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Vážení spoluobčané !

Od letošního jubilejního 20. ročníku Rymického zpravodaje budete tento občasník dostávat do svých domácností v barevné podobě. Obecní úřad pořídil novou barevnou multifunkční tiskárnu formátu A3, která tento tisk umožňuje. Pokud budete potřebovat i vy zkopírovat, vytisknout či naskenovat dokumenty, můžete této tiskárny využít za
tyto ceny včetně papíru: černobílá stránka A4/1 Kč, A3/2 Kč, barevná stránka A4/2 Kč, A3/4 Kč.
Dne 27. 5. 2014 byly ministrem
životního prostředí schváleny žádosti o
dotaci v Operačním programu životního prostředí. Naše obec měla podány
2 žádosti. V rámci 50. výzvy prioritní
osy 6.3. obnova krajinných struktur to
byl projekt Obnova krajinných struktur
na k.ú. Rymice (výsadba stromů podél
polní cesty do Roštění a výsadba
stromů v rymické části Vápenky) a
v rámci 52. výzvy prioritní osy 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady projekt Řešení biologicky rozložitelného odpadu
v obci Rymice (domácí kompostéry,
kontejnery a drtička větví do sběrného
dvora). Obě tyto žádosti byly schváleny. Konkrétní částky v tabulce. V další fázi těchto projektů musí proběhnout výběrové řízení na dodavatele a vlastní realizace proběhne na podzim tohoto roku.
Projekt
Celkové náklady v Kč
Dotace v Kč
Spoluúčast obce v Kč
Obnova krajinných struktur na k.ú. Rymice 1.191.760
848.812
342.948
Řešení biologicky rozložitelného odpadu
1.174.693
1.055.274
119.419
Do OPŽP naše obec podala v květnu letošní roku ještě jednu žádost a to na pořízení zametací techniky, která
obnáší nákup traktoru s čelním nakladačem a zametacím kartáčem.
V měsících září, říjen letošního roku dojde k rekonstrukci Komunikace od tvrze k parkovišti. Na tento projekt
nám poskytne dotaci Zlínský kraj ve výši 570.000,- Kč, což je 40 % z celkových nákladů. Z fondu firmy ASEKOL, která
zajišťuje odvoz elektroodpadu, obdrží Obec Rymice tzv. E-domek, který bude umístěn ve sběrném dvoře a bude sloužit
k ukládání vyřazených televizorů a ostatní elektrotechniky.
V letošním roce využíváme opět možnosti zaměstnat pracovníky na tzv. veřejně prospěšné práce. Na každého zaměstnance přispívá úřad práce obci částkou 12.000,- Kč po dobu 6 měsíců. Obec z vlastního rozpočtu doplácí část odvodů
na zdravotní a sociální pojištění a daň. Letos byl o tyto práce zvýšený zájem a obec zaměstnává 2 muže a 3 ženy. Muži
vykonávají těžší práce (čištění potoka, zednické opravy, práce s křovinořezem), ženy se starají o sečení a úklid veřejného prostranství. Pokud by někdo ze starších občanů v Rymicích potřeboval pomoc s údržbou zahrady, po dohodě se
starostou je možné tyto pracovníky na tuto údržbu využít.
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Zahájení výstavy Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta z Valdštejna
Ukončení školního roku – obecní park
Oslavy 125 let SDH Rymice, dechová hudba Fanynka z Lidečka
SETKÁNÍ MUZIKANTŮ RYMICE 2014, 10. ročník – obecní park
Posezení s důchodci- Fanynka – obecní park

Obec má hotovou projektovou dokumentaci na přístavbu školy, ve které bude v přízemí umístěna nová výdejna
stravy a podkroví bude sloužit pro děti mateřské školy jako ložnice. V současné době se na stavebním úřadu vyřizuje
stavební povolení a v příštím roce zkusíme využít nějakých dotačních programů na realizaci této přístavby. Na pozemcích po bývalé Chytilově chalupě je už vypracován geometrický plán rozdělující lokalitu na jednotlivé stavební parcely
a v terénu geometři pozemky vytýčili pomocí kolíků. Po schválení nového územního plánu koncem letošního roku může
být započato s prodejem parcel a budováním přístupové komunikace.
V našem sběrném dvoře můžete během celého roku stále odevzdávat použité elektrospotřebiče, bioodpad, velkoobjemový a drobný stavení odpad, kovy a dřevo a také nebezpečné odpady (pneu, barvy, oleje, zářivky, žárovky, baterie
apod.). Na drobné baterie a elektro spotřebiče můžete využít také boxu na obecním úřadu a v naší škole. Na kuchyňské
a domácí spotřebiče je určen také červený kontejner umístěný před školou. Zde je také kontejner firmy Revenge, do
kterého můžete odkládat oblečení, boty a hračky. Ke sbírání plastů můžete využít žlutých pytlů, které zdarma obdržíte
na OÚ a které jednou měsíčně sbírají od vašich domů Technické služby Holešov. Pokud máte větší množství komunálního odpadu, který už nejde roztřídit na jednotlivé složky, a nestačí vám kapacita vaší popelnice, můžete ke každé
popelnici v den svozu přistavit 1 černý pytel s logem TS Holešov (obdržíte na OÚ). Chci občany požádat o přesnější
třídění plastů a skla v kontejnerech rozmístěných po obci. Do skla např. nepatří zrcadla, keramika, plné sklenice zavařeniny, okenní rámy apod. Dále také důrazně apeluji na občany, aby nesypali na
polní cesty a přilehlé pozemky žádný stavební ani jiný odpad (tráva, list, řepa, popel).
K tomuto účelu opravdu slouží pouze sběrný
dvůr nebo popelnice. Pokud se případy budou opakovat, budeme nuceni takové případy předávat k řešení přestupkové komisi.
Totéž se týká sypání odpadu do potoka.
Občané, kterým skončila či bude
končit nájemní smlouva na pronájem hrobových míst, mohou se dostavit na OÚ k podpisu a úhradě nových smluv. Nájemní cena
zůstala stejná 11 Kč/m2/rok. Smlouvy se budou uzavírat na dobu 20 let. Dále žádáme
občany, kteří ještě neuhradili stočné, aby
tak učinili co nejdříve.
Na závěr vám chci poděkovat všem
spoluobčanům a zastupitelům obce za spolupráci v uplynulých 4 letech našeho volebního období a popřát vám šťastnou ruku při
komunálních volbách v říjnu letošního roku.
Ing. Martin Bartík, starosta

