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Úvodník
Prázdniny už se přehouply přes polovinu a léto taky už pomalu končí, i když ještě ani
pořádně nezačalo. Letošní červenec stál za houby, slunečných dnů bylo pomálo, za
to ty deštivé se objevovaly častěji, než by jsme si přáli. Děti zlobily, protože je doma
nebavilo sedět a rodiče pomalu ztráceli nervy a přáli si, aby už konečně šli zase do
školy. Brzy se přání rodičů vyplní, ani se nenadějeme a bude 1.září. Nastanou školní
povinnosti, psaní úkolů, tresty za poznámky a špatné známky. No řekněte, nebyly ty
prázdniny přece jenom lepší? Proto přejeme rodičům pevné nervy a šikovné děti a
dětem hodnou a spravedlivou paní učitelku a ať se jim ve škole vše daří.
Takže si užijte zbytek prázdnin a budeme doufat, že srpen nám všem přinese lepší
počasí......
Redakce RZ

Konec prázdnin
Prázdniny už skoro končí, Ráno, když jdem do školy
léto už se s námi loučí,
s hotovými úkoly,
zase začne škola,
sluníčko nás láká ven,
budem sedět doma.
ale my tam nemůžem!

Zasedneme do lavic,
nejde dělat zhola nic.
Celý den se budem učit,
matika nás bude mučit..

Ale když to přežijem,
po škole zas půjdem ven.
Do večera máme čas
na hřišti si užívat.
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Zprávy z Obce
Zastupitelstvo obce Rudimov na svých zasedání konaných ve dnech 6.4.2011, 4.5.2011, 8.6.2011 a 13.7.2011
SCHVÁLILO
•
•
•

•

Žádost na poskytnutí dřevní hmoty na
zhotovení půdní vestavby domu. Obec Rudimov poskytne žadatelům 15m3.
Vstup obce do sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné.
Návrh smlouvy č. 09/2011 na zpracování
dokumentace doplňující průzkumy a rozbory obce Rudimov pro nový Územní plán
Rudimov s panem Ing. arch . Vladimírem
Dujkou.
Vypracování a podání žádosti na poskytnutí dotace v rámci dotační výzvy MAS Luhačovické Zálesí o.p.s. na zvýšení atrakti-

Starostu obce Ing. Stanislava France
projednáním záměru vybudování příjezdové cesty k domu č.p. 55
s majiteli sousedních parcel. A vyřešením majetkoprávních záležitostí
spojených s touto akcí.

VZALO NA VĚDOMÍ
•

•
•
•
•

•

POVĚŘÍLO
•

vity obce a možnost zhotovení bezdrátového obecního rozhlasu.
poskytnutí příspěvku provozovateli obchodu, na částečnou úhradu nákladů na odběr
el. energie v obecním obchodě.
prodej části parc. č. 2155/1 o výměře cca
24 m2 v k.ú. Rudimov (přesná výměra bude stanovena GP) za cenu 25 Kč/m2.
žádost Ing. Petra Bajáčka k pořádání sportovního podniku Rallyshow Uherský Brod
dne 12.11.2011 v katastru obce Rudimov.
smlouvu o dílo s Mikroregionem Luhačovické Zálesí o.p.s. na zpracování žádosti o
dotaci z PRV ve výši 20 000,- Kč

výši odměny od firmy ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140
00 Praha 4, za články v místním periodiku.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

opravu účelové komunikace na „Kakové“
za cenu 126 000,- Kč
Finanční příspěvek za sběr starého železa
pro TJ Sokol Rudimov 12 000,- Kč
smlouvu o poskytnutí podpory č.
D/0562/2011/ŘDP na realizaci projektu
Výměna veřejného osvětlení v obci Rudimov – „LED za Sodík“
pořádání veřejné kulturní akce Lebeda
festival 2011 ve dnech 29.-30.7.2011 v k.ú.
Rybníčky. Pořadatel akce UnArt Slavičín.
Smlouvu o dílo č. SOD VO 005/2011 LED
veřejné osvětlení Rudimov s firmou EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472,
757 01 Valašské Meziříčí.

