Září 2019

ročník 12
číslo 27
Obecní úřad tel.: 577341526, e-mail: rudimov@seznam.cz , www.rudimov.cz

Milí čtenáři,
léto i prázdniny jsou nenávratně za námi a nás snad čeká příjemný podzim a babí léto. Období, kdy nás nebude zmáhat
vedro, vzduch se příjemně ochladí a nebudou nás kousat komáři. Vše kolem se vybarví podzimními barvami a snad každý
si vzpomene, jaké to bylo v dětství skočit do hromady spadaného listí. Ti mladší do té hromady rovnou skočí a celou nám ji
rozhrabou. Dny se začínají krátit a s prodlužujícími se večery je více času posedět, popovídat si nebo přečíst dobrou
knížku. Doufáme, že si najdete čas a u čaje nebo u kafíčka si přečtete Rudimovský zpravodaj.
Školákům, kteří se po prázdninách vrátili do školních lavic, přejeme, ať se jim ve škole daří a dělají dosaženými úspěchy a
nabytými vědomostmi radost nejen rodičům, ale hlavně sobě.
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Splatnost místních poplatků je do 31.10.2019. Jedná se o
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, poplatek
za psa a platbu za Slavičínský zpravodaj.
Termíny svozu odpadu ve druhé polovině roku 2019
Svoz nádob směsného komunálního odpadu je prováděn každý
lichý týden.
Svoz plastů a nápojových kartonů ve 2. pololetí roku 2019 bude
ve dnech 2.10., 13.11. a 11.12.
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Zprávy z obce
Rozšíření zázemí areálu víceúčelového hřiště a Biotopu
V posledním čísle zpravodaje (léto 2018) jsme vás informovali o projektech realizovaných v areálu víceúčelového hřiště a
biotopu. Jednalo se o elektrifikaci areálu, vybudování přípojky pitné vody, osvětlení víceúčelového hřiště, opravu
zpevněných ploch v okolí hřiště a v neposlední řadě dokončení převlékáren,
skladu a šaten pro tento areál. Na obě akce dokončené ke konci roku 2018 jsme
získali dotační podporu, a to od Miniterstva
pro místní rozvoj a Zlínského kraje.
Celkové náklady projektu "Rozšíření zázemí
víceúčelové sportovního areálu Rudimov"
zahrnující vybudování el. přípojky, vodovodní přípojky, osvětlení hřiště a
vybudování zpevněné plochy mezi hřištěm a
převlékárnami činili 624 tis. Kč. Výše podpory z rozpočtu Zlínského kraje činila 374 tis. Kč.
Zbývající část projektu rozšíření, jehož stěžejním cílem bylo vybudování objektu skladů,
převlékáren a šaten. Celkové náklady na vystavění objektu, včetně odkanalizování, svedení
dešťové vody, základové desky, vnitřních příček a základního osvětlení činily 647 tis. Kč. Dotace,
která tuto částku saturovala ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj činila 400 tis. Kč.
Toto byly poslední plánované větší akce realizované v okolí víceúčelové nádrže a sportovního areálu. V následujících
letech již další takto rozsáhlé akce neplánujeme.

