RUDIMOVSKÝ ZPRAVODAJ
ZÁŘÍ 2009

ročník 2
číslo 8
Obecní úřad tel.: 577341526, e-mail: rudimov@seznam.cz , www.rudimov.net,
Zprávy z obce
10.3.2009
- ZO vzalo na vědomí stížnosti pana Jiřího Měřičky,
bytem Rudimov 103 a to:
1.písemnou stížnost na pana Jana Žáka ve věci volně
pobíhajících psů a znečišťování veřejných komunikací
zemědělskou technikou
2.písemnou stížnost na pana Kamila Křempeka ve věci
volně pobíhajícího psa
3.ústní stížnost na nedodržování úředních hodin na
obecním úřadě
Oba výše jmenovaní majitele psů budou písemně
srozuměni se stížností a seznámeni s obsahem Obecní
vyhlášky č. 1/2003 k zabezpečení veřejného pořádku při
chovu a držení psů v obci
-ZO vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci
dětského
hřiště
prostřednictvím
Mikroregionu Luhačovské Zálesí
-Zhotovení informačních cedulí na autobusové zastávky
bylo zadáno panu Ladislavovi Vránovi (cedule) a Jiřímu
Kubíčkovi (rámy na cedule)
-ZO vzalo na vědomí žádost pana Pavla Mrázka, bytem
Rudimov 116 o odkoupení parc.č. 406/16 a části parc.č.
406/15 v k.ú.Rudimov.
-ZO schválilo rozpočet obce na rok 2009
Příjmy …………. 3 003 tis.Kč
Výdaje…………..3 532 tis.Kč
Schodek ……….
529 tis.Kč bude hrazen
z přebytku roku 2008
Součastně ZO schválilo finanční příspěvek z rozpočtu
obce a to:
TJ Sokol Rudimov………….……. 10 000,-Kč
Myslivecké sdružení Rudimov…… 4 000,-Kč
Český svaz včelařů ………………. 4 000,-Kč
Městská nemocnice Slavičín.…….. 5 000,-Kč
-ZO schválilo prodej pozemků panu Petru Křížkovi,
bytem Rudimov 55, a to parc.č.120/1 a parc.č. 2159/13
k.ú.Rudimov o výměře cca 100 m2 za cenu 15,-Kč/m2.
Výměra bude upřesněna po zhotovení geometrického
plánu.
-ZO schválilo prodej pozemků pane Petru
Kozárovi,bytem Rudimov č.p.42 a to část parc.č.
2159/13 a parc.č.2159/14 k.ú.Rudimov za cenu 15,Kč/m2.Výměra bude upřesněna po zhotovení
geometrického plánu.
-ZO schválilo přijetí níže uvedených zájemkyň na
provádění veřejně prospěšných prací v obci v období
1.4. - 31.10.2009. A to paní Pavlu Kovaříkovou, Milenu
Sahajovou, Renatu Hrbáčkovou, Martinu Hulejovou a
Janu Maňákovou.
-ZO schválilo zakoupení mobilních telefonů pro starostu
a zástupkyni starosty obce
- ZO schválilo pořezání řeziva pro TJ Sokol Rudimov
(budky na střídačky) a střešní vazbu na rekonstrukci
domu č.p.56 na obchod.
-ZO projednalo možnost odkoupení pozemku od pana
Jana Petráše, a to parc.č. 91/6
-ZO rozhodlo o nutnosti posouzení stavu stromů na
Výletišti.

22.4.2009
-ZO pověřilo starostu obce zajištěním odborníka na
posouzení stavu stromů na Výletišti
-ZO vzalo na vědomí stížnost pana Jana Žáka, na volně
pobíhajícího psa pana Jiřího Měřičky
-ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši
1500,- Kč
XV. okrsku SH ČMS na zakoupení
přetlakového ventilu
-ZO vzalo na vědomí žádost pana Jiřího Perničky,
majitele rekreační chalupy čp.38, o poskytnutí
betonových obrubníků a dalšího materiálu na
rekonstrukci kraje vozovky.
Žádost bude projednána
po zpracování kalkulace.
-ZO schválilo prodej pozemků manželům Kratěnovým,
bytem Rudimov čp.48 a to, parc.č. 235/3 o výměře 4m2
a parc.č. 2158/31 (výměra bude upřesněna po zhotovení
geometrického plánu) za cenu 15,- Kč/m2
-ZO vzalo na vědomí Žádost o vyjádření k objízdné
trase při celkové uzavírce silnice v obci Pitín .
Stanovisko Obce je takové, že silnice 49515/III není
vhodná jako obousměrná pro kamiony a těžká vozidla
-ZO vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 6.4.2009
Příjmy …………. 715 275,- Kč
Výdaje………….. 538 746 ,-Kč

