IV. ročník číslo: 1 duben 2010

Občasník přinášející informace o dění v obci

Právě nyní máte ve svých rukou první číslo
již čtvrtého ročníku Rynholeckých listů.
Tedy již čtvrtým rokem se Vám snažíme
přinášet informace o dění v obci. Pro některé
informace nepříjemné, pro mnohé z Vás
informace překvapující. V každém případě
informace pravdivé. Vždyť dosud vyšlo již 13
čísel Rynholeckých listů a dosud jsme
nemuseli žádnou zprávu opravovat či se
omlouvat.A to i přes různé písemné reakce
nebo dokonce podanou soudní žalobu na
omluvu a odškodnění ve výši 50 000,-Kč.
Veškeré naše články máme důkazně
podloženy . Rynholecké listy jsou v plném
souladu s požadavky Tiskového zákona a dle
tohoto zákona rozesílány i na další státní
instituce.
Rynholecké listy svojí argumentací
napomáhají v rozhodování zastupitelstva.
Kdo si vzpomene na 1 a 2 číslo, kde jsme
poukazovali na neoprávněné vybírání
poplatků za parkování aut nebo navrhovali
snížení či zrušení poplatků za „popelnice“.
Uplynuly dva roky a již se neplatí.
Rynholecké listy napomáhají Obecnímu
úřadu v šíření základních informací :- znění
Usnesení včetně upřesňujících podkladů nebo
rozpočty obce, podané ve srozumitelné formě.
Ve c V situaci kdy OÚ nesplňuje usnesení zastupitelstva o archivaci Zápisů a Usnesení na webu
obce j obce jsou tedy Rynholecké listy jediným
dostup informačním zdrojem pro širokou veřejnost a
slouží současně nahrazuje povinnost obce.
.Pro Ty z Vás , kteří si R-listy archivujete
doma máte archiv přímo doma, pro ostatní je
k dispozici na WWW.Sdružení pro Rynholec
v sekci archiv R.listů. Každý sám může
kontrolovat plnění a hlasování jednotlivých
zastupitelů.
Jsme potěšení zájmem občanů naší obce o
informace ale i zájmem občanů okolních obcí
, ke kterým se dostane výtisk mnohdy
okopírovaný a z druhé ruky.Máme čtenáře i
v zahraničí, až za velkou louží.
Naše žádost na přispění úhrady nákladů
spojených s vydáváním listů zůstala na obci
zapomenuta a bez odpovědi .Veškeré náklady
jdou tedy za redakcí R-listů a dalším našim
finančním pomocníkům.Touto cestou jim
děkujeme .
redakce

Velikonoce - slavnost vzkříšení Krista je vrcholem
liturgického církevního roku. Vyvinuly se z
židovského svátku pesach, který se slaví 14. a 15.
dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V
rané církvi se slavily zprvu v den židovského
svátku. Koncil nicejský (325) určil

datum

Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku (po
21. březnu). Tak se oddělily od židovského
kalendáře. A tak po letošním brzkém termínu
přijdou velikonoční svátky příštího roku až na
závěr dubna tj. 24.

Přejeme pěkné povelikonoce.

U NÁS V RYNHOLCOVĚ:

Dorazila paní zima, napadl sníh, je to prima
Obec rychle reaguje a techniku nasazuje.
Co nás trápí nejvíce? Zasněžené silnice.
Kdo ale svůj chodník brání, kasru se as neubrání.
Na chviličku paní zima, ve své síle polevila,
ze sněhu je rázem voda, v sokolovně velká škoda.
Střechou nám tam zatíká, snad to byla taktika,
od našeho starosty, že přes všechny starosti,
střechu nechal opravit, aby v obci vládl klid.
Asi budu vážně blázen, jen pár deštů, máme bazén!
Má hlava to nezvládá, je tu další záhada:
V obecňáku je fakt zima, fasáda by byla prima,
uděláme vážení, výběrové řízení:
jedna firma sedmset, druhá jenom čtyřista,
to je ale občané, rozdíl hnedle o třista,
které mohla obec mít, kasry za ně nakoupit,
sokolovnu opravit a měštáky zaplatit.
S pozdravem

VOKURKA

Změna ceny vodného
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti
Vodárny Kladno-Mělník a.s. dochází ke zvýšení ceny
vodného

od 1.2.2010 na částku 42,57 Kč za m3.
Cena stočného zůstává ve výši 17 Kč za m3.
Tedy kubik vody nás stojí téměř 60 ,-Kč

TÉMA : Mateřská školka v Rynholci
V mateřské školce se nám velice
líbí.Při ranním příchodu nás přivítá
usměvavá tvář ředitelky i
učitelky.Celé dopoledne uteče
rychle . Po hodince společného hraní
si nás paní učitelky rozdělí dle
našeho zájmu a věku. Můžeme si
postavit stavebnici nebo postarat o
panenky.Každý týden se naučíme
novou básničku nebo říkanku.
Některým z nás , těm nejmladším ,
nahrazuje paní ředitelka naší
maminku.Pomáhá s oblečením i
s jinými pro nás náročnými úkoly
jako je kakání, smrkání a další.Pro
některé z nás , kteří ještě plně
neovládáme jazyk , pozvala ředitelka
hodného strýčka -logopeda jež nám
pomáhá s výslovností.
Na našich procházkách nechodíme
po ulicích ale „řádíme“na naší
krásné, přilehlé zahrádce a hřišti, kde
se učíme hry s míčem, zlezeme
různé prolézačky nebo na pískovišti
postavíme opravdový hrad.Často
také navštěvujeme divadla a
podnikáme výpravy do okolních
lesů.
Při každé příležitosti jako je třeba
Dětský karneval , Mikuláš nebo Den
matek rádi společně s paní
ředitelkou předvádíme svá
vystoupení a jsme pyšní co vše jsme
se naučily .Po dobrém obědě menší
z nás ulehnou do postýlky a my
„dospělejší-předškoláci“ si s paní
ředitelkou vyprávíme.Po odpočinku
máme v programu různé zájmové
kroužky .Učíme se tanci a baletu, hře
na flétničku a mnoha dalším.Jednou
týdně nás paní ředitelka odpoledne
seznamuje s jakousi nesrozumitelnou
řečí, prý se takto mluví v Anglii a ve
většině světa. Už umíme některá
slovíčka. Když pro nás rodiče
přijdou v půl čtvrté, moc je prosíme
ať si ještě dojdou něco nakoupit či
zařídit.
Nám se ve školce líbí a nenapadlo by
nás jít domů hned po obědě, nebo
ještě dřív.Rána se nemůžeme dočkat
až uvidíme kamarády a školka bude
zase plná.
-Z výpovědí dětí navštěvující jinou
než rynholeckou mateřskou školku.-

Když v letech 1980 docházela má dcera do rynholecké školky , v poledne
odpočívala na lehátku na terase, k dispozici měla upravenou zahradu ,
pod terasou dřevěný nábytek k odpolednímu hraní, též to byly doby.Léta
běžela a co se změnilo? Terasa zmizela a s tím i polední klid , zmizela
upravená a využívaná zahrada , bohužel zmizela také odpolední
přítomnost dětí ve školce, Ale především se zřejmě změnil lidský přístup
k dětem. Jak jinak vysvětlit zkušenosti, názory a postřehy rodičů
podávaných ústně mezi sebou ale i písemně zřizovateli školky.
Obec v minulosti obdržela několik stížností, peticí či požadavků občanů
na provoz školky. Kolik rodičů má zkušenost s ústním podáním ředitelky
o potřebě vyzvednou děti po obědě(dítě by zde zůstalo samo) apod.Kolik
rodičů má zkušenost , že jejich dítě při přítomnosti ředitelky je nesvé, a
třeba se počurává a v přítomnosti paní učitelky tento problém není.Stačí
si všímat počtu přítomných dětí u učitelky a ředitelky.
Jenom písemné vyjádření ředitelky , že dítě se srovná do normy a kroužky
nejsou potřeba,.nebo není moje povinnost informovat o volném místě ve
školce. bije na poplach.!!
Několik let trvající nespokojenost nejen s přístupem ředitelky školky ale i
k minimální činnosti dětí, prakticky odbourání odpoledního provozu až
po přijímání dětí bez jednoznačných pravidel(až letos , ale pravidla
zastupitelstvo nevidělo a kdo si všimnul, že zde mají přednost děti
předškolního věku odkudkoliv před dalšími dětmi z Rynholce.!!!!!), bez
snahy ředitelky mít školku opravdu zaplněnou. Tento problém je znám a
poletuje zde již několik let .
Poslední dvě kontroly hospodaření MŠ všechny tyto
náznaky
nespokojenosti potvrdily.
Nedostatečné využívání dotace obce pro vlastní činnost dětí,(každý výlet
či divadlo si dětí musí hradit,nutná úhrada i dopravy na plavání, v roce
2008 pouze 2x divadlo a 1x výlet na výstavu,to vše až v závěru roku) jak
je atraktivní program MŠ jestliže děcka mizí v poledne do náruče rodičů,
jak je MŠ skutečně zaplněna , když od září loňského roku v podstatě
nenastoupily 2 děti (jedno nahrazeno po prosincové kontrole až v lednu,
druhé děcko zde dlouhodobě nežije a nastoupilo na pár dnů v lednu a tak
je v MŠ stále volné jedno místo.-jenom chtít mít školku zaplněnou).
Pro řešení této situace jsem předložil na posledním veřejném zasedání
tento návrh :
„ Pro nespokojenost s činností MŠ zastupitelstvo obce vyzívá
ředitelku MŠ ke zvážení odstoupení z funkce.“
Jak dopadlo hlasování ? Pro návrh 3 hlasy ,(Lucký,Švůger,Nedvěd), proti
návrhu 3 hlasy –tedy neschváleno o 1 potřebný hlas.Kdo byl proti.? Pí
Barochová, Dvořáková, Dyntar. Tyto osoby jsou tedy s činností a
provozem MŠ spokojeni. Nevzaly v úvahu přání, požadavky, stížnosti
rodičů .Vzniká otázka koho vlastně zastupují? Mladé rodiče a jejich děti
ne.
Blíží se otevření nové mateřské školky s kapacitou 40 dětí. Již nyní je
zřejmé, že naplnění 40-ti dětmi z Rynholce nebude. Proč. ? Nejméně 10
našich dětí rodiče raději vozí do školky jiné, někdy i vzdálené, jen proto,
aby jim zajistili příjemné prostředí, pestrou činnost a zájmové
kroužky.Sama investice obce do nové školky nepřinese změnu chování a
iniciativu v činnosti vedení MŠ.Toto musí obec jako zřizovatel vyžadovat
a vedení MŠ musí mít zájem.
- Z.Š.-