Léto roku 2019 bylo prvním ostrým rokem provozu BIOTOPU a ukázalo, že při velké návštěvnosti (uzavření koupaliště
Bojkovice) a nedodržování provozního řádu (jeho ignoraci), provoz nebude tak bezproblémový, jak jsme předpokládali.
Častokrát jsme se setkali s tím, že navštěvníci, převážně z okolních obcí, nedodržovali tento řád a koupali se např. bez
prvotního smytí opalovacích krémů - vždy s efektem "olejové skrvny", ovšem bez této součinnosti v kombinaci s vysokou
teplotou dochází k rychlému "kažení" vody a vzniku řas. S tímto se však budeme potýkat do doby než se změní chování a
uvědomění některých navštěvníků, proto znovu apelujeme na dodržování tohoto řádu.
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Projekt "Tož sa u nás posaďte"
Při jednom z pracovních setkání na krajském úřadě byla prezentována
možnost využít podpory kraje na výrobky z recyklovaného plastu
zahrnující mobiliář. Na první pohled se může zdát, že takovýto mobiliář
do vesnice nepatří a je nevalného vzhledu, ovšem praxe v okolních
obcích nás ujistila, že to není zcela pravda. Proto jsme se rozhodli projekt
realizovat a tím doplnit a sjednotit mobiliář v obci a
okolí koupaliště. Jednou z výhod tohoto mobiliáře je
jeho odolnost vůči povětnostním vlivům a menší
udržovací náklady. Pokud vše spojíte s umocněním
druhotného využití recyklovatelných surovin a
příspěvkem Zlínského kraje nebylo nad čím přemýšlet.
Celkem jsem pořídili 10 ks laviček parkových, 2 sety laviček se stoly,
9 ks stojanů na kola a 2 sady Člověče nezlob se. Náklady projektu činily přibližně
94 tis. Kč, ovšem Zlínský kraj nám přišpěl 63. tis. Kč.

Rekonstrukce chodníku horní konec
Při procházkách a výšlapech do horní části obce např. na fotbalové zápasy jste si jiště všimli, že část chodníku v délce
přibližně 170 m mezi domy č .p. 107 (Kubíčkovi) a 117 (Mikulcovi) prošla rekonstrukcí.
Předmětem rekonstrukce byla řada prací zahrnující zemní práce, rozebrání, očištění a zpětné
položení zámkové dlažby (jelikož chodník nebyl již místy plnohodnotně schůdný díky sesedání
podloží), dále vybudování odvodňovacího roštu, podbetonování vjezdů, zřízení nového sjezdu na
silnici 3. třídy u domu manželů Poláčkových a doplnění chybějící zámkové dlažby pro nevidomé.
Celý projekt ještě není zcela dokončen. S jeho dokončením
se počítá do konce října 2019, předpokládané náklady budou
činit 318 tis. Kč a hodnota dotace ze Zlínského kraje bude
činit téměř 190 tis. Kč.

Doplnění veřejného osvětlení v obci
Již v roce 2017 jsem infomovali o záměru doplnit několik svítidel veřejného osvětlení na místech, kde současný stav
neposkytuje dostatečné osvětlení a místa jsou tmavá, nepřehledná a občas také nebezpečná. Po několika měsíčním
administrativním kolečku s Místní akční skupinou Luhačovské zálesí a pracovníky programu IROP máme dotaci schválenu.
Do konce roku 2019 tedy bude v obci na různých místech doplněno 14 ks svítidel veřejného osvětlení a také vybudováno
nové osvětlení v ulici od točny k domu č. p. 94 čítající 7 ks sloupů se svítidly. Celkové
investiční náklady tohoto projetku se vyšplhají k částce 550 tis. Kč, ovšem velkou část
nákladů pokryje dotace ve výši 85 % z prostředků Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).

