RUDIMOVSKÝ ZPRAVODAJ
BŘEZEN 2009

ročník 2
číslo 7
Obecní úřad tel.: 577341526, e-mail: rudimov@seznam.cz , www.rudimov.net,

Den matek
10.5.2009
Milá maminko,
Je to dávno, co jsi mi povídala
pohádky, foukala na odřená
kolena a učila mě poznávat svět.
Teď povídáš pohádky
vnoučatům a oni Tě mají rádi
stejně jako já. Jsi nejlepší
babička a maminka na světě.
Hezký pohodový Den matek
všem maminkám a
babičkám.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 3. a 4. dubna 2009 bude na území okresu Zlín provedeno
letecké kladení návnad k orální vakcinaci lišek proti vzteklině.
Proto je nutné V DOBĚ OD 3.4.2009 DO 25.4.2009 dodržovat
následující opatření:
- nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a
manipulovat s nimi,
- nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy,
- v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu
uvnitř návnady, vyhledejte lékaře,
- poučte své děti!

Tip na velikonoční pohoštění:

Pikantní šnečci
Ingredience:
1 balíček listového těsta, 200g anglické slaniny, 200g tvrdého sýra,
1 vejce na potření, koření a semínka na posypání.
Postup:
Těsto rozdělíme na poloviny. Každou rozválíme na obdélník.
Poklademe plátky slaniny a sýra a pevně svineme do rolády. Syrovou
roládu krájíme na kolečka a klademe na plech. Potřeme rozšlehaným
vejcem a posypeme kořením (kmín, mletá paprika, gyros, pizza,...) a
semínky (slunečnice, sezam,...).
(pokud se Vám recept líbí a chtěli by jste další (jsou tam vyobrazené i postupy),
pošlete mi mail kubickova.j@atlas.cz)

Stále se opakující problém – volně účelně
pobíhající psi v obci

Nová telefonní čísla na Obec:
Starosta obce: 739 651 077
Zástupce starosty obce:
739 651 166

Kromě toho, že nám neustále volně pobíhají psi po obci, je tu ještě další
problém. Někteří si z veřejných i soukromých pozemků udělali plochy pro
vyvenčení svých čtyřnohých miláčků. Není nic jednoduššího, než vypustit za
hranice svého pozemku v obci psa, ať si udělá svoji potřebu na veřejném
prostranství (chodníky, silnice), u sousedovy branky nebo dveří, případně
navštíví okopané předzahrádky s čerstvě osázenými kytkami. Místo toho, aby
naši obec zkrášlovaly pěkně rozkvetlé zahrádky a čisté chodníky, tak naše
obec kvete…….. . Tímto znečišťováním porušují majitelé psů Obecně
závaznou vyhlášku obce Rudimov č.1/2003, čl.2 bod 4.. Vy, kteří necháváte
psa volně pobíhat po obci, případně necháváte svého psa vysedávat na silnici a
když jedou kolem cyklisti, auta nebo jdou rodiče s dětmi a pes na ně vyběhne,
proč si pořizujete psa, když nejste schopni ho mít doma zabezpečeného tak,
aby se volně nepohyboval po obci??? Čekáte na to, až se stane nějaký vážný
problém??? Vy na to nemáte??? A budete mít na to, až se stane nějaký vážný
úraz, který budete muset uhradit??? Pak určitě máte i na odchyt volně
pobíhajícího psa na náklady majitele, jak je uvedeno ve vyhlášce, již výše
zmíněné. Jinak, dnešní doba digitálních fotoaparátů a fotoaparátů v mobilu
umožňuje tyto pobíhající psy nafotit velmi rychle a kdykoliv a následně použít
u přestupkového řízení.
Jarmila Kubíčková

Krásné, šťastné a veselé velikonoční svátky

Symboly velikonoc
Symbol pomlázky
Pomlázka měla nejen symbolický význam v předání svěžesti, mladosti a zdraví
mladého vrbového proutku z pomlázky, ale také vyjadřovala náklonnost, nebo-li
namlouvací proces mezi mužem a ženou. Vzájemná výměna darů či polévání vodou a
šlehání byl vlastně druh milostného škádlení, jíž dávali muži i ženy najevo své
sympatie k druhému pohlaví.
V některých krajích se provozovala přímo pomlázka milostná, kdy mládenci dívky
nešlehali, ale večer si k nim potají chodili pro dárek v šátku. Vyšívaný šátek pak nosil
muž na krku na znamení, že je zadán.
Požádat dívku o pomlázku se někde rovnalo požádání o ruku.
V Praze se pomlázka spojovala přímo s vyznáním lásky. Pozvání na Velikonoční korzo
cestou k Emauzskému klášteru se stalo symbolickým vyznáním lásky plných citů.
Na Slovácku zůstala živá tradice romantického nočního zpívání chlapců pod okny
svobodným děvčatům či přímo své vyvolené.

