde mohli vyzkoušet
dvě tradiční metody zdobení kraslic,
jedna z nich byla vosková rezerváž a
druhá voskový plastický reliéf. Pro
děti byla připravena malá dílnička,
kde si vyrobily velikonoční výzdobu,
pro starší a odvážné bylo přichystáno
pletení pomlázky.
Ve čtvrtek 4. května se v
prostorách rymické tvrze konala
vernisáž výstavy hraček p. Bronislavy
Hazuzové. Tato výstava vznikla ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rymice a Muzea Kroměřížska. Výstava hraček zde byla ke zhlédnutí od
května do konce září.
První víkend v červnu ožily v Rymicích tradiční řemesla. Návštěvníci si v dobově zařízených interiérech lidových staveb
prohlédli řemesla jako včelařství, kovářství a poprvé i sedlářství. Ve spolupráci se svazem včelařů byla ve včelím domku možnost
zhlédnout stáčení medu, výrobu a zdobení perníčků, odbornou přednášku o včelích produktech, léčení pomocí včelího vosku a
výrobu dřevěných rámků. V domku č. 114 na
kovárně předváděl, za zvuku kladiva a kovadliny,
svůj um místní kovář a v sedlářském stavení
pracoval s kůží sedlář.
Rok co rok je návštěvnická sezóna ukončena
Vánocemi na tvrzi. V tento den byl pro návštěvníky
připraven bohatý program. Děti i dospělí se podíleli
na výrobě jesliček z přírodních materiálů, proto se
program konající v sobotu 2. prosince jmenoval
„Půjdem spolu do Betléma“. Mimo výrobu jesliček
si návštěvníci mohli ozdobit perníčky a pro menší
děti byla připravena tvořivá dílna. Na vánoční
výzdobě prostor renesanční tvrze se podílela ZŠ a
MŠ Rymice a díky tomu zde byla k vidění spousta
obrázků a výtvorů s vánoční tématikou od místních
Tradiční řemesla—kovářství
Tradiční řemesla—včelařství
dětí.
Mgr. Barbora Poláková

Vernisáž výstavy hraček p. Bronislavy Hazuzové

Vánoce na Tvrzi

Ze života rymické školy
Již od začátku školního roku jsme se opět všichni pustili s vervou do práce. Bylo to o to příjemnější, že
jsme se začali stravovat v naší nové školní jídelně a také začali využívat novou třídu, kde v současné době
probíhá výuka třetího
ročníku.
Pokud
bychom
si
chtěli
připomenout některé
z našich již proběhlých
akcí, určitě stojí za
zmínku :
 Předvánoční vystoupení pro seniory
v Količíně
 Pracovní dílny zaměřené na téma
Vánoce
 Besídky pro rodiče dětí a žáků školy
 Návštěva hudebního pořadu v Tymy
 Výstava prací na tvrzi
 Den zdraví
 Volby do školské rady
V prosinci naší školu také navštívili
inspektoři Zlínského inspektorátu, kteří
provedli komplexní inspekční činnost. Velmi
pozitivně zhodnotili nejen přímou práci všech
Den slabikáře
pedagogů (rozborem 19 navštívených hodin),
ale také organizaci a prosociální vztahy mající
„ pozitivní vliv na výbornou kvalitu předškolního a základního vzdělávání“. Jedinou příležitostí ke zlepšení viděli v tom, že škola
nemá vybudován bezbariérový přístup pro případné vzdělávání imobilních žáků. Jsem velmi ráda, že se potvrdilo mé tvrzení, že
naše škola je svým způsobem specifická svým přístupem jak k dětem a žákům, tak k výchově a vzdělávání. Utvrzuje se i náš cíl,
který si již léta klademe, a to vést děti a žáky k samostatnosti, ke kulturnímu projevu a zdravému sebevědomí. Samozřejmě není
možné, aby všichni žáci byli tzv. jedničkáři, ale je možné, aby žáci pracovali s chutí, těšili se do školy, uměli vzájemně spolupracovat
a hlavně se v budoucnu uplatnili v jakýchkoliv oborech.
Také bych Vám chtěla připomenout doby zápisu do předškolního a základního vzdělávání. Zápis do mateřské školy proběhne
ve středu 9. května 2018 od 15:00 – 17:30 hod. v ředitelně školy, kde budou přijímány přihlášky. Veškeré informace k zápisu Vám
budou sděleny na třídních schůzkách pro rodiče dne 24.dubna 2018 v 15:00 hod. v prostorách mateřské školy. Zde Vám budou
rozdány přihlášky a předány informace týkající se zápisu.
Zápis do první třídy základní školy se uskuteční v úterý 3. dubna od 15:00 – 17:30 hod. v prostorách základní školy.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za příkladnou práci a také popřát všem obyvatelům Rymic
úspěšný nový rok naplněný pohodou, zdravím a také osobním i pracovním štěstím.
Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy

Setkání se seniory
V pátek 28. července proběhlo v areálu
obecního úřadu tradiční setkání s našimi seniory.
K tanci a poslechu asi sedmdesátce rymických
důchodců hrála kapela Trnkovjanka z Kašavy.
Hlavní občerstvení pro ně v podobě řízku a
bramborového salátu připravili naši hasiči pod
vedením Josefa Fuksy.

Kadeřnictví Dominiky
Kociánové, které fungovalo
v přízemí našeho OÚ, bylo od
1.12.2017 přemístěno
do Holešova na náměstí Dr. E.
Beneše 5/39, vedle prodejny
časopisů. Tel. 727 963 743.