Kolaudační souhlas vydaný MěÚ Slavičín stavebním odborem ve věci užívání stavby rodinného domu s odchovnou stanicí psů č.p.60 v k.ú. Rudimov.
Udělení grantů z nadace Děti-Kultura-Sport ve výši 15 000,- Kč pro Obec Rudimov a
13 000,- Kč pro spolek mladých hasičů při SDH Rudimov.
zamítnutí žádosti o dotaci z Luhačovického zálesí o.p.s. na rekonstrukci místního rozhlasu.
schválení platby, Regionálního odboru SZIF v Olomouci, Blatnická 1, 772 00 Olomouc, za
Rekonstrukci a přístavbu budovy č.p. 56 na obchod ve výši 951 350 Kč
hospodaření obce k 13.7.2011
Příjmy: 1 552 000,- Kč
Výdaje: 1 635 000,- Kč
Stav B.Ú.: 817 000,- Kč

NESCHVÁLILO
•

prodej pozemků parc. č. 121/1, 2116/1, 2309/1 a 120/1 v k.ú. Rudimov o celkové výměře cca 4500 m2

•

prodej pozemku parc.č. 637 v k.ú. Rudimov o výměře 7393 m2, z důvodu osazení pozemku inženýrskými sítěmi.

•

žádost o zakoupení klimatizace od provozovatele obchodu.

Obec se dočká nového úsporného veřejného osvětlení
V dnešní době, kdy je šetření energií aktuálnější, než kdy jindy, se obec odhodlala učinit krok směřující, nejen ke snížení potřeby energií, ale především ke snížení finančních nákladů na provoz obce.
Nástrojem k avizovanému snižování nákladů by mělo být nové LED osvětlení, které nahradí staré, již
nevyhovující sodíkové výbojky. Stávající systém osvětlení zatěžuje rozpočet obce částkou bez mála 130
tis. Kč ročně jen za provoz, do této částky ovšem není zahrnuta oprava nebo výměna sodíkových výbojek,
které se stářím odcházejí častěji, než by bylo zdrávo. Instalací nového LED osvětlení a jeho ekonomickým
provozem se sníží tyto provozní nároky až o 60%, které mohou být využity jiným investičním směrem. Díky dotaci ze Zlínského kraje ve výši 400 tis. Kč, která pokryje zhruba 60% celkových nákladů, se návratnost
vložené investice pohybuje kolem 4 let. Celou instalaci provede specializovaná Valašskomeziříčská firma
Empesort, práce by měli začít v průběhu měsíce srpna.
Ondřej Šála