Symbol beránka
V křesťanském pojetí Velikonoc je Kristus nazýván Beránkem Božím na znamení
čistoty, nevinnosti a poslušnosti. Je velikonočním Beránkem nového Izraele, jehož krev
zachránila pokřtěné od hříchu a smrti. Ježíšova oběť, která snímá hříchy světa, je
křesťansky chápána jako Hospodinovo ušetření Božího lidu záchrannou krví Beránka.
Když spatřil Jan Křtitel Krista, zvolal: "Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa!"
Kristus vystupuje v roli vykupitele hříchů, aby lidé dosáhli odpuštění a spásy.
I dnes znamená pečený beránek obnovu života a vítězství nad smrtí, čímž symbolizuje
památku Krista.

Symbol kříže
Kříž, který je nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože na něm byl ukřižován
Kristus, se stal i symbolem věčnosti. Jeho symbolika však nevznikla s křesťanstvím, ale
znali ho už staří Egypťané, Číňané i Kréťané. Původně byl vnímám jako propojení
božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa.
Velikonoční oheň – Stejně jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, znamená
příchod Ježíše o Velikonocích vítězství nad smrtí. Od velikonočního ohně zapáleného a
posvěceného na Bílou sobotu se při obřadech Velké noci zapaluje velikonoční svíce,
která se při slavnostním průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu "Světlo Kristovo"
vnese do temného kostela.

Velikonoční svíce
symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista. Její bílá barva symbolizuje naději a nový život,
proto se od ní zapalují křestní svíce a ponořuje se do vody, která se pak posvěcuje na
křestní vodu. Velikonoční svíce je většinou ozdobena motivem kříže s voskovými hřeby
a Kristovými ranami. Nad křížem je alfa a omega (první a poslední písmeno řecké
abecedy), která znamená, že Ježíš je začátek i konec.

Velikonoční vajíčko
Vejce obsahující zárodek života považovali za symbol plodnosti, narození,
nesmrtelnosti a vzkříšení už pohané. proto se spojovala s jarními oslavami.
Pro křesťany znamená vejce symbolické spojení Zmrtvýchvstání Ježíše s křesťanskými
Velikonocemi, jelikož ukrývá tajemství v podobě zamčeného hrobu, v němž je ukryt
život.
Zvyk darovat velikonoční vejce se v Bibli vykládá takto:
Když Ježíš se sv. Petrem chodili po světě, přišli jednoho dne do statku a poprosili
hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla ani skývu. V tom uslyšela kdákání slepice,
seběhla do kurníku a našla vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jím pocestné.
Když odešli, chtěla smést ze stolu koštětem skořápky. Jaké bylo překvapení, když
uviděla, že se proměnily ve zlato. Selka potom každého pocestného častovala vejci, ale
žádná skořápka se ve zlato již neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční
den návštěvy oněch obou pocestných.
Vejce jsou nejen velikonoční svěcenkou, ale i rituálním prostředkem lidové víry, a proto
se kraslicím jako symbolu života, plodnosti a růstu přisuzovala nadpřirozená moc, která
se zvyšovala jejich obarvením nebo připojením ornamentu. Např. červená barva je
barva krve - tedy života. Kultovní smysl však nemělo darování, ale požití jejich obsahu,
proto se zdobila vařená.

Velikonoční zajíček
Zajíc byl už v řecké, egyptské a čínské mytologii symbolem štěstí, plynoucího čas,
krátkosti života, ale i zmrtvýchvstání, protože nespí - nemá oční víčka. V Byzanci byl
dokonce ve zvířecí symbolice znakem Krista. V Bibli velikonoční zajíc symbolizuje vše
chudé, skromné a pokorné. Byl znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie symbol čistoty nad tělesným pokušením.
Zajícům bylo přisuzováno tajné roznášení velikonočních vajec nejen na základě
skutečnosti, že zajíci se na jaře objevovali v blízkosti lidských obydlí, protože tam
hledali potravu, ale také díky jejich plachosti, kdy před lidmi utíkali. Vytvářeli kolem
sebe tak tajemný mýtus, že něco schovávají, neboli roznášejí tajně velikonoční vejce.
Tento mýtus pravděpodobně podpořil i zvyk tzv. honění velikonočního zajíce, kdy děti
hledaly ukrytá vajíčka v zahradě.
Symbol velikonočního zajíce se také přisuzuje zvyku, kdy se do chleba upečeného ve
formě zajíce položilo velikonoční vejce.