Vodovodní přípojky v obci
Vlivem velkého sucha pokračujícího i v roce 2017 se rozrostl počet nemovitostí napojených na veřejný vodovod o deset.
Nové přípojky jsou zavedeny do rodinných domů č.p. 87, 122, 123, 125, 126, 142, 160, 167, 169, 184.
Vodovod je ve vlastnictví naší obce a provozuje jej společnost Vak Kroměříž, a.s. Podle platné
legislativy je pro zřízení nové vodovodní přípojky potřeba územní souhlas, který uděluje Městský úřad
Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí. K tomuto souhlasu potřebuje žadatel jednoduchou
projektovou dokumentaci, souhlas správců podzemních inženýrských sítí (E.ON Servisní, s.r.o, RWE
Distribuční služby, s.r.o., CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Obec Rymice - kanalizace). Dále
je nutný souhlas majitelů pozemků, přes které přípojka povede (může to být Obec Rymice, Ředitelství
silnic Zlínského kraje či soukromý vlastník). Pouze v případě nedostatečného prostoru před nemovitostí
povoluje Vak Kroměříž, a.s. umístění vodoměru do rodinného domu. Ve většině případů si však žadatel
musí pořídit či vybudovat vlastní vodoměrnou šachtu. Zděná šachta musí mít vnitřní rozměry 80x120 cm,
hloubka dna musí být minimálně 120 cm. Otvor s poklopem musí mít minimální rozměr 60x60 cm. Hotová
plastová šachta se dá pořídit cca za 7 000 Kč. Po získání územního souhlasu a vybudování šachty zhotoví
přípojku pracovníci Vaku, kterou hradí žadatel. Cena se pohybuje okolo 5.000 Kč v závislosti na složitosti a
délce přípojky. Vypracování projektové dokumentace většině zájemcům vypracovával, a s vyřízením
územního souhlasu pomáhal, projektant pan Antonín Vyňuchal z Žeranovic za cenu okolo 2.000 Kč. Cena správního poplatku na
Městském úřadu je 500 Kč. Vodovodní přípojka začínající u hlavního řadu je poté majetkem občana. Obec, jako majitel hlavního
vodovodního potrubí, ještě hradí Vaku navrtávací odbočovací kus v ceně 4.000 Kč.

75 . let ČSCH v Rymicích
Rymičtí chovatelé si v letošním roce připomenuli 75. výročí
založení své organizace. Spolek byl založen 9. srpna 1942 v sousedním
Količíně. Jeho hlavní činností bylo a je chov domácích čistokrevných
zvířat a exotického ptactva. Za toto své období organizace čelila
četným problémům a potížím, prošla si obdobími dobrými, časy
úspěšným,ale také nastaly chvíle, kdy její osud visel na vlásku.
Bez velkého zápalu a obětavosti zakládajících členů apoté jejich pokračovatelů, ale také
členů současných by spolek téměř s jistotou zanikl. Za 75. let existence prošli organizací desítky
obětavých členů z Rymic a Količína z nichž mnozí jsou dnes již bohužel na věčnosti. Mezi takové
patřil například bývalý předseda pan Richard Marek, pan Jindřich Plhal, Oldřich Barta, Josef
Janalík, Josef Capík a spousta dalších.
Díky nim mají současní členové v Rymicích své vlastní zázemí, kde mohou rozvíjet a prezentovat
svou činnost například na místních výstavách. Jedna z nich proběhla také loni v červnu jako
součást oslav k 75. výročí. Bylo vystaveno 128 králíků, 180 holubů a 33 voliér drůbeže. Výstavu
navštívilo 248 platících návštěvníků. Pestrostí vystavených zvířat a dobrou organizací byla
vystavujícími i návštěvníky hodnocena převážně kladně a stala se důstojnou vzpomínkou
již zmíněných oslav. V současné době má naše organizace 24 členů a to včetně chovatelů
poštovních holubů.
Bohužel chovatelství se v současnosti potýká s úbytkem a stárnutím členské základny, s
nezájmem mladých lidí. Teno trend se pomalu přesouvá i na venkov, ke kterému
chovatelství vždy neodmyslitelně patřilo. Chovatelství v dnešní době neslouží toliko k
účelu, jak si zajistit obživu, ale stalo se především koníčkem. Není to záliba zrovna
jednoduchá v této době, která je až příliš uspěchaná a příliš chovatelství nesvědčí. O to
více si vážíme podpory a všeliké pomoci, které se rymickým chovatelům dostává od
Obecního Úřadu, za což mu patří velké a upřimné poděkování
Josef Kaňa předseda ZO ČSCH Rymice

Setkání muzikantů

Již po třinácté si daly, v pravidelném termínu první červencové neděle, v rymickém areálu schůzku dechovkové kapely.
Festival s názvem Setkání muzikantů zahájil půl hodinu po poledni starosta obce Martin Bartík spolu s místostarostou Tomášem
Odložilíkem a spoluzakladatelem této akce holešovským Josefem Smýkalem. První vystupující kapelou byla pražská Krajanka, která
se po svém vystoupení přesunula do Sušic u Přerova na svůj další koncert. Po ní se představila slovácká kapela Skoroňáci od Kyjova.
Dalším vystupujícím byla téměř domácí kapela Hanačka z Břestu. Závěr festivalu patřil Krásince ze slovenské Dolné Súče a
Moravským muzikantům ze Šumperka. V průběhu akce byla o přestávkách losována tradiční tombola. Děkujeme všem sponzorům
za poskytnuté věcné ceny i finanční dary. Hlavní ceny do tomboly věnovalo stolařství Milan Matuška, Truhlářství Jaroslav a Lukáš
Horákovi a Obec Rymice. Výhercem hlavní ceny kombinované lednice se stal Tomáš Odložilík. Celou akci moderoval oblíbený brňák
Karel Hegner. Po skončení poslechové části pokračoval program do půlnoci taneční zábavou s kapelou Hanačka. Touto cestou
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě celé akce, hlavně na přípravě a výdeji občerstvení, stavění přístřešků a
úklidu. Tato rymická akce má totiž mezi příznivci dechovky na Moravě velký ohlas.