Termín svozu komunálního odpadu v druhém pololetí roku 2011
Plasty: 13.7., 23.8., 27.9., 25.10., 22.11., 14.12.
Popelnice každý sudý týden
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Pořízení nového Územního plánu obce Rudimov
Obec Rudimov má v současné době platný územní plán sídelního útvaru, který byl
schválen dne 26.8. 1998. Koncepce tohoto územního plánu již nevyhovuje dnešním
podmínkám a platné legislativě. Z tohoto důvodu a na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů pro katastrální území Rudimov, Zastupitelstvo obce usnesením č.1/2010 ze dne 24.11. 2010 schválilo pořízení nového Územního plánu Rudimov.
Územní plán stanovuje zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot území obce.
Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Z hlediska obce a jejích občanů je nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejné prospěšné stavby, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.
Obec Rudimov požádala dne 29.12. 2010 Městský úřad Luhačovice, odbor stavební jako pořizovatele o projednání
návrhu zadání Územního plánu Rudimov. Projednání návrhu zadání proběhlo ve lhůtě od 29.12. 2010 do 4.2. 2011. V této
lhůtě se vyjadřovaly dotčené orgány, nadřízený organ, ostatní organizace a svoje připomínky a podněty podala i veřejnost.
Zastupitelstvo obce dne 9.3. 2011 usnesením č.6/2011 schválilo zadání územního plánu jako závazný podklad pro zpracování návrhu Územního plánu Rudimov.
Výběrová komise dne 15.3. 2011 schválila po vyhodnocení nabídek Ing. arch. Vladimíra Dujku ze Zlína, jako zhotovitele
Územního plánu Rudimov. Obec Rudimov schválila a podepsala s Ing. arch. Vladimírem Dujkou dvě smlouvy o dílo. První
smlouva – doplňující průzkumy a rozbory obce Rudimov k územně analytickým podkladům pro potřeby zpracování nového ÚP Rudimov ve finanční výši 120 000,-Kč vč. DPH.
Druhá smlouva - zpracování dokumentace Územní plán Rudimov (návrh) ve finanční výši 264 000,- Kč vč. DPH.
V souvislosti s rozhodnutím výběrové komise Podprogramu na podporu obnovy venkova - projekty na zpracování
územních plánů a rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0516/Z16/11, ze dne 29.6.2011 byl projekt „ Uzemní plán
obce Rudimov“ vybrán k poskytnutí podpory Zlínským krajem, a to částkou 184 000,-Kč.
V průběhu projednávání územního plánu mohou občané nadále podávat připomínky a podněty, které budou projednány se zástupci obce a odborně posouzeny projektantem na výrobních poradách. Na základě toho budou zapracovány, či
nezpracovány do územního plánu. Tímto Vás vážení občané seznamuji s dosavadním průběhem a stavem nového pořizovaného Územního plánu obce Rudimov.
Určený zastupitel pro územní plán obce Rudimov – Matula Ludvík
místostarosta

LETNÍKINOVRUDIMOVĚ
V letním období, pokud to počasí dovolí, budeme na výletišti v Rudimově
promítat filmy na velkoplošném plátně.
Termín a čas promítání bude vždy
oznámen místním rozhlasem. Film, který se bude promítat, musí být vždy dopředu určen. Musí se zakoupit originální
DVD nosič daného filmu (200,- až 300,Kč) a zaplatit poplatek Ochrannému
svazu autorskému (cena dle počtu diváků, minimální platba 180,- Kč). Jinak
veřejné promítání filmů není možné. Náklady na promítání uhradí Obecní úřad Rudimov.