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu v naší obci
Rok
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2004

Výsledky 3 nejúspěšnějších stran
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Dne 29. 3. 2014 jsme byli pozváni od pořadatelů
HC Prusinovice na turnaj XII. ročníku Memoriálu Stanislava Vybírala, který se uskutečnil na Zimním stadionu
v Přerově ve složení: HC Vlkoš, HC VÚM Dřevohostice, HC
Rymice Bulls a HC Prusinovice. Zde jsme sehráli tři těžká
utkání. HC VÚM Dřevohostice – HC Rymice Bulls 4:0; HC
Vlkoš – HC Rymice Bulls 8:2; HC Prusinovice – HC Rymice
Bulls 5:2. Víme, že jsme výsledkově nesehráli nejlépe, ale
hráli jsme proti kvalitním a sehranějším teamům.
Dále nás provázelo zranění, kde nás
opustili opory Petr Mlčák st., Jan Bartalský a
Radomír Hejníček. Poděkování patří především velké opoře –
brankáři
Jaroslavu
Skutkovi, který team
podržel nejen v turnaji, ale v celé sezoně.
Na tomto turnaji odchytal celkově 5 zápasů, tři za nás a dva
za HC Prusinovice, jimž
se zranil brankář. Za
tuto obětavost byl odměněn, jako nejlepší
brankář
turnaje.
Herně náš team na
turnaji podpořil také
Ondra Duda z HC Zubr
Přerov, který vstřelil 3
branky,
čtvrtou
branku dal Antonín Marek. Team HC Rymice Bulls děkuje
také všem fanouškům za podporu po celou dobu turnaje,
kde jsme měli největší fanouškovskou podporu ze všech
teamů.
Všem hráčům děkuji za uplynulou sezonu a odvedené výkony a výsledky. Máme na čem pracovat, ale myslím si, že nás především baví radost ze hry a pocit, že něco
děláme pro své zdraví. Pokud máte i vy zájem a chcete si
zahrát, přijďte mezi nás. Poděkování patří také sponzorům, kteří se finančně
podíleli na výrobě hokejových dresů: Obec
Rymice, Vydona Zdeněk Zapletal a Martin
Kašík.

Rymičtí hokejisté se loučí se sezonou
Po několikaleté pauze se opět zformoval team rymických hokejistů, pod názvem HC Rymice Bulls, který byl
založen v roce 1996 a novodobě působí asi třetí sezonu.
Parta nadšenců ve složení: brankář Jaroslav Skutka, obránci: Radim Hložek, Petr Hlobil, Tomáš Odložilík, Zdeněk
Janalík, Radek Tabarka, František Matula, útočníci: Ro-

man Fuksa, Petr Mlčák st., Petr Mlčák ml., David Mlčák,
Martin Odložilík, Jiří Kaňa, Antonín Marek, Ondra Tabarka, Jan Bartalský, Radomír Hejníček, Lukáš Horáček,
Pavel Měrka a Jaroslav Buňka letos sehrála několik přátelských zápasů se střídavými úspěchy. Například uvádím výsledky posledních zápasů: 16. 2. zápas HC Rymice Bulls –
HC Prusinovice 3:3; 15. 3. zápas HC Senátors Holešov – HC
Rymice Bulls 9:7; 22. 3. zápas HC Rymice Bulls – HC Lobodice 5:4.