Vážené zastupitelstvo,
V Rynholci dne 10.2.2010
Obracíme se na vás opětovně se žádostí o řešení situace kolem provozu mateřské
školky.
Jenom připomínáme , že naše minulé připomínky vyústily do vámi schváleného
požadavku na provedení kontroly školní inspekcí do konce roku 2009.Tento
požadavek nebyl naplněn. Dokonce slib starosty obce viz Zápis č. 4/2009, že do
nové MŠ bude výběrové řízení na nové vedení MŠ, stále též nedochází
k naplnění.
Z těchto důvodu předkládáme opět náš požadavek a vám sdělujeme:
Na základě zkušeností maminek dětí jež již MŠ prošly a několika
vyjádření ředitelky MŠ ve smyslu, že zájmové kroužky jsou pro děti zbytečné
nebo , že nadané dítě brzy srovná do normy, nastala situace , kdy již při zápisu na
školní rok 2009/2010 mnoho nás maminek raději volilo MŠ jinou a své děti
dovážejí do okolních školek a to i vzdálenějších.Jedná se o téměř 7 dětí. Při
zápise na další škol. rok je předpoklad , že i další maminky s dětmi dorůstající
věku školky zvolí tento způsob.
Jistě uznáte, že chceme pro své děti to nejlepší .Předpokládáme , že i vy .
Máme obavy, že i při zápise do škol.roku 2010/2011 budeme nuceni
volit raději MŠ okolní. Máme obavy, že nová budova MŠ se nenaplní dětmi
z Rynholce a tím vlastně ztrácí smysl jejího vybudování.
Prosíme umožněte našim dětem navštěvovat novou Rynholeckou
školku , s bohatou náplní , se zájmovými kroužky , výukou jazyka, dobrou
přípravou do školy, radostným těšením dětí do kolektivu a mnoha činnostmi atd.
Prosíme , zajistěte vedení školky , jež tyto předpoklady bude splňovat.
Prosíme o sdělení termínu zápisu do MŠ Rynholec pro školní rok 2010/2011 a
kritérií při výběru dětí do této školky.
Prosíme o písemné vyjádření k naší žádosti na níže uvedenou adresu.
( Podepsáno 16 maminek)
K rukám starosty Jaromíra Dyntara
V Rynholci 24.ledna 2010
Vážený pane starosto,
Tímto dopisem se zamýšlíme a zároveň vyjadřujeme lítost nad fungováním
mateřské školky v Rynholci.Na jaře loňského roku jsme se zúčastnili s naším
synem zápisu do mateřské školky v naší obci.K jeho průběhu z hlediska přístupu
se vyjadřovat raději nechceme, přistupme proto k holým faktům.Na školní rok
2009/2010 bylo stanoveno 8 volných míst, ale počet dětí, jejichž rodiče projevili
zájem byl 12. Z toho vyplývá, že kapacita školky byla bez problémů naplněna. Po
uzavření zápisu a přijetí stanoveného počtu dětí, nám bylo paní ředitelkou
sděleno, že 4 děti neuspěly.Bylo nám vysvětleno, že existuje nějaké pořadí, ve
kterém jsme skončili na druhém místě pod pomyslnou čarou oddělující úspěch a
neúspěch.
Po dvou měsících se uvolnilo jedno místo a do školky bylo přijato dítě,
které se v pořadí umístilo jako první „ pod čarou“. V té chvíli jsme očekávali, že
další v pořadí by měl být náš syn.Jaké bylo naše překvapení, když jsme se
v průběhu měsíce ledna náhodou dozvěděli, že do mateřské školky bylo přijato
nové dítě.Zajímalo nás to, a tak jsem se šli paní ředitelky zeptat.V rozhovoru
s paní ředitelkou jsme řešili mnoho dalších nejasností ale zde uvádíme pouze to
nejpodstatnější.
Tato nám velice ochotně vysvětlila, že nemá za povinnost informovat
rodiče nepřijatých dětí o tom, že se v průběhu roku uvolnilo místo v mateřské
školce.Každý rodič by se prý měl průběžně dotazovat. Když jsme se dotázali,
proč nebylo dodrženo jí určené pořadí, tak paní ředitelka uvedla, že žádné pořadí
již neexistuje. Je tedy zřejmé , že uvedené argumenty nás nemohli uspokojit a ani
nemohli zůstat bez odezvy.
Neexistují snad žádná pravidla, jak dodatečně obsazovat volná místa
v mateřské školce?Nebo je vše v rukách paní ředitelky, která si tato pravidla může
dle potřeby měnit?
Jestliže přístupy ze strany vedení mateřské školy budou zachovány i
nadále, pak postrádáme smysl nově budované mateřské školy.
Děkujeme za Vaši odpověď. V případě nutnosti dalších dotazů jsem plně
k dispozici.
S pozdravem manželé …………
( adresa v redakci a na OÚ)

Loni bylo slíbeno starostou obce
řešení situace v MŠ vypsáním
výběrového řízení na nové vedení
mateřské školky. Zápis z 6.5.2009
. Byly jsme rádi, že i pan starosta
uznal potřebu změny vedení v MŠ.
Když zastupitelstvo schválilo
rozdělení(zrušení) stávajícího
právního subjektu MŠ a vznik
nových dvou subjektů,( Školní
jídelna Rynholec a Mateřská
školka Rynholec- s platností od
1.1.2010) , začaly jsme věřit, že
slib dochází naplnění. Stačilo
vypsat konkursní řízení na vedení
nových subjektů a věc je vyřešena.
Tuto záležitost dostala na vyřízení
místostarostka . Výsledek . O
vznik nových subjektů nebylo
požádáno a místo toho ,
s odvoláním na školský zákon,
stále opakováno, že obec nemůže
nic dělat.Tuto argumentaci starosta
převzal a nyní se dovídáme v jeho
dopise, že v jeho slibu v zápise
chybí dovětek : pokud to bude
možné a ihned uvedeno, že „ není
to možné“. Současně v zápise
uvedeno, že do konce roku bude
provedena školní inspekce. Nyní
se dovídáme, že bylo „ myšleno“
do konce školního roku
2009/2010. „Chybějící dovětek a
je myšleno“ nutně vyvolává
pochybnost o věrohodnosti zápisů.
Po konzultaci na krajském úřaduodbor školství máme potvrzen
názor, že vznikem nových
právních subjektů „ je to možné“.
Navíc i při použití školského
zákona , který hovoří, že ředitelku
může odvolat zřizovatel ( obec)
pouze po dosažení jejího věku 65
let nebo v případě vážného
porušení předpisů, možnost je.
Tento školský zákon též hovoří o
jmenování ředitelky na základě
výběrového řízení.Naše ředitelka
byla jmenována v roce 2002
rozhodnutím zastupitelstva bez
výběrového řízení. I případ
porušení předpisů lze aplikovat.
Jak jinak nazvat vyúčtování dotace
obce bez ohledu na položky,
samovolné snížení školného (110 Kč),
nevyužití plné kapacity školky.
Možnost sice s rizikem dalších
pracovně-právních sporů ale i to
možná stojí za spokojenost našich
dětí. Najde současné

zastupitelstvo odvahu nebo
řešení přenechá novému
zastupitelstvu.
–J.F.-

Strohá data z běžného života
Usnesení č. 9/2009 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Rynholec dne 28.12.2009
Zastupitelé obce schvalují:
1) schodkový rozpočet obce na rok2010
2) podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o
navýšení kapacity Mateřské školky a školní jídelny, z 20 na
40 dětí s účinností od 1.9.2010 z důvodu výstavby nové
mateřské školky
3) založení obchodní společnosti, C.P.M. Rynho|ec s.r.o. se
sídlem v Rynholci , Náměstí 1 máje 55 270 62 s předměty
podnikání: 39- výroba zdravotnických prostředků, 55ubytovací služby 58-realitní činnost, správa a údřba
nemovitostí, 70- služby v oblasti administrativní správy a
služby organizačně hospodářské povahy, 7ó- poskytování
technických služeb 72-mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení,včetně lektorské činnosti, 80výroba, obchod a služby jinde nezařazené. O základním
kapitálu: 200.000,-Kč kde jediným majitelem bude obec
Rynholec s obchodním podílem ve výši 100 % základního
kapitálu společnosti, celý splacený při založení společnosti,
kde jediným jednatelem bude Ing. Pavel Halada narozen
XX, trvale bytem v Rynholci, Náměstí 1máje 50 270 62
4) projekt PROMEDICAL s náběhem do zkušebního
provozu nejdéle od 1.7.2010
5) výběrové řízení na zateplení objektu obecního úřaduprovede Firma Stavitelství Kladno s.r.o._ příloha č.1
6) výběrové řízení na výsadbu remízků v kú. Rynholec –
provede Firma ROZA s.r.o. Mšec - přiloha č.2
7) podání žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje na
výsadbu krajinotvorné zeleně
8) prodej pozemku p.č. 288/12 o výměře 168 m2 a p.č.
288/13 o výměře 183 m2 v kú. Rynholec panu Vladimíru
Novákovi za cenu 100 Kč/m?
9) pronájem objektu technického zázemí Tenis klubu
Rynholec dořešit formou dodatku k původní nájemní
smlouvě
Zastupitelé obce ukládají starostovi zahájit jednání se
zástupci TJ Sokol Rynholec o převodu objektu sokolovny do
vlastnictví obce.

