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Stromy a keře nad
t:hodníky
_ntěla bych tímto požádat občany,
kteří mají kolem obecních chodníků
stromy a jejichž přerostlé koruny
visí nad chodník, aby si je ořezaly.
Je hodně nepříjemné, když jdete po
chodníku a kvůli dlouhým větvím
nernůžete projít. Možná to ještě
v tomto období není tak znatelné,
ale až jsou v plné vegetaci, tak jsou
těžší a projít pod nimi je problém.
Děkuji za pochopení.

Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti.
Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako
částečný výpis. Nutný údajem pro dohledání výpisu je určení katastrálního
území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví nebo podle
parcelního čísla pozemku, čísla popisného budovy a čísla bytové jednotky.

Výpis Z obchodního rejstříku,
Výpis z živnostenského rejstříku,
Výpis ze seznamu kvalifikovaných

dodavatelů

Jedná se o výpisy z veřejných evidencí, které lze získat bez prokázání
totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.

Výpis z insolvenčního rejstříku
Jedná se o veřejný rejstřík, který obsahuje mimo jiné zákonem stanovené údaje
o dlužnících. Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje j"fmHi'alf~b~~vj\,
vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba
vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního
řízení. V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:
•
identifikačního čísla organizace (právnická osoba),
•
osobních údajů (fyzická osoba).

Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidičů
Jedná se o výpisy z neveřejných evidencí ve smyslu zákona o informačních
systémech veřejné správy. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká.
Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:
•
platný občanský průkaz nebo
•
platný cestovní pas nebo
•
průkaz o povolení pobytu cizince
V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je
zapotřebí:
•
úředně ověřená plná moc v českém jazyce
•
platný doklad totožnosti zmocněnce.
Druhým doporučeným dokladem pro rychlejší ztotožnění osoby u výpisu
z bodového hodnocení řidičů je řidičský průkaz.

CENíK
Výpis z Rejstříku trestů
Ostatní výpisy

50,· Kč
první stránka 100,· Kč
každá další 50,· Kč

•

ZO projednalo na schůzích mj.:
18.11. 2009

12.1.2010

- za

vzalo na vědomí žádost, jejímž předmětem je řešení
průjezdnosti obecních cest.
- ZO vzalo na vědomí žádost na odkoupení části pozemků
parc.č. 2155/1 pís.e (86 m2),1887 pís.c (32 m2), 2142/1
pís.b (72 m2).2142/1 pís. f (18 m2) a 1904/1 pís. a (7 m2)
v k.ú. Rudimov dle přiloženého geomet.plánu.
- ZO neschválilo prodej pozemku parc.č. 406/15 o výměře
1857 m2. ZO souhlasí se zřízením věcného břemene
úplatně v ceně 100,-Kč. Veškeré náklady se zřízením
věcného břemene, t.j. provedení geometrického plánu,
vypracování smlouvy, zápis do katastru nemovitostí atd.
hradí žadatel. Tímto Obec Rudimov umožní využívání
části výše uvedené parcely jako přístupové cesty
k pozemkům tj. st. parc. Č. 191 a parc. Č. 406/9 v k.ú.
Rudimov.
- ZO projednalo návrh Obchodní smlouvy zaslané firmou
Lesy Komňa s.r.o., jejímž předmětem je provádění
obchodní
činnosti
směřující
k zajištění
výroby,
zprostředkování a realizace prodeje dříví atd.

15.12.2009
- pozemky parc. Č. 2155/1, 1887, 2142, 1904/1 budou
odprodány po dodání kolaudačního rozhodnutí
na
nemovitost nacházející se na uvedených pozemcích
(popř. stavební povolení apod.)
- ZO vzalo na vědomí žádost o odkoupení části pozemku
parc. Č. 122/1, dle přiloženého plánu. Výměra bude
stanovena na základě geometrického plánu
- ZO vzalo na vědomí žádost o odstranění stromu jasan
na parc.č. 122/1. Budou prověřeny technické možnosti
prořezání, popř. pokácení stromu a finanční náklady
z toho plynoucí.
- ZO schválilo uzavření Obchodní smlouvy na rok 2010
číslo 1/17 s firmou LE5Y KOMŇA s.r.o. se sídlem 687 71
Komňa, LS Rasová 179, jejímž předmětem je provádění
obchodní
činnosti
směřující
k
zajištění
výroby,
zprostředkování a realizace prodeje dříví pro zahraniční i
domácí odběratele a zprostředkování ostatních služeb
dle
případných
požadavků,
poskytnutí
kontraktů
uzavřených firmou Lesy Komňa
- ZO schválilo poskytnutí dřevní hmoty na rekonstrukci
střechy rodinného domu. Dřevní hmota bude poskytnuta
v souladu s Pravidly pro posuzování žádosti o poskytnutí
dřevní hmoty (příloha č.l zápisu Č. 36 ze dne 20.10.2009)
- ZO vzalo na vědomí návrh ŘSZK na majetkoprávní
vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a obcí
Rudimov.
- ZO vzalo na vědomí Stanovení č.67/2009 stanovení
místní úpravy provozu - posunutí začátku a konce obce
v souvislosti

s

rozšířenou

zástavbou

s

dodatečnou

výstavbou chodníků (posunutí začátku a konce obce nad
dům Krahulových), vydané Městským úřadem Luhačovice
- ZO vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 14.12.2009
příjmy
3 548 962,-Kč
výdaje
3 306 013,-Kč

- Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským
krajem a obcí Rudimov- prověřována možnost výměny
pozemků (výměna za pozemky pod chodníky).
- ZO vzalo na vědomí výsledek hospodaření obce za r.
2009
Schválený rozpočet obce na rok 2009:
Příjmy
3 003 OOO,-Kč
Výdaje
3 532000,-Kč
5tav na bankovních účtech k 31.12. 2008 - cel.
1 782 795,·Kč
Skutečné finanční příjmy a výdaje obce za rok 2009:
Příjmy
3 756 920,-Kč
Výdaje
3914 219,-Kč
Stav na bankovních účtech k 31.12.2009:
Běžný účet KB
1101 871,-Kč
Termín.vklad KB....... 421298,-Kč
Běžný účet Č5
102 326,-Kč
celkem:
1625 495,-Kč
ZO schválilo zadání zpracování projektu na rekonstrukci
chodníků v obci.
- ZO schválilo zakoupení trezoru pro potřeby Obecního
úřadu za cenu cca 16500,-Kč

9.2.2010
ZO schválilo:
-zhotovitele projektu na rekonstrukci chodníků vobci a
to GISarch studio, s.r.o. se sídlem Pod Léštím 317,
Luhačovice. Cena za zhotovení projektu je 98 400,-Kč
- ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 500,-Kč Českému
svazu ochránců přírody, zákl.organizace 58/06 Bílé
Karpaty, na vydání časopisu Bílé-Biele Karpaty.
- nabídku Ing. Šenovského na vyřízení vodoprávního
povolení a stavebního povolení k projektu Kanalizace a
chodníky Rudimov Záploští za cenu 7000,-Kč
ZO vzalo na vědomí:
- žádost o posouzení umístění fotovoltarických článků na
výrobu
el.energie.
ZO nemá
připomínky
k výše
uvedenému.
- a nemá připomínky k návrhu revize manipulačního řádu
pro VO Bojkovice zaslanou Povodím Moravy,s.p., se
sídlem Ořevařská 11, Brno
- návrh projektu Kanalizace a chodníky Rudimov
Záploští.

Vznesena

připomínka

k ukončení

kanalizace

u

vpusti do navazující kanalizace (pod cestou)
- Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2010
ZO schválilo návrh rozpočtu na rok 2010 a to :
Příjmy
2 770 OOO,-Kč
Výdaje
3 916 OOO,-Kč
Schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytku roku 2009.
Současně schválilo i výši poskytnutých finančních
příspěvků a to:
TJ Sokol Rudimov
25 OOO,-Kč
Charita sv.Vojtěcha 5Iavičín
.5 OOO,-Kč
Myslivecké sdružení Rudimov
.4 OOO,-Kč
Český svaz včelařů
..4 OOO,-Kč

9.3.2010
- ZD neschválilo prodej nekótovaných akcií společnosti
Česká spořitelna a.s. zájemci FINANCEZlín, a.s.
Schválení rozpočtu obce na rok 2010
ZO schválilo:
rozpočet obce na rok 2010.
Příjmy
2 770 OOO,-Kč
Výdaje
3 916 OOO,-Kč
Schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytku roku 2009.
- prodej části parc.č. 122/1, k.ú. Rudimov za cenu 15,Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena po dodání
geometrického plánu.
- na základě žádosti o odstranění stromu jasan
nacházejícího se domu čp.23 proběhlo jednání se
společností EON a bude provedeno ořezání stromu.
Termín bude upřesněn.
- přijetí 2 pracovnic na provádění veřejně prospěšných
prací v obci, a to v období od 1.4. do 30.9.2010
- zaměření a vykoupení pozemků potřebných
pro
výstavbu chodníků a kanalizace na Záploští
- poskytnutí peněžního daru z rozpočtu obce ve vySI
1000,-Kč kroužku Mladých hasičů na oslavu Dne matek,
která se bude konat dne 9.5.2010

20.4.2010
ZO schválilo:
-účast
obce
na projektu
MLZ Naučné
stezky
luhačovským Zálesím - literárně
historické toulky
Slavičínskem a finanční spoluúčast ve výši 7500,-Kč na
zhotovení
informačního
panelu,
poměrné
části
propagačního materiálu a následné propagace
-přijetí nabídky MLZ na zajištění přístupu k elektronické
spisové službě a archivnictví
-ceník za kopírovací a laminovací služby poskytované OÚ
-zakoupení křovino řezu pro potřeby OÚ za cenu cca
20000,-Kč
-možnosti výstavby WC na Výletišti

-odstoupení od smlouvy uzavřené mezí Obcí a Regionální
poradenskou agenturou, s.r.o. se sídlem Starobrněnská
20, Brno (č.smlouvy SML-Z-M-08-052)
ZO navrhlo:
- vyčištění odvodňovacího kanálu v Čupech (oslovení
majitelů pozemků s výzvou k provedení čistění kanálů)

