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Úvaha

D

ětem skončily prázdniny, začala škola a počasí už
nasvědčuje tomu, že se blíží podzim. Ranní mlhy
se válejí krajinou a teploty, hlavně ty ranní,
nevěstí nic dobrého. Letos jsme si opravdu hezkého
počasí neužili. Ani sama příroda se s tím vyrovnat
nedokáže. Nejen že se neurodilo brambor, takové střídání
teplot a spousty deště pokazilo všechno. Časté přepršky
ničí jablíčka, které praskají a na švestkách někde visí
jenom kostky. Rozpraskalo opravdu hodně ovoce. Nyní
to zahnívá a to není dobré ani na vaření povidel, ale ani
do bečky na kvas.
A když nebudou povidla, nebudou koláče. A když nebude
kvalitní kvas, nebude dobrá slivovice, a když nebude
slivovice, nebudou písničky.
Že by v naší dědině opravdu bylo tak smutno, co říkáte?
Ještě štěstí, že dobrou náladu lidí by nemělo zkazit nic.
Ani nedostatek slivovice, ani mizerní politici. Sice si
myslím, že by to chtělo „Jánošíka“, který bohatým bral a
chudým dával. Ale to je jen v pohádkách nebo pověstech.
Realita je jiná. Tak co smutný být, nic nemít, proč?
Dobrou náladu bychom neměli ztrácet tak lehce. To je
jediné, co nás nic nestojí. Úsměv pro souseda, úsměv pro
děti a dobré slovo pro všechny.
Věra Dvorská

Poděkování
Vracím se k povodním, které začátkem měsíce srpna letošního roku postihly obce na Liberecku. Byla vyhlášena
humanitární sbírka občanským sdružením Korunka Luhačovice ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje pro obec Hejnice a ostatní okolní postižené obce v zaplavené oblasti. Po výzvě se do této
materiální sbírky zapojili ve velké míře občané naší obce společně se Sborem dobrovolných hasičů Rudimov.
Solidarita našich spoluobčanů byla velká. Organizátoři odhadli humanitární pomoc ze všech míst zhruba na 700
tisíc korun. Naše obec s 250 obyvateli se podílela odhadem ve finanční výši 15 tisíc korun. Chci Vám touto
cestou upřímně poděkovat za pomoc občanům zaplavených obcí. Tlumočím i zde velké uznání a poděkování
občanům obce Rudimov od starosty města Luhačovice PhDr. Františka Hubáčka, občanského sdružení Korunka
Luhačovice a od starostů postižených obcí Hejnice, Raspenava a Bílý potok.
Matula Ludvík, starosta

Svoz separovaného odpadu ve žlutých a oranžových pytlích:
11. října, 8. listopadu, 6. Prosince 2010
Svoz popelnic probíhá každý sudý týden v pondělí.

Zprávy z Obce
15. 6.
- Pan Miroslav Mikulec informoval, o škodách
způsobených bouřkou dne 12.6. Množství polomu a
vývratu je cca 500 m3. Předpokládaný termín zpracování
je do konce srpna 2010.
- ZO schválilo odložení podpisu smlouvy s firmou Ageris
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace (oprava
malé vodní nádrže – splavu) do doby zpracování odběru
a analýzy sedimentu za předpokládanou cenu 11.100,-Kč
- místostarostka obce informovala majitele pozemků
v Čupech o nutnosti vyčištění odvodňovacího kanálu.
Informace byla předána ústně, v případě, že majitele
neuvedou kanál do odpovídajícího stavu, bude zaslána
písemná výzva
- ZO vzalo na vědomí vyjádření Lesů České republiky s.p.správa toků k sesuvu břehu potoka Třešňůvka u domu
čp.32 a k levostrannému přítoku Třešňůvky u domu
čp.92. V souvislosti s domem čp. 92 a jeho ohrožením
v případě přívalových dešťů zatopením, bude zpracována
kalkulace na zhotovení ochranné zídky nad domem
čp.92.
- ZO vzalo na vědomí Oznámení o pořádání kulturní akce
Lebeda festival 2010 v katastru obce Rudimov, místní
část Rybníčky, v termínu od 30.7. -.1.8.2010.
- ZO vzalo na vědomí finanční náklady spojené s čištěním
kanalizace pod obecní silnicí nad domem čp. 92
provedeným firmou Blapic za cenu 2 500,-Kč
- ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2009
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je:
I.
Hospodaření obce Rudimov za rok 2009
II.
Plnění rozpočtu obce Rudimov za rok 2009
III.
Finanční vztahy rozpočtu k jiným rozpočtům za
rok 2009
IV.
Přezkoumání hospodaření obce Rudimov k 31.
12. 2009
Příloha č.1 Pohledávky obce Rudimov k 31. 12. 2009
Příloha č.2 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Rudimov za rok 2009
-Volby do Zastupitelstva obce Rudimov:
Ve smyslu §67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., (o
obcích) tj. o počtu členů zastupitelstva obce, které má
být voleno dne .15.a 16.října 2010, Zastupitelstvo obce
Rudimov schválilo počet členů zastupitelstva obce pro
komunální volby 20l0 na 7 členů.
-ZO schválilo provedení výměny drátového vedení za
kabelové 2xNFA2x v lokalitě hřiště. Výměna bude

provedena firmou PERFECT spol. s r. o. se sídlem Zlínská
230, Otrokovice za předpokládanou cenu 17 400,-Kč
-ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku pana Jiřího
Kubíčka na provedení prací, a to:
- odvodňovací kanál v délce 40 m nad obecní cestou pod
Čupy za cenu 52.300,-Kč
- držák na basketbalový koš na Výletiště za cenu 9.300,Kč
- rast na kanál o domu Vágnerových za cenu 24.300,-Kč

