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Setkání muzikantů 2015

V neděli 5. července proběhl v Rymicích již 11. ročník festivalu dechových hudeb „Setkání muzikantů Rymice 2015“. Akci
v rymickém kulturním areálu ve 13.00 hodin zahájili starosta obce
Martin Bartík a holešovský exposlanec Josef Smýkal. Postupně do 19.
hodiny na tomto festivalu vystoupily soubory Dubňanka, Vlčnovjanka,
Túfaranka a Hovorané. Jejich vystoupení doprovázeli známí moderátoři Ivana Slabáková a Karel Hegner. Po skončení oficiálního programu
proběhla do půlnoci taneční zábava s kapelou Túfaranka. Letošní ročník provázelo extrémní horké počasí, kdy teplota ve stínu dosahovala
36 stupňů Celsia. I přestože pořadatelé připravili pro návštěvníky zastínění celého areálu pomocí zahradních stanů, dorazilo letos do Rymic pouze 350 příznivců dechovky. Přesto se však celá akce povedla a pořadatelská Obec Rymice tímto děkuje všem dobrovolníkům, kteří se na podíleli na zajištění celého festivalu. Příští ročník proběhne v neděli 3.7.2016 a můžeme se společně těšit na
kapely Bludověnka, Vlčovanka ze Slovenska, Kameníkovi muzikanti a Legrůti.

Oprava pomníků z I. a II.
světové války
Obec Rymice letos opravila
pomník rymickým a količínským občanům - obětem 1. světové války. Stejně
tak i válečný hrob čs.. vojáků, kteří
padli v 2. světové válce při osvobození
Rymic 6. května 1945. Tyto historické
objekty stoji u místního kostela sv.
Bartoloměje. Opravu prováděl od července do srpna 2015 restaurátor pan
Lubomír Tomanec z Břestu. Celkové
náklady opravy činily 80 000 Kč.
Na tuto akci přispělo Ministerstvo obrany ČR dotací na zabezpečení o
válečné hroby ve výši 60 000 Kč, zbylé
prostředky poskytla ze svého rozpočtu
Obec Rymice.

Rekonstrukce chodníku ke škole v obci Obec Rymice během září letošního roku zrekonstruovala chodníky ke
škole v místní části Žabínek. Dílo v hodnotě 1 550 182,- Kč provedla na základě výběrového řízení firma Správa a údržba silnic
Kroměřížska, s.r.o. a celkem bylo zrekonstruováno 943 m2 chodníků včetně obrub a barevných vodících prvků pro nevidomé.
Akci finančně podpořil Zlínský kraj částkou 620.000 Kč, zbylou část financovala obec ze svého rozpočtu.

Výsadba stromů na Všetulsku
Podél polní cesty na Všetulsku od Vlachova kříže na Bořenovice
bylo v listopadu 2015 vysázeno 50 ks stromů. Výsadbu provedla
zlínská zahradní firma ACRIS zahrady s.r.o. Jedná se o náhradní
výsadbu Správy a údržby silnic Kroměřížska za stromy podél
silnice Rymice – Holešov, které byly v uplynulých letech u této
komunikace postupně vykáceny.

Tříkrálová sbírka – koledníci se sbírkou
pro charitu budou obcházet naši obec
v sobotu 9. ledna 2016 dopoledne
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Oprava a znovuposvěcení kaple na Blaní.
Opravy začaly již zjara, dokončovací práce zpozdila letní vedra, která zabránila dokončení fasády kaple. Proto se také slavnost
přesunula na neděli 20. září. Za teplého i když větrného počasí v neděli
ve dvě hodiny odpoledne se vypravil průvod od obecního úřadu. Doprovázený byl dechovou hudbou. Pro méně pohyblivé spoluobčany
bylo připraveno hasičské auto, které je rychle dopravilo tam i zpět. Po
projevu kronikáře p. Jana Pospíšila a krátkém proslovu starosty obce
nově opravenou kapli posvětil holešovský děkan P. Jerzy Walczak. Po
návratu zpět k obecnímu úřadu pokračovala slavnost již světsky
pohoštěním v obecním bistru.
Do této doby byla kaple zasvěcena P. Marii, takto je nám to
známé z historické pramenů, ze vzpomínek pamětníků. Nyní však po
poradě s holešovským děkanem P. Jerzy Walczakem byla zasvěcena sv.
Tomáš Odložilík, Pavel Sedlář
Vendelínovi, patronu pastýřů a poutníků, ochránci dobytka a polí. Na
zadní straně byla umístěna kovová tabulka s nápisem „Prací rymických hasičů, nákladem obecního úřadu opraveno na jaře L. P.
2015“ Během oprav v měsíci květnu bylo zazděno plastové pouzdro s pamětním zápisem tohoto znění:
Pamětní zápis. Tato kaplička stojí za obcí od nepaměti.
Mnoho let chátrala a také byla často poškozována různými vandaly. V roce 2015, který je také jubilejní – 70 let od skončení druhé světové války v letech 1939- 1945 - se zdejší Sbor dobrovolných hasičů rozhodl, že kapličku opraví, aby i nadále sloužila ke
cti a chvále Boží. Na pracích se podíleli tito členové sboru: Milan
Matuška, Josef Odložilík, Petr Škamrala, Antonín Fuksa a Pavel
Sedlář. V tomto roce zastával funkci starosty obce ing. Martin
Bartík, místostarostou byl Tomáš Odložilík. Starostou SDH Josef
Fuksa starší, velitelem Martin Tabarka. Duchovní správu místního kostela sv. Bartoloměje vykonával P. Jerzy Walczak z Holešova
P. Jerzy Walczak
jako děkan. V jeho práci mu pomáhal kaplan P. Jacek Broňczyk –
oba polské národnosti. Opravu kapličky finančně zajišťoval Obecní úřad v Rymicích. Ať toto dílo slouží k užitku všem pro
všechny následující roky. Rymice, květen 2015. Zapsal Jan Pospíšil kronikář obce
František Kukla
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František Kukla