18.5.2010
a/ pro potřeby obce byl zakoupen křovinořez Stihl za
cenu 20400,-Kč součastně byly zakoupeny i ochranné
pomůcky potřebné pro práci s křovinořezem
b/ dopravní značení omezující vjezd na obecní cestu
vedoucí k místu konání Lebeda festivalu bude dále
projednáno s Policií ČR a MÚ luhačovice
ZO schválilo:
- uzavření smlouvy s firmou ElEKTROWIN a.s. se sídlem
Michelská 300/60, Praha 4, jejímž předmětem je zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
-uzavření smlouvy s firmou EKOLAMP s.r.o. se sídlem
I.P.Pavlova 1789/5, Praha 2 o zřízení místa zpětného
odběru úsporných kompaktních zářivek a výbojek
-na základě doporučení výběrové komise provozovatele
obchodu se smíšeným zbožím vobci a to paní Moniku
Hubíkovou, bytem Osvobození 252, Slavičín,
-na základě nabídky firmy AGERIS s.r.o. se sídlem
Jeřábkova 5, Brno zpracování projektu na opravu malé
vodní nádrže ( oprava splavu)
-ornezení přístupu ke kontejneru na objemný komunální
odpad. Přístup bude časově omezen a bude pod
dohledem zaměstnanců OÚ. Kontejner bude přístupný ve
středu od 14-16 h a v sobotu 9 -11 h.
-Nařízení Obce Rudimov č.1/201O o zákazu podomního
prodeje. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 15.6.2010
ZO vzalo na vědomí informaci pana Miroslav Mikulce o
špatném stavu svážné lesní cesty v místní části Prokšov,
poškozené vodní erozí. Současně navrhl i řešeni, a to
úpravu a odvodnění cesty do strouhy

Další služby nabízené na obecním úřadě
Kopírování - černobíle a barevné
Laminování

Volně se pohybující psi
Věčně se opakující
občané
náhodou

problém,

neakceptují.
uteče jednou

kteří stále někteří

Dokážu

pochopit,

když

za čas, ale někteří

běhají stále. Já se nedivím

maminkám,

jim, že mají strach jít někam s dětmi

naši
pes

nám tu

sebe hodnější pes může nečekaně zaútočit,

konce tohoto
I

ale to už

je pak pozdě. Myslím si, že už té shovívavosti

bylo

dost a hold budeme muset přitvrdit.
Jarmila Kubíčková

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 30.
prosince 2000 jsou držitelé

ale nejenom

na procházku.

Výměna řidičských průkazů ve
Slavičíně
povinni vyměnit

do

roku. Toto můžete udělat i ve

Slavičíně na úřadě u paní Spurné. Potřebujete
občanský průkaz nebo pas, řidičský průkaz a jednu
fotografii

3,Sx4,Scm. Paní si doklady na úřadě

okopíruje

a do měsíce si nový doklad vyzvednete

opět na stejném

místě. Povinná výměna je zdarma.

POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE A NEZVANÉ NÁVŠTĚVY
Protože

se v naší obci opět

upozornit

zase začali objevovat

na tyto nebezpečné

není dobře a potřebují
Dnes, v době
nemovitosti

praktiky.

si od počin ou, potřebují

internetu,

mají

podomní

prodejci

a nezvané

možnost

vodu do chladiče,

si z katastru

nemovitosti,

chtěla

bych tímto

o vodu na zapití léků, že jim

nebo někoho hledají a vymyslí si nějaké jméno.

nemovitostí,

zjistit

Vaše jméno,

a na základě toto Vám můžou dovést zboží, které jste si "objednali",

Můžou Vám říct, že je posílá majitel

návštěvy,

Jejich triky jsou různé. Můžou vás požádat

řeknou jeho jméno,

pokud

jste

majitelem

což vlastně vůbec není pravda.

protože je uvedeno

v katastru

nemovitostí

a vyptají si peníze. Naučte se tyto základní způsoby jednání:
Buď takovým

lidem ani neotvírejte,

Když už jim otevřete

ale to by také pro ně mohlo znamenat,

nebo se s Vámi dají do řeči a něco Vám nabízí. Řekněte:

Počkejte, já zavolám manžela nebo manželku,
Nikdy nepouštějte
Nikdy neříkejte,
739651077-

že nikdo není doma.

dceru nebo syna, snachu nebo zetě.

tyto lidi do domu! II!
že jste sami doma!!!!!

Vždy řekněte,

že pro někoho jdete a zatelefonujte

buď na Obecní úřad:

starosta nebo 739 495 983- zástupce starosty

Policii do Slavičína : 577 343 158
I když jdete na zahradu, tak zamykejte!!!
Sami nic nepodnikejte!!!!
zavolejte

prosím

prostřednictvím
Při této příležitosti

vždy
místního

II

Zkuste si všimnou,
na

Obecní

úřad,

jaké mají auto a případně

značku. I když všechno

ať

policii,

můžeme

informovat

případně

na

projde
toto

hladce,

upozornit

rozhlasu.

také upozorňuji,

že se začínají ztrácet popelnice,

hlavně ty nové na kolečkách.