Vysévání obilí
Vysévání obilí do misek znamená
počátek zemědělských prací.
Symbolem velikonoční výzdoby se
stala miska se zeleným obilím
ozdobená vajíčky či dekoračními
zvířátky.

Koleda
Nezbytným doplňkem velikonočního
koledování jsou říkanky – koledy,
jimiž koledníci žádali o dary.
Hody, hody
Hody, hody doprovody,
dejte vejce červený!
Nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný
za kamny v koutku,
na vrbovým proutku.
Proutek vohnoutek,
sedí na něm
zlatej kohoutek.
Proutek se ohýbá,
kohoutek kokrhá:
chyťte mi tu slepičku,
koupíme za ni čepičku,
tu čepičku pánu,
on dá za ni krávu,
tu krávu hraběnce,
ona dá za ni
na věnce.
Paní jde z louky,
nese misku mouky,
bude jí maličko,
jistě přidá vajíčko.

Mazanec
Mazanec, který se peče na Bílou neděli,
je symbolem slunce.
Předchůdcem sladkého mazance byl
nesladký "koláč syrnej k veliké noci" ze
strouhaného sýra a většího množství
vajec. Dnešní mazanec si od svého
prapředka zachoval kulatý tvar slunce i
znamení kříže, které se dělá
doprostřed.
Mezi symboly velikonoční stravy patří
také velikonoční nádivka nebo jarní
polévka.
Jedním, pro ženy příjemným
velikonočním zvykem, je mít na sobě
něco nového, aby je beránek
nepokakal. Prý na Květnou neděli,
která letos vychází na 5.dubna.
Pokud Vám po Velikonocích zbudou
nějaká vajíčka nabízíme Vám návod na
jejich zpracování.

Dietní vaječný salát
Vejce pokrájíme, přidáme papriku,
oregáno, cibuli nebo pažitku, sůl, pepř
a bílý jogurt.

Krupičková polévka z
velikonočních vajec
Uvaří se jíška (2 lžíce másla, 5 lžic
polohrubé mouky), zalije se vodou,
promíchá a povaří. Pak se přidá: 2
lžíce octa, 1 l mléka, 1l vody, 8 až 10
nakrájených vajec, 3 bobkové listy, sůl
a povaří se asi 5 až 10 minut.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych s vydáním prvního Rudimovského zpravodaje v letošním roce Vám popřál hodně zdraví a štěstí v
této nelehké době, kdy u nás a ve světě probíhá finanční krize.
Chtěl bych Vás blíže informovat o akcích, které se v naší obci v minulém roce podařilo realizovat. Největší událostí,
která se uskutečnila, byla akce „SILNICE III/49515: RUDIMOV, SESUV ( HAVARIJNÍ STAV SILNICE ). Danou akci
předcházela demolice domu č.p.67, který byl těsně spjat se sesuvem a silnicí. Na této demolici se obětavě podíleli naši
hasiči a fotbalisté, kterým je potřeba upřímně poděkovat. Investorem celé akce byl Zlínský kraj s příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, dále jen ŘSZK. Dodavatelem prací ve výběrovém řízení se určila firma Strabag a.s.
odštěpný závod Brno. Příprava akce byla zahájena v roce 2007, kdy ŘSZK zadalo zpracování projektové dokumentace.
Městským úřadem Luhačovice, odborem dopravy bylo dne 20.6.2008 vydáno stavební povolení. Investiční záměr
k provedení daného díla byl schválen Radou Zlínského kraje v květnu 2008. Celkové předpokládané investiční náklady
dle investičního záměru byly 12 382 tis. Kč. Veřejnou zakázkou došlo ke snížení nákladů na realizaci díla o 484 013, Kč. Rovněž předpokládaná částka na přípravu akce nebyla dočerpaná o 98 196,-Kč. Vlivem těchto důvodů při přípravě a
realizaci akce došlo ke snížení celkových investičních nákladů na stavbu vzhledem ke schválenému invest. záměru o
částku 582 209,-Kč. Realizace stavby byla zahájena v červenci 2008 a probíhala dle harmonogramu zhotovitele v souladu
a rozsahu uzavřené smlouvy. Stavba byla ukončena vydáním kolaudačního souhlasu dne 12.11. 2008. Termín ukončení
realizace akce, prosinec 2008, stanovený investičním záměrem byl dodržen. Celková uvedená stavba činila finančně
11 799 791,- Kč.Zlínský kraj investoval do přípravy 283 804,- Kč. Ostatní finanční zdroje tj. 11 515 987 byly Zlínskému
kraji investovány Ministerstvem dopravy - Státním fondem dopravní infrastruktury.
Chci touto cestou, jenž jsem byl i jmenován jako předseda do výběrové komise na ŘSZK, poděkovat tehdejším
zastupitelům ZK a to ing. Hradeckému radnímu ZK přes dopravu, dále řediteli ŘSZK ing. Malému a hejtmanovi Liboru
Lukášovi, že zařadili naši obec do této, pro nás tak významné, stavby.
Na konci roku 2008 začala v dolní části obce (tj.u p.Machače) regulace potoka Třešňovky ve finanční výši 2 mil.Kč.
Investorem je Správa toků- oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Luhačovice. Regulace má
pokračovat v měsíci květnu 2009.
Dále v obci se uskutečnily další dvě podstatné akce, které již dotovala finančně naše obec. Bylo provedeno nové
položení asfaltového betonu ABS I f. Strabag na hřišti u koupaliště ve finanční částce 272 506,-Kč a firma SMO a.s.
Otrokovice provedla vysprávky rozcestí cest (točnu) na Kakové ve finanční výši 16 065,-Kč.
V kulturní a památkové činnosti nám bylo uděleno Zlínským krajem dvě ocenění. A to, roubená zvonice v Rudimově
získala druhé místo v ZK z projektu „Lidová stavba roku“, za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském
kraji, jako významný přínos k zachování kulturního dědictví. Druhé ocenění: Ministerstvo obrany ČR udělilo obci
Rudimov pamětní plaketu Ministerstva obrany „Peče o válečné hroby“. Kopie plakety je znázorněna v tomto
Rudimovském zpravodaji.
Naposledy Vás chci seznámit s výsledkem hospodaření obce
Rudimov za rok 2008.
Schválený rozpočet obce na rok 2008:
Příjmy
3 100 000,- Kč
Výdaje
3 100 000,- Kč
Stav na bankovních účtech k 31.12. 2007 - 1 352 512,- Kč
Skutečné finanční příjmy a výdaje obce za rok 2008:
Příjmy
3 742 698,- Kč
Výdaje
3 240 415,- Kč
-- ----------------------------------

