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Paní zima
Paní zima oblékla si bílý šat,
sluší jí to co vám budu povídat.
Velké přání má, brzičko se vdát,
neví ale kdo prý o ni bude stát.

Vánoce
Vánoce, vánoce,
to jsou pěkné svátky,
noc je tmavá, noc je dlouhá,
ale den je krátký.
Betlém a stromeček,
jezulátko k tomu,
pastýř nám vytrubuje
u našeho domu.
Vánoce, vánoce,
svátky našich dětí,
stříbrná hvězdička
nad domovem letí.
A je to tu, letošní poslední zpravodaj. A nebude o ničem jiném
než o zimě, Vánocích a také se
ohlédneme za uplynulým rokem
2013.

Proč ta bílá dáma tolik pospíchá?
Najdem pro ni nejlepšího ženicha.
Ani netřeba dávat inzerát.
My už víme, kdo ji bude míti rád.

Děti hádejte, kdo by to mohl být?
Kdo by se moh paní zimě zalíbit?
Uhodli jste to! Ano je to tak!
Nejmilejší ženich bude sněhulák.

Sice si paní Zima letos dává opravdu načas, jen, co napadly první vločky a sníh se konečně udržel
i na zemi, přišlo oteplení, déšť a bláto. Snad se dočkáme bílé pokrývky alespoň na Štědrý den.
K předvánočnímu času neodmyslitelně patří pečení vánočního cukroví a koledy. Ale bohužel
v dnešní době se vánoce spojují s nakupováním velkého množství dárků, stresem, shonem a
blikajícími obchodními domy, které se předhánějí nejen ve výzdobě, ale především v cenách,
prostě blázinec. Neměly by být vánoce svátky klidu, míru a pohody? Opravdu stojí za to honit se
po obchodech a stresovat sám sebe i okolí? Možná by jsme si měli vzpomenout, jak Vánoce
probíhaly kdysi, za dob našich babiček a dědečků vnímali všichni lidé tyto svátky jako něco výjimečného, jako něco krásného, na co se těšila celá rodina. V okolí zavládl klid a mír, všichni se
měli rádi a ochotně si pomáhali.
Ale možná to opravdu stojí za to, stačí se podívat na děti, jak sedí za oknem a vyhlíží Ježíška. A
pak se všichni sejdeme u prostřeného stolu u štědrovečerní večeře, připijeme si na to, že jsme
se zase všichni sešli, stres a shon z nás spadne a začíná ta pravá vánoční atmosféra. Děti se těší
na dárky a pod stromečkem pak nad nimi výskají radostí. A nejen děti, když vidíte vašeho blízkého, že má opravdovou radost z dárku, i když je to třeba maličkost, je to úžasný pocit.
Takže až nakoupíte všechny dárky, uklidíte celý dům a upečete vánoční cukroví, sedněte si
s vašimi blízkými s kávou anebo čajem u nějaké pěkné pohádky a nasajte tu vánoční atmosféru,
protože Vánoce jsou jen jednou za rok, tak ať je neprožijete ve shonu.
Přejeme Vám prožití vánočních svátků v klidu a pohodě a aby byl rok 2014 lepší než ten předešlý.
Redakce RZ
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S blížícím se koncem roku přichází na řadu bilancování toho starého, proto jsme Vám připravili další rozhovor
s člověkem, který rok 2013 dokáže zhodnotit z pohledu obce nejlépe, je jím starosta obce Ing. Stanislav Franc.
Rok 2013 byl ve znamení velkého budování, asi všichni si všimli nových odpočivadel v katastru, cest nebo hřiště. Pojďme
proto jednotlivé projekty blíže popsat, o co všechno se vlastně jednalo. Začněme asi tím největším a to je projekt
s názvem „Rudimov moderní, Rudimov pro lidi“
Zmíněný projekt s názvem „Rudimov moderní, Rudimov pro lidi“ je opravdu obsáhlý, jeho součástí jsou opravy dvou místních komunikací – na Kakovou a do průmyslového areálu, dále modernizace mobiliáře – veřejného vybavení – obce, výměna rozhlasu, tvorba zpevněných ploch a parkové úpravy v obci. Celkové náklady projektu přesahují hodnotu 2,5 mil. Kč,
ovšem nebylo by možné jej realizovat bez podpory prostředků z fondů Evropské unie - Program rozvoje venkova. Obec po
úspěšném zvládnutí administrativní kontroly může očekávat finanční podporu ve výši zhruba 1,8 mil. Kč.
Pokud mám přiblížit jednotlivé etapy, ty v sobě zahrnují řadu aktivit. První z nich je oprava komunikací, nutno podotknout,
že oprava byla docela nasnadě, jelikož zmíněné silnice byly již řekněme „v horším stavu“. Druhou aktivitou jsou parkové
úpravy, které zahrnovaly výsadbu stromů v sadě na Výpustě, oživení prostranství výletiště a pomníku padlých vojínů, zastávky u bytovky (místa, kde probíhá stavění máje) a v neposlední řadě okolí zvonice a nového obchodu, parkové úpravy šly
ruku v ruce s obnovou mobiliáře, který je třetí v řadě aktivit a zahrnuje výstavbu nových zastávek - na točně a ve středu
obce, instalaci košů na odpad, stojanů na kola a odpočívadel, směrovek a mapy obce. Výměna rozhlasu za modernější bezdrátovou verzi napojenou na Integrovaný záchranný systém ve Zlíně je čtvrtou aktivitou. Rozhlas je možné v případě poplachu zapnout i vzdáleně a při nenadálém výpadku el. energie je připraven v pohotovosti po dobu 2 dnů. Zpevněné plochy
pod kontejnery jsou poslední částí do mozaiky těchto pěti aktivit – obsahují zbudování zpevněných ploch pod čtyřmi
„hnízdy“ na tříděný odpad a také za „hasičskou klubovnou“, tyto mají pomoci k jednodušší manipulaci s nádobami, zamezit
zarůstání trávou a usnadnit a zpříjemnit přístup i za horších povětrnostních podmínek, jelikož Zastupitelstvo vidí v třídění
smysl.
Všechny tyto aktivity jsme provedli nejen z důvodu nezbytnosti (jako oprava komunikací), ale také z důvodu zpříjemnění,
zatraktivnění a zpestření prostředí, ve kterém žijeme.