10. 8.
- Vykácení stromů nad domem manželů Daňkových čp.
20 bude provedeno v době vegetačního klidu a vykácení
provede SDH Rudimov.
- ZO schválilo finanční příspěvek na Rudimov čp. 11 na
zhotovení protlaku pro vodovodní přípojku pod obecní
cestou. Příspěvek bude poskytnutý ve výši 50%
skutečných nákladů.
- ZO vzalo na vědomí žádost majitele domu čp. 69 o
odstranění závady. Majiteli bude doporučeno připojení
k obecní kanalizaci a navýšení vjezdu do stodoly. Dále
budou ze strany obce zjištěny možnosti řešení svedení
dešťové vody mimo pozemek majitele.
- ZO vzalo na vědomí informace MLZ k realizaci naučné
stezky a navrhlo umístění informačního panelu na
Jankulce.
- ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na
humanitární sbírku pro zatopenou obec Hejnice na
Liberecku. Sbírku pořádá občanské sdružení Korunka
Luhačovice. Z finan. příspěvku bude nakoupena hmotná
pomoc. Se sbírkou budou seznámeni občané Rudimova.
- ZO se seznámilo s návrhem projektové dokumentace
„Stavební obnova chodníků v obci Rudimov“, dále i
s předpokládaným finančním rozpočtem akce ve výši
3 184 tis.Kč vč. DPH. Projektovou dokumentaci
zpracovává GISarch studio, s.r.o., Pod Leštím 317,
Luhačovice.
- ZO schválilo odkoupení pozemku parc.č. 91/6 kú
Rudimov o výměře 548 m2. Pozemek bude odkoupen
z důvodu dlouhodobého užívání obcí.
- ZO schválilo opravu svážné lesní cesty a vodní příkopy
v místní části Prokšov. Opravu provede firma Pavel
Mrázek, se sídlem Rudimov čp. 116 za cenu 20.670,-Kč
- ZO schválilo prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku
na veřejně prospěšné práce v obci o jeden měsíc, tj. do
31. 10. 2010. Dále schválilo na veřejně prospěšné práce
v obci na období 1.9 – 31.10. 2010 další 2 pracovnice.
- ZO vzalo na vědomí plnění rozpočtu k 8.8.2010:
příjmy ………… 1 591 000,-Kč,
výdaje ………… 2 551 000,-Kč

Poděkování
Chci poděkovat těm, kteří vyhověli žádosti v minulém zpravodaji a ořezali přerostlé větve nad chodníky.
Jarmila Kubíčková

KERAMICKÁ POPELNICE
PRO OBČANY RUDIMOVA
V sobotu 28.8. jsem se zúčastnila
slavnostního předání keramické
popelnice za třídění odpadu, jako je
sklo, papír, kartony a plasty. Na
Obec došla pozvánka na tuto akci.
Netušila jsem, které místo jsme
získali, v průvodním dopise bylo
psané, že jsme se umístily na
jednom z prvních 5-ti míst.
Vyhlášení začalo ve 3 hodiny
odpoledne. Naštěstí přestalo pršet.
Začalo se vyhlašovat od obcí do
500 obyvatel. Tam patřila i naše
obec. Jako první bylo vyhlášené 5.
místo. Tam jsme se umístili také
my. Před každým vyhlášením
jména obce, bylo místo, kde se
rozkládá, popsáno. Když slyšíte, jak
hezky bylo o Vaší obci napsáno, tak
je Vám jedno na kterém místě jste,
hlavně, že se o Vaší obci mluví
v souvislosti s takovou akcí. Toto
umístění by mělo být výzvou pro
další zastupitelstvo, aby byl
vybudován „kulturní“ sběrný dvůr.
Někteří tvrdí, že je to zbytečné, že
pak lidé budou házet odpady do
příkop. Proč to někteří hned
odsoudí, aniž by se to aspoň
zkusilo? Co takhle heslo „podle
sebe soudím tebe“? Ale právě toto
umístění svědčí, že v naší obci
máme hlavně slušné lidi, pro které
není problém roztřídit odpad a
donést ho do sběrného dvora. Firmy
by měly ze zákona buď mít
uzavřenou smlouvu s obcí nebo
městem, nebo prokázat, kam odpad
vyváží. To se dá všechno ze smluv
a faktur o uložení odpadu zjistit,
zda tak činí. Toto je ale věcí
kontrolních orgánů.
Chci tímto poděkovat všem
občanům, kteří se zapojili do tohoto
systému třídění. Dále bych chtěla
vyzvat ty, kteří hází čisté igelity,
umělou hmotu a polystyren do
kontejneru u úřadu nebo dokonce
tyto odpady pálí, ať si vyzvednou
na Obecním úřadě žluté pytle a
dávají tento odpad do nich. To
samé platí o kartonech od mléka a
džusu, na to máme na úřadě
k vyzvednutí oranžové pytle. Dále
sklo,
několikrát
se
našlo
v kontejneru na objemný odpad u
úřadu, i když tam jsou kontejnery
na sklo. Kdyby někteří nebyli
pohodlní a to co spálili nebo hodili
do kontejneru u úřadu radši