Reklamní sděleni
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Poslední říjnové víkendy patřily stejně jako tomu bylo v předchozích dvou letech Strašidlům z Rymic, na bývalé sýpce u
rymické tvrzi. Oproti loňskému roku si strašidla pro návštěvníky přichystaly změny nejen v samotném Strašidelném domě, ale i v
organizačních věcech. Zásadní byla změna
v nově nastaveném systému předprodeje
vstupenek. Nejenže si návštěvníci své
vstupenky mohli zakoupit v předstihu na
internetu, navíc si také mohli vybrat přímo
čas dané prohlídky. Letos se žádné
zdlouhavé čekání nekonalo. Po průchodu
hradní bránou do míst u Strašidelného
domu se návštěvníkům nabízelo hned
několik aktivit, které by případné čekání
mohlo zpříjemnit. Kino koutek, foto
koutek, stánek s upomínkovými předměty
a v neposlední řadě bufety, které v
letošním roce zastoupil R-club Holešov.
Druhou zásadní změnou bylo
prodloužení samotného strašení. To se
tento rok rozšířilo o jeden celý víkend
navíc. Přestože samotná organizace byla
pro všechny strašidla a pomocníky mnohem náročnější, možnost nabídnout více návštěvníkům prohlídku domem se vyplatila.
Zájem byl obrovský a oba víkendy byly zcela zaplněny návštěvníky. Ti, na které se ani tak lístek nedostal, škemrali o další termíny a
možnost přidat se do již tak přeplněných skupinek s průvodci. Strašidelné dny už byly pro všechny pořadatele takovým velkým
svátkem. Přípravy, které tomu předbíhaly, byly opravdu náročné, ale
společnou prací se vše úspěšně dotáhlo do nejmenšího detailu, který
nejeden návštěvních pochvalně ocenil. Samot ný m
v s t u pe m
do
strašidelného domu se návštěvníci ocitli ve westernovém saloonu, kde
vládla pevnou rukou šenkýřka pod tichým dohledem šerifa =) O dobrou
náladu tam nebylo nouze. Alkohol tekl proudem a protančila se celá noc.
Prohlídka pokračovala na pirátskou loď - Bludný Holanďan, která měla
namířeno do anglického přístavu. Její kapitán Davy Jones i s rozdováděnou a
nenechavou posádkou zpříjemnili plavbu každému zúčastněnému. Na
pevnině v anglickém přístavu u temného lesa si skupina s průvodcem prošla
kolem strašidel, která toto místo obývala. Další cesta vedla k chaloupce,
uvnitř které návštěvu zpříjemňovala dospělá dvojčata. Komu se
nezamlouvaly jimi nabídnuté myšky, spravil si chuť na červech. Odtud vedla
cesta tajemnou uličkou plnou nenechavých pnoucích rostlin až do
strašidelného Afro cirkusu. Tam už se na skupinu v manéži těšili zběsilí
klauni a artisté, kteří nabízeli odvážným návštěvníkům pohoupání na hrazdě
či zavření do klece s gorilou. Závěrečným představením bylo číslo s tolik
oblíbenou motorovou pilou, která měla vyprovodit návštěvu z cirkusu ven.
Po cirkuse následoval taneční salón, kde skupina shlédla upíří pár, tančící na
barokní hudbu. Ti odvážnější si s upíry i zatančili. Překvapením pro všechny
však byla změna hudby, která se spustila odtažením opony v místnosti.
Strašidelná skupina hrála v divokém tempu na hudební nástroje. Tóny
neúnavného trumpetisty se linuly domem po celý večer v opravdu divokém
tempu. Vždyť taky za to sklidil nejeden obdiv.

Další, v pořadí šestou, místností byl "Mrazák". Zde byly
jako v každém správném mrazáku zavěšeny pytle s různými částmi
těla, nebo dokonce těla celá. I přes rady průvodce se většině
návštěvníkům podařilo zabloudit, protože pobyt zde
znepříjemňovalo stroboskopicky blikající světlo. Překvapením
návštěvníků bylo, když v mrazáku potkali šašky či klauny z cirkusu.
Ti si tam krátili dlouhou chvíli a znepříjemňovali jim cestu ven z
mrazáku =) Komu se konečně podařilo z mrazáku vymotat, ten se
ocitl na psychiatrii, kde už se jej ujali její pacienti. Zde se všichni
opravdu vyřádili. Když nebyl někdo zavřen na samotku, tak jej
připoutali na lůžko, nebo elektrické křeslo. Únikem z psychiatrie
jsme se ocitli na operačním sále, kde právě probíhala operace. Její
neúspěšný průběh byl zakončen přeřezáním pacienta. A to bylo
poslední číslo večera. Každý si určitě při prohlídce přišel na to
své a odcházel s nezapomenutelnými zážitky.
Při odchodu byla mnohokrát položena otázka, jestli bude
strašení i v roce 2018? V moment akce na to nebyl nikdo
schopen odpovědět, protože měl každý všeho plné kecky. Ale
dnes, s odstupem času si můžeme s jistotou říct, že
pokračování bude. Budeme se těšit na návštěvníky a doufat, že
je příště dokážeme překvapit a alespoň trošku vystrašit a
pobavit.
Strašidla z rymické sýpky.

Obecní zabijačka a košt slivovice
Stává se pomalu tradicí, že při obecní
zabíjačce se pořádá ochutnávka místních domácích
pálenek. Poslední listopadovou sobotu se
v podvečerních hodinách sešla delegace místních
znalců a znalkyň. Letošní ročník pro porotu nebyl
nikterak lehký. Kritéria pro určení nejlepší domácí
pálenky byly nastaveny velmi vysoko. Porota si byla
této vážné situace vědoma a také k tomuto
nelehkému úkolu tak přistupovala. Jednotný
stejnokroj tomu byl jistě důkazem. Do soutěže bylo
přihlášeno 16 vzorků domácích pálenek od
místních občanů. Jako nejlépe hodnocený vzorek ze
všech odborná porota vybrala pálenku dodanou
OÚ Rymice. Druhé místo získala domácí pálenka
paní Nebuželské. Třetí příčku obdržela pálenka
pana Pirkla.
Rymická strašidla