Výstava králíků, holubů, drůbeže
Vážení čtenáři, dovolte, abych vás seznámil s průběhem naší výstavy. Ta letošní se
nám počtem návštěvníků, vystavovatelů i počtem klecí obzvláště vydařila. Během soboty a
zvláště neděle prošlo naší výstavou na 250 platících účastníků, aby vidělo na 200 živých exponátů od 50-ti vystavovatelů z Rymic a širokého okolí.
Počasí nám příliš nepřálo, noční déšť způsobil starosti s údržbou klecí a zabránil vystavění skákacího hradu pro děti. Hned u vchodu měli návštěvníci možnost využít široké nabídky
občerstvení od svařeného vína po zmrzlinu. K jídlu byl nabízen zvěřinový guláš, klobása i párek
v rohlíku. Točené pivo zde bylo za cenu od 5 korun – pokud jste ho vyhráli v tombole. Tombola
– uspokojila letos snad všechna možná očekávání návštěvníků. Za již zmíněnou cenu 5 korun
byla možnost okamžitě získat mimo jiné: živého králíka, krmivo, plastové konve, knihy i kuchyňské vybavení.
Pokud jste pokračovali dále v prohlídce, k dispozici byl tištěný katalog výstavy – tak i
člověk méně znalý plemen králíků drůbeže a holubů, mohl je správně určit i podle jmen nikoli
toliko podle barvy peří a chlupů. K vidění byly i klece s cizokrajným ptactvem, divokými kachnami, zlatými bažanty. Velkému
zájmu dětí se tešila i projížďka na ½ koni.
Chtěl bych tedy poděkovat všem, kteří se na pořádání tohoto našeho svátku podíleli. Dík patří i všem našim sponzorům.
A samozřejmě návštěvníkům za projevenou přízeň. Věřím, že tomu tak bude i v budoucnu.
Vzpomínka:
Nejen radostný byl průběh letošní výstavy, nešlo nevzpomenout na členy naší organizace, kteří nás natrvalo opustili. Na jaře pan
Oldřich Bárta a nyní je tomu rok - pan Josef Capík. Oběma patří naše vzpomínka.

Josef Kaňa- předseda
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Z jednání obecního úřadu
(usnesení obecního úřadu) za dobu od listopadu
2014 do červenece 2015)

Souhrn přijatých usnesení č.2/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Rymice dne



10.11.2014:



















Zastupitelstvo obce Rymice určuje ověřovateli zápisu
Romana Plška a Milana Hausknechta a zapisovatelem Ing.
Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice určuje členy návrhové komise
Ing. Procházku a Josefa Juráška.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje program ustavujícího zasedání.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje prodej pozemku
2
p.č. 703/17 orná půda v k.ú. Rymice o výměře 1 m za
cenu 40 Kč. Poplatek za vklad do KN bude hradit kupující
strana manželé David a Lenka Odložilíkovi.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje prodej pozemku
2
p.č. 718/5 ostatní plocha v k.ú. Rymice o výměře 6 m za
cenu 600 Kč. Poplatek za vklad do KN bude hradit kupující strana Martin Jurášek. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude taktéž kupující.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje koupi spoluvlastnického podílu 1/18 pozemku p.č. 338/22 ostatní plocha
v k.ú. Rymice od paní Jarmily Kaňové, bytem Rymice 159,
2
2
o výměře cca 53 m z celkových 961 m , za cenu 1 060 Kč.
Poplatek za vklad do KN bude hradit kupující strana Obec
Rymice. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude
kupující Obec Rymice.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje koupi pozemku p.č.
660 lesní pozemek v k.ú. Rymice o výměře 1758 m2 od
pana Miroslava Zachary, bytem V Zimném dole 120 Orlová, za cenu 35 160 Kč. Poplatek za vklad do KN bude hradit kupující strana Obec Rymice. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující Obec Rymice.
Zastupitelstvo obce Rymice určilo, v souladu s § 6 odst. 5
písm. f) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zastupitele Ing. Martina Bartíka pro plnění úkolů v rozsahu stavebního zákona při procesu pořizování územního plánu
obce Rymice.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu č.
14186304 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje cenovou nabídku
Ing. Gregorové a Ing. Fojtů na vypracování projektové
dokumentace „Přístřešek, zděné oplocení a zpevněná
plocha“ za částku 24.000 Kč.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje koupi osobního auta Volkswagen Polo za částku 35 000,- Kč pro potřeby
Obecního úřadu Rymice.