roztřídili, tak jsme mohli být na některém z prvních 3 míst. Tyto místa jsou
oceněny finančně: 10000,-, 20000,-, 30000,-. Věřím, že v následujícím období
přibude těch, kteří se připojí k poctivému třídění odpadů a obec se zařadí na
některé z prvních 3 míst. Děkuji těm, kteří tak činí a šetří tak peníze obecního
rozpočtu, protože jedno vyvezení kontejneru na objemný odpad stojí obec
v průměru 2800,- Kč.
Jarmila Kubíčková

Keramická popelnice
Staré Město – Populární ocenění „O keramickou popelnici“ předali počtvrté
v historii zástupci Zlínského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. obcím a městům v
regionu, jejichž občané nejlépe třídí odpad. Ceremoniál, který proběhl 28. srpna
2010 ve Starém Městě, je součástí krajské informační kampaně „Třídění je styl“,
zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích. Hodnocení
probíhalo ve třech kategoriích – obce do 500 obyvatel, obce nad 500 obyvatel a
města a oceněno bylo vždy prvních 5 ve své kategorii. První místo v kategorii měst
obsadily Kunovice, následované Rožnovem pod Radhoštěm a Valašskými
Klobouky. V kategorii obcí nad 500 obyvatel patří první příčka obci Záhorovice,
druhé místo obsadila obec Šumice a třetí skončily Žalkovice. Nejlepší mezi
malými obcemi do 500 obyvatel jsou Kelníky, druhé místo patří Skašticím, třetí
obci Haluzice, čtvrtá Kyselovicím a páté místo obsadila obec Rudimov.
„Spolu s věcnou cenou získali vždy nejlepší tři i finanční odměnu. Ocenění má
zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany
maximálně podporovat,“ uvedla na předávání krajská radní Hana Příleská (ČSSD).
Na každého občana vítězných Kunovic, které obhájily loňské prvenství v kategorii
měst, připadá více než 51 kilogramů vytříděných odpadů – tedy papíru, plastu, skla
a nápojového kartonu. U obce Záhorovice, která obsadila první místo v kategorii
obcí nad 500 obyvatel, dosahuje průměr množství vytříděného odpadu na občana
téměř 38 kilogramů. V obci Kelníky, která zvítězila mezi obcemi do 500 obyvatel,
vytřídí každý občan průměrně takřka 57 kilogramů odpadů.
Celkově je možno říci, že nejlepšími třídiči jsou jednoznačně malé obce do 500
obyvatel, kdy i pátá obec Rudimov dosáhla výtěžnosti téměř 41 kg na obyvatele a
rok. Navíc mezi malými obcemi dosáhla nejvyššího množství vytříděného skla 20
kg na obyvatele a rok a byla třetí v množství vytříděného nápojového kartonu 1,44
kg – v této komoditě byly první Haluzice s množstvím 1,86 kg na obyvatele a rok
a druhé Kelníky s množstvím 1,45 kg na obyvatele a rok. Rudimov zaostává
v množství vytříděného papíru - 9,97 kg na obyvatele za rok, kdy v ostatních
srovnatelných obcích se toto množství pohybuje od 24,01 kg – Obec Skaštice,
21,79 kg – Kyselovice, 20,188 kg - Obec Kelníky až po 15,62 kg - Obec
Haluzice. Podobná situace se opakuje u plastů, kdy Rudimov vytřídil 9,47 kg na
obyvatele a rok oproti 17,78 kg – Obec Haluzice, 17,18 kg – Obec Skaštice, 16,19
kg – Obec Kelníky a 12,91 Obec Kyselovice. Jak je vidět v těchto dvou
komoditách se v obci Rudimov skrývají značné rezervy. Umístění na 5. místě
mezi 101 obcemi ve své kategorii je ale i přes to obrovským úspěchem a
zároveň motivací pro občany, aby společnými silami dosáhli toho, že v příštím
roce Obec Rudimov stane mezi prvními třemi.
Ing. Jana Káčerová
Oddělení technické ochrany prostředí a energetiky, Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Zlínského kraje

Mladí hasiči byli na první soutěži
Tak máme za
sebou
první
soutěž. Zúčastnili
jsme se jí v neděli
29.8. v Hřivíném
Újezdě
„O
putovní
pohár
starosty
SDH“.
Protože
děcka
byly úžasné, a to mi určitě potvrdí všichni
Rudimovjané, kteří se přijeli za námi
podívat, tak ji pojďte s námi prožít znovu:

Tak je tu očekávané nedělní ráno. Noc
nebyla
příjemná,
protože
každý
z účastníků přemýšlel, jak to všechno
dopadne. Rychle nachystat hasičskou
výbavu, hadice, rozdělovač, savice atd.,
pak se rychle naobědvat ať stihneme sraz
v 10:30 u hasičárny. Všichni jsou
dochvilní. Super, tak ještě zkontrolovat
mašinu, radši dolijeme benzín a můžeme
vyrazit. Ještě se musíme s Martinem
stavit na benzince pro doping (jo ti
kuřáci, také bez té cigarety nemůžou být)
a jedem směr Hřivínův Újezd. Dojedeme
na místo v domnění, že hasičské auto a
druhé osobní už tam jsou. Ku podivu
jsme první. Kde máme zbytek? Tak volám
Majce, kde jsou. „Čekáme vás na
benzince v Luhačovicích“, odpověděla.
Tak se nás nedočkali. Ty jo, toto začíná! A
Kde je Bob s děckama? Volám Barči. „Už
jsme v Kaňovicích.“. To byla záhada, kde
se zdrželi? „Těch tlačítek na palubní
desce v hasičském autě bylo nějak moc a
omylem jsem jedno zmáčkl a auto
nechtělo jet. Tak se rychle musel sehnat
Petr K., aby to dal do pořádku.“ Konečně
vyjeli a museli se stavit ještě pro naftu,
neboť časté ježdění na trénink s ní
v nádrži zahýbalo. Tak jsme tu konečně
všichni. Majka jde se závodníky
obhlédnout cvičiště a seznámit se s
nástřikovými terči. Já jdu nahlásit dvě
družstva do pořadníku. Mladší půjdou
jako 12. a starší jako 15. v pořadí. Tak to
je super, družstev je tu málo, tak to
děcka budou mít i pohár za účast a
budou spokojeni (to jsme netušili, že
ještě za námi dojede dalších 13 družstev).
Blíží se začátek a dojeli nás povzbudit
rodinní příslušníci i s velitelem SDH
Rudimov Petrem a jeho manželkou. Tak
to abychom neudělali ostudu. Počasí je
všelijaké, hned prší, hned je pěkně.
Nastupuje první družstvo. Dokončí útok s
časem 14,74 s. Děckám málem vypadly
oči s důlků, když viděli na časomíře, jak
byly rychlí. A už to začalo: „Na ně
nemáme! My to nikdy nedokážeme….!“

„Ale děcka, vždyť jste tu poprvé, oni cvičí
už několik let. Vy to dokážete! V klidu
uděláte útok a bude vše v pohodě.
Nemusíte hned být první.“ Nervozita
panovala snad u každého z nás. Děckami
počínaje a dospělými konče. Ještě se řeší
problém s rozdělovačem. Náš nápaditý
velitel SDH nedělá nadarmo velitele.
Stačilo sehnat šroubovák křížák, to zajistil
Bob, a problém byl vyřešen. Tak máme
jednu starost z hlavy a můžeme být
trochu v klidu. Děcka se rozcvičují, ještě
povinně každý vyčůrat a jdeme na to, už
jsme na řadě. Začínáme chystat základnu.
Ještě v mezičase řeknu hlavnímu
rozhodčímu, že děcka jdou poprvé
soutěžit (v koutku duše doufám, že na to
bude brán ohled). I místní hlasatel
oznámil, že soutěžíme poprvé. Všichni
účastníci závodů se na nás přišli houfně
podívat. Začínají mladší žáci, je jich jen 5,
jsme rádi i za ně, i když by jich mohlo být
víc, aby byly rychlejší. Míša Andersová,
Štefan, Davídek, Míša Lukáš a Natálka.
Hasičskou mašinu obsluhuje strojník z řad
dospělých, Martin Chytrý (ještě že osud
tomu chtěl a poslal nám ho, jinak
bychom
ani
nenacvičovali,
DÍKY
MARTINE!, ono se ti to všechno v dobrém
vrátí!). Strojník vždy při startu stojí u
mašiny, ale náš Martin je solidární
s děckama, tak s nimi běží ze startovní
čáry. Hlavní rozhodčí se tomu divil, my
jsme naň kývli, že to je v pořádku. Znáte
Martina, je to malý velký muž, málem se
mezi těma děckama ztratil. Tak je
odstartováno. Všechno jde v pohodě.
Všichni trneme, zda se podaří
sešroubovat všechny hadice, hlavně u
Davidka jsme měli obavu, protože je to
nejmladší člen družstva, dnes žák 1. třídy,
a musí našroubovat velkou hadici na
rozdělovač. Super, všechno vyšlo, už
roztahují hadice. Voda už se tlačí
hadicemi. Ale problém! Z rozdělovače se
odpojila jedna hadice na pravý proud.
Všichni upřeně hledí, co bude. Někdo
zavolá: „Davide, spojte to!“ Davidek se
duchapřítomně
vrací
k rozdělovači,
zastaví ventil, aby tam netekla voda a
hadice se dala dobře napojit. To už mu
přišel na pomoc Štefan. Připojili hadici a
Davídek pustil ventil, aby mohla téct
voda a útok byl dokončen. Všichni bez
rozdílu co byli na hřišti, jim tleskali. Je až
neuvěřitelné, že ten nejmladší, tak
pohotově zareagoval a díky němu byl
útok dokončen a družstvo nebylo
diskvalifikované.