Po vsi chodil Mikuláš

Tak jako každý rok i letos navštívil naši obec
Mikuláš s doprovodem. Možná by se dalo říct i družinou,
protože spolek Rymická strašidla se do příprav vrhnul naplno a výsledkem byla podívaná, která
dokázala nadchnout nejen děti, ale i dospělé a v mnohých případech i zastavit přespolní co Rymicemi jen projížděli. Při své okružní
cestě vesnicí navštívil více než jen 14 už dříve domluvených rodin, ale také několik dalších, které se nebály vskutku pekelných vozů
a hromady čertů dovádějících okolo. Celkovou náladu podpořilo i počasí, kdy sníh vesele křupal pod botami a jen umocnil
atmosféru blížících se Vánoc. Doufáme, že si tuto akci v Rymicích užili malí i velcí stejně tak, jako my - Rymická strašidla.
Za rok zase nashledanou!
Petr

Jarní obleva 2017 Na Nivě
Po rychlém jarním tání sněhu,když byla spodní vrstva
země ještě zmrzlá, došlo k zatopení polí a dvorů u nové
zástavby Na Nivě. Jev umocňuje vliv severovýchodního větru a
sklon terénu. Zásahová jednotka rymických hasičů spolu se
starostou obce i místními obyvateli se společně snažili zabránit
vtékání vody do zahrad a dvorů. Úspěšní byli jen částečně. K
zatopení těchto pozemků došlo i květnu 2010 tehdy to bylo
ovšem kvůli dlouho trvajícímu dešti, když kvůli nasáklé zemi
stékala voda z polí. Znovu vyvstala otázka jak zabránit tomuto
nepříjemnému jevu . Terénní úpravy v příští době budou
zájmem nejen místních obyvatel ale i obecního zastupitelstva .

Prodejna potravin
Prodejna potravin v budově Obecního úřadu č.p. 4
byla naposledy v provozu 13. února 2017. Od středy
15.2.2017 je přemístěna do opravených prostor domu č.p.
54 na návsi, který obec v roce 2016 zakoupila od bývalého
majitele, pana Čecha. Prodejna má nové elektrorozvody,
hydroizolace stěn, sociálního zařízení, okna a dveře.
Vytápěna je přímotopy a tepelnými čerpadly. Nájemce
Agrodružstvo Roštění nabízí občanům základní sortiment
potravin, uzeniny, zeleniny a drogistického zboží s otevírací
dobou ve dnech pondělí až pátek od 6.00 do 11.00 hodin a
odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 6.00 do
10.00 hodin. Celá budova dostala na jaře novou fasádu.
Došlo také na opravu vstupní rampy, která byla
hydroizolací zabezpečena proti průsaku dešťových srážek a
opatřena marmolitovým nátěrem a novou zámkovou
dlažbou. Všechny tato práce prováděla zednická parta
Petra Mlčáka. Nové zábradlí na rampě vyrobil Josef Fuksa
ml. V létě provedli brigádnice nátěr okapů a zaměstnanci
obce vydláždění letní zahrádky z boční strany hospody

Leden 2017

Knihovna v novém Při koupi budovy obchodu na návsi č.p.
54 se zastupitelstvo obce zabývalo otázkou, jak využít pravou
část budovy. Dříve v ní byl sklad a kancelář pro obchod, ale
současný nájemce obchodu Agrodružstvo Roštění o tyto
Podzim 2017
prostory nemělo zájem. Nabízela se možnost zřídit zde větší
a prostornější obecní knihovnu. Ta současná, v přízemí
obecního úřadu, totiž funguje v místnosti o rozměru pouze 3,5x5,5 m. Nová místnost na návsi má více než dvojnásobnou
podlahovou plochu 55 m2. V zadní části je umístěna kuchyňka a WC, které jsou společně využívané i zaměstnanci obchodu.
Počátkem roku 2017 byla podána žádost Zlínskému kraji o dotaci na vybudování této nové knihovny. Bohužel naše obec nebyla se
žádostí úspěšná. Přesto zastupitelstvo obce Rymice pokračovalo s rekonstrukcí těchto prostor, na které uvolnilo prostředky
z vlastního rozpočtu. Postupně bylo odizolováno obvodové zdivo proti zemní vlhkosti strojovým podřezáním a vložením plastových
izolačních desek. Tyto práce prováděla přerovská firma PRINS. Ostatní zednické práce prováděla místní zednická skupina pod
vedením Petra Mlčáka – bourání příček, omítání, zapravení nových oken, nová betonová podlaha. Elektro rozvody nám udělala
holešovská firma EMka a také rymický elektrikář Michal Chmurčiak. Dodavatelem oken a dveří byla firma Okno Zlín, výrobu a
lepení nápisů na budově zajišťovala rymická Daniela
Otevření knihovny v pondělí 8. ledna 2018
Kociánová, zátěžový podlahový koberec lepila
holešovská firma PDK styl, vymalování knihovny
provedl Josef Kaňa a výrobu knihovních regálů zajistil
Milan Matuška. Před vánocemi 2017 jsme už mohli
stěhovat knížky, abychom vás mohli pozvat na
slavnostní otevření nové knihovny v pondělí 8.1.2018
v 16.00 hodin.