rozdíl
+ 502 283,- Kč
půjčky
- 32 000,- Kč splátka- výstavba chodníku část „B“ projektu
finan.výpomoc - 40 000,- Kč rekonstrukce Obecního úřadu
od ZK
---------------------------------------

rozdíl
+ 430 283,- Kč
Stav na bankovních účtech k 31.12. 2008 - cel 1 782 795,- Kč

O stavu plánovaných akcí v letošním roce tj. příprava výstavby
obchodu a Obecního domu Vás budeme informovat v příštím
Rudimovském zpravodaji.
Matula Ludvík
Starosta

Zprávy z obce
18.11. 2008
-bylo provedeno vyčištění obecního kanálu na parc.č. 1886/4. Dále bude
posouzena nutnost zatrubnění provedeného výkopu a výše finančních nákladů
s tím spojených.
-ZO pověřilo starostu obce zasláním dopisu Regionální poradenské agentuře
s.r.o., kterým agenturu vyzve ke kontrole všech přiložených příloh k žádosti o
dotaci na „Rekonstrukci Obecního domu, Rudimov“ a vyjádření zda je nutné
doložit další přílohy nebo zda je dokumentace kompletní.
-zhotovením závory u vjezdu na hřiště u koupaliště bude objednáno u pana
Jiřího Kubíčka
-možnost provedení rozšíření sušičky ovoce a náklady s tím spojené budou
projednány s panem Pavlem Krahulou
- ZO neschválilo nabídku firmy FINANCE Zlín, a.s. na odprodej nekótovaných
akcií České spořitelny a.s., které má obec ve svém vlastnictví
-ZO vzalo na vědomí připomínku pana Miroslava Piky k prodeji obecního
pozemku paní Elišce Dvorské
- knihovnice obecní knihovny paní Ludmila Poláčková přednesla požadavek na
základě Metodického pokynu MK k vymezení standardu veřejných
knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami
provozovanými obcemi na území ČR. A to navýšení rozpočtu na zakoupení
nových knih a časopisů ze stávajících 5000,- Kč na 6200 – 6500,- Kč, navýšení
počtu studijních míst v knihovně a rozšíření provozní doby knihovny o 1 hod.
týdně. ZO schválilo navýšení rozpočtu na nákup knih a časopisů v tomto roce o
1000,- Kč.
-ZO vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 18. 11. 2008
výdaje ……… 2 835 806,- Kč
příjmy ……… 3 142 351,- Kč
-ZO pověřilo starostu obce o zajištění financí na výsadbu nových stromků
v obecních sadech
-ZO pověřilo starostu obce zajištěním kalkulace nákladů na zhotovení dětského
kolotoče a herní sestavy se skluzavkou, které budou umístěny na hřišti a
nahradí tak stávající a nevyhovující
-ZO vzalo na vědomí oznámení Zlínského kraje o udělení pamětní plakety
Ministerstva obrany ČR „ Péče o válečné hroby“
-ZO neschválilo zakoupení pozemků nabízených panem Karlem Kabelou,
bytem Slavičín 197
-ZO pověřuje Výbor pro občanské záležitosti zajištěním a realizací návštěv
bývalých občanů obce Rudimov v jejich nových bydlištích tj. Domy
s pečovatelskou službou apod.
-ZO vzalo na vědomí ukončení činnosti obchodu v obci k 31.12.2008 a
projednalo možnosti zajištění další prodejny v obci v roce 2009