Basketbalovýkošna
výletišti
V nedávné době byl u betonového parketu na výletišti
nainstalován nový basketbalový koš. Na koši je možné
hrát s obecním basketbalovým míčem, který je možné
zapůjčit
v kanceláři OU
v úřední hodiny
nebo v otevírací
hodiny obecní
knihovny.
V případě zájmu zapůjčení basketbalového míče mimo
určenou dobu, platí stejný postup, jako při návštěvě stolního tenisu. A stejné pravidlo, jako pro stolní tenis platí i
v případě jakéhokoliv poškození.
Basketbalový koš i míč byl zakoupen a nainstalován díky
dotaci Děti-kultura – sport.
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Obnova višňového a třeš
třešňového sadu
V sobotu 16. 4. 2011 zhruba od 9:30 proběhla další
část výsadby ovocných stromků ve višňovém a třešňovém sadě. Celkem bylo vysázeno 68 ks ovocných
stromů – jedná se převážně o slivoně, dále pak třešně,
višně, hrušně, jedlé jeřabiny. Obnova sadu byla podpořena z fondu Nadace Partnerství – Strom života. V
rámci projektu bylo v obci vysázeno také 65 ks listnatých neovocných stromů – lípa, javor a dub, které
doplní „zelený ráz“ krajiny v okolí obce a omladí klidové pásmo pro zvěř, ptáky a ostatní živočichy, případně
jim poskytnou potravu a ochranu.
Samotné přípravy na výsadbu započaly již někdy koncem února, kdy byly v sadu vybrány poškozené nebo
přestárlé stromy, případně suché větve. Tyto byly
následně vykáceny a větve prořezány na několika
„brigádách“, kterých se zúčastnili členové dobrovolných složek v obci a zastupitelstva. Vzniklý klest byl
uklizen firmou Vágner a dříví bylo odvezeno k sušírně
ovoce a k hasičské klubovně. Před očekávanou výsadbou byly ještě dopraveny nezbytné „ingredience“ ve
formě humusu, vody, kůlů a oplocení a poté mohla
výsadba začít.
Vysázení ovocných stromků proběhlo poměrně rychle
a úderem poledne již byly všechny zasazené, to vše i
díky hojné účasti občanů a dětí z obce. Po posilujícím
obědě od 13:00 začala výsadba neovocných stromů
např. kolem úvozové cesty “od Mikulců do Kruhů“ a
zhruba za 2 hodiny byla akce zdárně dokončena.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří jakýmkoliv dílem přispěli k jejímu zdárnému dokončení,
v neposlední řadě panu Stanislavu Francovi staršímu
(tatovi) za odborný dozor a následnou péči o sad, Farmě Rudimov za technickou podporu a firmě Vágner za uklizení klestu.
Stanislav Franc, starosta
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Obnova polních a lesních cest v obci
Jsme samostatně hospodařící obec, a je třeba, abychom
o náš majetek pečovali co nejlépe.
Zastupitelstvo obce v souladu s tím, s čím šlo do voleb,
počítalo při sestavování rozpočtu s opravami polních a
lesních cest. Po dobu samostatnosti obce se cesty zatím
neopravovaly.
Jedinou výjimkou byl krátký úsek poškozený prudkou
erozní vodou nad sněžnými jámami, kde hrozila pokuta
od kontrolního orgánu.
Ve spolupráci s panem Mikulcem byl vytipován úsek Kaková – Matouchův kříž.
Důvodem je fakt, že v této oblasti se nachází asi 80 - 85%
dřevní hmoty, která již dosáhla mýtního věku a další přírustek hmoty – tedy hodnoty prudce klesá. V těchto místech budeme další léta postupně těžit a bude třeba zajistit únosnou komunikaci, sjízdnou pro odvozní soupravy a
další mechanismy po celý rok. Bylo tedy rozhodnuto každý rok investovat do nejhorších úseků a postupně během
let opravit tuto cestu. Do toho přišla těžba v Pivečkových
lesích. Velké odvozní soupravy se nedostaly ke Kamennému kříži u hlavní cesty a tak začaly jezdit skrze naši
obec přes Kakovou a doslova zlikvidovaly cestu u vysílače
a zničily povrch cesty na Kakovou.

Protože těmito úseky
prochází značená cyklostezka, tudíž hrozil postih
od kontrolního orgánu,
bylo nutno jednat. Urychleně opravit úsek u vysílače, poté podle možností
zpevnit
cestu
k Matouchovému kříži do
slatin a nakonec opravit
asfalt.
Cestu budeme opravovat podle potřeby. Tam, kde je
podklad dostatečně únosný se pouze odstraní měkké
vrstvy a zasypou zásypem. V případě neúnosného podkladu se cesta pomocí výkopů odvodní, a poté bude třeba vytvořit nosný podklad z velkých kusů, které rozloží
váhu vozidel. Horní vrstva bude zásypové kamenivo s
drtí. Postupem času dojde k sesednutí a zhutnění povrchu cesty a bude lépe sjízdná i pro menší stroje.
Práce postupují podle toho, jak se daří zajišťovat levný
materiál pro zpevnění a zásyp.
Pevně věříme, že se nám dílo podaří ke spokojenosti
všech občanů, zatím je však musíme vyzvat k trpělivosti.
Petr Viceník