Rymický rybník
Již 10 let uvažuje zastupitelstvo obce o znovuvybudování rybníku či jiné vodní plochy v katastru naší obce, která zde
v minulosti již byla. Na zemské mapě z roku 1830 můžeme vidět, že rybník
v té době v Rymicích již existoval, a to v lokalitě od současné hasičské
zbrojnice po cestu před obecním úřadem. Mapa z roku 1870 ukazuje tento
rybník již ve zmenšené, zhruba poloviční velikosti. Zato zde ale můžeme
vidět další 2 vodní plochy a to pod tvrzí, v místě současného parku a
skladovací plochy firmy Ekodrill. Ty zde byly ještě v 80. letech minulého
století a mnozí z vás si je ještě pamatují. V roce 2008 zastupitelstvo rozhodlo
o zpracování projektové dokumentace na vodní plochu, která měla vzniknout
na polích po levém břehu Rymického potoka před Očadlíkovou zahradou.
Vodní hladina měla mít plochu 8 681 m2 a vodní dílo mělo být napouštěno
Stav vroce 1830
z Rymického potoka. Maximální hloubka byla plánována na 1,5 metru a
celková řešená plocha včetně okolní výsadby byla 21 395 m2. V listopadu
roku 2009 získala obec stavební povolení. Bylo potřeba směnit 3 pozemky se soukromými vlastníky. Bohužel na poslední chvíli si
podpis poslední směnné smlouvy rozmyslel F. Zlámal a celý projekt tímto ztroskotal, poněvadž se jednalo o prostřední
nejdůležitější parcelu. Do nového územního plánu, který byl schválen
10.10.2015, zastupitelstvo zapracovalo novou lokalitu pro vodní plochu a to
v Olší za fotbalovými šatnami. Za tímto účelem došlo postupně k vykoupení 3
lesních parcel o výměře 5 354 m2. Počátkem roku 2017 požádala Obec

Stav vroce 1870

Rymice o dotaci z Operačního programu životní
prostředí, který naši žádost v září 2017 schválil. Ihned
poté bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele,
který provede vykopání vodní plochy. Zastupitelstvo
obce 22.9.2017 vybralo nejlevnější cenovou nabídku
firmy Ekoagrostav Přerov, a s touto firmou byla 12.
října 2017 podepsána smlouvu o dílo. Vodní plocha by
měla být hotova do konce března 2018. Vykopaná
zemina o objemu 1675 m3 se bude vozit do prostřední
části Vápenky, která patří městu Holešov, jež nám toto
uložení schválilo. Firma Ekoagrostav čeká se stavbou
na zamrznutí polních cest, aby došlo k co nejmenšímu
znečištění našich vozovek. Výsledkem celého snažení
budou tři tzv. vodní tůně o celkové ploše 1 000 m
vodní plochy. Voda bude do těchto tůní nastoupávat
sama díky vysoké hladině spodní vody v této části
katastru. Největší hloubka v tůni bude 1,2 metru a
celkový objem vody v tůních očekáváme 580 m3. Při
projektování jsme se museli vypořádat s požadavkem
státní firmy ČEPRO a.s., abychom dodrželi odstupovou
vzdálenost od produktovodu (jeho trasa vede mezi
Olším a fotbalovými kabinami) minimálně 50 metrů, a
také požadavek státní Agentury ochrany přírody a
krajiny, aby byly zachovány vzrostlé stromy po obvodu
a uprostřed plochy. Tůně musí být dle podmínek
dotace ponechány bez rybí obsádky a kolem vody
nesmí být umísťovány rybářské, myslivecké ani
zemědělské stavby. Celá akce bude stát 1 036 481 Kč a
máme přislíbenu dotaci od Ministerstva životního
prostředí ve výši 1 mil. Kč.

Nový obecní byt
V přízemí budovy č.p. 4 po bývalé prodejně potravin byl zřízen nájemní byt. Stavební úpravy prováděl pan Petr Mlčák.
Rekonstrukcí vznikl prostor o ploše 80 m2 skládající se z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, koupelny, WC a špajzu.
Byt je vytápěn vlastním plynovým kotlem kombinovaným s ohřevem užitkové vody. Je vybaven novou kuchyňskou linkou
s plynovým sporákem, WC a koupelna je nově obložena a vybavena sanitární keramikou a sprchovým koutem. Má vlastní
elektroměr a odpočtový podružný plynoměr. Pitná voda je přiváděna z obecního úřadu. Zastupitelstvo obce pronajalo tento byt od
1.6.2017 paní Majkričové Alžbětě za měsíční nájemné 5.000 Kč plus 1 000 Kč zálohu na spotřebu energií.

„ R ymické kotlék “
V sobotu 16. září uspořádali místní hasiči
v areálu obecního úřadu třetí ročník soutěže ve vaření
guláše s názvem „Rymické kotlék“. V letošním ročníku
předvádělo své kuchařské umění 13 soutěžních
družstev. Vaření započalo již v pravé poledne, kdy se
všichni soutěžící s chutí pustili do práce. Správné
postupy při vaření, dodržení pravidel soutěže a chuť
guláše hodnotila porota sestavená z profesionálních
kuchařů. Celou akci moderoval pan Michal Vita, který
postupně s mikrofonem nahlížel pod pokličku
jednotlivých soutěžních družstev a sledoval z jakých
zajímavých ingrediencí budou guláše uvařeny.
Jednotlivé soutěžící přišli podpořit kamarádi, známí a
také místní občané, kteří si přišli pochutnat na dobrém
guláši. Mohli také ochutnat několik druhů výtečných
káv, které připravoval tým Kafe u mě. Po celé
odpoledne zde panovala radostná nálada a ani zima a
déšť v závěru soutěže nikoho neodradili. Během
postupného
probublávání
gulášů,
proběhlo
v odpoledních hodinách také ocenění mladých hasičů a
zhodnocení celé jejich úspěšné sezóny. Odborná porota
prováděla degustaci gulášů v pravidelných intervalech. První
guláš byl uvařen již v 15:00 hodin. Vítězným gulášem se stal
segedínský guláš Tomáše Odložilíka. Druhé místo obsadil
guláš z kotle Gořala týmu, a na třetím místě skončil guláš
soutěžního družstva s názvem Kafe u mě. Zvolením vítězného
guláše však akce nekončila. Příjemná atmosféra sobotního
dne vydržela až do večerních hodin, kdy k tanci a poslechu
pouštěl hudbu Aleš Přikryl. I přes vydatný déšť tanečníci
zaplnili parket a dobře se bavili.
FJ.