Nový dopravní automobil s nákladním přívěsem pro jednotku SDH Rudimov
Již notnou dobu je předmětem diskuze zastupitelstva nebo schůzí SHD Rudimov
pořízení nového dopravního automobilu pro místní jednotku hasičů, který by nahradil
dosluhující dodávku Fiat Ducato z roku 1996, která má jíž nejlepší léta za sebou.
Problém byl částečně vyřešen darem zásahového automobilu AVIA, ovšem ani tento
není zrovna nejnovější a byl jen dočasným řešením. Proto jsme podali žádost o dotaci
na pořízení nového dopravního automobilu a na začátku roku 2019 jsme byli vybráni
mezi podpořené obce. V průběhu jara - léta 2019 byly provedeny všechny administrativní náležitosti a vozidlo
vysoutěženo. Termín dodání je do konce roku 2019. Jaké tedy bude nové zásahové
vozidlo rudimovských hasičů? Bude jím Ford Tranzit v provedení 4x4 s 9 místy pro
sezení a s nákladním přívěsem pro převoz zásahového vybavení a přenosné
motorové stříkačky. Vysoutěžená cena činí přibližně 1,114 mil. Kč a výše podpory
od Ministerstva vnitra bude činit 450 tis. Kč.
Souběžně s podporou ministerstva podpoří pořízení vozu pro naši jednotku také Zlínský kraj částkou ve výši přibližně 290
tis. Kč. Zbylá část prostředků ve výši cca 374 tis. Kč bude financována z rozpočtu obce.
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Odpadové hospodářství v obci
Za rok 2018 dosáhla opět naše obec velice hezkého a
cenného umístění v hodnocení třídění odpadu v obcích do
500 obyvatel ve Zlínském kraji - obsadili jsme 3. místo a
obhájili tím umístění z předchozího roku. Spolu s tímto
umístěním je spojena také milá finanční odměna ve výši 10
tisíc korun, která může být použita např. na zlepšení služeb
pro občany.
Nabízíme občanům k odběru na obecním úřadě sadu tašek
na tříděný odpad, která vám může pomoci usnadnit třídění
odpadu - k dispozici je 20 sad o dvou velikostech. V případě
většího zájmu, doobjednáme v následujících týdnech další
sady.

Sběrné místo odpadů - technický dvůr
V letošním roce bylo sběrné místo odpadů přemístěno,
avšak jeho provozní doba zůstala zachována. Nadále jej
najdete v areálu bývalého statku, ale nově se nachází
v jeho horní části. Žádáme občany, aby mimo provozní
dobu nevyváželi na sběrné místo žádné odpady, toto je
možné jen po domluvě na obecním úřadě. A jaký odpad
můžete na sběrném místě odevzdat:








Provozní doba sběrného místa
Duben - Říjen

středa 16-18 hod
sobota 9-11 hod

Listopad - Březen

sobota 9-11 hod

Velkoobjemový odpad – v přiměřeném množství. Není možné odevzdávat nepřiměřeném množství odpadu,
např. takové, které vznikne vyklízením nemovitosti (tento si likvidují občané přistavením kontejneru přímo před
vlastní nemovitost). Případné větší množství odpadu je možno odevzdat pouze po předchozí domluvě na OÚ.
Sklo bílé, barevné, tabulové
Plastový odpad
Kovový odpad
Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie
Jedlé oleje a tuky (pouze v uzavřených nádobách !!!)

V areálu bývalého statku se také nachází shromaždiště klestu a stavební suti pro občany (nikoliv stavební firmy) a
komunitní kompostárna pro občany.
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SMS ROZHLAS a termíny hlášení
Místní rozhlas je pro občany zdrojem informací a aktualit. Bohužel není vždy možné hlášení místního rozhlasu slyšet ať
z důvodu vaší nepřítomnosti v obci nebo zhoršené kvalitě vysílaní, která je zapříčiněna i díky členitosti terénu, a byla
vedením obce již několikrát diskutována. Proto od 1. října 2019 nabízíme nově občanům službu SMS ROZHLAS a také
dojde k úpravě termínů v hlášení místního rozhlasu. Hlášení bude probíhat v pravidelných termínech a to v pondělí a
v pátek v 17 hodin. Mimo tyto termíny bude probíhat pouze mimořádné hlášení, které nebude možné vyhlásit v řádném
termínu.
Prostřednictvím služby SMS rozhlas vám budou informace a aktuality hlášené v místním rozhlase zasílány v
zestručněném znění prostřednictvím SMS na váš mobilní telefon. Tato služba bude pro občany bezplatná. Občané, kteří
mají zájem o tuto službu si o ni musí požádat prostřednictvím žádosti, která je přílohou tohoto zpravodaje. Formulář
žádosti si můžete vyzvednout taky na obecním úřadě nebo v rudimovském obchodě, na obou místech ji můžete také
odevzdat (ke stažení je samozřejmě i na www.rudimov.cz v sekci úřad obce/rozhlasové hlášení).
V průběhu října dojde k odladění systému a zavedení zájemců o službu do systému. Plnohodnotná verze by měla začít od
listopadu 2019.