Souhrn přijatých usnesení č.1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rymice dne 11.2.2015:












Souhrn přijatých usnesení č.3/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Rymice dne 29.12.2014:
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Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje do doby schválení
rozpočtu obce Rymice na rok 2015 hospodaření dle rozpočtového provizoria, které znamená hospodařit měsíčně
s finančními prostředky max. do výše rovnající se jedné
dvanáctině rozpočtu obce r. 2014 a zároveň nezačínat
žádné nové investice.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje vypracování Studie
na cyklostezku Holešov-Rymice Ing. Ladislavem AlsteremProjektová kancelář A-S za částku 24 200 Kč.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje koupi 1/6 pozemku
parc. č. St. 134 o výměře 392 m2, označeného jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – rodinný
dům č.p. 71, a pozemku parc. č. 142 o výměře 295 m2,
označeného jako zahrada, zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na
listu vlastnictví č. 267 pro obec Rymice a katastrální území Rymice, od pana Zdeňka Přikryla za částku 12 297 Kč.
Poplatek za vklad do KN bude hradit kupující strana Obec
Rymice. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude
kupující Obec Rymice.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje realizaci investičního návrhu „Oprava válečného hrobu a pomníku“ a podání žádosti o dotaci na tento záměr.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2014.



Zastupitelstvo obce Rymice určuje ověřovateli zápisu Svatopluka Procházku a Milana Hausknechta a zapisovatelem Ing. Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice určuje členy návrhové komise
Romana Plška a Martina Tabarku.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje program zasedání.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 11.4.2014 se Sborem dobrovolných hasičů Rymice, kterým se mění splatnost poskytnuté finanční zápůjčky z 31.12.2014 na 30.6.2015.
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Zastupitelstvo obce Rymice určuje ověřovateli zápisu Svatopluka Procházku a Milana Hausknechta a zapisovatelem Ing. Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice určuje členy návrhové komise
Josefa Juráška a Martina Tabarku.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje program zasedání.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje „Smlouvu o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu a Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ č. 28/VAKKM/2014/Pr se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje uzavření Smlouvy o
nájmu nebytových prostor na pronájem provozovny Bistra s paní Marií Zachovalovou na dobu určitou do
28.2.2016.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje žádost o navýšení
kapacity školní výdejny Rymice v rejstříku škol a školských
zařízení z 60 na 73 strávníků.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje příspěvky na činnost spolků pro rok 2015: Myslivecký spolek Rymice
15.000 Kč, Český svaz chovatelů základní organizace Rymice 10.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Rymice 40.000
Kč, Tělovýchovná jednota Sokol Rymice 45.000 Kč, Český
svaz včelařů základní organizace Holešov 1.000 Kč.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje poskytnutí finančního daru Martinovi Odložilíkovi ve výši 30.000 Kč na
úhradu pronájmu hokejové haly pro amatérské rymické
hokejisty.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost na rok 2015 Občanskému sdružení Tenis
Rymice ve výši 2.000 Kč. Jeho vyplacení je podmíněno
řádným doložení jejich účetnictví s vyznačením zaúčtovaného poskytnutého příspěvku.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje 4 druhy Smluv
s firmou Regiozona s.r.o. Zlín na zpracování žádostí o dotace v roce 2015.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje rozpočet Obce Rymice na rok 2015 s příjmy ve výši 7. 696 000 Kč, výdaji ve
výši 9.696.000 Kč a financováním z úspor z minulých let
ve výši 2.000.000 Kč. Rozpočet se schvaluje na úrovni
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jednotlivých kapitol a rozpočtová opatření spočívající
v přesunech mezi kapitolami do výše 500.000 Kč bez
změny celkových výdajů a příjmů, může schvalovat starosta obce bez souhlasu zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje jako nejvhodnější
nabídku firmy Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. za
částku 1.550.182,50 Kč na akci „Rekonstrukce chodníků
ke škole“ a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné
smlouvy o dílo s touto firmou a zároveň také
s poskytovatelem dotace Zlínským krajem.

Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje uvolnění částky 1
995 095,- Kč na dofinancování způsobilých výdajů u projektu „Rekonstrukce návsi v obci“, který bude předložen
do Regionálního operačního programu Střední Morava,
výzvy č. 58. Zastupitelstvo obce Rymice se dále zavazuje v
roce 2015 předfinancovat žádosti o platbu max. do výše 4
655 221,- Kč a uhradit ze svého rozpočtu provozní výdaje
projektu v předpokládané roční výši 24 000,- Kč, a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, tak
aby byla zajištěna jeho udržitelnost.

Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Místní program obnovy venkova obce Rymice na roky 2015 – 2022.













Souhrn přijatých usnesení č.2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rymice dne 23.3.2015:


