Může se to stát

v nočních hodinách. Tak si je zabezpečte.

lomllš/ení - trpká zkušenost-poučení
Jistě má každý z nás zkušenost s tím, že něco v životě ztratil. Můžeme ztrácet různé věci, které buď mohou být hodnotné
z finanční stránky, nebo hodnotné z té morální stránky. Můžeme také přijít o různá "cenná" přátelství nebo vztahy. Někdy
jsou zbytečné z důvodu špatného pochopení různých situací, někdy zase z vypočítavosti, nebo proto, že ... Ale o tom až
někdy jindy.
Loni dva obyvatelé naší obce poznali, že tu máme poctivé lidi, protože našli, z mého pohledu, cennou věc. Byly to mobilní
telefony. Jeden našla paní Raschmannová a přinesla ho na obecní úřad a druhý našel pan Kozár a odevzdal ho mně.
Dodatečně bych jim chtěla poděkovat, protože jsem na to v minulém roce zapomněla. Proč jsem si na to vzpomněla?
Protože jsem také ztratila telefon v obci. A v mém případě je. to dost cenná věc, hlavně z pohledu ztráty informací kontaktů v něm. O telefon, jako takový nejde, ale dáte mi za pravdu všichni, co máte mobil, že je to tak. Pár měsíců jsem
uvažovala, že změním operátora. Škoda, že jsem to neudělala dřív, ušetřila bych si řadu starostí a peněz. Řada z nás využívá
tzv."výhodné smlouvy", ale ty výhodné bohužel nejsou. O tom se přesvědčíte, až máte nějaký problém. Já jsem měla řadu
let také smlouvu, kterou jsem stále obnovovala. V poslední době se mi zdálo, že hodně provolám, aniž bych teteřonovr '
Při vyřizování nové karty jsem zjistila řadu skutečností. Prodejce mně při podpisu smlouvy neupozornil na to, že smlouva se
automaticky prodlužuje o další rok, pokud si nepožádáte o její ukončení a v průběhu roku ji nemůžete ukončit, ale když ji
chcete prodloužit, tak to můžete kdykoliv. Kartu jsem zablokovala přes operátora. V prodejně mi řekli, v případě že budu
chtít duplikát karty, tak musím zaplatit 400,-. Na to jsem si zřídila novu kartu s novým číslem u druhého operátora, s tím, že
mám paušál bez smlouvy, můžu kdykoliv změnit operátora a při ztrátě karty mám její duplikát zdarma. Proč jsem si
nepřevedla číslo? Protože mi smlouva u původního operátora končí v dubnu. Vzpomněla jsem si, že bych si mohla nechat
přesměrovat hovory, ze starého čísla na nové. Na to mi operátor řekl, že to nejde, protože mám zablokovanou kartu a tu
bych si musela odblokovat. A sdělil, ať si pořídím duplikát karty. To jsem okomentovala tím, že duplikát stojí 400,-.
Operátor mi ale řekl, že blokování karty stojí 400 a duplikát je k tomu automaticky zdarma. Tak si z toho vyberte. A ještě
jedna zkušenost, kontrolujete si faktury za telefon celé? Tak se hlavně dívejte i na poslední řádky. Viděla jsem dokonce na
faktuře POKUTU za neprovolané minuty.
Chci tímto upozornit na to, že někteří prodejci záměrně nesdělují všechny informace a v okamžiku, kdy se dostanete do
problémů, tak zjistíte, že skutečnost je jiná než Vám slibovali. Neuvazujte se na smlouvu pokud to není nutné. Prodejci jsou
od svých šéfů vyškoleni, ať zákazníkům nedávají informace, na které se nezeptáte. Vždy si zjistěte, co se bude dít v případě
problémů. Někteří máte vizitky, certifikáty, reklamy a internetové bankovnictví, kde máte uvedeno Vaše telefonní číslo a
zkuste si spočítat co by to stálo, kdybyste všechny tyto výše uvedené listiny měli měnit.
Přeji Vám, ať to, co v životě ztratíte a je to pro Vás cenné, tak ať se najdou poctiví lidé a vrátí Vám to zpět. (Pokud máte
nějakou podobnou zkušenost a chtěli byste na ni upozornit ostatní, tak se nebojte o ní napsat, rádi ji otiskneme ve
zpravodaji).

Jarmila Kubíčková

Vyúčtování prodeje vína rozsvěcování vánočního stromu 12.12.2009:
Nákup:
Víno:
Pohárky a tácky
Cukr, citron, koření
Chléb
Uzenina
Celkem
Prodej vína
Zůstatek

1200,147,296,100,668,2441,4714,2273,-

Určitě se ptáte, zda byl koupený pingpongový stůl
z výše uvedených peněz. Zatím nebyl, protože je
možnost zažádat si o částečnou dotaci na sportovní
vybavení. Část by se zaplatilo z dotace, část
z vybraných peněz a přislíbili přispět i jednotlivé
složky z obce. Žádost jsem podala 22.4.2010, kde
ještě požadujeme o další sportovní vybavení.
Podrobné informace o výsledku celé této akce bude
napsána v příštím zpravodaji.

Poc vala
Chci tímto pochválit všechny děti a naši dorůstající mládež, kteří se zúčastnili kulturního
vystoupení na rozsvěcování vánočního stromu 12.12.2009. Také děkuji rodičům, kteří je při
této akci podporovali, protože bez jejich podpory by to také nešlo. Máme zde velmi šikovnou
dorůstající omladinu, která je schopna si podobnou akci zorganizovat téměř sama. Takže ještě
jednou děkuji.