Tak čekáme na start starších žáků.
Nervozita opět stoupá. Vše je připraveno
na základně. Na startu jsou Barča,
Kryštof, Rostik, Míša Chytrý, Sabča, Míša
Sahajová a Stanik. Tentokrát si hasičskou
mašinu děcka obsluhují sami. Kontrolní
otázka rozhodčího, zda Stanik může ještě
závodit ve starší kategorii. „Ještě do
konce srpna může.“ START! Všechno je
dobře spojeno. Hadice jsou už roztáhlé,
akorát vodě se moc do hadic nechce. Čas
30,44s je zařadí na 12. místo ze 14-ti
družstev. Mladší se umístili na 13. místě
ze 14-ti družstev. Dnes nezáleží, na
kterém místě skončili, ale záleží na tom,
že už konečně začali soutěžit a že se
zúčastnili. Na to, že to dnes pro ně byl
„křest vodou“, tak byli pro nás ti nejlepší.
Sice pohár nezískali, ale nějaké dobroty
za účast dostali. Plni nových dojmů a
spokojenosti se vracíme domů. Je
potřeba tento úspěšný začátek oslavit.
Majka se zastavuje v obchodě a kupuje
dětské šampáňo. Na výletišti po příjezdu
máme sraz a jdeme to společně zapít.
Ještě malá porada, zda pojedeme v pátek
3.9. v 7 večer na noční soutěž mladých
hasičů do Záhorovic a v sobotu do
Ludkovic. Jednohlasně ano. Tak to budou
poslední 2 soutěže v tomto složení.
Stanik přechází do dorostu a Míša
Andersova do starších žáků. Do mladších
nám přibude Šimon. Tímto bych chtěla
oslovit rodiče, jestli chtějí, aby jejich dítě
chodilo
do
hasičského
kroužku
v Rudimově, samozřejmě s tím musí
souhlasit i dítě, tak budeme rádi, když se
nám co nejdřív nahlásí, ať je můžeme
zaregistrovat a zaplatit mu pojistku.
Co říct závěrem? Někdy děti, hlavně ty
malé, podceňujeme, ale po této
zkušenosti si troufám říct, že pokud dítěti
věříme a dáme mu šanci to zkusit a dítě
vidí, že jeho snaha má smysl, tak udělá
vše pro zdárný průběh celé akce. Někteří
nám říkali, jestli to má smysl, posílat malé
děcka na soutěž. MÁ!! I když jich máme
minimální možný počet 5, tak má. A oni
opravdu mají zájem. Byli jsme tam asi
jediní, kteří mají tak malý počet dětí
v družstvu. Záleží také na rodičích, jestli
chtějí, aby se jejich děti všestranně
rozvíjely a zapojovaly se do kolektivu, ať
se to týká kroužků nebo různých
dětských dnů, které se pořádají v naší
obci. Tímto děkuji rodičům, kteří nám
věří a své děti v této činnosti podporují,
nebo se aktivně podílejí na zajištění
činnosti kroužku.
Jarmila Kubíčková

První hasičské soustředění mladých
dobrovolných hasičů
Dne 14. a 15. srpna 2010 jsme absolvovali dvoudenní
soustředění na Ploštině.
Cílem tohoto výletu bylo naučit mladé hasiče orientovat
se v přírodě pomocí buzoly s mapou, pochodovat a
procvičovat vázání uzlů.
Program jsme zpestřili návštěvou památníku z druhé
světové války a muzea, kde nám paní Božena Húšťová
poskytla podrobný výklad z vlastních zážitků z války. Po
návštěvě muzea jsme se vydali na nejvyšší horu
Vizovických vrchů Klášťov.
Podvečerní čas jsme si oživili kolektivní hrou „Na jedlíka“,
při které bylo spoustu legrace. Večer nechybělo ani
zpívání s kytarou při táboráku. A když na všechny padla
únava, odebrali jsme se do stanů. Pro některé to byla
první noc v přírodě bez rodičů. Ráno nás probudil drobný
deštík. Po snídani jsme pochodovali, aby nám lépe
chutnal oběd. Nastal čas odjezdu domů. Plní zážitků a
hezky prožitého víkendu jsme si slíbili, že nebyl poslední.
Ráda bych poděkovala vedoucím a všem, kdo pomohli s
organizací této skvělé akce.
Barbora Andersová

Momentky ze soutěže v Rokytnici

HURÁ, MÁME POHÁR!!!!!!!!!
Dne 12.9. jsme se nečekaně dostali na ještě jednu
hasičskou soutěž. Konala se v Rokytnici a my jsme
tam byli pozvaní na tzv. divokou kartu. Soutěžili tu
nejlepší družstva z celého Zlínského kraje, z každého
okresu 6 družstev. Soutěžilo se opět v požárním
útoku a pak ve štafetě dvojic. V útoku se hodně
zlepšili, starší to zvládli za 22,96s (1. místo to mělo
za 12,96s)a mladší za 30,75s (1. místo 14,53s). Pro
děcka to byla velká šance vidět ty nejlepší.
Podmínkou bylo sehnat ještě 2 děti do mladších, ať
máme minimálně po 7 žácích v každém družstvu
(výhodou je, když má družstvo 9-10 žáků). To se
podařilo díky zájmu rodičů a dětí. Tentokrát si děcka
dovezli 2 poháry, každé družstvo jeden za účast a
velké koše cukroví i se šampaňským. Ti, co byli ten
večer v hasičské klubovně, se nestačili divit oslavě,
která se tam konala.
Jarmila Kubíčková