16. 12. 2008
-cenová kalkulace nákladů na zatrubnění kanálu na parc.č. 1886/4 je cca
70000,- Kč. Realizace zatrubnění se odkládá. Další posouzení bude dle finan.
rozpočtu obce na r.2009
-Regionální poradenská agentura s.r.o. zaslala seznam všech příloh potřebných
k žádosti o dotaci na „Rekonstrukci Obecního domu, Rudimov“ z něhož
vyplynulo, že dokumentace je kompletní.
-ZO pověřilo starostu obce zadáním vypracování projektu na dětské hřiště na
Výletišti
-výbor pro občanské záležitosti informoval o termínu návštěv bývalých
spoluobčanů v jejich nových bydlištích, tj. Domy s pečovatelskou službou
apod.
- ZO se seznámilo s návrhem projektu na rekonstrukci domu čp. 56, kde je
plánován obchod. ZO schválilo zpracování projektové dokumentace a zahájení
správního řízení firmou UPOSS spol. s r.o. k provedení dané rekonstrukce.
-ZO schválilo zrušení telefonní rozvodny nacházející se v domě čp. 56
v Rudimově z důvodu plánované rekonstrukce.
-ZO schválilo dodatek k nájemní smlouvě č.1/2003 uzavřenou mezi Obcí
Rudimov a p. Františkem Žákem, bytem Poteč č.p.89 a to na dobu neurčitou.
-ZO schválilo vystoupení Obce Rudimov se Sdružení měst a obcí Východní
Moravy ke dní 31.12.2008.
-Starosta obce vyzval předsedy jednotlivých komisí k provedení závěrečné
kontrolní činnosti za rok 2008. Nařídil ustanovit inventarizační komisy
k provedení inventury majetku obce za rok 2008.
- ZO schválilo , že do schválení obecního rozpočtu na rok 2009, bude obec
hospodařit v souladu s ustanovením rozpočtového provizoria vydaným na
základě § 13 zák. č.250/2000 Sb., a to 1/12 v položce výdajů z návrhu rozpočtu
na r.2008, což činí 258 tis.Kč.
- ZO schválilo změnu rozpočtu dle přílohy k zápisu č.26/2008 „Úpravu
rozpočtu ve 12/2008– převod mezi položkami“.
- ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Rudimov č.1/2008 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
- V diskuzi seznámil pan Jan Žák ZO se záměrem opravit obecní cestu vedoucí
na jím pronajatý pozemek, na kterém pořádá hudební festival Lebeda festival.

A dále předložil záměr na provedení pevného oplocení kolem obecních sadů a
to višňového a třešňového sadu. ZO souhlasí s opravou výše zmíněné cesty ( na
náklady pořadatelů Lebeda festivalu) a učiní kroky nutné k zachování kvality
opravené cesty ( cedule s omezením vjezdu a pod.).

13.1.2009
-výbor pro občanské záležitosti informoval o průběhu návštěv bývalých
spoluobčanů v jejich nových bydlištích, tj. Domy s pečovatelskou službou
apod.
-starosta obce informoval ZO o možnosti čerpání dotací na dětské hřiště na
Výletišti
-Seznámení s výsledkem hospodaření obce za rok 2008
ZO vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce za rok 2008
- ZO schválilo uzavření smlouvy s p. Miroslavem Pinďákem se sídl.
NaVyhlídce 792, Brumov-Bylnice, na dodávku Slavičínského zpravodaje do
naší obce. Obec bude Slavičínský zpravodaj prodávat občanům na základě
ročního předplatného a to za cenu 9,- Kč/ ks. Dle množství ročních
předplatných bude stanoven i počet objednaných kusů.
- ZO schválilo zhotovení informačních cedulí s názvem zastávky dle jízdního
řádu na autobusových zastávkách v obci.
-starosta obce seznámil ZO se změnami v autobusovém jízdním řádu a
statistikami výtěžnosti stávajících autobus. spojů v obci
- Pan Karel Černoch, jednatel společnosti UPOSS, spol.s r.o. seznámil ZO
s průběhem stavebního řízení na rekonstrukci domu čp. 56 (obecní obchod).
Informoval ZO o přemístění telefonní ústředny a překládky tel. kabelu.