Revize kotlů na tuhá paliva
Každý provozovatel kotle na tuhá paliva má dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., § 17 odst. 1, písm. h)
povinnost jednou za tři kalendářní roky provést kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění.
První kontroly proběhly do 31. prosince 2016. Po tomto datu je každý provozovatel kotle povinen na vyžádání obecního
úřadu platný doklad o revizi předložit. Další revizi si provozovatel kotle musí nechat provést nejpozději do 31.12.2019.
Revizní zpráva bude vystavena na 36 měsíců. Reviznímu technikovi při kontrole kotle předložíte doklad o kontrole a
čištění spalinových cest.
Stejně jako v roce 2016 nabízí obecní úřad Rudimov vlastníkům kotlů zajištění revize. Průběh revizních kontrol bude
obdobný jako v roce 2016, tzn. že v jeden den by byly provedeny revize všech kotlů stejné značky v celé obci. Termín
bude upřesněn po dohodě s revizními techniky. Pokud máte zájem o zajištění revize, přihlaste se prosím na OÚ do
31.10.2019.
Nejčastěji kladené otázky týkající se revize: Kdo má oprávnění provést kontrolu zařízení na tuhá paliva?
Kontrolu může provádět jen výrobcem proškolený technik, který je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zařízení ! Všechny
potřebné kontakty na servisní techniky v našem okolí a další informace naleznete na webu : Asociace podniků topenářské techniky
http://aptt.cz/
Co dělat v případě, že vlastním kotel, jehož výrobce již neexistuje?
V případě, že vlastníte kotel, jehož výrobce již na trhu nepůsobí, může tuto kontrolu provést jakýkoliv oprávněný kontrolor.
Jaké kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Jedná se o všechny kotle na pevná paliva, jejichž příkon je 10 až 300kW včetně a všechny krby s teplovodní vložkou
Jak zjistím příkon svého kotle?
Samotný jmenovitý příkon bývá uvedený na výrobním štítku v kW a u starších kotlů v ccal. Pokud Vám štítek na kotli už chybí, naleznete informaci v Návodu k instalaci a obsluze kotle. Jmenovitý příkon zjistíte také výpočtem - výkon / účinnost kotle.
Pokud mám zakoupený kotel z minulého, nebo letošního roku a vztahuje se na něho záruční lhůta, musím také zařídit jeho povinnou kontrolu?
Ano, povinnost zajistit kontrolu se týká všech kotlů bez výjimky, tedy i těch nově zakoupených a instalovaných v letošním roce .
Co bude na mém kotli kontrolováno?
Na vašem kotli bude kontrolována především správná funkčnost konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje, řídící
a zabezpečovací prvky zdroje, palivové hospodářství, teplovodní soustava a neposlední řadě řádná údržba zdroje.

Vyzíváme občany, aby si ošetřili v době vegetačního klidu stromy a keře, které se nachází v okolí vedení
elektrovodů a veřejného osvětlení. Dále také zeleň, která zasahuje do místních a účelových komunikací a
zajistili tak bezpečnost a plynulost zimní údržby a průjezdnost pro firmu svážející odpad .
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Oznámení katastru nemovitostí o vyhlášení revize katastru obce Rudimov
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky ohlašuje, že dle zákona o katastru nemovitostí
bude katastrálním území obce Rudimov provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v
terénu (revize). Revize potrvá v období od 1. 11. 2019 do přibližně 30. 11. 2020. Předmětem revize budou hranice
pozemků, budov, druh a způsob využití pozemku, typ a způsob využití stavby, místní názvy a ostatní prvky polohopisu
katastrální mapy.
V této souvislosti upozorňujeme vlatníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 kat.
zákona - zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto vyslat svého zástupce, ohlásit katastrálnímu
úřadu změny údajů týkající se jejich nemovitostí do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listiny dokládající tyto změny.