Zastupitelstvo obce Rymice určuje ověřovateli zápisu Svatopluka Procházku a Josefa Bakalíka a zapisovatelem Ing.
Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice určuje členy návrhové komise
Josefa Juráška a Martina Tabarku.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje program zasedání.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje „Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 9900077312/1/2015“ s firmou RWE
GasNet, s.r.o. na plynovou přípojku k RD č.p. 164.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Dodatek č. 2 ke
smlouvě č.O/0146/2010/2010/DOP o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti se Zlínským
krajem.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Rymice za rok 2014 s kladným výsledkem hospodaření ve
výši 89 056,09 Kč. Zároveň schválilo převod části výsledku
hospodaření ve výši 64 056,09 Kč do rezervního fondu a
převod části výsledku hospodaření ve výši 25.000 Kč do
fondu odměn.
Zastupitelstvo obce Rymice neschválilo Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Provocateur s.r.o.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje rozšíření výuky Základní školy a Mateřské školy Rymice o prostory fary Rymice č.p. 55 na příští 2 školní roky a schválilo vybavit budovu z prostředků obce tak, aby mohlo proběhnout stavební řízení o změně užívání této budovy.
Zastupitelstvo obce Rymice rozhodlo podle zákona č.
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění, o dalším postupu pořizování „Územního plánu Rymice“ dle předloženého návrhu
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje smlouvu o připojení
k distribuční soustavě firmy E.ON Distribuce a.s. č.
12111285.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Dohodu o budoucí
směně pozemků s firmou Ekodrill s.r.o.
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Zastupitelstvo obce Rymice určuje ověřovateli zápisu Svatopluka Procházku a Josefa Bakalíka a zapisovatelem Ing.
Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice určuje členy návrhové komise
Evžena Horáka a Romana Plška.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje program zasedání.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
j. UZSVM/BKM/1598/2015-BKMM uzavřenou s Českou
republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek p.č. 718/10 ostatní plocha v k.ú.
Rymice.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu o dílo
s BC. Karlem Netopilem – MariDaD+D s Bystřice pod Hostýnem na provedení celoplošné deratizace.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu o dílo č.
06/2015 s Ing. Arch. Vladimírem Dujkou na vypracování
Územní studie Rymice – lokalita U hřbitova
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu č.
14188446 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Obnova krajinných struktur na
k.ú. Rymice.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje mimořádnou dotaci
na činnost ve výši 18 900 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Rymice.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Dodatek č. 2 ke
smlouvě o výpůjčce ze dne 11.4.2014 Sboru dobrovolných hasičů Rymice.
Zastupitelstvo obce Rymice neschválilo Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13003756 s firmou
E.ON Distribuce a.s.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu o koupi
nemovité věci na koupi jedné šestiny pozemku p.č. st.
134 k.ú. Rymice zapsaného na LV 267, jehož součástí je
rodinný dům č.p. 71, a na koupi jedné šestiny pozemku p.
č. 142 v k.ú. Rymice zapsaného na LV 267 od paní Soni
Kovaříkové, bytem Tučapy 55.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu o koupi
nemovité věci na koupi čtyř šestin pozemku p.č. st. 134
k.ú. Rymice zapsaného na LV 267, jehož součástí je rodinný dům č.p. 71, na koupi čtyř šestin pozemku p. č. 142
v k.ú. Rymice zapsaného na LV 267, a na koupi pozemku
p.č. 235/2 k.ú. Rymice zapsaného na LV 475, od pana
Přikryla Antonína, bytem Slunečná 3719/28 Hodonín.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje vypracování a zveřejnění záměru o prodeji parcel v k.ú. Rymice p.č. 43 o
výměře 54 m2 a pozemku St. 149 o výměře 107 m2.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015.

Souhrn přijatých usnesení č.4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rymice dne 16.6.2015:







Souhrn přijatých usnesení č.3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rymice dne 24. 4. 2015:
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Zastupitelstvo obce Rymice určuje ověřovateli zápisu Svatopluka Procházku a Josefa Bakalíka a zapisovatelem Ing.
Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje program zasedání.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Závěrečný účet Obce Rymice za rok 2014 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Účetní závěrku Obce Rymice za rok 2014.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Právo stavby pro
přístavbu RD Rymice č.p. 26 na pozemku p.č. 60/1 o výměře 10 m2.
Zastupitelstvo obce Rymice bere na vědomí Závěrečný
účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice p.
Host. za rok 2014

Rymický zpravodaj

Zastupitelstvo obce Rymice bere na vědomí Závěrečný
účet Mikroregionu Holešovsko za rok 2014.

Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Rozpočtová opatření č. 3/2015, 4/2015 a 5/2015.

Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. OT-014330032906/001 mezi Obcí
Rymice jako vlastníkem pozemku 764/1 v k.ú. Rymice, a
společností E.ON Distribuce a.s..

Zastupitelstvo obce Rymice neschvaluje žádost pana Vassila Tzacheva z Kroměříže na odkoupení pozemku p.č.
852 a p.č. 53 v k. ú. Rymice za částku 2 000 000 Kč.

Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje uvolnění prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Rymice ve výši 19.000 Kč na doplatek vyúčtování energií a částku 35.000 Kč na nákup
nových školních lavic a židlí.

Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje změnu dodavatele
stravy pro místní Základní školu a Mateřskou školu Rymice od 1.9.2015 tj. Ústřední školní jídelnu Holešov.

1/2015

Myslivecký spolek Olší Rymice
V sobotu 12. ledna přivezeno z farmy v Polkovicích 12
zajíců, 2000 korun za kus. Kvůli „aklimatizaci“ byli umístěni
do ohrady v Chytilové zahradě. V neděli 1. února vypuštěni
do volné přírody.
Novým hospodářem našeho spolku se stal pan Josef
Smýkal ml., jenž úspěšně složil předepsané zkoušky. Blahopřejeme!
Na sobotním honu (5. prosince 2015) se odlovilo 32 zajíců a dva bažanti. Tohoto nejen lovecky úspěšného dne se

Souhrn přijatých usnesení č.5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rymice dne 23.7.2015:



