K usnesení č. 9/2009 z 28.12.2009
.Usnesení má správně mít č. 8/2009.neboť vychází ze
Zápisu č. 8/2009.
K bodu 1a 2) hlasováno pro 7 proti 0 zdržel 0
K bodu 3) pro: Dyntar, Švůger, Nedvěd, Lucký
proti: Barochová, Dvořáková, Ledvinka
– dále viz samostatný článek
K bodu 5) a 6)
pro:Dyntar, Barochová, Dvořáková, Ledvinka, Nedvěd,
proti: Švůger, Lucký
-výběrové řízení na fasádu OÚ mělo 2 podmínky a to
certifikát pro možnost podání žádosti o dotaci a ukončení
prací do 31.12.2009. Žádost o dotaci jsme nepodali a termín
zhotovení díla uplynul.
-výběrové řízení pro Fy Roza s.r.o. ve výší 860 tis. Kč. Tato
částka v rozpočtu roku 2010 není.Tato částka není ani
v uzavřeném hospodaření roku 2009.
K bodu 7) a 8) pro : všichni
K bodu 9 )-viz samostatný článek

. Usnesení č.1/2010 z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva dne 31.3.2010
Zastupitelé obce schvalují:
1) pronájem nebytových prostor – PEKLA - pro
pana Ivana Hrnčiara, bytem Rynholec 361, za cenu
30 Kč/m2/měs., za podmínky, že min. 1x za
měsíc uspořádá kulturní akci s hudební produkcí pro
starší občany, bude zajišťovat provoz zařízení při
všech společenských akcích pořádaných
v sokolovně a provoz zařízení bude ve všední dny
po – pá ukončen ve 22 hodin
2) uvolněné prostory v přízemí čp. 131 budou
využívány obcí pro zájmovou činnost, v místnosti
sousedící se zbrojnicí SDH bude zřízena šatna pro
potřebu SDH Rynholec
3) uvolněnou garáž Na Lauře bude pro potřebu
garážování techniky využívat SDH Rynholec
4) příspěvek pro Svaz zdravotně postižených
Rakovník – základní organizace Nové Strašecí, ve
výši 250 Kč/osoba, tj. celkem 4.500,- Kč
5) opatření k provozu mateřské školy – příloha č. 1
6) prodej přívěsného vozíku (stříkačky) PPS 12
pro Sbor dobrovolných hasičů Řevničov za cenu
2.500,-Kč
7) prodej zastavěného pozemku o výměře 1 m2
pod HUP na pozemku č. 716 v k.ú. Rynholec pro
pana Arnošta Floriána za cenu 100 Kč/m2 a 1 m2
pod HUP na pozemku č. 381/1 v k.ú. Rynholec pro
pana Jindřicha Lahovského za cenu 100Kč/m2 veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující
8) výběrové řízení na celkovou rekonstrukci
Hornické ulice – fi. SILNICE Slaný spol. s.r.o., za
cenu 8.057.054,- Kč bez DPH, s termínem plnění
dle potřeb investora
9) dodatek č.2 ke smlouvě na stavbu bytového
domu s fi. FISA s.r.o. – změna termínu dokončení
stavby do 30.6.2010 a změna ceny stavby z důvodu
navýšení DPH, přidání 21 ks kuchyňských linek a
změna umístění a velikosti parkoviště
10) bezúplatný převod pozemku p.č. 980/14
v k.ú.Rynholec, o výměře 716 m2, od Vladislava a
Zdeňka Jelínka pro obec Rynholec (geom. plán č.
527-09/2009)
11) změnu záměru investice do sportovního areálu
TJ Baník na hodnotu do 45 mil. Kč

K usnesení č. 1/2010 z 31.3.2010
K bodu 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 hlasováno pro 6
K bodu 5) a) návrhy opatření z kontroly MŠ
Pro : 6
b) výzva k odstoupení ředitelky MŠ
pro : Lucký, Nedvěd, Švůger
proti : Barochová, Dvořáková, Dyntar

Proč soudruzi nechtějí zdravotní péči ??
„Centrum Preventivní Medicíny „ , projekt, na kterém pracujeme již více, jak půl roku, a o kterém vás
pravidelně informujeme, se neustále posouvá kupředu. Prvním stavebním kamenem tohoto projektu bylo
založení společnosti CPM Rynholec s.r.o. , která je ve 100% vlastnictvím obce a celý projekt řídí. Také
vypracování studie záměru. Co se tedy navíc podařilo do této chvíle:
------- Byly dohodnuty nové dodací podmínky, se společností Premedical, které výrazně zlepšují ekonomiku
celého projektu. Podařilo se totiž snížit nákupní cenu přístrojů o 5 milionů korun.
-------- Jsou v chodu jednání o spolupráci se zdravotními pojišťovnami , jako jsou Vojenská zdravotní
pojišťovna, Pojišťovna ministerstva vnitra, Vojenská pojišťovna a Oborová pojišťovna.
-------- Byly zahájeny jednání o získání dotací na přístroje a provoz CPM Rynholec s.r.o..
-- ------ CPM Rynholec s.r.o. podepsalo smlouvu o spolupráci s Nadací Maria Star Humanity, která zajistí
dotaci na provoz centra ve výši cca 4 milionů korun.
- -- ----------- S dodavatelem přístrojů společností Promedical a.s, byla dohodnuta zásadní podmínka pro nákup
přístrojů a tou je garance zpětného odkupu.
Celý projekt, je od počátku stavěn tak, aby nebyl žádným rizikem pro obec a v žádném případě, nezatížil
obecní rozpočet. Záměrem je přivést do obce kvalitní lékařské služby a to nejen obyvatelům bytového domu,
ale všem občanům obce. Věříme, že se nám navíc podaří, aby byl tento projekt ziskový a finanční zisky
plynoucí z tohoto projektu pomohly buď obci a nebo třeba obyvatelům bytového domu ve formě příspěvku na
nájemné. Důkazem toho , že chceme aby byl celý projekt průhledný a srozumitelný pro vedení obce a
především pro její občany bylo vypracování studie záměru vybudování CPM a zveřejňování pravidelných
informací týkajících se projektu v RL. Tyto písemné materiály , byly předány k posouzení zastupitelstvu s tím,
že se jedná zdůrazňuji o: „STUDII ZÁMĚRU“ ne studii projektovou nebo dokonce ekonomickou. Tento
prvotní materiál měl sloužit k posouzení záměru na kterém se dále pracuje a který se neustále vyvíjí. Proto
bylo velkým překvapením, když se zastupitelé za KSČM jako paní Barochová, Dvořáková a pan Ledvinka
postavili již od počátku tak nekompromisně proti celému projektu. A to, aniž by smysluplně oponovali a
vysvětlili svůj odmítavý postoj. Tímto jdou přece proti programu vlastní strany , která vždy deklarovala a do
dnes deklaruje snahu o zajištění maximální zdravotní péče pro všechny občany.
Je zcela pochopitelné že se někteří občané, kterým bylo umožněno prostudovat studii neshodovali s jejími
závěry. To však není nic proti ničemu, přesně to bylo záměrem této studie. Seznámit, co nejširší vrstvy
obyvatelstva s projektem a umožnit každému, aby se k této věci vyjádřil. To nám totiž následně umožní celý
projekt optimalizovat , na základě připomínek, které obdržíme. Nesmí se ovšem jednat o demagogické
připomínky typu. Cituji z oponentury studie: „ Je důležité vzít za fakt, že CPM Rynholec s.r.o. je subjektem ve
100% vlastnictví obce a jakékoliv nenaplnění předpokladů této studie, bude mít za důsledek , že obec jako
jediný vlastník uhradí veškeré ztráty a pokuty atd. “ To je tvrzení, které může napsat pouze naprostý laik, a
nebo někdo, kdo chce celý projekt pouze poškodit. Nesmysl tohoto tvrzení pochopíte, když si přečtete zákon „
513/1991 sb. od. IV. § 106“ , který jasně říká že majitel s.r.o. ručí za své závazky pouze do výše svého
základního vkladu což je 200 tis. Ano přesně tak vysoké je obecní riziko případného neúspěchu projektu CPM
Rynholec. Když zvážíme, jaký by však mohl být přínos tak se domníváme , že to za tohle riziko stojí.
Soudruzi si to však nemyslí a pomoci v oblasti lékařské péče o občany , nechtějí. Jsou-li takto zásadoví, kéž
by tomu tak bylo i v jiných projektech na které nikdy podobné studie vypracovány nebyly a dochází proto
mnohdy k nekontrolovaným ztrátám obecních finančních prostředků.
Za CPM Rynholec s.r.o. Ing. Pavel Halada