RUDIMOVJANÉ – klub pro stále mladé a aktivní občany Rudimova
V mnoha obcích dnes vznikají kluby seniorů. Tato potřeba vzniká nejen změnou skladby obyvatelstva, kdy starší občané
tvoří její nepřehlédnutelnou část, ale hlavně proto, že tito občané jsou stále aktivní a duchem mladí. Chtějí se aktivně
zapojit do dění v obci, chtějí se scházet s vrstevníky a společně se věnovat oblíbeným aktivitám.
Nejinak je tomu i v naší obci. Proto byl letos na podzim založen klub Rudimovjané. Tento klub vznikl pod záštitou obecního úřadu Rudimov. Je to klub nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří se chtějí zapojit do dění v obci a do společenského
života v obci. A co je posláním klubu Rudimovjané? Hlavním posláním je spojit lidi, kteří mají chuť společně podnikat
kulturní a společenské aktivity. Sejít se a přátelsky si popovídat, posedět u kafíčka a naplánovat aktivity klubu. Společně
zajet do divadla, na koncert nebo na výlet. Zajít si na vycházku do okolí Rudimova, zahrát si například pétanque a jiné hry,
zajet na plovárnu…….možnosti jsou nekonečné a záleží jen na členech klubu, pro co se společně rozhodnou.
První informativní setkání klubu Rudimovjané se uskuteční v pátek 11. října 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti na OÚ.
Všechny stále mladé a aktivní občany Rudimova srdečně zvou zakládající členky klubu Jana Viceníková, Marie Velíková,
Marta Hájková, Jaroslava Bártová, Božena Fryzelková a Obecní úřad Rudimov.

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat
na 1. informativní setkání klubu RUDIMOVJANÉ,
které se uskuteční
11. října 2019 v 17 hod na Obecním úřadě.
Těší se na Vás zakládající členové klubu

Rudimovský obchod
Akční nabídka platná od 1. 10. do 15. 10. 2019 (nebo do vyprodání zásob)
Otevírací doba:
PO – PÁ 7:00 – 11:00 / 13:30 – 17:00
SO 7:00 – 11:00
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Zprávy mladých hasičů
Železný hasič v Rudimově

6. dubna 2019 se v Rudimově konal první ročník soutěže Železný hasič. Soutěž se skládala celkem z devíti disciplín,
které byly pro většinu soutěžících překvapením. Začínalo se vynášením hadic do schodů, následovalo smotání hadice, přenesení hasicího přístroje, koulení pneumatiky, uzlování, přiřazování grafických značek, střelba ze vzduchovky, slalom a zapojení hadice na rozdělovač a připojení proudnice. Ze starších žáků byl nejlepší Tomáš Viceník, těsně
za ním se umístil Dominik Chytrý. Z mladších žáků vyhrála Vendula Otavová ze Slavičína, na druhém místě se umístil Ondra Viceník a Adam Pika skončil třetí. První ročník naší soutěže byl úspěšný jak z pořadatelského hlediska, tak
i z toho „závodního“.