Zastupitelstvo obce Rymice určuje ověřovateli zápisu Svatopluka Procházku a Josefa Bakalíka a zapisovatelem Ing.
Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje program zasedání.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje jako dodavatele
opravy pomníků obětem 1. a 2. světové války u rymického kostela pana Lubomíra Tomance. Zároveň schvaluje
smlouvu o dílo s panem Tomancem na částku 80 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje jako dodavatele rekonstrukce Školního výukového dvora nejnižší cenovou
nabídku pana Milana Hausknechta. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o dílo na tuto
akci znějící na částku 750 786,42 Kč.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu o koupi
nemovité věci uzavřenou s panem Petrem Kojeckým, nar.
6.7.1960, bytem Sýkoří 161, Lukoveček, na koupi pozemků v k.ú. Rymice p.č. 166/2 ostatní plocha o výměře 1431
m2, p.č. 183/1 orná půda o výměře 8523 m2 a p.č. 183/2
orná půda o výměře 3991 m2 za cenu 278 900 Kč.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Účast obce Rymice
v dražbě č. j. 075/2015-A pořádané dne 10.8.2015 společností EURODRAŽBY. CZ a.s. na prodej rodinného domu
Rymice č.p. 40 a pozemků p.č. st. 92, 74/2, 75/5, 76/3,
76/4, 76/8 vše v k.ú. Rymice. Účastí v této elektronické
dražbě pověřilo starostu obce Ing. Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Koupi rodinného
domu Rymice č.p. 40 a pozemků p.č. st. 92, 74/2, 75/5,
76/3, 76/4, 76/8 vše v k.ú. Rymice do částky maximálně
1,2 milionu Kč v elektronické dražbě pořádané dne
10.8.2015 firmou EURODRAŽBY. CZ a.s.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie ze sitě NN pro
rok 2016 mezi Obcí Rymice a dodavatelem One Energy
Česká republika a.s. a také smlouvu o sdružených službách dodávky zemního od téhož dodavatele.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2015.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor s Římskokatolickou farností Rymice na budovu
fary č.p. 55 na dobu 2 let.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje poskytnutí dotace
na činnost Tělovýchovné jednotě Sokol Rymice pro hokejový oddíl ve výši 30.000 Kč.
Zastupitelstvo obce Rymice schvaluje poskytnutí dotace
na činnost Tělovýchovné jednotě Sokol Rymice ve výši 11
430 Kč.

účastnilo 37 střelců, 15 honců a 9 upotřebitelných loveckých
psů. Nebyla zjištěna žádná nákaza zaječí zvěře. Mezi odlovenými zajíci nebyl žádný z těch, kteří byli v únoru vypuštěni.
Ještě třeba dodat, že se lovilo pouze na polovině honitby
(jihovýchodní část).

Úspěšný den pokračoval tradiční poslední lečí v hostinci
U Křížů. Do sálu se přenesla dobrá nálada úspěšných střelců
i honců. Po bohaté večeři (kančí se zelím a knedlíkem následovala hudební produkce k tanci i poslechu hrál pan Alois
Cholasta). Bohatost tomboly překvapila mnohé, čítala na
100 výher, stejně překvapující byl i počet prodaných losů
(1600).
Letošní lovecká i kulturní sezóna se našemu spolku vydařila a věřím, že tomu tak bude i v roce 2016. Chtěl bych
vám všem do nového roku popřát hodně zdraví a spokojenosti při všem co nás v novém roce čeká.
předseda MS Rymice Olší Jan Lysák
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První ročník soutěže „Rymické kotlék“
V sobotu 19. září 2015 proběhl první
ročník soutěže ve vaření kotlíkových
gulášů Rymické kotlék 2015. Pořádající
členové Sboru dobrovolných hasičů
připravili pro účastníky a návštěvníky
příjemné prostředí v areálu OÚ a vítězný
tým odměnili sudem piva, který se ještě
během večera spotřeboval. Společně se
můžeme těšit na další ročník této velmi
vydařené akce. Součástí této povedené
soutěže byly i hry pro přítomné děti.
Kláním i dětskými soutěžemi provázel pan Michal Víta.

Obecní zabijačka a košt slivovice
Zastupitelé naší obce spolu s členy místních spolků připravili
pro své spoluobčany tradiční předvánoční vepřové hody. V areálu
obecního úřadu mohli občané vidět na vlastní oči výrobu vepřových specialit- jitrnic, jelítek, tlačenek a ovárků. Výrobu a správné
okořenění těchto výrobků měl na starosti místní řeznický mistr
Petr Ančinec. Z ohlasu konzumentů se mu tyto zabijačkové výrobky nadmíru povedly. Po celý den byla pro návštěvníky ochutnávka
těchto pokrmů zdarma. Odpoledne v místním bistru návštěvníkům
hrála k poslechu Cimbálová muzika Josefa Marečka. V podvečer
proběhl také tradiční košt místních pálenek. Devítičlenná porota
hodnotila celkem 17 vzorků pálenek, které byly vyrobeny nejen ze
švestek, ale i z rynglí, meruněk a špendlíku. Po statečném ochutnávání porota sečetla body a vyřkla ortel. Na třetím místě se umísVítěz František Pirkl přebírá cenu za prvé místo
tila trnková domácí pálenka pana Františka Kukly, druhá skončila
trnková kořalka z Bořenovic od Libora Kašpárka. Vítězný vzorek z rymických rynglí přinesl František Pirkl. Všichni ocenění obdrželi od obecního úřadu dárkové balíčky.

Lesní tůň v Olší
Zastupitelstvo naší obce připravuje projekt
zkušební výkop
na vybudování vodní plochy v katastru
Rymic. Za tímto účelem letos vykoupilo od
tvar tůně
soukromých vlastníků pozemky p.č. 659,
Hřiště Sokol Rymice
660, a 661 v remízku Olší. Nebude to klasický rybník, ale lesní tůň o ploše cca 1500
m2, na kterou lze získat dotaci z SFŽP ve
výši až 100 %. Žádost o tuto dotaci bude
podána počátkem roku 2016. Pokud, vše
dopadne dobře, kopat by se mělo už na
Olší
podzim 2016. V pátek 18.12.2015 jsme
vykopali do půdy 3 sondy, které měli ukázat vydatnost spodních vod. Zda by samovolně naplnily uvažovanou vodní plochu. Druhý den ráno byla hladina vody nastoupaná až do výše 40 cm od povrchu pozemku,
což při současném suchém období je velmi dobrý předpoklad pro uvažovaný záměr.