TJ SOKOL RUDIMOV
kolo datum
čas
zápas
výsledek
poznámka
1.
8.8.
16:30
Divnice – RUDIMOV
1:1
2.
15.8.
16:30
RUDIMOV – Horní Lhota
1:2
3.
22.8.
10:15
Tichov – RUDIMOV
1:3
4.
29.8.
16:30
RUDIMOV – Bohuslavice nad Vláří
3:1
5.
5.9.
volno
volno
6.
12.9.
16:00
RUDIMOV – Sehradice „B“
6:0
7.
19.9.
14:00
Nevšová „B“ – RUDIMOV
2:2
hřiště Lipová
8.
26.9.
10:15
Dolní Lhota „B“ - RUDIMOV
4:0
9.
3.10.
15:30
RUDIMOV – Jestřabí
5:1
10.
10.10.
15:00
Nedašova Lhota – RUDIMOV
11.
17.10.
14:30
RUDIMOV - Petrůvka
12.
24.10.
14:00
Loučka - RUDIMOV
13.
31.10.
13:30
RUDIMOV - Poteč
14.* 31.10.
13:30*
RUDIMOV – Divnice
*
*první jarní kolo, hraje se pouze za příznivého počasí
Vážení sportovní příznivci,
v srpnu nám začala nová fotbalová sezóna 2010/2011. Než si něco řekneme k nové sezóně, tak ještě pár slov
k sezóně 2009/2010. Rudimov se v konečné tabulce umístil na sedmém místě, což je trošku zklamáním. Při lepším
proměňování šancí jsme mohli být i na místě pátém nebo dokonce na čtvrtém (bodový odstup nebyl příliš velký), ale i
přesto patří dík hráčům za reprezentaci Rudimova a hlavně velké dík patří Vám, fotbalovým příznivcům, za podporu.
A nyní k nové sezóně. V letní přestávce se nám podařilo ukořistit několik posil. Ze Štítné nad Vláří se změnilo
hostování Václava Pukýše na přestup, dále jsme k němu získali Aleše Skočovského (bratránek Honzy Skočovského), další
posilou do zadních řad je Dalibor Majc (z Kakové) – přestup ze Slavičína, dále jsme na hostování z Lipové získali Aleše
Poláčka a Jiřího Dudka (roční hostování). V jednání je ještě jeden dorostenec ze Slavičína. Momentálně máme kvalitní
široký kádr a věříme, že to bude znát i na výsledcích. Našim cílem je umístění do pátého místa, tak se uvidí, jak nám to
půjde.
Věříme, že budete nadále chodit povzbuzovat naše fotbalisty na „Jankulku“ v tak velkém počtu, a zato Vám všem
děkujeme.
David Poláček

Ještě bychom chtěli poděkovat Pavlovi Krahulovi, za vybudování nádherných dřevěných střídaček, obci
Rudimov za poskytnuté dřevo a Michalovi Lukášovi za oplechování. DĚKUJEME.
Poděkování patří taky Honzovi Žákovi za finanční příspěvek na nové dresy. DĚKUJEME.

Odpoledne na myslivecké chatě a stezka odvahy
K velmi zdařilým akcím Klubíčka v loňském roce patřilo
odpoledne na myslivecké chatě. A tak i letos jsme se domluvili
s Mysliveckým sdružením Rudimov a vyrazili s dětmi do lesa.
Počasím nám přálo a na chatě nás přivítalo slunečné podzimní
počasí. Myslivci měli pro děti připravenu zábavu i poučení. Pan
Fryzelka seznámil děti i rodiče s několika zajímavostmi
z myslivosti. Děti si mohly prohlédnout jelení a daňčí paroží,
předvedeny byly i některé rasy loveckých psů. Pak děti střílely na
terč ze vzduchovky nebo painballové pistole. Pro děti bylo
připraveno občerstvení a opékání, které k běhání v přírodě
neodmyslitelně patří.
Po setmění jsme vyrazili na stezku odvahy. Děti šly lesem od
chaty ke koupališti. Na cestě je čekalo několik stanovišť, kde

plnily jednoduché úkoly, za jejichž splnění dostaly odměnu. Na
prvním stanovišti byla samozřejmou odměnou baterka, která je
naprostou nezbytností na stezce odvahy. Děti se mohly
rozhodnout, zda půjdou po dvojicích, trojicích nebo samy. Pro ty
menší to byl velký zážitek, ti větší by určitě uvítali větší tmu a víc
adrenalinu. Příště se to pokusíme napravit, aby to i pro ty starší
byla opravu stezka odvahy.
Doufám, že se tato akce všem líbila a příští rok se zase sejdeme
v tak hojném počtu.
Na závěr patří poděkování myslivcům za ochotu a vstřícnost při
přípravě této akce.
Lenka Kratěnová