Další akcí byl projekt s názvem „S novou cestou, nová technika“
S rostoucí návštěvností zápasů kopané na hřišti u Jankulky byla zastupitelstvu vnuknuta myšlenka, ale i možnost zlepšit zázemí pro návštěvníky nejenom kopané (např. hasičské soutěže atd.). Byl zpracován projekt, jehož součástí byla oprava povrchu příjezdové komunikace a parkoviště u fotbalového
hřiště na Jankulce a druhou částí tohoto projektu byla investice do nákupu
techniky pro údržbu veřejných prostranství – malotraktor s vozíkem, bubnová sekačka, zametací kartáč, provzdušňovač trávníku a sněhová fréza. Celkové náklady na opravu silnice k fotbalovému hřišti a nákup techniky se vyšplhaly na cca 480 tis. Kč. I tento projekt bude po zdárné administraci podpořen z prostředků Programu na rozvoj venkova částkou 300 tis. Kč.
Dalším velmi diskutovaným a viditelným projektem byla rekonstrukce víceúčelového hřiště u koupaliště s poetickým názvem „Nové lajny, povrch
fajný, dětské hřiště, přijďte i příště“
Tento poetický název vznikl náhodně při tvorbě projektu v dílně Luhačovského zálesí o. p. s., ale myslím, že je i docela vypovídající. Podařilo se nám vytvořit u koupaliště příjemné a snad i bezpečné prostředí, které může být využíváno pro různé druhy sportů – kopaná, volejbal, tenis, hokejbal, florbal,
jízdu na kolečkových bruslích nebo i tréninky mladých hasičů. Vzniklo také
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bezpečné zázemí např. pro rodiče, kteří budou chtít naučit své děti jezdit na kole, případně místo, kde se mohou setkávat
sportovní nadšenci.
V okolí víceúčelového hřiště bychom chtěli v budoucnu vybudovat ještě několik prvků – „nářaďovnu“, přístupový chodník,
případně ještě nějakou zpevněnou plochu pro odstavení vozidel, dřevěný altán a přípojku elektřiny k osvětlením areálu, ale
ze všeho nejdříve opravit „fasádu“ víceúčelové vodní nádrže. Všechno je ovšem odvislé od finančních prostředků obce (jelikož ty nejsou neomezené) a také od složení zastupitelstva a jeho preferencích v dalších volebních obdobích.