Za HC Rymice Bulls,
sportu zdar! Martin
Odložilík
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Jen pro pořádek si připomeňme, že na první Valné hromadě, konané 30, května 1889, byl prvním starostou
sboru zvolen tehdejší starosta obce, již zmíněný Josef
Janalík.
Začátky byly často krušné. Sbor se potýkal s nedostatkem finančních prostředků, které se snažil získat pořádáním tanečních zábav, což se však často nesetkávalo
s pochopením úředníků Okresního hejtmanství. Ostatně
nedostatek financí trápí všechny složky v obci také
v dnešní době.
Přes všechny počáteční potíže se pomalu zlepšuje
vybavení hasičského sboru. V roce 1930 je postavena
hasičská zbrojnice a rymičtí hasiči jsou v popředí veškerého kulturního dění v obci. Mnohokrát bylo s uznáním
vzpomenuto jejich působení v posledních válečných
dnech v květnu 1945. O dlouholeté záslužné práci při
ochraně majetku rymických občanů i aktivní účasti na celé
řadě kulturních akcí, byly vydány dvě drobné tiskoviny,
kde je jejich práce podrobněji popsána. První publikace
před čtvrt stoletím při stoletém jubileu v roce 1989 a
druhá k 120. výročí vzniku sboru v roce 2009.
V uplynulých pěti letech od posledních oslav, se
rymičtí hasiči podíleli na celé řadě úspěšných akcí. Je zapotřebí se zmínit o záslužné práci především s nejmladší
generací, kde si vychovávají zdatné nástupce a vlastně pokračovatele hasičských tradic. V různých soutěžích hasičského sportu dosahují právě mladí hasiči velmi dobrých
výsledků. Slibně se rozvíjí i činnost ženského družstva. Potěšitelná je rovněž práce na neustálém zvelebování prostředí hasičského areálu v prostoru zbrojnice a v neposlední řadě dobrá spolupráce jak s obecním úřadem, tak
s ostatními složkami v obci.
Co popřát rymickým hasičům do dalších let? Aby
se vždy i v následujících letech našel ten, kdo pozvedne
pomyslný prapor činnosti, který povede rymické hasiče
k dalším rokům úspěšné práce. Přejme jim, aby i nadále
naplňovali heslo , které je provází: „ Bohu ku cti, bližnímu
ku pomoci“. Dlouholetá tradice a obětavé působení všech
nejmenovaných generací členů Sboru dobrovolných
hasičů v Rymicích je k tomu nejen vybízí, ale přímo zavazuje.
Jan Pospíšil, kronikář obce

125 let Sboru dobrovolných hasičů
v Rymicích.
V letošním roce si připomíná Sbor dobrovolných
hasičů 125 let vzniku. Vraťme se proti toku času do dávných let, kdy vznikla tato organizace, jež překonala dvě
světové války, v minulém století prošla četnými změnami
a vytrvala až do dnešních dní.
Na začátku února roku 1889, svolává starosta
ještě tehdejších Rymnic Josef Janalík veřejnou schůzi, za
účelem založení hasičského sboru v obci.
O ohni se říká, „ že je sice dobrý sluha, ale zlý pán
“, který dokáže napáchat nesmírné škody.
Nebylo tomu ani v minulosti a není tomu ani dnes. Z historie víme, že Rymice mnohokrát postihl ničivý požár, kdy
shořelo mnoho domů včetně školy i kostela. Domy obyvatel pokryté slaměnými došky, často chytaly jeden od
druhého a hasit neměl, kromě zoufalých majitelů a stejně
postižených sousedů, prakticky nikdo. Takový oheň poznamenal naše občany na mnoho let dopředu. Nejinak
tomu bylo i v sousedních obcích, které si pak často vypomáhaly jak penězi, nebo naturáliemi.

Již v polovině 19. století /1851/ byl vydán řád
k hašení ohně pro města a obce markrabství Moravského,
avšak impuls k zakládání hasičských jednotek dal až Zákon
v roku 1873, jež mluvil o zřizování takových hasičských
sborů v obcích, kde je nejméně 100 popisných čísel.
Přesto trvalo ještě celých 16 let, než v naší obci došlo k založení takové jednotky. Pak již události dostaly rychlý
spád. 15. února jsou vydány první Stanovy dobrovolné
jednoty hasičské v Rymnicích, ještě na počest čtyřicetiletého panování císaře Františka Josefa I. Stanovy schvaluje
20. února Obecní úřad a v zápětí je potvrzuje Moravské
místodržitelství v Brně. Historie hasičského hnutí v obci se
tak začala odvíjet a trvá neuvěřitelných 125 let. Právem
se tak řadí rymičtí hasiči k nejstarší složce v obci, ale také
k nejstarším organizacím v našem regionu.

Setkání muzikantů Rymice 2014
V neděli 6. července od 13 hodin se uskuteční již
10. ročník setkání muzikantů, Je pořádán pod záštitou Josefa Smýkala - zastupitele města Holešova. Pořadem
bude provázet Ivana Slabáková a Karel Hegner.
Zahrají kapely: Glória, Dambořanka, Dúbravanka
a Moravanka Jana Slabáka
Je zajištěno bohaté občerstvení a rozsáhlá tombola. Po
skončení oficiálního programu je počítáno s taneční zábavou do půlnoci. Vstupné na tento hudební maraton je 150
korun.
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ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách
sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i
na úspory – především energie a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití
takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, jelikož získání materiálů
recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa. Navíc zásoby primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc
elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem
sami překvapeni. Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste
to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá?

Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a
mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici
100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William
Cullen už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu. Aby
ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet
klikou stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila
v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž
stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny
tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa:
hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý. Až
model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho
prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už
ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě
se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.

Využití víceúčelového hřiště v Rymicích
za období 6/2013 – 4/2014
Hodiny
Vybráno
pronájmu
půjčovné (Kč)
Červen
35,7
1785
Červenec
46,2
2310
Srpen
34,5
1725
Září
22,4
1120
Říjen
34,5
1725
Listopad
22,2
1109
Prosinec
15,3
765
Leden
19,3
965
Únor
17,6
880
Březen
34,8
1740
Duben
11,9
595
celkem
294,4
14719
průměr
26,7
1338
Na víceúčelovém hřišti si můžete kromě kopané
zahrát tenis, badminton, košíkovou, nohejbal a florbal,
v zimním období hokej. K dispozici jsou hrací sítě, florbalové branky, fotbalový a basketbalový míč, 2 ks tenisových raket s míčky. Klíče k zapůjčení jsou na obecním
úřadě a u starosty obce. Při vyzvedávání klíčů se vybírá
půjčovné ve výši 50 Kč za hodinu. V zimním období, kdy je
na povrchu nastříkaný led, se půjčovné nevybírá.
Ing. Martin Bartík, starosta
Měsíc

Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření
nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se
staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent
na myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine
Cochranová, bohatá dáma z Illinois. Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak,
aby pevně držely i v silném proudu, umístila držáky na
kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel.
Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i
armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností.

Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách.
Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem staršího data. Patent na
něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník

Krátce z kultury
Z dobře informovaného zdroje se dozvídáme, že rymická schola připravuje svůj
druhý hudební nosič. Po úspěchu prvního
CD před 4 lety bude tedy následovat další.
Začít s nahráváním se má již během léta tohoto roku.
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elektrárny v zahradě tehdejšího majitele pana Chytila. Všem
bylo už tehdy jasné, že stromy budou odstraněny kvůli umístění
fotovoltaických panelů na celé zahradě.

II. Diskuze nad novou zástavbou po
bývalém domu č. p. 32 Chytilovo

Důvodem ke zrušení včelstev by nebylo vykácení stromů
v Chytilové zahradě, ale zvýšený pohyb osob v blízkosti
mého včelína a problémy s tím spojené.

Jelikož uplynul nějaký čas od první diskuze nad
novou zástavbou po bývalém domě čp. 32 – bývalé Chytilovo a mnozí z vás možná zapomněli, jak probíhala, chci
vám ji připomenout a navázat na názor starosty pana Ing.
Martina Bartíka.

6. Propočet o snížení 20% hodnoty vinou inflace mezi uváděnými dvěma způsoby prodeje je zavádějící a scestný, neboť
právě pozdějším prodejem stoupá hodnota pozemků a mohli
bychom je prodat za vyšší cenu. Skoro neznám případ, kdy stavební pozemek ztrácel vlivem času na hodnotě.

Názor Ing. Martina Bartíka
Dovolte mi, abych reagoval na článek pana L. Plhala st.
Add 1. „Jediného zájemce“ mi představil a doporučil právě pan
Plhal.

V tomto bodě má pan starosta pravdu – cena stavebních
parcel se nesníží. Měl jsem na mysli vybudování cesty a
inženýrských sítí.

Pouze jsem vyhověl žádosti zájemce, abych ho
zkontaktoval s panem starostou. Nevím, jestli se tomu
říká doporučení. Ale klidně bych uvítal jiného kupce, který
by měl zájem o celý pozemek.

7. Kanalizace před Chytilovým je uložena v hloubce 2 metry. Pokud vydržela přejezd tatry při odvozu suti a měla by vydržet pojezd aut při stavbě vývařovny, věřím, že vydrží i případnou výstavbu dalších domů. Pokud tomu tak nebude, budeme ji muset
hold opravit. Nic nevydrží věčně. Už v roce 2007 se zastupitelstvo zabývalo otázkou špatně fungující kanalizace v době přívalových dešťů právě v této lokalitě a nechalo dokonce provést kamerové zkoušky na podnět právě pana Plhala. Co se týká cesty,
tak už několik let před demolicí domu je pozorovatelné pouhým
okem, že cesta při obrubnících je ve špatném stavu – objevují se
trhliny, pravděpodobně je zde slabá podkladní vrstva pod asfaltem, a chtě nechtě ji budeme muset časem řešit.

Add 2. Silně pochybuji o tom, že zájemce bude vařit jídla pro
školy a školky. Musel by kuchyni vybavit na takové hygienické
úrovni, aby mu ministerstvo školství dalo akreditaci pro tento
účel. Navíc taková provozovna by musela být zanesena do
Územního plánu Rymic jako plocha pro občanské vybavení a
služby, kdežto parcela po bývalém Chytilovém domě je povolena jako plocha individuálního bydlení, tzn. k výstavbě rodinných domů.