10. 2. 2009
-ZO vzalo na vědomí termín podání žádostí o dotaci na dětské hřiště na
Výletišti
-ZO vzalo na vědomí pozvánku na Krajskou konferenci starostů a místostarostů
Zlínského kraje
-Návrh rozpočtu obce na rok 2009
ZO schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2009
Příjmy …………. 3 003 tis.Kč
Výdaje………….. 3 532 tis.Kč
Schodek v rozpočtu bude hrazen z přebytku r. 2008
-ZO schválilo prodej pozemků panu Petru Křížkovi, bytem Rudimov 55, a to
parc.č.236/a a parc.č.236/b dle geometrického plánu č.223-583/2008 o výměře
11 m2, za cenu 25,- Kč/m2.
- ZO vzalo na vědomí žádost pana Petra Křížka, bytem Rudimov 55, o prodej
části pozemků parc.č. 120/1 a 2159/3 o výměře cca 100 m2..Žádost bude
projednána na místě samém dne 15.2.2009.
-ZO schválilo vyřazení majetku dle „Návrhu na vyřazení majetku“ podaným
inventarizační komisí tj. starý nefunkční křovinořez.
-ZO schválilo podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného
operačního programu „E-GOVERNMENT v obcích- Czech POINT“ ZO bere
na vědomí a schvaluje“Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ZO
schvaluje přijetí dotace na Czech POINT
-ZO schválilo na základě Dlouhodobého plánu rozvoje obce Rudimov na
období let 2007-2010 (viz.Usnesení č. 4 ze dne 13.2.2007) vybudování
dětského hřiště v areálu Výletiště

Termíny svozu plastů v prvním roku 2009
V prvním pololetí roku 2009 bude probíhat svoz plastů ve
Vaší obci v následujících termínech: 9.4., 7.5., 4.6.

Slavičínský zpravodaj
Slavičínský zpravodaj od dubna budou dostávat
pouze občané, kteří si ho objednali na Obecním
úřadě Rudimov a zaplatili předplatné do konce roku.

Nové telefonní čísla na Obec:
Starosta obce: 739 651 077
Zástupce starosty obce: 739 651 166

Sněžná jízda 2009
Tak jsme se dočkali a letos nám
paní zima
konečně nadělila
sněhovou peřinu. Toho jsme využili
a připravili Sněžnou jízdu, jejíž
motto zní: „Soutěž ve sjezdu na
čemkoliv a jakkoliv“. Většina
závodníku
se
zúčastnila
na
tradičních sjezdových prostředích.
Ovšem i těch několik originálních
kousků stačilo pro zpestření soutěže
a pobavení všech přítomných. Je
třeba ocenit odvahu těch, co do nich
sedli a riskovali své zdraví pro
pobavení přihlížejících. Soutěžní
úkoly byly zdánlivě jednoduché,
projet cílem a za jízdy si utrhnout
lízátko. Každý soutěžící, ať méně či
více úspěšný, však byl nakonec
odměněn. Odměnou pro všechny
však bylo příjemně strávené
odpoledne a spokojené děti.

Lenka Kratěnová

A ještě poděkování…
Chtěla bych tímto poděkovat Jarce Kubíčkové a
Majce Andersové za přípravu už třetího občerstvení
na Rozsvícení stromu. Zisk z prodeje je věnován
prostřednictvím Klubíčka dětem. V loňském roce to
byla částka 2 721Kč, která bude stejně jako
předchozí roky využita na kulturní a sportovní akce
pro děti. Poděkování také patří firmě Elva Slavičín,
která věnovala zabijačkové pochoutky.
Lenka Kratěnová
Peníze z prodeje vína byly předány místnímu
sdružení ´KLUBÍČKO.