Pozvánka
Zveme všechny děti a rodiče na Halloweenskou diskotéku,
lampionový průvod a soutěž o nejlepšího Dýňáka.
Kdy: přepokládaný termín je pátek 22. 10. 2010
Termín i čas bude upřesněn.
Program:
Odpoledne - můžete nosit soutěžní Dýňáky do sálu v hospodě u Plášků.
V podvečer – lampionový průvod od OÚ k hospodě u Plášků,
tam bude Halloweenská diskotéka s vyhodnocením nejlepšího Dýňáka.
Halloweenské nebo karnevalové kostýmy jsou vítány (nejsou nutné).
Těšíme se na Vás

Rozsvícení vánočního stromu v Rudimově
Zveme všechny občany i chalupáře na rozsvícení vánočního stromu v Rudimově v sobotu 11.12.2010 v 16:00
uprostřed obce.

Ukončení roku
Letní dny už jsou pomalu ty
tam a s nástupem chladných
dnů si uvědomujeme, že se
blíží konec roku. A ten, jako
vždy, končí 31. prosince. Je
to den, kdy hodnotíme, co
jsme během roku stihli, či nestihli udělat. Ale hlavně den,
kdy se loučíme s tím starým rokem a jak jinak než vesele.
Každý po svém... všichni máme chlebíčky, jednohubky a
různé mlsky na stole…. někdo ale sedí doma u telky a
znuděně kouká na televizní nabídku zábavy a někdo se
skvěle baví s partou dobrých přátel. V loňském roce jsme
se taky super bavili v sále na obecním úřadě. Nechtělo se
nám sedět doma a tak se sešlo „zdravé Rudimovské jádro“,
vyzdobili si sál a pojali jsme silvestrovský večer ve stylu

„Pyžamové párty“. I když nás tam moc nebylo, protože se
to spískalo dost narychlo a jelikož ne každý porozumí
srandě, bylo slyšet i názory: „ a to tam mám jako jít v
pyžamu? no to né, to jste se zbláznili?.“ My jsme se skvěle
bavili a večer byl plný zábavy, kterou nám i ti mladí, co měli
večírek v hospodě záviděli a po půlnoci se k nám někteří i
přidali. A jelikož už se lidé ptají, zda si to zopakujeme, tak
už předem říkáme všem... ANO.. bude opět silvestrovská
párty a to ve stylu “TEN
DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE“.
Občerstvení si každý stejně
jako minulý rok přichystá a
přinese sám a o dobrou
náladu
a
zábavu
se
postaráme společně.

....“DEJ KAŽDÉMU DNI PŘÍLEŽITOST, ABY SE MOHL STÁT
TÍM NEJKRÁSNĚJŠÍM V TVÉM ŽIVOTĚ“....
Jménem spolku dobré nálady Olga Vágnerová

Další číslo zpravodaje vyjde 12.2010, uzávěrka bude 12.2010. 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 (775 574 073), nebo je můžete vložit do schránky u obchodu.
MK ČR E 17515. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.

Jak volit v naší obci, aby hlasovací lístek byl platný?
Stáhnuto z www.mvcr.cz a doplněno o komentář pro naši obec
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by
byla označena tímto způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.
V Rudimově: Označíte jenom stranu, a z ní automaticky
prvních 7 bude mít hlas do zastupitelstva

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů
zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden
v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno
tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.
V Rudimově: Označíte křížkem maximálně 7 lidí, které
byste chtěli do zastupitelstva.

Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana
s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně
6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana
nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
V Rudimově: Označíte v jedné kandidátce např. 3 lidi a u další kandidátky označíte stranu a z této kandidátky
automaticky první 4 kandidáti budou mít váš hlas.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho
hlas neplatný.
Jarmila Kubíčková

Vážení občané,
dne 15. a 16. října 2010 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce. Věřím, že přijdete k volební urně a podaří se
nám z nově zvolených zastupitelů opětovně vytvořit tvůrčí a kvalitní tým, který bude naši obec spravovat tak, aby
se v ní žilo bezpečně a krásně. Za Vaši podporu předem děkují kandidáti z volební strany Křesťanská a
demokratická unie- Československá strana lidová.
Matula Ludvík, starosta