Nelze srovnávat odvoz suti z jednoho objektu a
výstavbu jednoho domu s budováním cesty a inženýrských sítí a dalších čtyř domů. Jen na vybudování cesty
bude nutné odvést a znovu přivést asi 1000m3 + materiál
na čtyři domy a inženýrské sítě. V případě této výstavby
bude střed obce obrovsky zatížen.
Nic nevydrží věčně – píše pan starosta. Ale proč
vydávat peníze za něco, co funguje. Byl jsem přímo u kamerových zkoušek a můžu konstatovat, že kanalizace je
v dobrém stavu. Byla pouze zanešená a po vyčištění funguje bez problémů. Cesta je popraskaná již řadu let, ale
její stav se nezhoršuje. Pokud nebude nadměrně zatěžována, vydrží i s kanalizací ještě dlouho, aniž bude oprava
nutná.

V územním plánu je plocha k individuálnímu bydlení povolena pouze po bývalém domě, ale ne zahrada.
Pokud nebude schválen nový územní plán, je pořád zahrada nebo místo pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.
Pokud by se zájemce o pozemek rozhodl pro výstavbu vývařovny, musel by si všechna povolení vyřídit.
3. Zastupitelstvo Obce Rymice získalo v dražbě dům včetně zahrady právě kvůli možnosti získat nové stavební parcely v intravilánu obce. Každý urbanista připravující územní plány obcí vám
spíše doporučí vyhledávat možnosti výstavby uvnitř současné
zástavby, vyplňovat mezery a proluky, než rozšiřovat prostor zastavěného území okolo současného území obce.

Pan starosta se odvolává na doporučení urbanistů. Podle mě by se však měli zastupitelé zajímat spíše
o názory občanů. Ti samí urbanisté zakreslili a zastupitelé
schválili zástavbu i mimo současnou vnitřní výstavbu –
v platném územním plánu schválená výstavba ve směru
na Količín.

8. V předmětné zahradě by mohlo vyrůst 5 domů, plus 2 ze
strany ulice. Komunikace o šíři 5 metrů by byla dlouhá 155 metrů. V nově vzniklé citované ulici u hřiště (jejíž vznik podpořil
v bývalém zastupitelstvu i p. Plhal je komunikace dlouhá 175
metrů pro 7 domů. Více domů v této části již asi nebude, neboť
každý z majitelů si zahradu zhodnocenou o přístup ze zpevněné
cesty drží pro sebe. Rozdíl je tedy pouhých 6 metrů vzniklé cesty
na 1 postavený dům v neprospěch Chytilovy zahrady. Ta má
však ještě velký potenciál případné výstavby domů na 1 ha louce
p. Nováka, o které probíhají jednání.

4. Zahradu panu Plškovi za 50,-Kč/m2 prodalo zastupitelstvo, ve
kterém byl jedním z členů i p.Plhal. Já osobně jsem dne
5.12.2007 hlasoval proti prodeji pozemku, právě z důvodu toho,
že se jedná o stavení parcelu a může být zpeněžena několikanásobně dráž.

Zastupitelé argumentují, že zájemce o Chytilův pozemek
neznají. Pana Plška, kterému se prodala Markova zahrada, jsem uvedl jako příklad – protože v době prodeje
ho v obci také nikdo neznal. Prodej zahrady panu Plškovi
byl odsouhlasen převážnou většinou zastupitelů. Kdyby
se situace opakovala, já osobně bych hlasoval stejně.

Šance na výstavbu domů v hřiště je stejná nebo
ještě větší než výstavba v zahradě pana Nováka a pro
obec určitě finančně výhodnější, protože pozemky u
hřiště jsou již zasíťovány. Zahradu pana Nováka by bylo
nutné nejdříve odkoupit, zasíťovat a vybudovat cestu, a
to pouze pro omezený počet domů.

5. Na uváděném důvodu rušení 5-10 včelstev kvůli vykácení
stromů z důvodu výstavby je zarážející, že jako bývalý zastupitel
p. Plhal podpořil a schválil dne 15.2.2008 výstavbu fotovoltaické
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Před časem mi pan starosta řekl: „Nechci, aby se
v Novákově zahradě stavělo, je to záplavová zóna a nechci, aby někdo za 10 let řekl – Bartík tady nechal stavět a
teď jsou s tím problémy.“ A najednou se dozvídám, že
probíhají jednání o odkoupení tohoto pozemku pro výstavbu domů, a to ještě ne zrovna „standardní cestou“.