Zbude někdy i na stromy?
Asi každý z nás má při spánku sny. Sny šťastné i méně veselé, některé hned zapomeneme, jiné nás vedou k
zamyšlení. I já takový měl. Sen o dvou totožných obcích. Obcích se stejnými problémy a obavami z blížícího se
lomu, rostoucí skládky odpadu, průmyslové zóny s nevzhlednými stavbami a hromadami starých pneumatik. Ale též
se stejnými výhodami v pravidelných příjmech právě z těch činností tak nepříjemně ovlivňujících jejich životy. O
obcích s podobnými plány jak tyto nemalé finanční prostředky investovat. Shodně si přály nové kvalitní inženýrské
sítě, komunikace, sportoviště, moderní požární techniku, zázemí pro ty nejmenší i ty nejstarší a potřebné, kvalitní
zdravotní zařízeni, podporu kultury, služeb a zájmových činností.
Uběhlo dvacet let a zdálo by se, že obce budou zase stejné jako před lety, s podobnými problémy i výhodami. Obě
dvě již měly vše, co si kdysi přály a naplánovaly. Ale jeden velký rozdíl tu přece byl. První obec začala závidět té
druhé její nově vzniklé pásy lesů, remízků a parků se vzrostlými stromy, opravené cesty pro pěší i cyklisty, její
zelený prostor okolo celé obce sloužící nejen pro odpočinek a okrasu, ale hlavně oddělující a chránící obec od
lomové a průmyslové činnosti. A tak záviděli i možnost užívání jejich sportovišť bez nepříjemného zápachu a
zavátých odpadků z blízké skládky, ulice, zahrady a domovy bez prachu, hluku důlních strojů a průmyslové zóny.
Záviděli zdravý život i krásný výhled z oken domovů. Najednou se jejich nemovitosti staly bezcenné a neprodejné.
Začali si uvědomovat, že oproti té druhé obci udělali obrovskou chybu. Při svých plánech a investicích příliš
odkládali a opomíjeli růst zeleně svého okolí. Chtěli to změnit, a tak i oni nakonec začali část svých velkých příjmů
ihned investovat do výsadby stromů a zvětšování ploch zeleně. Ale pozdě. Budou muset čekat dalších dlouhých
dvacet let. Vždyť teď zasazený strom i keř potřebují desetiletí , aby začali sloužit oproti jiným investicím, na které
tenkrát tak příliš spěchali.
Jako by se ten sen podobal osudu naší obce. I my jsme přes velké příjmy do obecního rozpočtu ochotni investovat do
našeho okolí jen nepatrné částky, a přitom neváháme zvětšit naše zadlužení pro jiné až příliš velkorysé a uspěchané
projekty. Na jedné straně musím ještě jednou pochválit vedení obce za částku 800 000 Kč určenou v roce 2009 pro
zalesnění částí svahu nad železnicí. Ale není to přeci jen málo? Jako by nám byla naše budoucnost lhostejná. Vždyť
tato částka představuje sotva 2% našich ročních příjmů. A když si uvědomíme, že se jedná po výsadbě stromořadí
okolo Stochovské cesty o skoro jedinou investicí tohoto druhu posledních desetiletí tak vychází, že pro zlepšení
vzhledu okolí naší obce nejsme ochotni investovat ani 0,5% z našich celkových příjmů posledních let. Opět i v
rozpočtu pro rok 2010, kde dokonce zvyšujeme své zadlužení, bychom marně hledali větší částku pro zeleň a tím i
zmírnění dopadů ze zvětšující se skládky, průmyslových zón a blížícího se lomu. Je mi líto, že přes návrhy i nabídku
pomoci nemá možnost občan, kterému není lhostejný vzhled ani budoucnost naší obce, možnost cokoliv změnit.
Naši zastupitelé spíše budou projednávat návrhy o vzniku sluneční elektrárny v našem katastru anebo urychleného
nákupu až příliš drahých zdravotnických přístrojů, které povedou ke zvětšení našeho zadlužení. Zapomínáme, že
štědré příjmy ze skládky mohou brzy skončit, ale ona, lom i nevzhledná průmyslová zóna tu zůstanou i příštím
generacím. Přitom boj proti jejich dopadům stále odkládáme i přesto, že v okolí obce je spousta míst, kde jsme již
mohli dávno začít. Možná je nás v naší obci více, kteří se nechtějí smířit s radou našich zastupitelů, že pokud se
chceme projít, zasportovat, odpočinout v přírodě nebo vidět hezkou zeleň, budeme muset jít dál od naší obce.Přidáte
se i vy?
Mají tyto řádky, které nejsou jen kritikou, ale spíše snahou o zlepšení naší společné budoucnosti, šanci na zveřejnění
v Rynholeckých listech?
- Jiří ŠarochZbude někdy i na stromy ?
Občanské sdružení „Sdružení pro Rynholec“ podalo několik návrhů na
obnovu zeleně. Viz Rynholecké listy III.ročník číslo 2- plánek a
specifikace výsadby v okolí nádržky.Na OÚ zůstalo zapomenuto a bez
odpovědi. Dále naším úsilím se podařilo včlenit do Změny č. 2 územního
plánu obce ochranný pás lesa o šíři 100 m a délce cca 1 km. Tento počin
bude vyžadovat výkup pozemků v rozsahu cca 150 tis. m2.. V současné
době pracujeme na specifikaci výkupu a návrhu financování celé akce.
Co se týče našich návrhů na sluneční elektrárnu nebo Centra preventivní
medicíny ,vycházíme především z potřeby zajistit další možné příjmy do
obce a v případě CPM s.r.o. i službu občanům.Jsme si plně vědomi , že
příjmy ze skládky mohou skončit.Již jeden návrh zákona v tomto smyslu
byl.V žádném případě tyto záměry nezvyšují schodek rozpočtu. Investici a
provoz bude zajišťovat samostatná právnická firma ( s.r.o.) se samostatným
hospodařením
Obec , jako vlastník daných společnosti může kdykoliv rozhodnout, že
v případě zisku se tento zisk převede do obce nebo ponechá společnostem.
V případě ztráty má tuto možnost též. V tomto případě může nechat
společnost spadnout až do likvidace a obec ztrácí pouze svůj vklad
200 000,-Kč

Baník Rynholec celou jarní sezónu své domácí zápasy odehraje nadále na hřišti Rudy. První letošní
utkání nevyšla dle představ-v derby jako domácí podlehl mužstvu Lány B. 0 : 3 a v .Kroučové po pěkném
prvním poločase nakonec přenechal vítězství 3 : 1 domácím.V posledním zápase , opět jako domácí team na
hřišti Rudy, po inkasovaném gólu odpověděl přídělem třech branek . V druhém poločase přes odpískanou a
proměněnou penaltu vůči Baníku naši fotbalisté utkání dovedli k první jarní výhře 3 : 2 nad Lišany.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

So. Srbeč
So.Pustověty
So. Janov
SK Pavlíkov B
TJ Čistá
FK Kněževes B
Sp.Řevničov
So.Keroučová

9)

B.Rynholec

10)
11)
12)
13)
14)

SK Senomety
So.Branov B
SK Lány B
Sj.Chrášťany
SK LIšany

16
16
16
16
16
16
16
16

11
10
8
7
7
7
6
6

3
1
5
5
4
3
4
2

2
5
3
4
5
6
6
8

50 : 28
47 : 23
30 : 24
35 : 32
38 : 36
46 : 43
35 : 27
38 . 40

36
31
29
26
25
24
22
20

16

6

2 8

31 . 35

20

16
16
16
16
16

6 2 8
5 4 7
5 1 10
4 3 9
2 5 9

40 . 45
31 : 46
28 . 33
19 . 47
23 : 32

20
19
16
15
11

Sportovní areál
V minulých letech několikrát Baník Rynholec
navrhoval rekonstrukci trávníku z důvodu jeho
poškození a nerovnosti. Před rokem přišla myšlenka
vybudovat víceúčelový, moderní areál pro využití
všemi občany. Zastupitelstvo schválilo tento záměr
do výše investice do 25 mil.Kč. Následovala další
specifikace provedení a vybavení díla.Tak byla ,
vzhledem k nedostatku vody, původní tráva
nahrazena umělým trávníkem III. generace, doplněna
kolem dokola dráhou pro in-line bruslení, pro
potřeby hasičského sportu v části rozšířena. Přidáním
4 stožárů s umělým osvětlením bude možnost
vyššího využití.
Tyto práce zahrnují tzv. I. etapu .Dodavatel Fi
Ennvos zvítězila ve výběrovém řízení , uzavřela
s obcí smlouvu na dokončení do 30.4.2010 ve výši
20 mil.Kč. a započala práce. Během zimy upřesnila
rozpočet a navýšila jej o 6 mil. Kč. Po složitém
jednání je snad dohodnut kompromis do výše 24 mil.
Kč na I. etapu.a čeká se na schválení
zastupitelstvem.Je zřejmé, že původní termín 30.
dubna neplatí a reálně lze uvažovat do 30. června.
Ke skutečné realizaci v tomto roce si musí obec
zajistit úvěr ve výši 15 až 29 mil. Kč v závislosti na
dotaci. Zatím jsme plni očekávání dotace ve výši 10
mil. Kč, o které se může rozhodnout v tomto měsíci.
V 2. etapě je plánováno zhotovení oplocení, multifunkčního hřiště a nové zázemí tj. kabiny, spole-

Tímto vítězstvím náš team odstoupil
od posledního místa na rozdíl 9 bodů.
Držme palce.

čenská místnost, sauna, byt pro správce.
To vše propočtem bude vyžadovat další investici ve
výši cca 20 -25 mil. Kč.S tímto vědomím zastupitelstvo
schválilo navýšení investice do celého areálu do výše
45 mil. Kč.
Jistě bude dále nutné parkoviště, nové osázení stromů a
se započtením opravdu všech nákladů ( projekty,
porážka topolů, přeložky sítí) vidím celkovou investici
obce ve výši kolem 50 mil. Kč.
Mnozí si kladou otázku, zdali je třeba sportovní areál.
Ale žijeme v 21 století , areál se buduje pro následující
generace , naši mládež. Význam sportu pro tělesnou
kondici a zdraví bude mít stále větší význam.
My jsme všemi hlasy pro !

Plesová sezóna
Únorový "Hasičský bál" s tradičně hojnou
návštěvností, již druhým rokem pořádaný březnový
"Ples občanů" , a velmi oblíbený dětský karneval
,pod vedením profesionála Jirky Ladry. Myšák Eda
a medvídek Bobíšek připravili pro dětí pěkné
odpoledne.