Vítání občánků v roce 2017
Karla Sokolová

Tobias Lázna

Pavel Škamrala

Kristýna Janalíková

Liliana Trnčáková

Anastázie Řihákova

Adéla Polášková

Adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje

Zpívání u vánočního stromu 21. prosince 2017

Radim Zachara

Mladí hasiči z Rymic
Jsme tři a nejsme bratři.
Milada Vitová, Jožka Bakalík a
Michael Vita. Máme na starost
mládežnické družstva rymického sboru
dobrovolných hasičů. Družstva jsou dvě
a dělí se podle věku členů. Od 7 do 11
let je družstvo mladších žáků a od 11 do
15 let je družstvo starších žáků.
Družstvo starších žáku bylo po roční
absenci nově složeno ze 6 rymických a
količínských žáků, ke kterým přibyli 2 z
Holešova. Mladších žáků je celkově 16,
14 z Rymic a 2 z Količína.
První část jarní přípravy začala v
únoru v tělocvičně zdejší ZŠ. Byla
zaměřena hlavně na fyzickou přípravu.
Druhá část přípravy probíhala od dubna
již u zbrojnice SDH a byla ukončená tří

denním soustředěním na Bruntálsku.
Obě družstva letos soutěžila ve
Středomoravském poháru mládeže,
který se skládal ze 13 soutěží. První z
nich proběhla 21.5.2017 přímo v
Rymicích.
Starší žáci se celkově umístili na
velmi pěkném 4. místě se ziskem 87
bodů. Mladší žáci ve své kategorii
doslova excelovali. Ze 13 závodů,
zvítězili v 8. Celkově získali prvenství se
160 body a na druhý tým v pořadí měli
náskok 44 bodů.
Sezonu 2017 jsme ukončili 15.9.
na Rymickém kotléku slavnostním
předáváním medailí a diplomů za
vzornou reprezentaci obce. Za
bouřlivého aplausu všech účastníků akce, a ve velmi emotivní
atmosféře, převzali děti ceny od starosty Rymic Ing. Martina
Bartíka a starosty SDH Josefa Fuksy.Sláva vítězům a čest
poraženým.V této době se již vytváří program přípravy,
včetně soustředění, na sezonu 2018.

Třídění pro pokročilé
• Fotografie a pohlednice
Nelze je efektivně rozvláknit. StaréTřídíte už léta, a přece
si u některých odpadků nejste jistí, kam patří a zda je
vůbec lze třídit? Pod dílčími nadpisy uvádíme příklady
odpadů, které přijdou vytřídit příslušným způsobem.
Kompost
• Mokrý, znečištěný nebo zamaštěný papír
Nedá se recyklovat, ale lze jej přeměnit na hnojivo.
• Zbytky vařené zeleniny
Vařenou zeleninu lze bez obav kompostovat.
• Použité kapesníčky
Špinavý papír tvořený krátkými vlákny se nedá recyklovat. Lze jej však
kompostovat.
Papír
• Plata od vajec
Technologicky nevadí, že byl papír již recyklován.
• Kartony polepené izolepou
V menším množství izolepa nevadí, při recyklaci ji lze od papíru oddělit.
• Papír z jedné strany poplastovaný
Při rozvláknění se papír a fólie oddělí.
Elektroodpad
• CD, DVD
Lepší využití materiálu než po vytřídění do kontejneru na plast.
• Kabely a dráty
Bužírku lze od vodičů v rámci procesu recyklace snadno oddělit.
Plasty
• Plastové láhve s etiketami z PVC
PVC znehodnocuje plast pro recyklaci. Je třeba potisk z PVC odstranit,
láhev dát do kontejneru na plast a potisk z PVC do směsného odpadu.
• Plastové obaly se zbytky potravin
Drobné znečištění plastových obalů nevadí. Větší znečištění, zvláště
mastnota, však recyklaci
komplikuje.
• Plasty polepené papírem
Papírové štítky při recyklaci nevadí a technologicky je lze oddělit.
• Plastové obaly od kosmetiky
Nejedná se o nebezpečný odpad. Lze je standardně recyklovat.
• Polystyren
Lze jej recyklovat. Do plastu nepatří jen polystyren znečištěný omítkou.
Kontejnery na textil / sběrný dvůr
• Hadry
Do kontejnerů na oblečení hadry sice nepatří, avšak i roztrhaný textil je
recyklovatelný. Lze z něj vyrobit třeba netkanou textilii.
Kontejnery na oblečení / směsný odpad
• Obuv
Použitelnou obuv lze vyhodit do kontejnerů na oblečení, jinak do
směsného odpadu.
Sběrný dvůr / výkupna
• Plast se zbytky čistidel a nebezpečných látek
Jedná se o nebezpečný odpad. takové obaly do kontejneru na plast
nepatří.
• Vyjetý olej
Jedná se o nebezpečný odpad (riziko znečištění půdy, vody...) a je nutné
jej odborně zlikvidovat.
• Fritovací olej
Rostlinné oleje se dají přečistit a znovu využít.
• Kovová víčka s těsněním
Gumová či plastová těsnění nejsou recyklaci na překážku.
Směsný odpad
• Větší množství zbytků masa a kostí
Nevhodné ke kompostování kvůli možnosti šíření choroboplodných
zárodků.
• Zbytky kosmetiky
V menším množství do směsného odpadu, ve větším do sběrného
dvora. Plastové obaly lze vytřídit.
• Laminátový a voskovaný papír

Nedá se recyklovat.
• Molitan
Nedá se recyklovat.
• Účtenky z termopapíru
Jsou nevhodné k recyklaci z důvodu obsahu bisfenolů.
• Novodurové trubky a výrobky z PVC
Nelze je recyklovat. V menším množství do směsného odpadu, ve
větším do sběrného dvora.
• Zrcadla
Zrcadla, stejně jako jiná pokovená skla, nelze recyklovat společně
s obyčejným sklem.
pohlednice bez lesklé fotografie lze vyhodit do kontejneru na papír.
• Tonery a inkousty do tiskáren
Nejedná se o nebezpečný odpad. Nelze je recyklovat, ale lze je úspěšně
repasovat.
Psáno původně pro Jihomoravské Ekolisty. Zpracovali Jana Lebedová a
Petr Ledvina.