VítáníobčánkůvRudimově
V neděli dne 1. 5. 2011 proběhlo na Obecním úřadě v Rudimově vítání nových občánků. Kromě nových občánků Rudimova
a jejich rodičů se vítání zúčastnila spousta příbuzných, známých a občanů Rudimova. Protože jsme vítání občánků dělali
v novém složení poprvé, tak doufáme, že se Vám to aspoň trochu líbilo.
Všem novým občánkům Rudimova přejeme hodně zdraví, aby se jim v naší obci líbilo, byli zde spokojeni a aby v naší obci
rádi zůstali. Rodičům přejeme, aby jim jejich děti přinášely jenom radost.
David Poláček

Dne 1. 5. 2011 byli v obci Rudimov slavnostně uvítání:
Claudie Glacová *30. 3. 2010
dcera Kateřiny a Karla Glacových
Sára Sokolovičová *16. 5. 2010
dcera Petry a Juraje Sokolovičových
Eliška Bártová *30. 9. 2010
dcera Kateřiny a Tomáše Bártových
Vojtěch Křížek *14. 12. 2010
syn Markéty a Petra Křížkových
Dominik Koubek *10. 1. 2011
syn Kateřiny Nikolajevy a Martina Koubka
Tereza Plášková * 13. 3. 2011
dcera Věry a Josefa Pláškových
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SDH Rudimov na soutěžích
28. 5. 2011 měl náš sbor tu čest pořádat v místním
sportovním areálu okrskovou soutěž v požárním
sportu. Počasí sice moc nepřálo, ale hasiči jsou na
vodu zvyklí, proto se soutěž i přes tuto nepřízeň konala. Náš sbor se možná i dílem náhody, ale hlavně
po bezchybném výkonu, umístil na fantastickém
druhém místě. Toto umístění je nejlepším výsledkem
našeho sboru na postupové soutěži od roku 2000,
proto není potřeba komentovat následné bouřlivé
oslavy.
Chtěl bych tímto poděkovat všem sportovcům za
vzornou reprezentaci sboru a obce. Mladým hasičům
a jejich vedoucím za ukázku požárního útoku mládeže, dále všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže
a perfektní přípravě areálu. Dále také místnímu TJ za
zapůjčení hřiště a výpomoc při prodeji a organizaci, i
Vy jste součástí tohoto skvělého úspěchu.
V sobotu 2. července se zúčastnilo naše družstvo
pohárové soutěže „O Putovní pohár starosty obce Rokytnice“ na Kochavci. Jednalo se o netradiční požární útok, naše družstvo se v silné konkurenci umístilo na 13. místě.
Ondřej Šála

Před topnou sezónou
Možná si říkáte, že v srpnu upozorňovat na možnost požáru v topné sezóně
je trochu předčasné, ale ona topná pohotovost začíná již od začátku září,
proto si myslím, že je ten pravý čas začít se pomalu zamýšlet, jak nachystat
domácnost na topnou sezonu a jak předejít možnosti vzniku požáru.
Čistý komín je základem bezpečí. Dle vyhlášky č. 111/1981 Sb. si musí každý
majitel domu pravidelně nechat prohlédnout a vyčistit komínové těleso.
Chtěl bych ještě podotknout, že dost lidí neví, že hasiči mohou za špatně
vyčištěný komín, nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a
komínů udělit i desetitisícové pokuty.
Další nebezpečí vzniku požáru hrozí při uskladňování paliva. V těsné blízkosti
kotlů, kamen resp. krbů nesmí být uloženy žádné hořlavé látky, odlétnuté
žhavé částice, například při přikládání, mohou snadno zapálit dřevo, papír
nebo jiné hořlaviny uložené v těsné blízkosti spotřebičů.
Na závěr bych chtěl upozornit, že do kotlů, kamen nebo krbů patří jen určené palivo, spalováním domácího odpadu, plastů a jiných vysoce hořlavých
látek se zvyšuje riziko vzniku požáru.
Nepodceňujte nebezpečí kolem Vás a nebuďte lhostejní ke svému okolí.
Ondřej Šála, preventista SDH
Informace pro rodiče od mladých hasičů:
Pokud by vaše dítě mělo zájem se k nám přidat, tak se ozvěte našim vedoucím.
V srpnu začínáme nacvičovat požární útok.
Bližší informace o termínech na tel.: 775574073, 731822358, nebo přes facebook.
Těší se na vás mladí hasiči.
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TJ SOKOL RUDIMOV
ROZLOSOVÁNÍ 2011/2012 -PODZIM
kolo
datum
den
čas