Vyúčtování prodeje vína rozsvěcování vánočního
stromu 6.12.2008:
Nákup:
Víno …………………..…… 2100,Pohárky +tácky………….……410,Cukr, citron, koření…….……..176,Chleba………………………….93,Celkem………………….…...2779,Prodej vína………….……….5500,Zůstatek……………………..2721,Tlačenka a jitrnice byly sponzorským darem od
firmy Elva Slavičín.
Jarmila Kubíčková

Dětský karneval
Letos, již po třetí, byl pro děti připraven karneval. Tentokrát ne na Obecním
úřadě, ale v hospodě u Plášků. A změna prostředí karnevalu prospěla. Děti
měly mnohem více místa na soutěže a dovádění. Soutěží byla připravena
spousta a děti se do všech pouštěly s chutí a nadšením jím vlastním. Do
soutěžení se zapojili i rodiče. Pomohli dětem s nafukováním balónků a někteří
s nimi zvládli i lyžování na papírových lyžích. Děti předvedly své dovednosti
i při soutěži ve zpěvu a byly moc šikovné. Jako vždy, byly pro děti připraveny
odměny a to jak sladké, tak i věcné. Naše odměna byly rozzářené dětské oči a
příjemně strávené odpoledne. Závěrem bych ráda poděkovala manželům
Pláškovým za zapůjčení prostorů pro konání karnevalu a hasičům za pomoc a
vstřícnost při zajištění občerstvení.
Lenka Kratěnová

Spalování shrabané trávy a odpadu u domu
Tak tu máme dlouho očekávané jaro. Většina z nás se těší, až si vyjde na zahrádku, procházku, vyvětrá dům, pověsí
prádlo venku…….. Jaké je však zklamání, když někteří naši nezodpovědní spoluobčané začnou spalovat hrabanku, listí a
další neidentifikovaný materiál u domu, v horším případě ještě vše mokré. Sem tam někdo přidá nějaké ty plasty, gumy a
podobné materiály, aby se toho zbavil. Výsledkem tohoto jednání jsou vykouřené domy sousedů, čisté prádlo můžeme
prát znovu a neskutečný zápach po celém okolí. Dnešní moderní doba nabízí tolik možností likvidace odpadu, ale proč by
se s tím někteří zatěžovali. Jednodušší je hodit vše na hromadu vzít sirky a spálit to. Jak asi přemýšlí ten, co toto provádí:
„Okolí to nějak přežije, všichni budou jen nadávat mezi sebou a mně nikdo nic neřekne, tak proč bych se vzrušoval?!“ Ale
všeho do času. (Vyhlášky Obce a zákony platí i pro chalupáře v naší obci).
Jarmila Kubíčková

Ještě malé ohlédnutí zpět
Rozsvěcování vánočního stromu
Chtěla bych tímto pochválit místní sdružení Klubíčko za velmi pěkné uspořádání rozsvěcování vánočního stromu. Tato
pochvala patří nejenom této akci, ale i dalším, které v obci pořádají pro děti.

Silvestrovský ohňostroj
Již třetím rokem se uskutečnil „společný ohňostroj“. První 2 roky se na ohňostroj skládali místní i přespolní občané a
v loňském roce se domluvili hasiči a členové TJ Sokol, že ohňostroj nechají odborně připravit a pak ho jen zaplatí. Tak se
také stalo, a zdá se, že to bude další tradicí naší obce. Proto chci tímto také pochválit organizátory, kteří se o všechny
ohňostroje postarali.

Zamyšlení
Je příjemné sledovat, jak naše obec mládne a je snaha některých se postarat o rozvíjení kulturního a společenského života
v obci. Ráda poslouchám vzpomínání starších občanů na jejich mladá léta, kdy se chodili bavit na podobné akce, které
byly velmi oblíbené, a aby měli místo na sezení, šli si ho dopředu zarezervovat. Byla to opravdu zábava. Mám pocit, že
v té době si nikdo nestěžoval, že ten to udělal tak a ten tak a ten je na každé akci a ten není, ta zas vypadala a ten zas
vypadal. Když se stal nějaký „výstřelek“ tak se z toho udělala sranda. Jsou to jen samé pěkné vzpomínky. Každá doba
nese své. Dnes spousta lidí poukazuje na chyby druhých, a někteří vyhledávají, jak je pošpinit, aniž by si to ověřili. Čím
víc se někteří snaží udělat dobrou věc, aby byla spokojenost a zábava, tak se to obrátí proti nim. Možná tato dnešní doba –
doba krize - pomůže těm, kteří neustále kritizují a nemají snahu nic udělat nebo se zapojit, aby se zamysleli sami nad
sebou a přemýšleli o tom, jak se chovají a co říkají. Možná i kvůli těmto lidem, se některým nechce na různé společenské
akce jít, protože by je pomluvili. Chtěla bych oslovit tyto lidi, aby se neohlíželi na závistivce a nebáli se jít na tyto akce
podívat. Pro organizátory jakékoliv akce je odměnou velká účast lidí. Myslím si, že každý rád uteče od běžné denní reality
a půjde se pobavit, zatančit si, zasportovat…… . Jsme tady jen jednou, tak proč se neustále na někoho ohlížet.
Samozřejmě rozhodnutí je na každém z nás.
Jarmila Kubíčková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 V RUDIMOVĚ
Již podeváté pořádala Charita České republiky Tříkrálovou sbírku. Za mrazivého rána se i v naší obci vydaly 2 skupinky
koledníků na Tříkrálové koledovaní. I když ráno bylo mrazivé, hřál nás pocit, že děláme dobrou věc, a že lidé mohou
přispět na pomoc potřebným. Do všech domů, které jsme navštívili, s přáním všeho dobrého do nového roku, jsme
přinesli i požehnání nápisem C + M + B. Který znamená, ať Kristus tento příbytek požehná. Během dne se vyhouplo
sluníčko a zpříjemnilo nám sobotní dopoledne.
Jménem Charity sv. Vojtěcha ve Slavičíně chceme poděkovat všem dárcům a obzvláště bychom chtěli poděkovat dárci,
který nám přispěl velkou bankovkou. Díky tomu, ale také díky štědrosti všech, byla celková suma, kterou jsme letos
v Rudimově vykoledovali, 11.850,-Kč. Děkujeme, přispěli jste na dobrou věc. Naše poděkování patří všem, kteří nás
vlídně přijali, obětavým koledníčkům, ale také všem, kteří se na organizaci sbírky podíleli.
Ludmila Dulíková