Stání vozidel na chodnících
O b e c n í
úřad stále častěji
řeší
st ížnost i
občanů na špatně
parkující
vozidla
v
naší
obci.
Nejčastější stížnosti
jsou
na
stání
vozidel ve vjezdech k rodinným domům. Řidiči zaparkují
vozidlo tak, že zasahuje i do chodníku, kde omezí nebo zcela
zamezí průchod chodců, kteří jsou nuceni vozidlo obcházet
přes silnici. Tímto jednáním bezohledných řidičů zcela zaniká
hlavní význam chodníků a to oddělit chodce od automobilové
dopravy. Nestačí nechat před autem škvíru 30 cm, kde se
sotva protáhne dítě. Parkující řidič si musí uvědomit. Že se po
chodníku i u nás pohybují lidé na invalidních vozících či matky
s kočárkem či kočárkem pro dvojčata. Obcházet takové
vozidla hlavně nyní v zimním období a za snížené viditelnosti
je pro tyto osoby zbytečná a nebezpečná komplikace. Dalším
nešvarem je parkování vozidel v místech nepřehledných,
úzkých, či v křižovatce. I na našich místních komunikacích
platí dopravní předpisy, které říkají, že pro každý směr jízdy
(tam i zpět) musí zůstat volný jízdní pruh. Je třeba myslet
nejenom na svoje pohodlí ale i na ostatní účastníky silničního
provozu, kteří se po komunikaci pohybují. Předcházejme
proto dopravním kolizím. Letos by mělo dojít konečně i na
rekonstrukci hlavní silnice přes naši obec a objízdná trasa pro
vozidla do 6 tun povede i po našich místních komunikacích
kolem školy či pod tvrzí. V tomto případě Policie ČR ve
stavebním povolení striktně vyžaduje dodržování volných
jízdních pruhů. Využívejte proto pro parkování svých vozidel
vlastní garáže či dvory, případně obecní parkoviště (u
hřbitova, pod tvrzí, u hospody, před farou).

Školní přístavba
Díky státní dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 6 979 649 Kč
jsme mohli vybudovat přístavbu naší školy.
Z obecních zdrojů na tuto akci uvolnilo
zastupitelstvo obce dalších 1 265 322 Kč.
Přízemí této novinky slouží ke stravování dětí
mateřské i základní školy. Jídelna je vybavena
židličkami i stoly z omyvatelného barevného
plastu, výdejna je zase dle hygienických
předpisů vybavena nerezovým inventářem
včetně profesionální myčky nádobí. Nad
jídelnou najdeme novou výukovou třídu
základní školy. Celá tato přístavba je vytápěna
plynovým kondenzačním kotlem s podlahovým
topením. Povinností obce bylo také čistit
odpadní vody v domovní čistírně odpadních
vod, jež je umístěna na dvoře. Stará budova
jídelny, která byla částečně ubourána, je nyní
využívána jako sklad venkovních hraček a
ostatních školních potřeb. Slavnostní otevření
školní přístavby proběhlo v pondělí 4. září

2017. Občané a pozvaní hosté si mohli
novostavbu včetně opravených sociálních
zařízení ve staré budově prohlédnout a
vyzkoušet si posezení v nové jídelně.
Poděkování za bezproblémovou krásnou školní
budovu patří stavební firmě Rapos Holešov a
především stavbyvedoucímu, našemu občanovi,
Radkovi Horákovi. Přejme si, aby přístavba
plnila svůj účel tak dlouho, jako hlavní budova,
která nám slouží již 125 let.

Recyklování
Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což bylo
ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec jsme to opravdu dokázali.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři
kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí v průběhu posledních let
připadá více než 6 kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu kvót, který
významně navýšil počet kg sesbíraného elektra na osobu. Bez problémů požadavek evropské směrnice splnili, tak jako
doposud, dokonce i s rezervou.
Výpočet kvót – kg sběru na osobu
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého elektra, jaké
odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba
175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2016 naznačují, že by se to mohlo podařit nové parametry naplnit. Jen sběrnými místy
vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října 2015 na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá
celoročnímu sběru v roce 2014. A množství vysbíraných elektrospotřebičů neustále vzrůstá. Věříme, že především díky podpoře
široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu s rezervou naplníme.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a
nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Odpadové hospodářství v Rymicích
Do roku 2024 by se dle Ministerstva životního prostředí mělo výrazně omezit skládkování komunálního odpadu.
V současnosti platí obec za uložení každé tuny odpadu (kromě ostatních nákladů) povinný skládkovací poplatek ve výši 500 Kč.
Motivací k omezení skládkování odpadů má být navýšení tohoto státem určovaného poplatku až na 2 000 Kč/tunu. Abychom
v naší obci nemuseli toto navýšení promítnout do ceny poplatku za popelnice, žádáme občany, aby ještě více zintenzívnili
třídění. Přestože jsme již 5 let v této činnosti nejlepší ve Zlínském kraji, množství zbytkového komunálního odpadu z popelnic se
nám poslední roky zvyšuje (2015 - 106 tun, 2016 – 112 tun, 2017 – 118 tun). Při úterních svozech popelnic můžeme vidět před
některými domy i 2-3 popelnice o objemu 240 litrů.
Připomínáme občanům, že dle zákona o odpadech a také dle obecně závazné vyhlášky se mají odpady třídit na jednotlivé
využitelné složky. Do popelnic pak patří až zbytek odpadu, který již nejde jinak vytřídit.
Plasty, sklo a papír musíme odkládat do barevně rozlišených kontejnerů rozmístěných na 4 místech v obci. Plasty dále můžete
skladovat ve žlutých pytlech, které zdarma
dostanete na obecním úřadu a sváží se 1x
za měsíc. Kovy, dřevo, elektroodpad,
objemný odpad, stavební a nebezpečný
odpad odevzdávejte ve sběrném dvoře. Do
popelnice nepatří ani rostlinný a kuchyňský
odpad. Ten odkládejte do kompostérů,
kterých bylo v obci rozdáno v roce 2014
140 ks. Dle požadavků občanů proběhne
letos distribuce dalších 50 ks. Bioodpad
sbíráme také ve sběrném dvoře.
V průběhu roku bude obecní úřad dělat
namátkové kontroly obsahu popelnic před
výsypem do popelářského vozu a to hlavně
u největších plničů popelnic. Hrozí jim
zastavení vývozu popelnic, případně
finanční postih u přestupkové komise.
Chceme tímto krokem donutit i ty
nepoctivé třídiče k zodpovědnějšímu
plnění svých povinností, abychom na ně
nemuseli doplácet mi ostatní.