V další sezóně se můžeme těšit i na nový lednový
ples Mysliveckého sdružení "Ostříž Rynholec"

Nádržka
Neschopnost, nepozornost nebo záměr ?
Po necelé tříleté činnosti naší účetní, sl.
Beinhauerové, se nyní dovídáme co všechno tato
osoba pro nás udělala. Její zvučné a všeznalé
vystupování jistě vzbuzovalo pozornost. Ale …. Její
veřejné lhaní o zákazu zveřejňování zápisů a tím
bránění informovat, je známé. Její nečinnost co by
předsedkyně Sokola též. Nyní se ukazuje, že i vlastní
práce účetní měla značné nedostatky. Tato osoba loni
proplatila fakturu ve výši cca 1 miliónu korun za
dosud nepřevzatou práci ! Jedná se o zaplacení firmě
za dodávku technologie –čištění vody v nádržce. Dle
sdělení starosty tuto úhradu provedla přes
upozornění : neproplácet.
A tak je nyní obtížnější donutit dodavatele , aby
„nádržka“ byla v provozu. Loňské léto pro milovníky
koupání tímto přišlo vniveč.
V poslední době se dovídáme od starosty další
novinky. . Menší částky na fakturách byly někdy
proplaceny dvakrát .Nejasnosti s její dlužnou částkou
do fondu bydlení . Dokonce podezření na zneužití
financí při úhradě půjčky z fondu bydlení jinou

osobou.
Tóóž to Vám pěkně děkujeme.

S dodavatelem technologie čištění vody
v naší nádržce konečně došlo po roce
k dohodě o dokončení a předání díla.
Minulou sobotu hasiči nádržku kompletně
vyčistili.Po napuštění vodou je dohodnuto
s firmou GHC invest spuštění a předání díla
s předpokladem ve dnech 19-20. dubna.
Současně proběhne zaškolení údržby a
obsluhy čističky vody.
Náklad na roční provoz (elektrika, chemie,
obsluha) je odhadován na cca 100 000,- Kč.
Doufáme, že letní radovánky v průzračné

Zisky ze solární energie obci utekly.
V roce 2007 platili stavitelé solárních elektráren za exoty.O rok později byla fotovoltaika alternativou
k odmítaným
V roce „větrníkům“ a stále více stavitelů si uvědomovalo výhodnost své investice do tohoto oboru.
Loni20
se z exotů stali solární baroni, jejichž zisky jsou zaručeny na dalších 20 let.Letos již čeká jejich
následovníky válka o budoucí zisky.Vydávání povolení pro nové elektrárny je zastaveno, chystá se
radikální snížení výkupních cen a do hry o slunce se vkládají velcí hráči včetně ČEZ.Ale unikátní
příležitost k výhodnému výdělku už nikdo nedožene.
V Česku se loni sešlo několik faktorů, které z fotovoltaiky udělaly nejlukrativnější možnost výdělku pro
kohokoliv. Po prolomení patentu na výrobu polykřemíku naběhlo mnoho nových výroben.Do toho přišla
krize, která snížila ceny ve všech odvětvích. A po prudkém omezení španělského trhu najednou nastal
přechodný přebytek panelů.Ceny panelů během jednoho roku klesly o třetinu.Velkorysé výkupní ceny ,
garantované státem v podstatě zůstaly.Výsledek? Pokud někdo loni dokázal získat povolení k připojení
k elektrizační soustavě, dokázal dokončit či bude v tomto roce dokončovat připojení, může být spokojen.
Například při investici cca 60 mil. Kč do půlmegawattové elektrárny může očekávat, pokud nezkrachuje
stát nebo se v Česku radikálně nezmění klima, za 20 let provozu minimálně 150 mil. Kč.na svém účtu.
Mnohé firmy tohoto „boomu“ chtěly využít a i na naší obec se mnohé obracely se žádostí o souhlas
s umístěním solární elektrárny v našem katastru.Mnohé obce souhlas vydávaly a požadovaly kompenzace.
Třeba ve formě finančního příspěvku do obce Zastupitelé ze Sdružení pro obec loni navrhli , aby sama
obec iniciovala svoji vlastní elektrárnu. Proč nechávat zisky pouze jednotlivým firmám? Vždyť zisk může
téct přímo do obecní pokladny. Navíc na našem katastru je prostor velice vhodný k této výstavbě. Je to
prostor – plocha skládky komunálního odpadu.Skrytá před zraky obyvatel, bez nároků na ornou půdu.
Tak probíhala v loňském roce slibná jednání s Ekologií s.r.o. o možném pronájmu těchto ploch. Současně
bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele s tím, že obec uvažovala založení společnosti s majoritním
vlastnictvím. V rozsahu cca 80 % obec a 20 % dodavatel a budoucí provozovatel. Z prvního kola
výběrového řízení postoupily dále 2 firmy. Firma Mapro s.r.o. a firma Sun Tanzer, s.r.o.
platili stavitelé
za elektrizační
exoty. nnnnn
Byla07
připravena
žádost osolárních
souhlas kelektráren
připojení do
sítě.K této žádosti obec potřebovala písemný
souhlas firmy Ekologie s.r.o. s budoucím pronájmem pozemků.
Po slibných jednáních a příslibech o pronájmu vhodných pozemků skládky, jejíž část cca 10 000 m2 obec
před lety darovala a i nyní zde vlastní pozemky o ploše cca 6 000 m2, na vybudování obecní fotovoltaické
elektrárny došlo k překvapivému zvratu.Firma Ekologie s.r.o. obci písemně sdělila, že pozemky nemůže
pronajmout. Tímto nepronájmem pozemků obec ztratila možnost zvýšit své příjmy do rozpočtu. Škoda.
Při uvažovaném výkonu 3 MW a investici cca 150 mil. Kč zajišťovanou úvěrem , mohla mít obec po 20
letech na svém účtu cca 300 mil. Kč. To je roční přínos cca 15 mil. do naší peněženky. Škoda. Zvláště
s vědomím, že připravená změna zákona o odpadech ( zatím pozastavena) uvažuje s radikálním snížením
příjmů za ukládání odpadu na skládkách pro obce.
- Z.Š.-

ČLOVĚK ZPĚT K ČLOVĚKU.
Tak zní název občanského sdružení, které se věnuje poskytování sociálních služeb seniorům. V naší obci
je před dokončením a otevřením budova, o které zatím jen tušíme, čemu bude sloužit. Co víme o tzv.
„pečovateláku?“ ( dále nazývejme zkráceně PD) Původně bylo uvažováno o tom, že se bude jednat o dům
s pečovatelskou službou. Potom se ale zjistilo, že tento statut je řízen zvláštními předpisy a proto se začalo
říkat, že se bude jednat o dům pro seniory. Také jsme zaslechli, že by se mohlo jednat o dům
s malometrážními byty pro mladé. Tzv. startovací bydlení. Jak to tedy vlastně s naším „ pečovatelákem
(PD)“ bude ? My se domníváme , že nejlepším využitím této investice bude, využít jí jako bydlení pro
seniory. Co by mělo takové zařízení svým obyvatelům poskytovat? Tuto otázku si klademe již několik
měsíců a nyní bychom se nad ní rádi zamysleli společně s vámi , čtenáři R.L. Jsme přesvědčeni, že to
první co by mělo být zajištěno v rámci našeho PD, je lékařská péče. Proto se již několik měsíců
angažujeme ve věci zřízení centra preventivní medicíny, které by mělo sloužit mimo jiné také obyvatelům
P.D. V tomto čísle R.L. naleznete dotazník, který podle vlastní úvahy můžete vyplnit a vyjádřit tím svůj
názor na to, jak by podle vás měl rynholecký P.D. fungovat. My jsme se spojili s lidmi ,kteří mají
dlouholeté , bohaté zkušenosti se zřizováním a provozováním obdobných zařízení. Jak jsme již naznačili
Občanské sdružení , Člověk zpět k člověku, provozuje mimo jiné, také dům sociální péče v Samopších u
Sázavy a to již od roku 1992. Navštívili jsme vedení tohoto sdružení a dostalo se nám vřelého přijetí,
včetně příslibu poskytování informací, předávání zkušeností, ale také pomoci při zajišťování finančních
prostředků na sociální projekty, které bychom v rámci našeho obecního PD, případně chtěli rozvíjet.
Zkrátka dnes víme, že v oblasti sociální péče máme partnera, na kterého se můžeme kdykoliv obrátit o
radu či o pomoc. A tak věříme, že pokud o to obec bude stát, jsme ochotni a schopni podat pomocnou ruku
při uvádění našeho PD do provozu.
Ing. Pavel Halada

Dědictví minulosti aneb ke
společenským změnám došlo, ale
lidé se nezměnili.
Doby komunismu se snad již nikdy
nevrátí.Doba, kdy stát lhal lidem , lidé lhali
státu a možná i někdy sami sobě.Vždyť to
nebylo tak špatné. Byla pravidelná mzda
neboť byla pracovní povinnost.Tedy musel
pracovat lempl i skutečný pracant.
Pochopitelně za stejného finančního
ohodnocení.Právě toto mnohé naučilo
ulejvat se, fixlovat. Nesnažit se vyniknout.
Přikrádat. Vždyť daným pravidlem bylo
rčení „ Kdo neokrádá stát, okrádá svoji
rodinu“. Chtěl-li někdo více k platu a to
pouze o pár stokorun, byl ochoten
spolupracovat s STB (státní bezpečnost),
udávat apod. Měl –li někdo něco víc díky
své píli a práci,ať již své nebo svých
předků, tóž byl podezřelí a bylo nutno jej
napravit, věci zabavit-znárodnit. Vždyť
jsme si měli být všichni rovni.
Tento od podstaty falešný systém zde
fungoval 41 let.
Škody jež napáchal v hospodářství,
v životním prostředí a další lze celkem
v dohledné době napravit. Ovšem škody ,
které napáchal v myšlení lidí jsou
nenapravitelné.
Ideologie nenávisti a lží.
Ideologie komunistické strany , jež jediná
určovala co je správné, co se smí .Jež
rozdělovala sama lidi na soudruhy a
ostatní.
Uplynulo 20 let a v mnohých tato ideologie
zůstává.Uplynulo 20 let a mnozí i nyní
říkají neb si myslí, že nebyla doba tak zlá.
Nebyla, vždyť jsme, až na vyjímky ,
přežili. Ale bohužel jenom přežívali. Tak
jako v jakémkoliv režimu jsme žili,
zakládali rodinu, veselili se s přáteli. I za
války se nějak žilo. Jaké hodnoty jsme
však životem nesli. Čestnost nebo faleš.
Pracovitost nebo pouze zaměstnanost?
Hrdost nebo povrchnost?
Postupem času i nejhorší období ztrácí na
konturách , bolavých rysech .A tak mnozí
zapomínají. Nezapomeňme.
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
uskuteční
v pátek 28. května 2010
od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 29. května 2010
od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