TJ Sokol Rudimov
Rozlosování IV. třída skupina C muži jaro 2008-09
Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Datum
29.3.2009

5.4.2009
11.4.2009
19.4.2009

3.5.2009
10.5.2009
17.5.2009
24.5.2009
31.5.2009

7.6.2009
14.6.2009
21.6.2009

Čas
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
10:15

Utkání
Bohuslavice-Rudimov
Rudimov-Lipová
Luhačovice B-Rudimov
Rudimov-Loučka
Volno
Rudimov-Tichov
Petrůvka-Rudimov
Rudimov-Divnice
Poteč-Rudimov
Rudimov-Horní Lhota

Podzim.výsl.
2:0
1:5
1:0
2:3

Výsledek
:
:
:
:

2:3
0:3
8:1
4:0
3:1
4:1
1:0
2:4

:
:
:
:
:
:
:
:

Nedašova Lhota-Rudimov

Rudimov-Dolní Lhota B
Sehradice B-Rudimov

Poznámka

SO-umělá tráva

Sraz hráčů na utkání:doma-45min.,venku-1h.15min.PŘED ZAČÁTKEM UTKÁNÍ!!!
Vážení sportovci a sportovní příznivci, přichází jaro a s ním také fotbalová sezóna. Kromě mistrovských
utkání nás čeká tradiční červencová zábava, která je naplánována na 4. července a o den později
fotbalový turnaj. Věřím, že se budete dobře bavit a svým fanděním přispějete k lepším výsledkům.
Marek Dulík

Hasiči varují před plošným vypalováním suché trávy!
trávy!
Jak by měli zahrádkáři správně postupovat, když chtějí spálit shrabanou hromádku listí
nebo ořezané větve?
První podmínkou je, že spalovat hořlavý odpad lidé smí pouze na vlastním pozemku a to v dostatečné
vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva. Pálit odpad může jen osoba starší 18 let, mladší
osoby pouze pod dohledem dospělého. Odpad nesmíme pálit v období dlouhotrvajícího sucha nebo za větrného
počasí a poslední důležitou podmínkou je bezpečné uhašení požáru po pálení a kontrola po dobu následujících
osmi hodin. Samozřejmě spalovat se nesmí plasty, hořlavé kapaliny a další hořlavý odpad.
Hasiči oznamují, že 30.4. 2009 v odpoledních hodinách se bude stavit na výletišti tradiční máj. Prosíme občany,
kteří se mohou uvolnit o pomoc při stavění máje. Občerstvení bude jako každoročně zajištěno.
23.5.2009 se uskuteční na Petrůvce soutěž v hasičském sportu. Zveme všechny příznivce, aby přišli povzbudit
naše hasiče na této akci.
Petr Šála, starosta SDH

Kalendář tanečních zábav na léto 2009
Kácení máje
Turnajová zábava
Červencová noc
Ukončení sezony 09

30.5.2009
4.7.2009
18.7.2009
22.8.2009

Další číslo zpravodaje vyjde 3.2009, uzávěrka bude 7.2009. Veškeré Vaše dotazy, příspěvky a nápady posílejte buď na e-mailovou adresu:
zpravodaj.rudimov@email.cz nebo osobně: Ondra Šala (737 577 965), Jarmila Kubíčková (604 674 073), nebo je můžete vložit do schránky u
obchodu. MK ČR E 17515. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.