Poděkování

Terénní úprava
výletiště
1:Iubou proběhla brigáda na terénních
a
'etišti.
Chtěla bych poděkovat
'st m slozkám MS, TJ a SDH za společnou
organizaci a účast při této akci. Díky tomu byly
ušetřeny finanční prostředky obce, které budou
použity na jiné akce.

Jříkró/ovó sbírko ZDIil
Milí spoluobčané,
tak
jako
každoročně
vyšli
dvě
skupinky
koledníčků,
aby
Vám
popřáli
do
Nového
roku,
hodně štěstí, zdraví
a požehnání pro
Vás i Váš dům.
Touto
cestou,
bychom Vám chtěli
poděkovat za Vaše
štědré dary. Všichni víme, že ekonomická situace není zrovna nejlepší
a snad každý z nás se musel určitým dílem uskromnit. Přes všechna
tato úskalí musíme říci, že Vaše štědrost je rok od roku větší.
V letošním roce se malým koledníčkům podařilo vybrat částku
13.463,-Kč, za což Vám patří velký dík! Chtěli bychom poděkovat
koledníčkům za ochotu a krásný zpěv a náš dík patří také paní
Andersové za pohoštění pro koledníčky.
Ludmila Poláčková a Ludmila Dulíková

Mladí hasiči v Rudimově
Dne

23.

1. 2010

byla

hasičů. Je přihlášeno
chodit

první

celkem

schůzka

v klubovně

12 členů.

víc dětí, za což by jsme

Chtělo

by

byli rádi a přáli by

jsme jim to, ale to my neovlivníme

a nerozhodujeme

o tom jestli můžou chodit nebo ne. K dnešnímu dni
mladí znají 6-7 uzlů, a jsou hodně rychlí. Soutěž je
brzy

nemine.

Začínají

podílí se na brigádách
podívat

vobci.

v Komni na soutěži,

s požárním

útokem

době začínáme
nám nějak
střelby

se orientovat

nepřeje.

v terénu

podle

buzoly.

dvojic.

požární

Připojíme

ze vzduchovky,

24. 4. jsme

kde se mohli

a štafetou

nacvičovat

v mapách

pořadové

a

se byli

seznámit

V současné

útok, ale počasí

také

nácvik

štafety,

cvičení a orientaci

Je toho

hodně

a chce to

Stejně jako
děti připravili
jen změnilo

hřiště

z důvodu

terénních

delší

cesta

místo

Ani

neodradila

počtu.

nepršelo

a

hasičů

Rudimova.
Kdy? Tuto neděli v 15:00 ve velké zasedací místnosti
na Obecním úřadě

ani

tak

nic

Pro

děti

jejich

na kostkách,

tvarů.

Samozřejmě

házení

i věcné

a "hoří".

SDH Rudimov.
dlouho

ceny.

které

pěkného
soutěže

hry, a t"

Za všechny

své skvs.;

sladkostmi

a na závěr
přišel čas na

stejně jako každý rok,

Tak si děti opekly a posilněné
dovádět.

poděkovat

všem,
vstupného

spolupráci.

ve

rybiček,

a rozdělování

i společné

Po soutěžení

připravili,

dobrovolného
výbornou

ani

lovení

na terč

jsme přidali

rybníčky

se

Dokonce

prožití

v pytli,

na
však

a dostavili

připraveny

byly děti odměněny

občerstvení,

děti

úprav

konání

radosti.

nebránilo
byly

skákání

chůzi

ještě

na

K naší velké

s míčem,

obdržely

@?

rodiče

v hojném

oblíbené

členských průkazů a slib Mladých

oslavu jejich svátku Dne dětí. Letos se
místo konání a dětský den byl přesunut

na fotbalové

výkony

Zveme občany každého věku na slavnostní

3 roky, tak i letos jsme pro

Výletišti.

slalomu

předávání

předchozí

odpoledne.

hlavně trpělivost.

cIe/1

f)ělg~

V závěru
kteří
a taky

bych

přispěli

mohly
chtěla
formou

SDH Rudimov

za

Lenka Kratěnová

6ívfouou, nebo 6e idím?

První únorovou sobotu uspořádali členové Mysliveckého sdružení Rudimov posezení s pohoštěním určené pro členy
Honebního společenstva Rudimov. V příjemně vytopeném sále velké zasedaci místnosti obecního úřadu se sešla většina
pozvaných hostů, které už netrpělivě očekávali hostitelé - myslivci. Přítomné přivítal předseda MS Rudimov a krátce
pohovořil
o
současném
stavu
mysliveckého
hospodaření
Rudimově i o plánech mysliveckého
sdružení
do
budoucnosti.
Po
společném přípitku na "Lovu zdar",
který si s chutí zazpíval celý sál, se
podávala kančí pečínka a na výběr
byla buď se šípkovou, nebo se zelím a
knedlíkem.
Po dobrém
jídle se
rozproudila živá sousedská zábava, při
občasném
občerstvení
tradičním
valašským nápojem. Pokud by snad
podávané menu někomu připomínalo
známou epizodu z filmu Slavnosti
sněženek,
kdy
hostina
končí
roztržkou, proběhla naopak celá akce
v příjemné a přátelské atmosféře a
tak nezbývá, než se těšit na další
takové setkání.
Ing. PavelFryzelka,

•

předseda MS Rudimov

Platba poplatků

~fchff ~eó,éol!0;f kz "~adúl,éenz

v obci
Dne

26.