Těmito akcemi ale investice obce v roce 2013 nekončili. Které další investice provedla obec v roce 2013?
V roce 2013 jsme vyjma již zmíněných projektů realizovali i řadu menších neméně
významných akcí. Pokud je stručně shrnu:
• byla provedena druhá etapa výměny povrchu chodníků v úseku zastávka ve
středu obce, až po zastávku u bytovky. Celkové náklady dosáhly zhruba 200
tis. Kč,
• byl opraven přívod vody do víceúčelové nádrže – původní litinový přívod byl
vlivem času na několika místech poškozený – hodnota oprav cca 40 tis. Kč
• rekonstrukce kamenného kříže z roku 1911 na Podsedku u Výletiště v ceně
cca 60 tis. Kč – tento vlivem povětrnostních podmínek a zubem času na několika místech popraskal a vydrolil se. Obec získala od Zlínského kraje dotaci 30
tis. Kč.
• byla provedena řada prořezávek dřevin v sadech, v obci a jejím okolí
• dokončování odvodnění a odkanalizování výletiště, zatím probíhající projekt,
bude dokončen do konce roku 2013
• pořízení 40 ks kompostérů v hodnotě cca 98 tis. Kč – hodnota dotace
z prostředků operačního programu životní prostředí činila cca 88 tis. Kč
• modernizace vybavení knihovny – společně s prostředky Ministerstva kultury
byly zakoupeny 2 nové PC stanice, notebook, dataprojektor a ozvučení velké
zasedací místnosti. Náklady na pořízení vybavení dosáhly částky 70 tis. Kč,
podpora Ministerstva kultury byla 43 tis. Kč.
• a řada drobných investic, je těžké vše vyjmenovat.
Jak vidíte, investičních akcí bylo realizováno opravdu slušné množství. Zvládnout
všechny nejen administrativně a organizačně bylo a je opravdu náročné, ale jsem rád,
že se nám zatím vše zdárně daří, nejen díky dobré spolupráci zastupitelstva, ale také
realizátorů stavby a v neposlední řadě pomoci Luhačovského zálesí, o. p. s.
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Výčet akcí a investic je opravdu velký, nenastavila si obec tímto laťku příliš vysoko? Chystají se v roce 2014 ještě nějaké
významné investice?
Musím podotknout, že provedené investice nejsou spjaty jen s rokem 2013, jelikož příprava a samotná realizace projektů
není jen otázka několika týdnů, některé projekty sahají až do minulých zastupitelstev, jako např. základní kostra projektu
„Rudimov moderní, Rudimov pro lidi“. V podstatě, však musím souhlasit s tím, že tento rok byl na investice opravdu bohatý
(ovšem nejen na ty, které je na první pohled vidět), ale jsem přesvědčen, že všechen „prach jsme si nevystříleli“.
Podařilo se nám získat nemalé prostředky z různých, nejen evropských, fondů, díky nimž bylo možné jednotlivé akce realizovat. Neusínáme však „na vavřínech“ a i pro příští rok v rozpočtu obce budou zahrnuty investice, bez ohledu na nové programové období 2014 – 2020, v hodnotě zhruba 1 mil. Kč, které bude obec financovat z vlastních zdrojů.
Jedná se o vybudování inženýrských sítí Na Záploští, parkoviště u Obecního úřadu, oprava koupaliště, výměna vedení Veřejného osvětlení na „Dolním konci“, zpevnění plochy pod lavičkami na výletišti a podobně.