Vážení spoluobčané,
končíme volební období 2006 – 2010 a určitě je správné si připomenout důležité momenty naší krásné obce.
Dovolte mi, abych vyjmenoval nejdůležitější investiční akce v naší obci za poslední desetiletí:
V roce 2001 - provedena oprava budovy obecního úřadu v celkové výši 200 tis. Kč s poskytnutím dotace 120 tisíc Kč.
Rok 2002
- oprava místní komunikace Podstrání za 482 000,- Kč, z toho dotace 138 000,- Kč
-internet a PC pro děti, mládež a veřejnost za 60 000,- Kč s dotací 40 000,- Kč
Rok 2003
- rekonstrukce místní komunikace Záploští za 556 000,- Kč s dotací 150 000,- Kč
Rok 2004
- oprava místní komunikace Hluboká za 780 000,- Kč s dotací 311 000,- Kč
Rok 2005
- výstavba autobusové zastávky U bytovky, část „A“ projektu – „ Dešťová kanalizace Rudimov“ v částce
292 000,- Kč s dotací 175 000,- Kč
-restaurování kamenného kříže z r. 1746 (kulturní památka) za 92 000,- Kč z čehož činila dotace 50 000,Kč
Rok 2006
- výstavba chodníku část projektu „B“ v ceně 250 000,- Kč s dotací 100 000,- Kč
- obnova roubené zvonice z r. 1780 (kulturní památka) za 64 000,- Kč s dotací 40 000,- Kč
- postaven vysokorychlostní internet v ceně 142 000,- Kč s dotací 121 000,- Kč ze EU (Občanské sdružení
UnArt )
Rok 2007
- restaurování památníku padlých občanů Rudimova v 1. světové válce za 38 000,- Kč
s dotací 28 000,- Kč
Rok 2008
- provedena oprava silnice na Slavičín s úpravou svahu před nemovitostí p. Hubíka v částce 12 mil. Kč.
Tato částka byla kryta Zlínským krajem přes dotace EU.
Rok 2009
- výstavba dětského hřiště, název akce: Hrajeme si společně - Klubíčko a Rudimov ve finan. částce
199 000,- Kč s toho dotace 139 000,- Kč
-zřízení Czech POINT ve finan. výši 94 000,- Kč, dotace z MV ČR činila 80 000,- Kč
Rok 2010
- výstavba obchodu potravin za 1 495 000,- Kč s dotací 951 000,- Kč, která bude vyplacena v měsíci říjnu
2010
Ale přesto dva projekty a to „ Rekonstrukce a přestavba obecního domu v Rudimově na vzdělávací a společenské centrum
obce“ ve finanční výši 10,5 mil. Kč a dále „ Revitalizace centra obce Rudimov“ tj. obnova a rozvoj vesnice, občanské
vybavení a služby, zlepšení dopravní i technické infrastruktury a vzhledu obce ve finanční výši 1 080 000,- Kč byly –
Státním zemědělským intervenčním fondem v Praze zamítnuty. Do budoucna se budou projekty znovu zadávat s žádostí o
schválení s finanční dotací.
Kromě těchto investic bylo uskutečněno mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí.
Matula Ludvík, starosta

Vážení občané,
Tak nám pomalu končí volební období, a když něco končí, tak každý bilancuje, jaké to období bylo. Z mého pohledu, tyto 4
roky ve funkci místostarostky, byly něčím novým. Všechno, co člověka v životě nového potká, je jako výzva. Spoustu lidí
mi říkalo, že by do toho nešlo. Ale já jsem bohužel typ člověka, který se „rád učí“ nové nepoznané „věci-profese-činnosti“
nebo jak to nazvat. Někdo říká, že je to spousta problémů, časově náročné a kdekdo si na vás otevře „hubu“. Samozřejmě
něco na tom je, ale záleží, jak se na to člověk dívá.
Problémy byly, jsou a budou a hlavně jsou proto, aby se řešily a nenafukovaly. Každý problém nás posune dál a z každého
se můžeme poučit, v případě, že při jeho řešení uděláme chybu. Jsme jen lidi.
Je toho hodně, co dělám, já vím, ale bohužel neumím ležet celé dny na pohovce a kritizovat, že ten to udělal tak a ten zas
tak, anebo si hledat spoustu výmluv, proč nemůžu začít chodit do práce. Až se divím někdy, jaké důvody si lidé najdou, aby
byli vedeni na úřadu práce a byli doma. Pak je potkáte na zahrádce u piva, kouří, kritizují a bědují, jak mají málo peněz a
všechno je…….. Vím, že když se za pár let ohlédnu, tak budu vědět, že jsem ten život prožila a ne proležela na pohovce u
televize. Samozřejmě odpočívat se musí, protože bez odpočinku a odreagování, by se člověk sedřel.
Práce s lidmi je náročná. Protože podnikám už přes 10 let v oboru, kde jsem denně v kontaktu s lidmi, tak zkušenosti mám.
Kritika byla, je a bude. Žádný se nezavděčí všem. Proto např. je ve Slavičíně tolik kadeřnictví. Víte sami ze své zkušenosti,
že do některého kadeřnictví byste nešli. Nic Vás tam nepřitahuje. To samé je s lidmi. S některými je Vám dobře a některé ze
slušnosti pozdravíte a nemáte si s nimi co říct.
Ale to jsem trochu odbočila. Takže zpátky k věci.
Práce v zastupitelstvu je hlavně o spolupráci všech zastupitelů. Když je „problém“ v obci, tak se to sice svede v první řadě
na vedení, ale to už je jeho „úděl“ a s tím se musí počítat. Nebudu tady připomínat, co se za ty 4 roky v obci vybudovalo,
podle mě je to vidět, já jsem hlavně pochopila jedno a to, že je tady velmi zdravé jádro dědiny, které má zájem dál obec
budovat a rozvíjet. Občané jsou ochotni pomoci, když je potřeba. A to je pro rozvoj obce důležité. Ještě jednou děkuji všem,
kteří mě v mé funkci podporovali.
Přeji všem voličům, ať se jim podaří dát dohromady skvělý tým lidí, který bude dobře spolupracovat a pokračovat v rozvoji
naší obce a pozvedne její prestiž.
Jarmila Kubíčková, místostarostka