5žloutků,
4.

některých
které
řada

z Vás

je

UPOMíNKU,

chtěla

placení poplatků,
Na této

formě

výše

mají
na

zaplatila

do

zaplatit.

Bylo
chvíli,

Pak přidáme

to

POSTUP PŘíPRAVY
Půlku těsta nalijeme

NEŠLO

jsem jen

upozornit

na včasné

upozornění

jsme

včas platíme elektriku,

všichni

O

do zbylé poloviny
těsto.

platit.

se domluvili

naučit

platit

na vymazaný
těsto

(1 I mléka,

a vysypaný

kakao, nalijeme
po lžících
2 vanilkové

a

- je upečený
zakysané

naše místní

uvařený

pudinky,

Upečeme

cukr
(pozor

rychle) a na ještě horké těsto dáme 2

smetany,

posypeme

plech,

na světlé

dáme

dle chuti, já dávám 2 lžíce krystalu).

vodu, různé půjčky apod., tak

se u nás měli

půl prášku do pečiva, 25

přidáme

Na syrové

horký pudink

na

Tak, jak pravidelně

cukr, 1 dcl vlažné

mouky, sníh z S-ti bílků.

ale

termínu.
povinni

1 dcl oleje,

dkg polohrubé

do

které jsme

25dkg cukru, 1 vanilkový

vody ....vše utřít.

poplatků,

poslední

schůzi Obecního zastupitelstva.
bychom

byly

vašich domácností

doručeny
sice

2010

grankem

pěkně

lžící

rozetřeme

a dáme vychladit

poplatky.

a

.

přeji dobrou chuť
Jarmila Kubíčková

Knihovno Rudimov připrovilo novou službu pro čtenóře
- Jste nemocní nebo jinak dlouhodobě imobilní? Knihovna Rudimov právě pro Vás připravila novou službu. Ozvěte se nám
a my Vám knihy zapůjčíme a doneseme až domů. Pro objednávku
a donášku knih pište na e-mail:
knihovna.rudimov@centrum.cz,
volejte nebo pište SMS na číslo 60S 426 511.
- Do své objednávky prosím napište Vaše celé jméno, adresu, počet knih a žánr o jaký máte zájem.
Vaše objednávky budou vyřízeny vždy v úterý, po půjčovní době.
Ludmila Poláčková

Jarní
datum

kolo
14.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.
16.
17.

čas

záDas

hráno na odzim

4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
\
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
5.6.
13.6.
20.6.
Vážení sportovní
poděkovat

15:30
14:00
16:00
16:00
16:30
16:30
10:00
16:30
16:30
14:00
16:30
16:30
příznivci,

hřišti,

jelikož

tak i na hřištích

již nám bude končit

našim borcům

počtu navštěvujete

v širokém okolí. Fanouškům
povzbuzovat

vvst,
I: 4
2:4
3:0
I: 2
2:4
2:3
I: I
2: I
3:2
4:0
I: 4
I: 6
4:2
3:0
3:3
3:2
5:2
2: I
5: I
0:4
2:7
I :2
5:2
fotbalová sezona 2009/2010,

RUDIMOV - Poteč
RUDIMOV - Dolní Lhota "B"
Linová - RUDlMOV
RUDIMOV - Jestřabt
SloDné - RUDlMOV
RUDlMOV - Nedašova Lhota
RUDlMOV - Sehradice "B"
Horní Lhota - RUD1MOV
RUDlMOV - Petrůvka
Divnice - RUDIMOV
Tichov - RUDIMOV
RUDIMOV - Bohuslavice nad Vláři
Loučka - RUDlMOV

za velikou podporu

tak v hojném

Podz.vvsl.

domácí

zápasy a tím se Rudimov

Rádbeers děkujeme

soupeřů.

Doufám,

tak bychom

Vám chtěli

(i když se někdy na to asi nedalo ani dívat). Dále Vám děkujeme,
za vytvoření

stává jedním

vynikající fotbalové

že na nás nezanevřete

z nejnavštěvovanějších
atmosféry

i v další sezóně

že

klubů

a to jak na domácím
a budete

dále chodit

domácí tým TJ Sokol Rudimov.

V červenci chystáme:
3.7.2010

Tradiční turnajovou

zábavu (bližší informace

3.7.2010

Dětský sportovní

4.7.2010

Turnaj na "Jankulce"

den na "Jankulce"
(pravděpodobně

se včas dozvíte z plakátů a obecního

rozhlasu)

(bližší info. se včas dozvíte z plakátů a obecního
za účasti klubů: Rudimov,

Petrůvka,

rozhlasu)