Jednoduché počty
V minulých letech bývala v rozpočtu obce vždy rezerva . V
letošním roce , naopak, je výrazný schodek . Přestože obec svým
příjmem do rozpočtu, přepočteno na jednoho občana, se
jednoznačně řadí na přední místo v republice , tak se v letošním
roce financí nedostává. Čím je to způsobeno? Větším počtem
investičních akcí v tomto volebním období? Ano, jistě. Vždyť
jenom krátký výčet akcí hovoří: Bytový dům, Mateřská školka,
oprava a čistička na „ nádržce“, chodník z náměstí, „ Peklo“,
zázemí tenisu, fasáda OÚ, digitalizace kabelové televize, silnice a
nyní sportovní areál..
Na rok 2010 je plánován v rozpočtu obce schodek ve výši
16 mil. Kč.Na březnovém veřejném zasedání došlo k navýšení
investic do Bytového domu ( cca 4,1 mil.Kč) a rekonstrukci ul.
Hornické (cca 3 mil. Kč). Je jisté další navýšení na MŠ ( cca 1
mil. Kč –spojovací chodba, úpravy terénu a nákup vybavení), je
jisté navýšení u I.etapy sportovního areálu o cca 4 mil.Kč. Brzy
vniknou neuvažované náklady do rozpočtu na provoz Bytového
domu v tomto roce ( cca 1 mil.Kč) Tímto se náš schodek zvyšuje
na zatím na cca 29 mil.Kč. Z roku 2009 nám zbylo cca 5 mil. Kč.
Tedy , chceme-li vše uskutečnit, potřebujeme sehnat 24 mil.
Kč.Částku, která ovšem může být opět zvýšena v případě, že se
nám nepodaří prodat obecní stavební pozemky za plánovaných 5
mil. Kč.v příjmech.( dosud nenabízeno a mám obavy, že
skutečné platby můžeme čekat v roce dalším). A tak může být
schodek opravdu až 29 mil. Kč.Snad nám ulehčí nějaké dotace,
nyní s napětím očekáváme cca 10 mil. Kč na sportovní areál.
Dle mého je nutné v nejbližší době rozhodnout o
způsobu financování schodku. Jednou z možností je vzít úvěr ve
výši 15 až 29 mil. Kč.(dle případné dotace.) Nic se neděje. Vždyť
„ schodek“ snadno v budoucnu splatíme vzhledem k stávajícím
příjmům. Již nyní splácíme ročně 788 tis. Kč rozvojovému fondu
a 620 tis. Kč firmě Ekologie .s.r.o. za dříve poskytnutou půjčku..
Toto mě však vede k zamyšlení :.
Za prvé na straně příjmů jsme v loňském roce inkasovali zhruba
o 10 mil. Kč méně za skládkovné komunálního odpadu na
skládce.Proč ? Splátkový kalendář pro firmu Ekologie s.r.o. se
skluzem plateb až půlročním bez schválení zastupitelů. Přitom
splátky od fyzické osoby na dlužnou částku cca 800,-Kč bylo
schvalováno.Tedy chybějící částka by již byla o 10 mil. Kč nižší
.O peníze nepřijdeme, dojdou později, snad jenom úroky jsou
naší ztrátou.
Menší ale né zanedbatelné příčiny vidím v hospodaření
obce. Jenom připomenu některá výběrová řízení u nichž
nezvítězila nejmenší cena. Kácení topolů na hřišti místo firmy za
cenu cca 150 tis. zvítězila fy za 200 tis. Kč. Fasádu OÚ provedla
fi za cenu 750 tis. Kč místo nabízených cca 400 tis. Kč.
Výdaje na „městské strážníky“ za rok 2009 ,bez vědomí
zastupitelů , vyšší o 150 tis. Kč (tedy již 450 tis.), Dalších našich
320 tis. Kč „povalujících „ se na účtech soukromé firmy již přes
rok ( stočné u fy Pro-systém), dosud nevybrané stočné za rok
2009, …
Drobnosti , ale dohromady zase téměř milión.
Kolik se mohlo dále ušetřit , kdyby dle našeho návrhu , byl
proveden propočet výhodnosti být plátcem DPH. Při našich
nemalých investicích jistě zase pěkná částka.
- Z.Š-

Fámy, klepy, pomluvy :
Snažíme se své názory říkat otevřeně a stojíme si za nimi. O to více nás mrzí, jestliže část zastupitelů za KSČM,
jedná opačně. Své názory nezveřejňuje a tichou ústní „ propagandou“ šíří fámy, klepy a pomluvy. Jak jinak nazvat
„drby“ , které se občané doslechnou , třeba při návštěvě OÚ. Jak jinak nazvat loňskou návštěvu v naší MŠ a
podávání nepravdivých informací. Je možné, aby tato část zastupitelů schválila rozpočet a poté pomlouvala, že
není na mzdy pro zaměstnance MŠ. Jejich roznášené „ Reakce na Rynholecké listy“ byly přesně ukázkou
nepravdivých informací , klepů a nesmyslů.Vzpomeňte, kdo byl pod nimi podepsán. Námi doložené důkazy o
nepravdě veřejného tvrzení (, Dvořáková, Bauhauerová, Barochová), že zveřejňování Zápisů … je zakázané,
nepřineslo ani jejich stud ale ani omluvu Vám, občanům.
Zdálo by se , že na tímto jejich postupem je možno mávnout rukou.Mnozí z nás již jejich „práci“ prokouklo a tak
málokoho vyvede z míry jejich nesmyslná tvrzení.Např. v poslední době tvrzení, že ing. Švůger nesouhlasí
s porážkou bříz nebo stížnost na porost břečťanu u souseda.Tyto „ drby“ se zcela nezakládají na pravdě a naštěstí
byly osobně vysvětleny.
Ale bohužel otravují tímto ovzduší a prakticky znemožňují rozumné projednávání jakýkoliv bodu. Věcná
argumentace je přehlušena nenávistí. Dosud, tato část zastupitelů, nevznesla jediný návrh. Nic pozitivního
nepřináší, protože to asi nejspíše ani neumí.
Zřejmě se nedokáží smířit s naší iniciativou, podávanými návrhy a naší prací.
Nepřemýšlíš a nejednáš podle naší chuti, však ti krčkem zakroutíme.
Nechci vzpomínat na zapálené auto a další následné varování. Musím zde ale uvést jiné pozoruhodnosti.Udání na
činnost Tenisového klubu řešil živnostenský odbor Rakovník.Výsledek kontroly : živnostenský odbor nezjistil
žádné porušení předpisů. Podání trestního oznámení paní Dvořákovou na mou osobu ze zneužití obecních
finančních prostředků postoupila Policie ČR Přestupkové komisi města Nové Strašecí. Výsledek :
Cituji : „ V průběhu jednání se podezření ze spáchání přestupku objasnilo tak, že komise dospěla k názoru, že ke
spáchání přestupku nedošlo, tedy přestupek se nestal a tudíž že je nutné dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona o
přestupcích řízení zastavit.“.I zástupci obce –starosta J.Dyntar a předseda sportovní komise P.Nedvěd u komise
uvedli, že k žádné škodě nedošlo. Čekal jsem na veřejném zasedání omluvu-nepřišla.Čekal jsem , že bude
zveřejněn Zápis z porady , kde je výsledek rozhodnutí popsán-nebyl zveřejněn.
Paní Dvořáková s neuvěřitelnou a neomluvitelnou neznalostí věcí obviňuje, napadá ale skutečnosti již neuvádí.
Zdálo by se zbytečné ,Vás s tímto seznamovat kdyby tyto tendence nepokračovaly a nepřinášely škodu.Např.
pozdním obdržením dotace pro činnost Tenis klubu nemohla být čerpána sleva při včasném zaplacení zálohy na
loňské soustředění ve výši 15 tis. Kč. Škoda, děcka mohla mít soustředění u moře ještě levnější.Přivolání městské
policie při kácení stromů při brigádě tenisového klubu i přes telefonické ujištění starosty obce, že kácení je
povoleno. Následné oznámení tohoto případu na odbor životního prostředí v Rakovníku přinesl opět odpověď –vše
je v pořádku. Asi velké zklamání pro pí Dvořákovou.
-Z.Š.-

Oznámení o přerušení dodávky
elektřiny
1) Dne 29.4.2010 v čase mezi
8.00 a 13.00 hod.
část obce Rynholec : spodní části
ul.V Brance a ul. Pražské od
hřbitova na Prahu+ ČOV.
2) Dne 4.5.2010 v čase mezi 8.00
a 13.00 hod.
část obce Rynho|ec – Armáda vila a
strážní domek, vrakoviště, regulace
plynu, čerpací stanice, objekt
dřevovýroby Hošek

Starosta obce vypisuje
výběrové řízeni na pozici
správce webových stránek.
Zájemci se mohou přihlásit
do 23.4.2010 do 9.30h hod.
Písemně nebo e - mailem