Sezóna 2017/18 podzim
Mužstvo mužů, které získalo na
podzim 30 bodů, velmi úspěšně je tedy
trénuje pan Jiří Kaňa, kterému výbor
Sokola děkuje. Nejlepším střelcem
podzimu se stal Pavel Plhal, jenž nastřílel
soupeřům 25 gólů.
Na podzim jsme založili jsme založili žákovské
družstvo, kde jsou hráči i hráčky z Rymic a Količína.
Toto družstvo trénují pánové David Odložilík, Antonín
Marek ml. a Evžen Horák. Tým má střídavé úspěchy
provázející každý začínající kolektiv.
Tělovýchovná Jednota pořádá již tradičně za
pomoci dalších složek Rymic (obecní úřad, hasiči,
myslivci) Dětský den v červnu na konci školního roku.
Na hřišti v Rymicích se konají různé soutěže,kde jsou
děti odměněni sladkostmi a opékáním buřtů.
Na hřišti u Olší jsme letos na podzim uspořádali
pro děti i rodiče drakiádu, jíž se i kvůli špatnému počasí
zúčastnilo na 40 rodičů i dětí se svými draky. Odměněni
byli párky i sladkostmi.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 v Rymicích
Česká str.sociálně demokrat.

21

6,77

Občanská demokratická strana

24

7,74

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

17

5,48

Komunistická str.Čech a Moravy

15

4,83

Česká pirátská strana

21

6,77

TOP 09

13

4,19

ANO 2011

90

29,0

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

43

13,8

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

45

14,5

Vtěchto volbách bylo zapsáno 489 voličů, k volbám přišlo 310, volební
účast tedy byla 63,39 % (v roce 2013 byla účast 69,98%.
Smlouva na pronájem Bistra Rymice s Janou Uhlířovou, byla po
vzájemné dohodě ukončena ke konci října 2017. Od 1. prosince
provozuje bistro nový nájemce, rymický občan Michal Chmurčiak,
s prozatímní provozní dobou středa, pátek, sobota, neděle.

Za výbor TJ Sokol Rymice Jaromír Marek
Každý chovatel prasat musí pod pokutou až 50 000 Kč nahlásit do 31.
ledna 2018 na OÚ Rymice údaje o počtu a chovu prasat požadované
Státní veterinární správou ČR.

Statistika obce
NAROZENÍ: 8

ZEMŘELÍ: 10

Radim Zachara

Anna Mlčáková

Františka Daďová

Liliana Trnčáková

Milada Zakopalová

Jindřiška Marková

Elena Koňaříková

Antonín Zlámal

Marie Sedlářová

Karla Sokolová

Jindřich Janalík

Tobias Lázna

Jaroslav Janoštík

Kristýna Janalíková

Ludmila Janalíková

Pavel Škamrala

Julius Kaňa

Rekonstrukce silnice II/490 – Rymice
Pro rok 2018 plánuje Ředitelství silnic Zlínského kraje
rekonstrukci celé hlavní silnice Holešov – Přerov od počátku po konec
naší obce. Kromě obměny povrchu dojde také na kompletní výměnu
podloží. Vozovka bude upravena tak, aby v celém úseku měla šíři 6,5

Michal Hausknecht
Odstěhováno z obce: 15; Přistěhováno: 8;
Počet Obyvatel k 1.1.2017: 616 Počet obyvatel k 31.12.2017: 607

Okresní soud v Kroměříži pro
svoji činnost potřebuje funkci
takzvaných přísedících soudců,
kteří jsou voleni zastupitelstvy
obcí z řad občanů. V uplynulém
5 letém období tuto neplacenou
funkci za naši obec vykonávali PhD. František Kulhavý a
Jan Pospíšil. Pro léta 2018-2022 zastupitelstvo naší
obce zvolilo tyto přísedící: PhD. František Kulhavý,
Ladislav Horák a Ivona Bartíková. Pan Jan Pospíšil se
rozhodl již nepokračovat v této pozici. Tímto mu
jménem Zastupitelstva obce Rymice a Okresního
soudu v Kroměříži děkujeme za práci, kterou 10 let
jako přísedící soudce odváděl

metru. Dojde také k rekonstrukci propustku nad Rymickým potokem a
osazení nového dopravního značení. Všechny tyto vyjmenované práce
bude hradit ŘSZK. Výměnu obrubníků bude financovat naše obec, v
rozpočtu je na to počítáno s částkou 0,5 mil. Kč. Po dobu rekonstrukce
bude tranzitní doprava na Přerov vedena objížďkou přes Hulín a Břest.
Termín rekonstrukce ještě není znám, bude se odvíjet od získání
stavebního povolení a vysoutěžení dodavatelské stavební firmy.

Připomínáme, že Vaše názory, dotazy, připomínky či kritiku otiskneme celé bez úprav, rozhodnutím zastupitelstva je rozsah příspěvku omezen (1občan=1strana
A4), postačí, když nám je dáte písemně se svým čitelným podpisem. Vydává obecní úřad v Rymicích. E-mailová adresa: rymice@volny.cz Uzávěrka čísla 19. 1.
2018, nákladem obecního úřadu v počtu asi 225 výtisků. Tato tiskovina neprošla jazykovou či jinou úpravou ☺
. # Mgr. František Kukla