Okrsková soutěž mladých hasičů

1. června 2019 se na Petrůvce konala okrsková soutěž, které se zúčastnilo mladší i starší družstvo. Starší žáci se po
vydařené štafetě a ne moc povedeném útoku umístili na krásném třetím místě a po třech letech je na pozici nejlepších v okrsku vystřídala Lipová. Mladší žáci se však nahradit nenechali a stejně jako v loni vyhráli obě disciplíny a
odvezli si tak domů pohár za první místo.
-ba-

Poděkování: Chtěli bychom poděkovat Romaně a Pepovi Hrazdírovým, Šárce a Honzovi Žákovým, Martě, Pavlovi a Vojtovi Krahulovým, Lence a Jirkovi Perničkovým a všem ostatním za finanční i fyzickou pomoc. Ještě
jednou velké díky, protože bez vás by to nešlo.
-ba-

Okénko knihovny Rudimov
V letošním roce připravila knihovna pro veřejnost již tradiční akce. Mezi ty, které se již
konaly patří dětský karneval, velikonoční tvoření a dětská čtenářská soutěž. Dále
připravujeme posezení u kafíčka, lampionový průvod s programem pro děti a vánoční
tvoření. O termínech připravovaných akcí vás budeme včas informovat.

Čtenářská soutěž pro děti
Letos na jaře byla pro dětské čtenáře připravena čtenářská soutěž. Čtenářské soutěže
se zúčastnilo 7 dětí, které byly rozděleny do tří kategorií a to začínajíci čtenáři, mladší
čtenáři a starší čtenáři. V kategorii začínajících čtenářů se na prvním místě umístila
Eliška Bártová a Tereza Plášková . Obě přečetly 17 knih.V kategorii mladších čtenářů
se umístila na prvním místě Kateřina Plášková, která přečetla 24 knih. V kategorii
starších čtenářů se umístil na prvním místě Dominik Chytrý s počtem 27 přečtených knih.

Pozvánka do knihovny
Protože jsem zaznamenala nové občany v naší obci, ráda bych využila této příležitosti a pozvala je do obecní knihovny.
Knihovna se nachází v prostorách OÚ v Rudimově a je otevřena každé pondělí a čtvrtek od 16:30 – 19:00 hod.Po dohodě
je možné otevřít knihovnu i individuálně. Půjčování knih a časopisů v knihovně je zdarma. Veškeré knižní novinky najdete
na webových stránkách www.rudimov.knihovna.info a nově na nástěnce na chodbě OÚ.
Těm co si už do knihovny cestu našli a chodí na akce moc děkuji, protože bez Vás by to nemělo smysl.
Vaše knihovnice. MD

Knižní novinky:

Webové stránky najdete na: http://rudimov.knihovna.info
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TOP 10 Zajímavost z evidence obyvatel
Deset nejčastěji používaných křestních jmen v naší obci
mužská jména
Josef
Miroslav
Pavel
Martin
Bohumil
Jiří
Karel
Ondřej
Petr
Tomáš

ženská jména
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4

Marie
Ludmila
Kateřina
Věra
Jana
Eliška
Helena
Marta
Michaela
Pavla

11
7
6
6
5
4
4
4
4
4

8.září 2019 proběhly ve Slavičíně slavičínské medové slavnosti, jejichž součástí byla také ochutnávka medů ze Slavičína a okolních obcí. Návštěvníci následně z anonymizovaných vzorků
zvolili pro ně ten nejchutnější.
S potěšením musíme konstatovat, že tím byl zvolen med z Rudimova od pana Stanislava France.
Tímto gratulujeme nejen jeho včelkám za kvalitně odvedenou práci.

Několik momentek z dění v obci

Plán akcí do konce roku 2019







11.10.
říjen
23.11.
11. 12.
14. 12.
24.12.

první schůzka spolku Rudimovjané
lampionový průvod
Kateřinská hodová zábava
Česko zpívá koledy
rozsvícení vánočního stromu v Rudimově (možná změna termínu)
Štědrodenní hokejové klání

Další číslo zpravodaje vyjde v první polovině roku 2020. Veškeré Vaše dotazy, příspěvky a nápady posílejte buď na
e-mailovou adresu: zpravodaj.rudimov@email.cz nebo rudimov@seznam.cz nebo je můžete vložit do schránky u obchodu.
MK ČR E 17515. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Tisk: Obec Rudimov, náklad 130 výtisků
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