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO AREÁLU.
l ) Sportovní činnost, provozování a údržbu sportoviště zajišťuje
Tenis klub
2 ) Provoz se řídí stanoveným rozpisem, který musí být
zveřejněn v areálu a dispozicemi správce.
3 ) Je zakázáno provozovat jiné sporty než tenis.
4 ) Vstup je povolen pouze ve sportovní obuvi
5 ) Případné poškození zařízení je plně hrazeno viníkem škody.
6 ) Hra je na vlastní nebezpečí.
7 ) Kurt je pronajímán pouze na celé hodiny.
8 ) Náhradu placené hodiny (rezervace) je možno uplatnit pouze
tehdy, pokud byla hodina zrušena do 14 hod. předchozího dne.
9 ) Neplacené rezervované hodiny v případě nedostavení se je
nutno uhradit pokud nebyly zrušeny do 14 hod. předchozího dne.
10 ) Čekací doba činí 15 minut od stanoveného nástupu. Poté
může být kurt pronajat dalším zájemcům.
11 ) Tenis klub si vyhrazuje právo rezervace zrušit.
12 ) Poplatky za pronájem jsou hrazeny správci před předáním
kurtu.
13 ) Sazba za pronájem kurtu :
Člen Tenis. Klubu…… Zdarma
Veřejnost ……
50 Kč/hod/kurt
Mládež do 15 let ……. 20 Kč/hod/kurt

Městská policie-tel: 602 395 312
Zásahy v Rynholci: září až leden
.
Odpoledne 19.9.2009 při pravidelné kontrolní
činnosti zjistila hlídka MěP požár rašeliniště
naproti dolu Armáda. Strážníci vyhlásili
požární poplach a zajistili místo události pro
bezpečný provoz na silnici.
Muž ležící ve výkopu u železničního
viaduktu byl strážníkům nahlášen krátce po
půlnoci 4.10.2009. Po zjištění, že jde o
místního občana, který nedošel domů pod
vlivem alkoholu a neutrpěl žádné zranění, byl
muž z příkopu vytažen, rozchozen a odeslán
domů.
Pokousána psem byla večer 19.10.2009
rynholecká občanka. Věc byla po došetření
uzavřena o několik dní později pokutou
v blokovém řízení.
Večer
21.10.2009
se skupinka
kladenských občanů pokoušela rozebírat
vozidlo BMW u zastávky naproti „Armádě“.
Pachatelé byli odměněni příslušnou blokovou
pokutou, vrak byl v dalších dnech odtažen
pracovníky OÚ Rynholec a předán k likvidaci.
Odpoledne 1.11.2009 byli strážníci
požádáni o součinnost novostrašeckými
policisty při prohlídce železniční trati z důvodu
pravděpodobného sražení osoby vlakem. Žena
byla nalezena, ale už jí nebylo pomoci.
K malé dopravní nehodě byli strážníci
přivoláni dopoledne 18.11.2009. Na místě bylo
zjištěno, že řidič nevlastní řidičský průkaz,
nemá doklady od vozidla a na vozidle jsou
registrační značky z jiného vozidla. Muž byl
zajištěn a věc byla na místě předána Policii
ČR.
K dopravní nehodě naproti „Armádě“
došlo odpoledne 20.11.2009. Strážníci na místě
společně s policisty prováděli usměrňování
provozu až do odstranění následků nehody.

Nad lidskou hloupostí a nenávistí se vyhrát nedá,
ale nesmíme s ní přestat bojovat.
V poslední době se jedna osoba, snaží prosadit svůj názor..Každý
má pochopitelně právo na svůj názor. Ale v tomto případě se jasně
jedná o názor zlomyslný a nelogický..O co jde ?O požadavek
stanovit Tenisovému klubu novou nájemní smlouvu a nájemné
stanovit dle schváleného principu pro nebytové prostory (viz
veřejné zasedání 15.10.09) Proč tento požadavek nevznáší i pro
jiné složky ? Tenis klub by tedy hradil za areál včetně zázemí ,
nájemné cca 11 tis. měsíčně. Stejný postup a Baník bude hradit
nájemné cca 60 tis/měsíc. I naši rybáři nebo hasiči by byli
překvapení výší nájemného.
Každý názor by měl být slyšen.Dokonce s tímto požadavkem lze
souhlasit v případě, že nájemce bude podnikatelský subjekt a svojí
činností vytváří pro sebe zisk. Ale již při schválení v roce 2007
pronájmu tenisového areálu pro mou osobu, jsem toto ihned
odmítl a požadoval pronájem pro Tenis klub, tak, aby areál mohl
sloužit široké veřejnosti za přijatelnou cenu.V rámci smlouvy
mezi Ten.klubem a obci je stanovena povinnost poskytovat
kapacitu kurtu široké veřejnosti a spravovat , udržovat a
opravovat svěřený majetek.
Totiž v případě pronájmu tenis. areálu , dle onoho názoru, by cena
pro zájemce zahrát si tenis musela být ve výši téměř 1400 Kč za
hodinu. Stejný postup v případě Baníku Rynholec by znamenal při
dosavadní návštěvnosti diváků, zvýšení ceny vstupného na úroveň
cca 750 Kč .
Ale naštěstí „rozumná“ část zastupitelstva obce má názor jiný.
Nechce , aby obecní tenisový areál, obecní fotbalový areál,
sokolovna, obecní „hasičárna“ sloužily nájemci k dosažení jeho
zisku ale chce , aby tyto objekty sloužily
pro veřejně prospěšné účely.!!!!
A tak hasiči mají pronajatu „ hasičárnu“ pro naši bezpečnost,
Baník fotbal. areál pro provozování rynholecké kopané a
sportovní vyžití všech občanů, tak Tenis. klub tenis. areál pro
provozování rynholeckého tenisu a sportovní vyžití občanů.Snad
jenom obecní rybník není pronajat k vyžití všech občanů.
Z tohoto hlediska obec pronajímá objekty pro veřejně prospěšné
účely symbolicky zdarma neb za 1 Kč.Přínos, chcete-li zisk má
obec. Má řádně postaráno o svůj majetek a uspokojuje potřeby
svých občanů.

Těsně před půlnocí 20.11.2009 byla
hlídkou MěP v ulici V Brance zjištěna ležící
žena. Po zjištění, že na místě upadla a zranila
se, byla přivolána Rychlá záchranná služba,
která ženu převezla do nemocnice.

Kolik úsilí a brigádnických hodin musí členové jednotlivých
složek vynaložit, aby obecní majetek sloužil danému účelu,
nechátral ale naopak vzkvétal a umožnil stále většímu okruhu
zájemců provozovat činnost .
Požadavek na stanovení nájemného pouze pro Tenisový klub
považuji za zlomyslný.I v případě rovného přístupu a

Dne 6.1.2010 se v obci objevil muž,
ukájející se na veřejnosti a před dětmi. Budeme
rádi za jakékoliv včasné informace v případě
opakování události.

stanovení nájemného i ostatním složkám považuji tento
požadavek za nesmysl. Každá složka zahrne nájem
do žádosti o dotaci nebo zvýší vstupné, popřípadě rezignuje
na činnost a prostory ponechá svému osudu.
–Z.Š.-

Po stopách Přemysla Pittra a Olgy Fierzové – část I.
Vážení čtenáři Rynholeckých listů,
dovolte mi, abych Vás všechny přivítala u nové série článků o křesťanském humanistovi a pacifistovi Přemyslu
Pittrovi a jeho životní spolupracovnici Olze Fierzové. Není tomu tak dávno, co jsme se společně prošli dějinami
naší krásné a malebné obce a nyní je mi velkým potěšením, že Vás mohu seznámit s lidmi, kteří se obětovali pro
druhé a zachránili v těch nejtěžších dobách několik stovek lidských životů s nasazením těch vlastních. Jistě si
mnozí z Vás říkají, jak je možné, že to byli tak dobří lidé a vlastně jejich jména slyšíte nebo lépe řečeno čtete
prvně? Zkrátka ani Hitler ani tehdejší režim neměl Přemysla zrovna v oblibě, proto musel emigrovat a v důsledku
toho ho jeho národ v podstatě až na pár výjimek nezná. To nás ale nikoho samozřejmě neomlouvá. A proto si
pojďme v rámci těchto řádků, které zdaleka nedokáží vylíčit ty ohromné Přemyslovy zásluhy, přečíst několik
zajímavých informací o životě, díle, ale hlavně o činech tohoto lidumila.
Mládí českého Schindlera, Přemysla Pittra. Aneb jaké byly jeho začátky...
Dne 25. června roku 1895 se v Praze na Smíchově narodil do křesťanské rodiny malý Přemysl Pitter. Jeho otec byl
majitelem tiskařského závodu a jeho matka ho celý život vedla k lásce a ke křesťanské víře. Poté, co dokončil
povinnou školní docházku, nastoupil do již zmíněného tiskařského závodu, který vedl jeho otec. Dále ještě
navštěvoval typografickou školu v Praze, kterou dokončil 29. září 1910 a obchodní školu též v Praze. Bohužel mu
ale osud zasadil krutou ránu, a to ve chvíli, kdy mu v jeho šestnácti letech zemřela jeho matka. Pár měsíců nato
odjíždí studovat knihtiskařskou školu do Lipska, o rok později se učí pracovat na sázecím stroji „Linotyp“
v Berlíně. Po návratu domů zastává svého otce ve funkci vedoucího tiskařského podniku. V roce 1913 ho stíhá
další krutá rána, umírá Přemyslův otec. Přemysl tedy získává do vlastnictví tiskařský podnik. Je životem
zkroušený a v následujícím roce se proto přihlásí dobrovolně do rakousko-uherské armády jako voják. Snad chtěl
zapomenout na teskné chvíle po rodičích, které mu tolik domov připomínal. Válečné hrůzy ho ale velice raní.
Odmítá vraždit své protivníky a útěchu hledá v knize Lva Nikolajeviče Tolstého, která ho inspiruje k dalším
krokům. Několikrát je odsouzen za svou „neposlušnost“ k trestu smrti, ale vždy se mu podaří za přispění štěstí
uprchnout pryč. Po návratu z války zahajuje studium na Husově bohoslovecké fakultě v Praze jako mimořádný
posluchač. Studium ho přivedlo na několik nových myšlenek, a to hlavně přispěním díla Petra Chelčického.
Přemysl nyní cítí, že ztrácí zbytečně ve škole čas, protože doba potřebuje jeho činy, a tak po dvou semestrech ze
školy odchází a začíná se věnovat výchovné činnosti. V roce 1920 začíná rozvíjet svou přednáškovou činnost a
brzy se těší velké oblibě. V témže roce zakládá i hnutí pro duchovní a společenskou obrodu s názvem Nový
Jeruzalém. Protože je každým dnem svědkem toho, že se žižkovská mládež potuluje po ulicích a mluví na sebe
hanlivým jazykem, přemýšlí Přemysl, jak by těmto dětem mohl jen pomoci. Otcové těchto dětí se z války většinou
nevrátili a matky vydělávají na živobytí. Proto nemá děti kdo hlídat a děti se neumí samy zabavit. Proto začíná
vymýšlet loutkové divadlo, které se velice osvědčí a dětem se moc líbí. Protože Přemyslových oblíbenců přibývá,
získává Přemysl i několik spolupracovníků, s jejichž pomocí připravuje plány pro výstavbu dětského útulku. Tento
objekt nazývá Milíčovým domem, který stojí dodnes a sídlí v něm mateřská škola Milíčův dům. Zde se soustředila
téměř veškerá žižkovská mládež.
Vážení čtenáři, nyní se s Vámi musím rozloučit. V následujícím díle tohoto seriálu se zaměříme na Milíčův dům a
na žižkovskou mládež, které se svými spolupracovníky Přemysl tolik pomáhal. Budu se na Vás těšit.
Vaše Hana Moravcová.
Dobrý den, díky za informace, které
poskytujete prostřednictvím RL,
zejména nám, časově zaneprázdněným.
Malinkým kazem na kráse je však
nedostatečná předtisková korektura
textů ( nejde o pravopis ). Jde jen o
drobnosti, které však dotvářejí punc
profesionality a zlepšují celkovou
kvalitu čteného tisku. S ohledem na
své zkušenosti s publikační činností si
Vám dovoluji nabídnout zmíněné
korektury materiálů a úpravy
fotografií, případně jinou technickoadministrativní pomoc před vlastním
tiskem každého čísla nebo někomu
konkrétnímu objasním, o co jde. V
každém případě je Vaše práce
přínosem. Každý nemusí něco řešit, ale
všichni bychom měli být \" v
obraze\".
Hodně zdaru DB