Když jsme nakousli téma parkoviště u obecního úřadu, asi každý vidí, že budova obecního úřadu dost chátrá, jaké má
obec v tomto směru plány?
Ano budova obecního úřadu by si zasloužila řádnou rekonstrukci a jsem si jist, že tato otázka je na místě, ovšem nejsem si
jist, jestli je to otázkou současného zastupitelstva,
nechtěli bychom totiž začít něco, co třeba nebudeme
schopni dokončit. Myslím, že by bylo rozumnější na
toto téma hovořit touto dobou za rok, to už bude známo nové zastupitelstvo obce.
Opusťme téma investic a plánů. A zhodnoťme rok
2013 trochu všeobecněji. Jak hodnotíš, jako starosta,
rok 2013 a co tě v něm nejvíce potěšilo? Popřípadě,
co se nejvíc povedlo?
Jako starosta jsem samozřejmě rád, že obec „vzkvétá“
a že jsme schopni pracovat jako kolektiv. Těší mě, že se
nám podařilo zdárně dokončit takové množství akcí a
že v obci stále žije kolektivní duch, takový tichý a neviditelný motor, který ji ženě kupředu.
Je těžké vyzdvihnout jednu věc, která se povedla, myslím, že se jich povedlo více, ale nerad něco příliš chválím, proto bych zůstal u této obecné formulace.:-)
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Co tě v roce 2013 naopak nejvíc zklamalo? Popřípadě, co se moc nepovedlo?
Tady bych také nechtěl být příliš adresný a jmenovitý, ale je řada věcí a akcí, které bych nyní řešil jinak. Ale na všem negativní a špatném je vždy něco, čím se člověk učí, proto si myslím, že vše špatné je i pro mě i obec pro něco dobré.
Děkuju moc za tvůj drahocenný čas a na závěr bych tě chtěl poprosit o pár svátečních slov pro všechny občany.
Možná to bude znít otřepaně, ale chtěl bych všem popřát, hlavně zdraví, protože je to opravdu jediné, co si nikdo koupit
nemůže.
Přeju všem, ať si následující svátky odpočinou od všedních starostí a alespoň na chvíli zapomenou na vše špatné (co je potkalo a potkat může) a také na práci, žijeme přece jenom jednou a nejsme stroje, je přeci potřeba i žít, nejen žít pro práci, i
když uznávám, že v dnešní době je to docela obtížné.
Do nového roku 2014, přeji všem pevné zdraví, a aby byl rokem úspěšnějším než končící rok 2013.

V sobotu 22.12.2013 ve 14:00 vás srdečně zveme na
Slavnostní otevření víceúčelového hřiště.
Exhibiční hokejbalový zápas občanů Rudimova,
občerstvení zajištěno, večer promítání na úřadě.
S ohledem na bezpečnost občanů a z důvodu zúženého profilu
komunikace při sněhové nadílce,
žádáme občany, aby v zimních
měsících co nejvíce využívaly
proházených chodníků.

Poplatky za komunální odpad pro rok 2013 budou činit 360,- Kč na osobu. Ke snížení dochází vlivem snížení nákladů na sběr, třídění a systém
shromažďování komunálního odpadu v předchozím období. Poplatek je
možné uhradit od 1.1.2014 buďto osobně na obecním úřadě, nebo převodem na účet obce, dle domluvy s obecním úřadem – z důvodu změny
sazby a pro případné uplatnění úlevy nebo slevy. Více informací o bezhotovostní platbě poskytne obecní úřad dle domluvy

V době vánoc: od 23.12. 2013 do 1.1.2014 bude knihovna uzavřena.
Otevírací doba: čtvrtek 16:30 – 19:00
sobota 8:30 – 11:00
Kontakt: knihovna.rudimov@centrum.cz
http://knihovnarudimov.webzdarma.cz/
nebo na facebooku jako knihovna Rudimov
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Kateřinská hodová zábava
23. listopadu se v Rudimově již po sedmé uskutečnilo
hodové setkání, které připravili hasiči na obecním úřadě. K poslechu a i k pozdějšímu tanci, hrála stálice
Kateřinských zábav CM Vincůch a opět přítomné nezklamala. Ten, kdo si v tuto sváteční sobotu našel cestu na obecní úřad určitě nelitoval, příjemné posezení,
dobrá hudba, guláš a bohatá nabídka baru uváděla
přítomné k bujarému veselí tak, jak se při hodech sluší
a patří. Třešničkou na dortu byla bohatá tombola, ve
které vyhrál snad každý. Velké díky patří všem organizátorům, ale především těm kdo se přišli bavit, že jim
nejsou lhostejné tradice a kultura v obci, bez nich by to
nešlo. Nezbývá než se těšit na tuto bezpochyby veselou akci zase příští rok.
Ondra Šála