Rekonstrukce školního dvora
Obec Rymice v roce 2015 proveda rekonstrukci „Školního výukového dvora“. Tato rekonstrukce znamenala výměnu původního povrchu z betonových pražců a zeminy za povrch ze zámkové dlažby.
Došlo k oplocení celého dvora zděnou zídkou se štukovou omítkou a
novou vstupní bránou. Uvnitř dvora vyrostl ocelový přístřešek pro
uskladnění drobného nářadí. Stavební práce započaly počátkem
července a skončili 9. listopadu. Realizátorem akce byl na základě
výběrového řízení místní podnikatel pan Milan Hausknecht. Celá
akce bude stát 750 786 Kč. Obci se podařilo na rekonstrukci získat
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000 Kč.
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Strašidelný dům v Rymicích
30 a 31. října mohli všichni odvážlivci navštívit strašidelný dům u tvrze v Rymicích. První ročník této skvělé akce přinesl spoustu obdivovatelů,
kteří se právě ptají, co tu bandu kreativních lidí napadne příští rok na Halloween?
Už atmosféra před domem byla
úžasně strašidelná. Z domu vycházel tajuplný bílý dým a ten
křik a hluk, který se ozýval, vystrašil nejednoho návštěvníka už
před samotným vstupem na
prohlídku. Přestože prohlídka
probíhala ve dvou vzájemně se
míjejících skupinkách, lidí před
domem stále přibývalo. Jedna z aktérek strašidelného domu říká: „Velice nás potěšilo, že návštěvnost akce byla na první ročník tak veliká. Přestože jsme pro zkrácení
dlouhé chvíle před domem měli nachystané občerstvení a venkovní promítání pohádek pro děti, máme ještě stále co zlepšovat. Na další ročník plánujeme primárně
zefektivnění doby čekání pro návštěvníky.“
Ať už vaši skupinku
prováděl Krakonoš nebo
čarodějka, zážitek byl nezapomenutelný pro všechny.
Hned na začátku prohlídky
skupinka vešla do Drákulovy
hrobky. O půlnoci Drákula
povstal z hrobky, u které na
něj stále čekala jeho mrtva
nevěsta. Jeho žíznivost návštěvníky zahnala do místností, kde oslavoval Frankenstein a jeho strašidla,
čarodějnice, padlý anděl,
posedly duch, co se snažil
dostat ze své rakve a další
děsivá stvoření, která byla
kolem slavnostně nazdobené tabule. Všechno bylo
dotáhnuté do nejmenšího
detailu, vše se spojilo v
úžasný obraz. Dále se procházelo mrazivě děsivým hřbitovem, kde hráli kostlivci karty. Občas si někoho vybrali do své záludné hry, ten kdo však prohrál,
skončil u kata s nabroušenou sekerou. Na závěr cesty návštěvnici prošli strašidelný les. Nikdo z nich však netušil, zda na ně někdo nebo něco nevybafne či na něco nebo dokonce někoho nešlápnou. Čekali zde na ně bílá paní, hladová mumie, ježibaba na
kuří nožce co vyhlížela Ivana, smrtka s nabroušenou kosou a upírka co pojídala dětské prstíčky.
Zážitek z prohlídky byl ohromující, nyní se můžeme pouze těšit na
příští rok a očekávat další strašidelnou show na Halloween.
Daniela Kociánová
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MY JSME SOKOL
Další sezona je za námi a opět můžeme bilancovat, co se nepovedlo a co se naopak povedlo v ročníku 2014/2015.
Opět se bohužel nepovedlo umístění v tabulce a celkově byly naše výsledky neodpovídající lepšímu umístění. Na vyšší
příčky jsme tedy nezaútočili, ale v podzimní části sezony nechybělo mnoho, abychom dosahovali pozic nejvyšších.
Kromě větší části podzimu se nám povedlo ještě několik věcí, jako bylo angažování navrátilce Evžena Horáka a zbrusu
nové posily Richarda Herníka na jaře a perfektní práce trenérů a dalších funkcionářů týmu a rodičů, kteří nás opět rozváželi na každé utkání a podporovali nás, stejně jako v předešlých letech. Zkrátka nikdo nenechal dorostenecký fotbal v Rymicích
upadnout.