zápas

poznámka

1.
7.8.
NE
10:15
Tichov - RUDIMOV
2.
14.8.
NE
10:00
Horní Lhota - RUDIMOV
3.
21.8.
NE
16:30
RUDIMOV - Sehradice "B"
4.
28.8.
NE
14:00
Lipová - RUDIMOV
5.
4.9.
NE
16:30
RUDIMOV - Bohuslavice n./Vl.
hřiště-Zádveřice
6.
11.9.
SO
16:00
FC Vizovice - RUDIMOV
7.
18.9.
NE
16:00
RUDIMOV - Petrůvka
8.
25.9.
NE
15:30
Šanov - RUDIMOV
9.
2.10.
NE
15:30
RUDIMOV - Divnice
10.
9.10.
NE
10:00
Jestřabí - RUDIMOV
11.
16.10.
NE
14:30
RUDIMOV - Loučka
12.
23.10.
NE
14:00
RUDIMOV - Tichov
Vážení sportovní příznivci, v srpnu nám začíná nová fotbalová sezóna 2011/2012. Z minulého ročníku do třetí třídy postoupila mužstva Nedašovy Lhoty a Poteče. K nám do soutěže spadlo mužstvo Šanova a byly k nám přiřazeny FC Vizovice. Dále
se soutěže odstoupilo mužstvo Dolní Lhoty „B“.
V nové sezóně by mělo zůstat mužstvo ve stejném složení jako na jaře. Takže i s hráči Filipem Haragou a Zdeňkem Otavou.
Dále se prodloužilo hostování Aleše Poláčka z Lipové. Dalším novou posilou pro letošní sezónu by měl být Juraj Sokolovič.
Všechny Vás srdečně zveme na naše zápasy v nové sezóně a věříme, že budeme předvádět stejný fotbal jako na jaře (snad
kromě zápasu v Poteči).

Ohlédnutí za oslavami 75. výročí založení fotbalu v Rudimově
Na začátku července se uskutečnily menší slavnosti 75. výročí založení fotbalu
v Rudimově. Počasí nám moc nepřálo, takže z naplánovaných akcí se některé
neuskutečnily. V sobotu 2. 7. 2011 se uskutečnil sportovní dětský den, který se
snad dětem i rodičům líbil, poté následoval zápas starých pánů Rudimova a Petrůvky, kdy všichni účastníci byli nadmíru spokojeni a už se těší na další podobný
zápas. Sobota poté pokračovala volnou zábavou v doprovodu diskotéky
s videoprojekcí na Jankulce.
Dále se mělo pokračovat v neděli tradičním turnajem, který byl kvůli nepříznivému počasí zrušen.
V pondělí 4. 7. 2011 měla být na výletišti zábava se skupinou Tempo, ovšem díky
počasí jsme museli zvolit takzvanou „mokrou variantu“ a přesunout akci do hospody u Plášků. Zde bychom chtěli moc poděkovat paní Pláškové za rychlé vypůjčení místní hospody. Dále děkujeme „Kačerovi“ za přichystané speciality na grilu,
které se obzvlášť velmi povedly.
Věříme, že se Vám i přes náhradní varianty oslavy líbily a budeme se těšit na další
podobné akce.
David Poláček