Na 29. Zasedání OÚ jsem žádal, aby mi zastupitelé
sdělili alespoň jeden rozumný důvod proč neprodat Chytilův pozemek pouze jednomu zájemci.
1. argument – V případě výstavby na Količín by bylo nutné
vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Moje reakce – to stejné se týká i Chytilové zahrady, která
je rovněž v zemědělském půdním fondu jako zahrada.
2. argument – V případě výstavby na Količín by mohli občané požadovat občanskou vybavenost (občanská vybavenost – např. škola, školka, obchod, zastávka atd.)
Moje reakce – když porovnám vzdálenosti s novou výstavbou na Nivě a u hřiště a výstavbu směrem na Količín, zjistíme, že výstavba směrem na Količín je na tom co se týká
vzdálenosti nejlépe.
3. argument – pana Kolaříka – Co když zájemce o celý bývalý Chytilů pozemek bude chtít tento se ziskem prodat?
Moje reakce – pokud na pozemku do 3 let nepostaví dům,
bude ho muset prodat za stejnou cenu zpět obci.
Pana Kolaříka jsem se ptal, proč nic nenamítal jako člen
zastupitelstva, když se prodávaly dvě stavební parcely
panu Jiřímu Kaňovi na Nivě, kdy bylo zřejmé, že je nebude
mít pro svou vlastní potřebu. Na mou otázku neodpověděl. (proti panu Kaňovi nic nemám, sám jsem pro to hlasoval, uvádím to pouze jako příklad)
Žádný rozumný důvod proč neprodat Chytilův pozemek jednomu zájemci jsem se nedozvěděl.
Zastupitelé jsou si vědomi, že za 2mil., které by mohli dostat za Chytilův pozemek, by mohli koupit pozemek dvakrát tak velký (Chytilův pozemek - 7tis. m2 mínus 2tis. m2
na cestu x Janoštíkův pozemek 10tis. m2).
V případě odkoupení pozemků pana Maňáska a
Nováka dojde k propojení cesty směrem na Količín, protože obec již koupila pozemek od paní Markové (pozemek
mezi Olšákovým a hřbitovem). Takže vznikne minimálně
jednosměrná cesta a ne cesta slepá, jak je nyní proklamováno.
Pokud v tom nejsou jiné než obecní zájmy, musí
být každému jasné, že investice minimálně 3mil. pro 4
domy je přinejmenším nehospodárné a to nepočítám,
bude-li nutná oprava kanalizace a cesty přes náves.
Zastupitelé nepreferují stavební místa jen pro rymické občany. Z 12 domů, které jsou nebo se staví na
obecních pozemcích na Nivě a u hřiště jsou pouze dva rymických rodin.
Na pozemku místo domu č.p. 32 jsou dvě stavební parcely – jeden zájemce je z Holešova, druhý z Přílep. O dvě stavební parcely na zahradě dotčeného pozemku má zájem pan Ságner za stavebního úřadu a pan
Patrik Bartík z Rymic.
Podle dosavadního vývoje je zřejmé, že jsou zastupitelé
pro zajišťování staveních míst nejen pro rymické občany
a v tom případě je výhodnější stavět směrem na Količín,
kde výstavba není prostorově omezena.
Závěr o výše napsaném si jistě uděláte každý sám.
Ladislav Plhal

9. Územní plán by měla mít povinně každá obec. Aktualizovat a
vyhodnocovat by se měl každé 4 roky právě z důvodů aktualizování požadavků obce a občanů. „Investice statisíců“ do aktualizace územního plánu je závislá na tom, zda dojde či nedojde
k zákresů výstavby v nějaké lokalitě. Je to komplex jednotlivých
opatření pro funkčnost aglomerace. Zakreslená možná výstavby v ÚP neznamená a nenařizuje výstavbu. Pouze vymezuje
plochy, kde výstavba „může“ být povolena. Takovýchto ploch
včetně všech zahrad, kde se stavět může, je v obci cca 10 ha a
občany v žádném případě neobviňujeme, že v zahradě nestaví,
zatímco by mohli.

Nikdy jsem netvrdil, že zakreslená možná výstavba územního plánu nařizuje výstavbu, ale že tam stavět lze.
10. Před 27. Zasedáním zastupitelstva jsem v září 2013 oslovil
pana Janoštíka st., zda by jako spolumajitel prodal svůj pozemek pro výstavbu RD. Odpověď zněla rezolutně NE. Poté jsem
kontaktoval p. Janoštíka ml., zda by i on prodal svůj podíl. Odpověděl: „V této věci mě kontaktoval již dřívější starosta pan
Fuksa v roce 2008, a tehdy jsem pozemek nabízel za cenu 200
Kč/m2. K prodeji však tehdy nedošlo. Od té doby uplynulo již 5
let a ceny pozemků v okolí stouply a budu proto požadovat pravděpodobně vyšší cenu cca 300 Kč/m2. Ještě se poradím s okolními vlastníky stavebních pozemků v této lokalitě a dám vám
vědět.“ Přesvědčoval jsem ho, že je to už příliš vysoká ceny a
stavební parcely se budou velmi těžce prodávat. Takto jsem to
také prezentoval členům zastupitelstva. Těsně po schůzi se mi
p. Janoštík ozval znovu, že se rozmyslel a nabídl cenu oněch 200
Kč. Nicméně stanovisko p. Janoštíka st. je zatím neměnné a prodat nechce. Jsem rád, že jsem měl vždycky důvěru p. Plhala, ale
za svými vyslovenými odpověďmi si pevně stojím.