Tým se dal definitivně dohromady ještě hodně dlouho před úvodním kolem sezony 2014/2015 při přátelském utkání
s týmem SK Žeranovic, které jsme zvládli se 7 vstřelenými góly na svém kontě. Po tomto jediném přípravném zápase se už pouze
trénovalo na start soutěže proti FK Chropyni, který dopadl neslavně po prohře 7:1. První gól TJ Sokola Rymice v sezoně
2014/2015 vstřelil Petr Topič. Následující utkání už dopadlo mnohem lépe poté, co po penaltovém rozstřelu padl na domácím
hřišti “U Olší“ tým TJ Pilana Zborovice. Následně, když se odložilo utkání s TJ Mrlínkem, které se dohrálo až v probíhající jarní
části sezony, si pro výprask o hodnotě 7 gólů přijely na náš trávník postupně týmy TJ Sokol Rataje a TJ Těšnovice. V dalším průběhu byly výsledky umírněné a odpovídaly vyrovnanému fotbalu. Proti Sokolu Dřínov jsme sehráli, jako obvykle, obrovskou
bitvu, ale prohráli jsme na jejich hřišti 0:1. Pak přišla velká dvouzápasová euforie po vítězstvích nad TJ Lutopecny-Měrůvky 3:2 a
FK Chropyní 3:2 np. V tu dobu jsme byli, jak se říká, v laufu a pomýšleli jsme na příčku nejvyšší, ke které nám mnoho nechybělo.
Když jsme o čele tabulky začali přemýšlet otevřeně, přišli tři rány mezi oči v jednom týdnu. Mezi daty 26. října a 2. listopadu
jsme sehráli nevydařená utkání proti TJ Pilana Zborovice 1:2, TJ Lutopecny-Měrůtky 1:2 a TJ Mrlínku 1:3. Bylo to nejtěžší období
sezony 2014/2015 pro dorostenecký tým TJ Sokola Rymice. Měl však přijít ještě jeden zápas proti TJ Mrlínku, ale ten se už podruhé odložil na začátek jarní části sezony. Velkou mrlínskou rošádou skončila podzimní část sezony 2014/2015 a my jsme dostali dlouhé volno od fotbalu, než jsme začali opět trénovat v únorových termínech v tělocvičně Střední policejní školy MV
v Holešově.
Druhá část sezony 2014/2015 měla, pro nás, začít již v týdenním předstihu, ale když TJ Mrlínek odložil i po třetí náš vzájemný zápas, začali jsme až v řádném termínu na půdě TJ Těšnovic 3:0. Byl to takový zpomalený rozjezd do zbytku sezony a ten
měl na náš výkon vliv i v dalších zápasech. V tom dalším nás čekal další tuhý boj proti Sokolu Dřínov, tentokrát na domácí půdě,
který jsme nakonec udolali po pokutových kopech 3:2 np. Další penaltový rozstřel přišel o týden později, kdy jsme podlehli TJ
Lutopecny-Měrůtky 0:1 np. Následně přišel zápas s FK Chropyně, na který jsme se dokázali na podzim velmi dobře namotivovat,
jenže tentokrát jsme neuspěli a prohráli jsme 0:1. Další vzpomínka na podzim přišla s dalším kolem, ale mezitím jsme dohrávali
odložené utkání s TJ Mrlínek, ve kterém jsme nedokázali udržet vedení, a soupeř nakonec otočil skóre na 1:3. Spíše noční můra
se stala z podzimního utkání ve Zborovicích a následných dvou dalších porážek. Tentokrát jsme nedopustili žádnou pohromu a
pohlídali jsme si zápas s výsledkem nad TJ Pilana Zborovice 4:1. Po čtyřech ze šesti zápasů, ve kterých jsme bodovali, přišla rána
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v Mrlínku a po opětovné prohře 1:3 jsme doufali v to, že to bude v dalším zápase lepší. A bylo. Porazili jsme TJ Sokol Rataje o pět
branek (6:1), čímž jsme se už na dobro zabydleli na 5. příčce tabulky a šesté Zborovice na nás ztráceli více bodů, než by bylo
možné dotáhnout. V posledním květnovém dnu jsme sehráli zápas s TJ Těšnovice, ve kterém jsme se, jak trenéři a rodiče
s oblibou říkají, protrápili k vítězství 2:0. Následný volný víkend přišel vhod, když jsme odložili zápas proti Sokolu Dřínov na 12.
června a to znamenalo, že poslední dva zápasy odehrajeme v parných červnových dnech. Pozdní páteční odpoledne bylo zasvěceno dohrávce se Sokolem Dřínov, které jsme bohužel vůbec nedokázali ukočírovat a prohráli jsme 4:2. Bohužel, boje proti tomuto soupeři budou už minulostí, jelikož Sokol Dřínov ziskem trofeje za vítězství v okresním přeboru OFS Kroměříž v nedělním
kole končí své působení v dorosteneckém fotbale pro nadcházející sezonu 2015/2016. Pro nás nedělí 14. června sezona také
skončila. Hráli jsme na půdě TJ Sokol Rataje, kde jsme pohlídali utkání v poměru 0:4 a nechali jsme při té příležitosti nakouknout
mladší fotbalisty našeho oddílu do týmu dorostenců, ke kterému se v následujícím ročníku 2015/2016 připojí.
Za celou sezonu jsme v jednadvaceti odehraných utkáních vstřelili 52 branek a k tomu inkasovali o 14 branek méně. Při zisku 31
bodů jsme byli spjati s 5. místem v tabulce široko daleko nikým neohroženi, protože na 4. Mrlínek jsme v konečné tabulce ztratili
11 bodů a naopak na Zborovice, které zůstaly za námi, jsme nahráli 12 bodů.
Za další ze sezón, které s námi trenéři pan Pavelec a pan Hejníček, rodiče a ostatní nám přející diváci prošli, bych chtěl
za celý tým dorostu TJ Sokol Rymice poděkovat a už teď se těšíme na další fotbalový rok, ve kterém zřejmě nastoupíme na jiném
než kroměřížském fotbalovém kolbišti i když už bez pana Radomíra Hejníčka, který se loučí s drahou trenéra u dorostenců. Jemu
i paní Petře Hejníčkové patří obzvláště velký dík za jejich čas a práci, kterou pro nás za celé ty roky udělali. Doufáme, že se nové
výzvě postavíme v dobrém rozmaru a nebudeme jen diváky v boji o přední příčky, jako tomu bylo v posledních letech, a že vydrží
pozápasové klobásky, které byly určitým typem vzpruhy pro tým do dalších utkání.
Martin Kaňa
hráč a týmový žurnalista dorostu TJ Sokol Rymice