Rozsvícení vánočního stromu 2013
14. prosince se část obyvatel
obce seskupila u autobusové
zastávky uprostřed obce u
příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Svařák z dílny
Boba a Majky Andersových se
už pomalu rozprodával, zabíjačkové speciality od Valčíků
byly slavnostně nachystány
ke konzumaci, stejně jako
sladkosti od paní Hulejové a
perníčky od našich sličných
knihovnic, éterem se začala
šířit vůně grilovaných jehněčích klobásek a masa od Honzy Žáka, když starosta pronášel svůj slavnostní projev, ve
kterém nezapomněl poděkovat všem, co se na přípravě
podíleli. Na jeho konci vydal
slavnostní pokyn a náš obecní stromeček se rozzářil novými ozdobami, poté mohl začít kouzelný program, který
si nacvičili děti a jejich maminky, které doprovázel na kytaru Tomáš Svoboda. Nad celou návsí se vznášela pohodová vánoční atmosféra a program akce pozvolna přešel ze své oficiální části do té neoficiální, plné přátelských
pozdravů, sousedského klábosení, ochutnávání svařáku, zabíjačky, klobásek anebo tekutých darů z místních zahrad a sadů. Návštěva byla vskutku hojná, za což Vám všem děkujeme a doufáme, že se Vám to líbilo, tak jako
nám a budeme se na Vás těšit i příští rok.
Ondra Šála, Staňa Franc a David Poláček

Tož, letos sa budů fašanky v dědině slavit v sobotu 1.3.2014
Průvod fašankových masek organizujů hasiči.
Všeci ste srdečně zvaní!
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Vážení čtenáři a milý příznivci
knihovny,
touto cestou bych Vám všem chtěla poděkovat, nejen za Vaši přízeň knihovně, ale
také za Vaši podporu a účast na akcích pořádaných knihovnou. V letošním roce se pod
záštitou knihovny konaly 4 akce: Velikonoční
tvoření s dětmi, Čaj o páté, Lampiónový
průvod a Zdobení vánočních perníčků.
Nadšení, s jakým na každou akci přicházíte,
je pro nás pořadatele signálem, že jsme
vykročili tím správným směrem – směr
k Vám.
Teď na konci roku bych Vám všem chtěla
popřát klidné prožití svátků vánočních, bohatého ježíška a v novém roce hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.
Ludmila Poláčková

VŠEM FOTBALOVÝM PŘÍZNIVCŮM, OBČANŮM RUDIMOVA A TAKY FOTBALOVÝM HRÁČŮM
PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU 2014 VŠECHNO NEJLEPŠÍ

Nová trička, nejen pro fanoušky, už brzy!!!!!
Na jarní sezonu jsme připravili nová trička. Trička budou ve velikostech S, M, L, XL, XXL, XXXL. Kdy trička budou a
za jakou cenu, se včas dozvíte.

Hasiči varují: Pozor na nebezpečí požáru v období adventu od svíček
Nezapomínejme na to, že hořící svíčka je otevřený oheň, a proto by měla být umístěna na nehořlavé podložce a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Svíčka by neměla stát v blízkosti sedaček či jiných textilií ani nábytku. Zapálená
svíčka na adventním věnci by měla být umístěna v nehořlavém a dostatečně upevněném kalíšku. Pokud se jedná o adventní věnec bez podložky, pak bychom svíčky neměli vůbec zapalovat a věnec používat jen jako dekoraci. Zapálenou svíčku na
adventním věnci nesmíme nechávat bez dozoru, vždy při odchodu z domácnosti svíčku zhasnout. Zvýšenou pozornost je
třeba věnovat dětem a domácím mazlíčkům, kteří můžou nešťastnou náhodou strhnout věnce a jiné předměty se svíčkami.
Ondřej Šála – Preventista SDH Rudimov

SDH Rudimov přeje Všem klidné vánoce a šťastný nový rok
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Kateřinské hody 23.11.2013

Rozsvicování vánočního stromu 14.12.2013

Zdobení perníčků 1.12.2013

Zdobení perníčků 1.12.2013

Další číslo zpravodaje vyjde 03.2014, uzávěrka bude 03.2014. Veškeré Vaše dotazy, příspěvky a nápady posílejte buď na e-mailovou adresu:
zpravodaj.rudimov@email.cz nebo osobně: Ondra Šala (737 577 965) nebo je můžete vložit do schránky u obchodu. MK ČR E 17515.
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Tisk: UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, www.uposs.cz, náklad 120 výtisků
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