Po přečtení názoru pana starosty jsem kontaktoval pana Janoštíka ml. Při setkání, kde byli přítomni oba
dva, jak starší tak mladší pan Janoštík mi oba dva potvrdili,
že jsou ochotni prodat obci pozemek o výměře 10tis.m2
za 200 Kč/m2.
Ze zveřejněného článku jsem se nedočetl, čím by
mělo dojít k narušení soukromí. Hlukem bydlících obyvatel, jízdou aut po komunikaci, která by nebyla průjezdná,
ale jen slepou ulicí, chůzí obyvatel po chodníku? Bez toho
aniž bychom měli sousedy a potkávali se s nimi na zahradě a ulici, není možný život na vesnici typu Rymic, kde
jsou domy těsně nalepeny jeden na druhý včetně zahrad.
Můžeme si jen přát, aby se případní noví sousedé starali
o svůj majetek a zahrádky lépe než bývalý majitel p. Chytil, u kterého jsme v zastupitelstvu probírali stížnosti sousedů na neposekanou trávu včetně poletujících semen
plevelů a hnijící ovoce ze stromů na zemi.
Mrzí mě, že se pan starosta ptá, co mi vadí. On
sám jako hlava obce by měl nejlépe vědět jaký je rozdíl
mezi sousedskými vztahy a soukromím. To jsou moje odpovědi na názory pana starosty.
7
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Zpráva ze školy
Mezi naše nejzajímavější akce v posledních měsících byla určitě Noc s Andersenem a Den
Země. Již pátý rok usínaly děti na narozeniny světoznámého pohádkáře Hanse Christiana Andersena i v Základní škole a Mateřské škole v Rymicích. V letošním roce jsme si připomněli nejen
tohoto spisovatele, ale především historické události, které nejsou příliš známé ani samotným
rymickým občanům. Renesanční tvrz v Rymicích patří mezi nemnoho podobných dochovaných
objektů u nás a byla postavena ve 14. století. Ve svém vlastnictví ji držel i jeden z nejznámějších
českých šlechticů, a to Albrecht z Valdštejna. Ten si roku 1609 vzal za manželku moravskou šlechtičnu, dědičku panství
Lukova, Vsetína a Rymic paní Lukrécii Nekešovnu z Landeka. Od smrti paní Lukrécie uběhlo právě 400 let, a proto jsme
na její počest připravili ve spolupráci s Mgr. Müllerovou, pracovnicí Muzea Kroměříž, renesanční odpoledne. Taneční
a dramatické vystoupení nacvičili naši bývalí žáci jak pro veřejnost, tak i pro své spolužáky z místní školy, kteří tvrz
navštívili společně před setměním. Po prohlídce sklepení pod tvrzí jsme všichni odešli zpět do školy, kde nás už čekaly

detektivní zápletky s komisařem Vrťapkou. A v závěru večera jsme se dočkali i samotného mistra Andersena, který nám
na dobrou noc přečetl úryvek z knihy O Vendulce a drakovi. Výborně jsme se všichni vyspali a v sobotu ráno, po
společné snídani, jsme se vydali do svých domovů s pocitem příjemně stráveného času a obohaceni nevšedními zážitky
Den Země jsme strávili společně s našimi kamarády ze Základní školy Ludslavice. Společně jsme se zúčastnili
Eko-olympiády ve Starém městě u Uherského Hradiště v areálu firmy REC Group /Kovosteel/ . Akce to byla opravdu
velkolepá, jak jsme se dozvěděli, za dva dny zde dorazilo přes 9 000 návštěvníků. I nám se tam velmi líbilo, pro děti zde
byla připravena spousta soutěží a různých atrakcí. Přestože nám počasí příliš nepřálo, den jsme si hezky užili.
26. května odjíždíme na školu v přírodě do Vizovic a jako každý rok nás tam doprovodí i děti z mateřské školy,
které tam s námi v rámci výletu stráví jeden den. V plánu máme návštěvu vizovického zámku, soukromé sklárny, trochu
učení a spoustu pobytu v přírodě.
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9. června v 16:00 hod. zveme všechny maminky a tatínky k tradiční společné oslavě dne matek a otců. Doufáme, že nám bude přát počasí a opět si všichni společně zahrajeme na našem hřišti. A protože se již pomalu blíží závěr
školního roku, pasování prváčků a vyřazování páťáků jsme stanovili na středu 25. června opět od 16:00 hod. v areálu
obce. Letošní školní rok pro školáky uzavřeme v pátek 27. června, kdy se rozejdeme načerpat sílu pro následující školní
rok 2014/2015. Vzhledem k tomu, že se po mateřské dovolené vrací paní učitelka Plšková, bude prvních čtrnáct dnů
zajištěn provoz v mateřské škole. Bližší informace jsou již vyvěšeny na nástěnce ve škole.
V závěru Vám přeji krásnou dovolenou, dětem příjemné a dlouhé prázdniny a všem zaměstnancům školy děkuji
za jejich velmi kvalitně odvedenou práci.
Mgr. Hana Pátková, řed. školy