Neubuz, Přečkovice)
David Poláček

ELEKTROWIItpomáhá chránit životní prostředí již pět let
ElEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili
výrobci a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné
povinnosti při nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005,
v roce 2010 tedy slaví pětileté výročí své činnosti. Jen do konce roku 2009
zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 74000 tun elektroodpadu. Jak rostlo
množství zpětně odebraných vysloužilých elektrospotřebičů, ukazuje tabulka.
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Putující kontejner - řešení pro
obce mikroregionu bez
sběrnůch dvoru
Novinkou,
kterou
ElEKTROWIN
vyšel vstříc menším
obcím a
zejména jejich
obyvatelům,
je
Putující kontejner. Je určen obcím,
které nemají vlastní sběrný dvůr
nebo je kvůli umístění pro občany
hůře dostupný. Do konce roku
2009 se do projektu
zapojilo
25 mikroregionů s 349 obcemi a
mnoha občanům poskytl možnost
odložit
do
něj
vysloužilé
elektrospotřebiče. Díky putujícímu
kontejneru
bylo
tedy
zpětně
odebráno
téměř
310
tun
elektroodpadu.
Obcím
tak
nevznikly náklady na dopravu,
manipulaci
a
odstran
elektrozařízení, které se vvskvtuj!
při mobilních
svozech
nebezpečných či velkoobjemových
odpadů. Úspora, kterou zapojeným
obcím za jeden rok fungování
přinesly
putující
kontejnery,
dosáhla výše téměř 1 900 000 Kč.

Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů,
které ElEKTROWIN zpracoval u
svých smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit
do výroby nových výrobků - tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v
menší míře o plasty. Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v
zařízeních, která dokážou takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do
rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných
materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly
skutečnými
odpady.
ElEKTROWIN se díky
svým
výsledkům
stal
nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr elektrozařízení jeho
hmotnostní
podíl na celkovém
množství
zpětně
odebraných
elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.

svazky obcí vyúčtovaly více než
500 000 Kč jako odměnu za

Sběrné dvor~ i prodejci

administraci

Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje
to mimo jiné fakt, že v třídění PET-Iahví se dostali na evropskou špičku
především proto, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty.
Stejný princip uplatňuje i ElEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit
vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ElEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného
odběru a pokrývá 92 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se
domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly
prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ElEKTROWIN
spolupráci, autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete
odevzdat
vysloužilý
elektrospotřebič,
lze
jednoduše
nalézt
na:

zpřístupnění
kontejnerů
pro
občany obcí. ElEKTROWIN na své
náklady zajistí odvoz a zpracování
do něj vložených
vysloužilých
elektrospotřebičů,
dodá svazku
obcí a mikroregionům
potřebné
informační materiály a navíc vy~

www.elektrowin.cz.

Oík~ kolektivnímu srstému ELEKTAOWIN města a obce za pětileté
období ušetřil~ náklad~ v částce přev~šující BOO milionu korun.
Prostřednictvím motivačních programů obce od společnosti ElEKTROWIN navíc
získávají finanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování. Ve
spolupráci s městy a obcemi se ElEKTROWIN podílí na informačních
projektech, například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým
sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze
najít na: www.elektrowin.cz.

Navíc

si

již

obce

a organizující

celé akce a za zajištění

za uskutečněnou

akci odměnu.

Na

rozdíl od běžných velkoobjemových
kontejnerů používaných například
při pravidelném svozu nebezpeč.
odpadu je tento speciální kontejner
zastřešený

a uzamykatelný,

takže

může zůstat na jednom místě i více
dní a přitom
nrecyklátoři"

1

něj různí samozvaní
nezcizí

samostatně

zpeněžitelný odpad. Kompletnost
zpětně odebraných spotřebičů je
totiž nezbytnou podmínkou dobře
fungujícího
systému
zpětného
odběru.

Nový kontejner v naší obci
Vobci nám přibude nový kontejner na zpětný odběr elektrozařízení. Obec uzavřela smlouvu o spolupráci se společností
ELEKTROWINa.s.. Tento kontejner bude umístěn vedle kontejnerů u obchodu. Asi se ptáte proč další kontejner? Jedním
z důvodů je ten, abychom chránili přírodu a aby se podobná zařízení neválela kolem příkop a podobně. Dalším důvodem je
přísun peněz do obecního rozpočtu. Jak velký bude tento finanční přísun, záleží na nás všech. Zda jsme ochotni poctivě
třídit odpad. Každým vhozeným elektrozařízením přispějete do obecního rozpočtu. Předem Vám všem děkuji.
Menší zařízení se bude vhazovat menším otvorem a větší, jako je např. mikrovlnka nebo vysavač, je potřeba se předem
domluvit na odemknutí větších dvířek nebo odevzdat na Obecním úřadě. Do tohoto kontejneru můžete dávat následující
spotřebiče:
Malé domácí elektrospotřebiče
40_80_50 cm)

(rozměry menší než

Elektrické a elektronické
o

•
•

Vysavače
Čistící stroje na koberce

•

Ostatní zařízení pro čištění

o

Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému
zpracováni textilu
Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení,
mandlování a další péči o oděvy
Topinkovače
Fritovací hrnce
Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo
uzavírání nádob nebo obalů
Elektrické nože
Spotřebiče pro střiháni vlasů, sušení vlasů, čištění
zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo
Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření,
indikace nebo registrace času
Váhy
Ostatní malé domácí spotřebiče ve skupině 2.
neuvedené

o

o

•
•
o
o

o
o

•

o
o

o

o

o

•

•
•

nástroje

Vrtačky
Pily
Šicí stroje kromě zařízení používaných
v domácnostech spadajících pod skupinu 2
Zařízení pro soustružení, frézování, broušení,
drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtá ní, děláni
otvorů, ražení, skládání, ohýbáni nebo podobné
zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubová
nebo pro odstraňování nýtů, hřeblků, šroubů
nebo pro podobné účely
Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné
použití
Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo
zpracování tekutých nebo plynných látek jinými
způsoby
NástrOje pro sečení nebo jiné zahradnické
činnosti
Ostatní elektrické a elektronické nástroje ve
skupině 6. Neuvedené