UPOZORŇUJEME, ŽE FOTBALOVÝ TRÉNINK PRO DĚTI BUDE NADÁLE POKRAČOVAT A TO VŽDY V PÁTEK OD
17:30 HODIN NA JANKULCE.
(trenérem pro dětské tréninky je Patrik Červeňan)
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Rozšíření služeb v rámci projektu E-Box
Vážení občané, dovolte mi Vás informovat o rozšíření služeb v rámci projektu E-Box. Na
stávající sběrnou nádobu, která je umístěná v interiéru budovy Obecního úřadu, byla nově
nainstalována schránka sloužící ke sběru baterií a akumulátorů. Kromě ekologického a ekonomického řešení sběru vyřazených drobných elektrozařízení bude nyní stejnou formou
vyřešen i sběr baterií a akumulátorů.
Věříme, že se Vám systém sběru vyřazených drobných elektrozařízení prostřednictvím Eboxu osvědčil, že Vám usnadňuje možnost odevzdávání drobných elektrozařízení a zároveň
rozšiřuje podvědomí o nutnosti jejich třídění. Také doufáme, že stejnou funkci poskytne i
schránka na baterie.
Co je tedy možné vhazovat do E-Boxu? Jsou to:
• Telefony a příslušenství
• Hračky
• Herní konzole
• Přehrávače
• Rekordéry
• Ovladače

•
•
•
•
•
•

Počítačová příslušenství
Nabíječky
Adaptéry
Kancelářskou techniku
Fotoaparáty
Videokamery

Nově jsou to:
• Baterie a akumulátory

Jak jsme šetřili životní prostředí v roce 2010
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Recyklace – cesta k úsporám i ochraně ži
životního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že mají zájem o své
životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství
doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky
zpracovat již více než 100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých
chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu.

Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování elektroodpadu staraly obce
samy, od roku 2005 se mohly začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat
zpětný odběr a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil
starostí, současně jim začal šetřit finance, které dříve
musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let
ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru, aby jej
svým občanům co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke
správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly.
ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy

sběrných dvorů, na
pořízení mechanického, či elektronického
zabezpečení
sběrného místa či
pořízení prostředků
na sběr malých nebo
uskladnění velkých
spotřebičů. Jen v
roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř
2 miliony korun na
podporu 70 projekt.

Významná je také úspora surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení
se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat
těžbou. Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 216
kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků ELEKTROWIN
sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své činnosti ušetřil více než 609 000 MWh elektřiny, což je průměrná
roční spotřeba více než 76 000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu uhličitého, který
je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun
C02. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše životní prostředí!
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Copřipravujemenasrpen

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a začátek školního roku se neodvratně
začal přibližovat. Abychom dětem konec prázdnin zpříjemnili, tak jsme si stejně
jako v loni připravili ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Rudimov odpoledne
na myslivecké chatě, které zakončíme stezkou odvahy. Konečný termín akce
bude upřesněn podle počasí, které je tyto prázdniny opravdu nevyzpytatelné.
Pokud by nám to počasí dovolilo a vrátilo by se léto, tak bychom pro děti připravili i stanování na hřišti na Jankulce. O termínech obou akcí vás budeme včas
informovat.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme dětem i rodičům krásný zbytek prázdnin.
Lenka Kratěnová