Dobrý den pane inženýre.
Jako bývalý Rynholecký občan se velice zajímám o dění v obci a jsem
hrubě nespokojen s činností obecního zastupitelstva.Činnost
současného starosty mi připadá jako vládnutí jednookého mezi slepými.
A myslím že tato situace trvá již nepřiměřeně dlouho. Přečtu li si jména
členů zastupitelstva, jejichž valnou většinu znám od útlých let nemám
dobrý pocit. Vzlášt mě zaráží post místostarostky...to nemůže být ani
pravda ,že mezi rynholáky je tolik hlupáků, kteří ji mohli zvolit a doteď
v této funkci trpět.
Osobně Vás neznám a Vy mě samozřejmě také ne.Zatím se Vám
nepředstavím ale časem to jistě udělám.Z Vašich článků v
Rynholeckých listech (dostávám je poštou od příbuzných)jsem ale
nabyl dojmu,že máte upřímný zájem změnit myšlení lidí v obci a pro
Rynholec něco dělat. Není to jednoduchá práce. Možnost ,že by se
Vám podařilo zmobilizovat tu schopnější část obyvatel ale určitě je.
Spoléhal bych na nově přistěhovalé a mladé progresivní lidi.Obecní
rozpočet má Rynholec záviděníhodný ale lidský potenciál je na tom
hůře-zatím-bohužel.
Budu Vám držet palce,aby Vaše sdružení dokázalo naplnit své cíle a
mělo "páru" . Budu i nadále sledovat co se v Rynholci děje,ač to mám
přes velkou louži trošinku z ruky.

Dne 6.března v předvečer výročí 160-ti let narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka byla v sousedních Lánech za účasti téměř tří tisícovky občanů odhalena jeho socha. Tímto se do našich
krajů vrátila významná postava našich dějin.Kéž by se současně vrátila i poctivost, pracovitost a skromnost.

NEBÁST SE NELHAT A NEKRÁST

Nohejbal : Sportovní komise ve spolupráci s Baníkem Rynholec uspořádala v místní sokolovně dne 27. prosince
2009 turnaj „Poslední kopanec aneb turnaj pro starší 50-ti let“ Zápolilo se dvojkolově a zvítězila trojice SEŠLOST
ve složení Cimický, Albrech, Větrovský z Prahy. Na druhém místě zástupci Lán v čele se starostou
Skleničkou,Zelenkou a Zámoským. Třetí místo patřilo rynholeckému týmu BRANKA v sestavě Sládek,Havlík a Rajgl.
Složené družstvo z Lán a Nového Strašecí –PUMA- ve složení Hudec, Masák, Slánička obsadilo místo čtvrté. Na
pátém místě zajímavé družstvo- Tři Klínkové – v obsazení Blín M., Blín V., Blín F. s výpomocí Barocha. K vidění pěkné
boje nad sítí .Kdo neviděl neuvěří co tyto „starší kluci“ ještě dokáží.. K plné spokojenosti pořadatelů nebylo
zapotřebí žádné lékařské pomoci a tak si všichni mohli pochutnat na připraveném občerstvení.
Sportovní komise pořádala 9. ledna 2010 již třetí ročník Novoročního turnaje o pohár obce Rynholec. Tento turnaj,
již od začátku ovládá družstvo HROZBA .A tak ostatní účastníci skládali mužstva , jež by tuto nadvládu konečně
ukončila. Nepodařilo se a vítězem , potřetí v řadě opět HROZBA v sestavě Havlík P., Havlík J., Havlík D. Na druhém
místě team SEŠLOST v čele s pomalu již legendárním Bohouškem doplněná mladíky-Kalendou. V boji o třetí a čtvrté
místo těsně zvítězilo družstvo NEW BUBU nad rynholeckými ZMRZLÝMI MUŽI ve složení Kříž, Rozkočil a Ondrůj. Na
pátém místě družstvo Lán v čele se Sláníčkem. Další rynholecké družstvo –VÍTĚZOVÉ- doplatilo na zranění Lubase a
v rozporu se svým názvem obsadilo příčku šestou. Nastoupilo v sestavě Nedvěd, Švůger a Baroch s alternujícím
Kočím.

Rynholecký hokej opět
žije.
Tenisový kl
Soutěž neregistrovaných hokejistů
pod názvem ARBOREA CUP se
odehrává dvojkolově na zimním
stadionu v Rakovníku. V elitní první
skupině naši borci obsadili čtvrté
místo s největším počtem
nastřílených branek. V průměru na
zápas vsítilo soupeři přes 6 gólů .V
závěru sezóny několik neúspěšných
zápasů posunulo mužstvo z pěkného
druhého místa , které zaujímali ještě
po
jedenáctém kole.
Z druhé skupiny postupuje Pavlíkov,
které s 35 body skončilo první před
Průhonem, Žebnicí, Mladonicemi,
Českými drahami, Hadačkou,
Loděnicemi, Abiskem, Old Stars,
Dřevcem a Kralovickem.

Zleva stojící : vedoucí mužstva Brzák, Jungman , Dzurik, Ondračka, Šindler,
Saska,
Zleva dole : Fišer, Sutner, Čepela, Štěpánek, Koubek
Již v šatně : Husák, Suchánek, Kindl
Závěrečná tabulka sezony 2009-2010 –
I. skupina BNB Arborea Cup
1) BNB
2) HT 99
3) Velc Žilina
4) RYNHOLEC

13 2 1
10 4 2
9 2 5

90 : 35
91 : 41
92 : 55

28
24
20

8 3 5

102 : 52

19

5) Šanov
9 0 7
6) Podlahy Pelikán 7 3 6
7) Ateso
4 0 12
8) Topmont
3 1 12
9) Rakona
1 1 14

57 : 70 18
64 : 48 17
79 : 108 8
57 : 111 7
20 : 129 3

Letošní .po několika letech pořádná zima, umožnila na naši zamrzlé nádržce odehrát spoustu “ mačů „
rynholeckým hokejovým nadějím. I nejmenší začínající bruslařský potěr si bohatě užil zimních radovánek.
Za údržbu ledové plochy a její kropení patří poděkování okolním obyvatelům a nadšencům, zejména pp. Tučkovi,
Královi, Melenovi .

Nábor nových členů ve věku 6 až 10 let
Na výuku minitenisu a přípravu na turnaj
RYNHOLECKÝ KANÁREK
Od května každé úterý a čtvrtek v 15 hod. na kurtu

Tenisový klub Rynholec nabízí členům
ale i široké veřejnosti možnost
sportovního vyžití. K dispozici je kurt
s umělým povrchem, cvičná stěna,
klubovna, šatny, sprchy .

JARNÍ BRIGÁDA ČLENU KLUBU SE KONÁ 17. DUBNA od 9 hod.
Možno platit členské příspěvky, rezervovat hrací hodiny, přihláška do Žebříčkového turnaje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizovaný technik-pozemní stavby
Mobil : 721 854 238
www.dozorstaveb.estranky.cz
petr.kratochvíl@libusin.net

apritech s.r.o.
vrata – brány – ploty – dálková ovládání
Náměstí 1 máje 56 Rynholec www.apritech.cz

Mob: 774 707070

Venuše Spichenko
nehtová designérka
mobil: +420 605 706 230
e-mail: venusespichenko@seznam.cz
Kladno
Rynholec
Suchardova 511
nám.1 máje 58
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