Nová sběrná nádoba na Obecním domě
----------------------------

I

Tato sběrná nádoba je od společnosti EKOLAMP. Nádoba je určena ke sběru úsporných kompaktních zářivek a výbojek.
Uzavřením smlouvy s touto společností opět získá Obec finanční prostředky do svého rozpočtu.
Společnost Ekolamp s.r.o. je neziskovou organizací, která byla založena 30.5.2005 společnostmi:
o

•
o
o

Philips Česká republika s.r.o.,
5 r.o.,
GE Industrial s.r.o.
NARVA B.E.L./ČRS.r.o.
Osram spol.

Společnost provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla). Ekolamp vytváří síť
sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového
využití a odstranění zbytkových odpadů. V současné době Ekolamp spolupracuje s téměř 450 sběrnými dvory měst a obcí a
více než 3000 dalších obcí pokrývá mobilním sběrem. Sběr světelných zdrojů (tj. trubicových a úsporných zářivek a
výbojek) a svítidel probíhá také prostřednictvím velkoobchodní a maloobchodní prodejní sítě, která čítá téměř 800
provozoven na celém území České republiky.
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Tip o dobró rodo
Chystáte se vyměnit stará netěsnící okna za nová plastová nebo dřevěná? Přemýšlíte, že by jste zateplili dům nebo část
domu? Máte doma nevyhovující kotel a potřebujete jej vyměnit?
Pokud se chystáte na některou z výše uvedených akcí, doporučil bych Vám využít program Ministerstva životního prostředí
"Zelená úsporám". Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského
protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun. Čerpání
z tohoto dotačního programu je možné do 31. prosince 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci
lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní.
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění: V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na
vytápění prostřednictvím celkového (A1) nebo dílčího (A2) zateplení rodinných domů. V případě dílčího zateplení je
základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvaceti procentní úspory energie na vytápění, a to realizací
alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn
atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší. V případě celkového
zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení energeticky úsporného standardu obytné
budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70
hYm2 u rodinných domů a zároveň snížení potřeby energie na
vytápění o 40 %. Poznámka z praxe: Výměnou oke dosáhnete max. 15% úspory, proto je třeba vždy výměnu oken
kombinovat s dílčím zateplením.
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu: Týká se novostaveb.
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody: V podoblasti C.1 podporuje program Zelená
úsporám výměnu starých neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na
biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných domech. Podpora v podoblasti C.2 se týká instalace těchto zdrojů v
novostavbách. V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na
kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.
Podpora na přípravu a realizaci opatření (podpora na projekt!: Program Zelená úsporám podporuje také zpracování
projektu a odborného posudku (hodnocení tepelně technických vlastností obytných domů: součinitel U, výpočet měrné
potřeby tepla na vytápění a úspory měrné potřeby tepla na vytápění). případně dalších souvisejících prací, a to ve všech
oblastech podpory.
Bližší informace o programech nebo konkrétní výši dotace můžete získat přímo na webových stránkách programu
www.zelenausporam.cz nebo na zelené lince 800 260 500. Popřípadě se můžete obrátit přímo na mě, buď osobně nebo na
telefonu +420 737 577 965.
Pokud Váš starý kotel již vypovídá službu a vy se rozhodujete o koupi nového, neváhejte využít programu C, který
podporuje instalace kotlů na biomasu (zplynovací kotle, kotle na spalování pelet a.j.) nejenom, že se Vám vrátí podstatná
část investice do nového kotle, ale zároveň budete šetrní k životnímu prostředí a o to jde především.
Ondřej Šála

Provomf doba "sběrného dvoru"
v Rudimově

Otevření obchodu v Rudimově

Zastupitelstvo

potravin,

.sběrného

obce schválilo provozní dobu

dvoru"

u Obecního úřadu.

Stfeda 14:00 - 16:00
sobota 9:00-11:00

Paní Hubíková,
obchod

provozovatelka

oznamuje,
v

obchodu

7. června,

otvírá

6:30. Všechny občany srdečně zve a pro

každého má připravený

malý dárek.

Provozní doba:
Na zkoušku bude obchod otevřen

Připomínáme kontakty na Obecní úřad v Rudimově:
Pevná linka: 577 341 526
Starosta ludvlk
fII7
Místostarostka
739495983
Email: rudim~,q
www: www.rudimov.net

místního

že v pondělí

Pondělí

takto:

6:30-10:00 13:30 -16:00
6:30 - 10:00

- pátek:

Sobota:
Upřesnění

provozní

doby bude po zkušebním

provozu.

Další číslo zpravodaje vyjde 09.20 IO, uzávěrka bude 09.20 IO. Veškeré Vaše dotazy, příspěvky a nápady posílejte buď na e-mailovou adresu:
zpravodaLrudimov@email.czneboosobně:
Ondra Šala (737 577 965). Jarmila Kublčková (775574073). nebo je můžete vložit do schránky u obchodu.
MK ČR E 17515. Zpravodaj neprocházi jazykovou úpravou.