Jako každý rok v Rudimově, tak i letos, patřil poslední víkend v červenci tradičnímu festivalu Lebeda. Festival nabídl různé
hudební styly i další doprovodný program.
V pátek na hlavním pódiu zahájili program skupina Garret Joy, následovaly kapely Babolam, TOiTO!, Vypsaná Fixa, Vltava a
SilesiJAH All Stars.
Vypsaná Fixa všechny návštěvníky pořádně roztančila, u skupiny Vltava se trošku zklidnili a jen se pohupovali do rytmu
hudby a SilesiJAH All Stars zakončila páteční program pořádným reggae, na které pařili snad všichni, které ještě nezlomil
spánek nebo jiné společenské události.
V sobotu odpoledne dostal prostor BIO stage. Žongléřské vystoupení Čendy Pokorného pobavilo všechny návštěvníky,
čekající na další hudební skupiny. Příznivci lidovek si mohli zazpívat s cimbálovkou Mladá Jasenka. Kvalitní folk předvedl
návštěvníkům písničkář Dušan Trličík a hudební program v BIO stanu ukončil legendární bubeník Pavel Fajt.
Sobotní program na hlavním pódiu spustila kapela Ukulele orchestra jako Brno, přijeli se zpožděním, ale následně nám to
všem vynahradili svým parádním vystoupením, do kterého se vrhli s nadšením a energií. Program pak pokračoval skupinou
Jazzzubs, Kobent, Nšoči, Znouzectnost, Billy Barman ze Slovenska a festival
ukončila kapela Hybrid club, která už hrála jen pro otrlé, kterým nevadil vydatný
déšť a pokročilá hodina.
V pátek i v sobotu v Pohon stanu řádili DJs, kteří svou elektronickou hudbou
strhli i návštěvníky, kteří tento typ hudby nijak zvlášť nevyhledávají.
Návštěvníci si krátili prodlevy v programu tím, že posedávali u ohně nebo u piva
s kamarády, anebo polehávali ve stanu a nabírali další energii na večerní pokračování festivalu. Špatné počasí, které pořadatelům dělalo vrásky na čele, návštěvníky nerozhodilo, každý se zahříval po svém, buď se pořádně oblékl anebo
se zahřál kalíškem něčeho ostřejšího.
Ti, kteří jezdí každý rok, už ví, že tradiční výbavou festivalu je nepromokavá
bunda nebo pláštěnka a pořádné obutí, jako jsou „gumáky“ nebo „goráče“. Ty,
které to nenapadlo, tak se do příště určitě pořádným oblečením a obuví vybaví.
Pořadatelé byli letos na špatné počasí připraveni, zásoba pilin byla vždy po ruce,
a proto bahno nebylo rozšlapané úplně všude (teda aspoň hned od začátku). A
s jídlem byli návštěvníci více než spokojeni. Párek v rohlíku, guláš, cigáro
z udírny, klobása nebo steak z grilu přišlo vhod v každou denní i noční hodinu.
Pro ty, kteří zrovna maso moc nemusí, tam byl nachystán vege stan se samými
dobrotami. Po ránu byli zase vděční za čaj nebo kafe a za čerstvé pečivo.
Děkujeme pořadatelům i návštěvníkům za skvělou atmosféru a za rok se zase
těšíme na další festival v podobném duchu.
Svatava Koňaříková
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Informační mapy Luhačovického
zálesí
Na Obecním úřadě si můžete zakoupit informační mapy
Luhačovického zálesí vydané firmou DAPA Prostějov.
Cena jedné mapy je 30 Kč.

Problém s cyklisty na výletišti u OU
Prosíme děti, aby nevjížděly na travnatou plochu výletiště za mokra a neničily tím práci svých rodičů, kteří ji dobrovolně a ve svém osobním volnu renovovali. Zároveň
prosíme rodiče, aby svým ratolestem domluvili.
Děkujeme ZO

CosechystávRudimově

11

Foto ze zápasu staří páni Rudimov vs. Staří páni Petrůvka

Foto z okrskové soutěže v Rudimově: nejmladší hasiči z Rudimova na startu požárního útoku
<-Foto ze stavění
máje – závěrečná
opékačka.

Foto z pohárové
soutěže na Kochavci
Rudimov v akci->

Další číslo zpravodaje výjde 11.2011, uzávěrka bude 11.2011. 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 110 výtisků
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