Občanská kronika
Vítání občánků v roce 2014
proběhlo 6.dubna: Přivítali jsme :
Jana Janalíka, nar. 5.1.2014 a
Tomáše Juráška nar. 16.2.2014
Opustili nás:
7.8.2013 Jan Janalík, 49 let
26.9.2013 Drahomíra Potůčková, 89 let
14.12.2013 Jaroslava Bartová, 84 let
10.2.2014 Antonín Zlámal, 97 let
18.2.2014 Adéla Rybecká, 87 let
30.3.2014 Františka Cápíková, 73 let

V letošním roce se dožívají
významného jubilea tito naši občané, kterým chodí gratulovat zástupci obecního úřadu:
90 let: Plhalová Marie
Vyhlídalová Helena
Maňásková Růžena
85 let: Janalík Jindřich
Tabarková Marie
Rybecký Bohuslav
Sivková Anna
Fišerová Marie
80 let: Kaňa Josef
Sklenář Jaroslav
Železná Marie
Kolařík František
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75 let: Kolaříková Blažena
Budíková Květoslava
Zatloukalová Libuše
Pospíšil Jan
70 let: Kaňová Jarmila
Zlámal Antonín
Očadlík Vojtěch
Marek Jaromír
Odložilík Josef
Foukal Josef
Janalík František
65 let: Marek Antonín
Marková Ludmila
Pluhařová Hana
Bartík Oldřich
Přívara Vladimír
Maňásková Jana
Horák Ignác

Rymický zpravodaj

1/2014

Muzeum Kroměřížska v naší obci činorodější
Po letech, kdy MK nabízelo pouze prohlídku přízemí tvrze, větrného
mlýna a doškových chalup, začínají se probouzet k životu i další prostory rymického muzea. Díky iniciativě pracovnice muzea Mgr. Markéty Müllerové a Mgr.
Hany Pátkové ředitelky rymické školy. Jejich spoluprací prostory tvrze ožily. Loni
v létě výstavou prací pedagogů Zlínského kraje, výstavou pořádanou rymickou
školou u příležitosti 120. výročí školy a rok ukončil pořad nazvaný „Vánoce na
tvrzi v Rymicích“ – vyprávění o hanáckých vánocích v minulosti, prohlídka sbírky
perníkových forem i výzdoby vytvořené dětmi rymické školy. Tato spolupráce
muzea a školy zpřístupnila návštěvníkům další patro tvrze a rozšířila dosavadní
nabídku nevídaně. Letos v dubnu to bylo „Renesanční odpoledne“ – taneční a
dramatické vystoupení z doby renesance – vystoupili zde bývalí žáci naší školy.
V pátek a v sobotu 18. a 19. dubna uspořádalo muzeum samostatný pořad „Velikonoce v Rymicích“ – ukázky tradičního velikonočního pečiva, zdobení kraslic,
Mgr. Markéta Müllerová
v sobotním odpoledni předvedly děti souboru Malá Rusava zvyk vynášení Mořeny.
Vše v malebném prostředí rymických doškovic. V pátek 13. června zahajuje Muzeum Kroměřížska na tvrzi výstavu
Odkaz paní Lukrécie a pana Albrechta z Valdštejna. Výstava potrvá do 10. srpna. Poděkujme tedy zástupkyním obou
organizací za to, že díky jejich snaze, prostory muzea ožívají i „mimo“ návštěvní hodiny a pomáhají vytvářet v mladé
generaci vztah k historii obce. Teď už zbývá jen, aby se zvýšil i zájem nás spoluobčanů i obecního zastupitelstva ke své
historii a k památkám naší obce.
František Kukla

Oslavy osvobození, kácení máje.
Oslavy osvobození se uskutečnily letos 7. května. Průvodu byl bohatě zastoupen
uniformovanými hasiči (rymickými i količínskými), myslivci, doplněný dětmi, dospělými
z obce i školy, provázen hudbou Vážankou. Ze
seřadiště u školy vyšel průvod těsně po 6. hodině večer k památníku padlých u kostela. Zde
zástupci mysliveckého sdružení položili věnec
k pomníku. Přítomní si vyslechli projev kronikáře obce pana Pospíšila a po zahrání české i
slovenské státní hymny za občasného slabého
deště došel průvod do bistra u obecního
úřadu. Starosta obce pozval všechny účastníky
na „malé pohoštění“. K poslechu dále vyhrávala dechová hudba.
V neděli 1. června odpoledne ve dvě
hodiny za doprovodu dechové hudby Hulíňané začalo kácení máje. Po profesionálním
skácení máje (Michal Hausknecht, Roman Plšek) ← následoval slavnostní průvod do obecního parku, ukázka společenských tanců, vystoupení mladých hasičů. Program odpoledne
vyvrcholil siláckou exhibicí některých rymických občanů a siláka Ládi Henzla.
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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
Internetová adresa: rymice@volny.cz
Uzávěrka čísla 25. 05. 2014, nákladem obecního úřadu v počtu asi 210 výtisků Tato tiskovina neprošla jazykovou či jinou úpravou ☺.
#Mgr. František Kukla