Požehnaný rok Scholy Rymice
Letošní rok byl pro naši scholu obzvlášť perný. Právě teď odpočíváme po Adventním koncertu, ze kterého máme velkou
radost a děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast i naším hostům za spoluúčinkování. Kromě koncertování a zpívání při
mších se teď věnujeme našemu novému CD, na které už od letních měsíců pilně zkoušíme. Samotné nahrávání neprobíhá jen

Rymická Schola a hosté
v našem kostele, ale například v kostele v nedaleké Staré Vsi, či v Salla terreně na zámku v Holešově. Hotovo bychom měli mít
během měsíce března. Máme také velkou radost z nových členů, kteří zvýšili náš počet na 16 zpěváků. Přejeme si, aby i rok 2016
byl pro nás tak dobrým, abychom stále mohli zpívat ke cti a chvále Boží.
Lucie Cápíková
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Požární sport - SDH Rymice ženy – 2015

Poděkování za sběr víček

SDH Rymice ženy se zúčastnily během roku pár
pohárových soutěží, Podhostýnské hasičské ligy, Zlínské,
Vsetínské, Jihovalašské ligy nočních soutěží a Velké ceny
Uherského Hradiště.
První závod kde nám šlo o body, byly závody zařazené do seriálu PHL v Rychlově, kde jsme skončily na 10.
místě s časem 26,41s. Během roku jsme byly v PHL jak na
houpačce, jednou 1. pak 9. Až do posledního závodu 5.9.
V

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám poděkovat
za pomoc při sběru plastových víček pro malého Tomáška
Bojdu z Ostravy, který trpí velmi vzácnou genetickou vadou
zvanou Ondinina kletba – CCHS. Nemoc se projevuje zástavou dechu ve spánku a je tedy celoživotně odkázaný na
pomoc plicního ventilátoru. Za rok 2016 se nám v Rymicích
podařilo posbírat cca 16 velkých igelitových pytlů s plastovými víčky, která již byla předána. Peníze, které za víčka
rodina
obdrží,
použijí na kompenzační
pomůcky,
které
Tomáškovi
umožní, alespoň
z části, vést
normální život.
Jménem malého
Tomáška
moc
děkujeme všem, kteří se s námi do sběru víček zapojili.
http://tomasek4.webnode.cz/
Kovových víček byly vybrány 2 velké krabice a jeden
pytel - ta zatím svého majitele nemají, ale určitě se časem
dozvíte, koho potěšila. Sběr víček pokračuje i v roce 2016.
Martin Tabarka - SDH Rymice

Občanská kronika
Nově narození:
Tereza Kovaříková
Vojtěch Sekanina
Anna Leskovjanová
Tereza Plhalová
Denis Janečka
Eliška Kuklová
Emma Helsnerová

Taneční večery pro manželské páry
a dospělé

Pravčicích jsme bojovaly celkově o 3.místo s SDH Rychlovem.
I přes malé chyby jsme Rychlov porazily a celkově jsem pro
rok 2015 v PHL skončily na příčce bronzové.
Tento rok jsme se rozhodly jezdit i jinou ligu než je
PHL, a to JLNS (Jihovalašská liga nočních soutěží). Ze 7 závodů jsme byly pětkrát na prvním místě, vylepšily jsme rekord
ligy a staly jsme se vítězkami JLNS pro rok 2015.
Za celou sezónu jsme si celkem 7krát vylepšily náš
osobní rekord. Doufáme, že i v roce 2016 se nám bude
takto dařit a udržíme si místa na bednách.
Karolína Smýkalová, SDH Rymice

6. 6.
18. 7.
19. 7.

Provodovice
Poteč
Mistřice

17,94
17,68
17,45

25. 7.
2. 8.
15. 8.
2. 8.

Roštění
Lukov
Vysoké Pole
Lidečko

17,02
17,02
17:00
16:82

Zemřelí:
Bohuslav Rybecký 85 let
Oldřich Bárta 89 let
Jaromír Janalík 56 let
Ludvík Kaňa 74 let
Irma Spáčilová 63 let

KDE (Místo): Obecní úřad Roštění - tělocvična.
KDY (Zahá.jení kurzu): neděle 10. 1. 2016 od
18.00 do 20.00 hod.
Co na sebe: lehký a pohodlný společenský oděv (sako není
podmínkou). pohodlná společenská obuv (hladká podrážka,
ne gumová). Cena: 1500,- Kč / pár. Občerstvení Z vlastních
zdrojů. Osmi tanečními večery (zaměřenými na tance
waltz, tango, valčík, foxtrot, samba, cha cha, rumba a jive)
vás provedou manželé František a Ladislava Kulhaví.
Zájemci hlaste se prosím na teL 607 271 380 do 5. ledna
2016 nebo e-mail: Kulhavy.Frantisek@seznam.cz
Přijďte se pobavit a připravit na nadcházející plesovou
zónu!
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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 své příspěvky dáte písemně se svým
čitelným podpisem. Vydává obecní úřad v Rymicích. E-mailová adresa:
rymice@volny.cz Uzávěrka čísla 28. 12. 2015, nákladem obecního úřadu
v počtu asi 210 výtisků. Tato tiskovina neprošla jazykovou či jinou úpravou
☺. #Mgr. František Kukla