-ZO schválilo pořezání řeziva na přístavbu sušky a
zastřešení posezení na Výletišti
- ZO vzalo na vědomí žádost pana Jiřího Měřičky na
vysékání trávy na obecním pozemku pod silnicí směrem
k Podstrání
-ZO neschválilo prodej části pozemku ( 3x3 m) parc.č.
120/1 dle žádosti paní Elišky Dvorské, bytem Rudimov
čp.61. ZO souhlasí s užíváním studny na tomto
pozemku jako doposud.
-starosta obce informoval ZO s rozsahem zámečnických
prací objednaných u pana Jiřího Kubíčka, bytem
Rudimov 81
-starosta obce informoval ZO o stavu svážného území
Čupy
-ZO neschválilo prodej pozemku parc.č. 406/16 a část
parc.č. 406/15 panu Pavlu Mrázkovi, bytem Rudimov
116. S panem Mrázkem bude projednán návrh na zřízení
věcného břemene na část parc.č. 406/15 a část parc.č.
406/16, aby mu byl umožněn vjezd k „nemovitosti bez
č.p.“ ,jíž je vlastníkem, na parc. č. st. 222. ZO schválilo
zřízení věcného břemene na část parc.č. 406/15 a část
parc.č. 406/16
- připomínky ke špatném stavu telefonního sloupu u
domu čp.45
- úklid jabloňového sadu (návrh na provádění dalších
prací)
- návrh na umístění obrubníků pod silnici vedoucí nad
bytovkou čp. 104
- posouzení stavu horské vpusti nad domem p. Mikulce
(zanáší se)

19.5.2009
-Ředitelství silnic ZK zaslalo vyjádření k námitkám
proti objízdné trase vedoucí po silnici III/49515
zaslaným Obcí Rudimov ( objížďka při rekonstrukci
silnice II/495 v obci Pitín)
-Pan Stanislav Franc dodá na příští zasedání ZO
kalkulaci nákladů na obrubníky, které mají být umístěné
nad bytovkou čp. 104
-ZO schválilo přijetí nabídky MLZ
na dotační
management procesu administrace dotace na realizaci
dětského hřiště
-ZO vzalo na vědomí žádost paní Věry Dvorské,
Rudimov čp.87 a 90, manželů Miroslava a Marie
Velíkových a manželů Martina a Magdalény
Velíkových, Rudimov čp. 108 aby Obec Rudimov
odkoupila část parc.č. 1959/5 od pana Rostislava
Belžíka, bytem Rudimov čp. 62, na níž se nachází cesta
k domu čp. 87,90 a 108
-ZO vzalo na vědomí nabídku firmy E TRONIC na
automatizaci obecního rozhlasu
-ZO vzalo na vědomí oznámení častých výpadků a
podpětí
el.energie,
zaslané
panem
Dušanem
Koprivňanským, Rudimov čp. 88, panem Janem Žákem,
bytem
Rudimov
čp.91a
panem
Jaroslavem
Kamenčákem, bytem Rudimov čp. 100
- zástupkyně starosty Jarmila Kubíčková požádala ZO o
jmenování zástupce, který ji bude zastupovat při jednání
s členy rodiny ve věcech úředních, aby tak bylo
zamezeno případnému střetu zájmů. Jedná se o dobu,
kdy bude nepřítomen starosta obce podle zákona.
Zástupcem byl jmenován pan Svatopluk Dulík.
- připomínky ke špatném stavu telefonního sloupu u
domu čp.45
- posouzení stavu horské vpusti nad domem p. Mikulce
(zanáší se).
- posouzení stavu houpačky na Výletišti a případná
oprava.

16.6.2009
-Na základě doložené kalkulace a posouzení
odborníkem byla schválena žádost pana Jiřího Perničky
, majitele rekreační chalupy č.p.38 o poskytnutí
obrubníků a dalšího materiálu (cement a štěrk) na
rekonstrukci kraje obecní komunikace z důvodu
zatékání.
-Umístění obrubníků nad bytovkou čp.104 bude
konzultováno s Ředitelstvím silnic ZK, stejně tak i
způsob financování ( možnost reklamace ).
-z důvodu uzavírky silnice II/495 přes obec Pitín a
vedení objízdné trasy přes Rudimov, bude požádáno o
umístění dopravní značky omezující rychlost na 50 km/h
již od hranice okresu
-MLZ oznámil termín konání výběrového řízení na
zhotovitele dětského hříště na výletišti a to 30.6.2009

- ZO jednalo o možnosti zřízení nového veřejného
rozhlasu v obci. Pověřilo zástupkyni starosty paní
Kubíčkovou prověřením možnosti dotací a zajištěním
projektu.
-sloup nízkého napětí u domu čp. 45 (žádost o přestavbu
– velmi nevyhovující stav daného sloupu), bude
prověřena možnost postavení nového sloupu ( f.
J.Kubíčka, JmE e-on).
-zanášení horské vpusti nad domem p. Mikulce, vpusť
bude reklamována u firmy STRABAG.
-ZO schválilo žádost o stanovisko k Ohlášení stavby
pro rodinný dům stavebníkem p.Ondřejem Dostálem,
-ZO schválilo zařazení Obce Rudimov do území
působnosti MAS Luhačovské Zálesí, dále seznámení se
Strategií MAS (SPL) pro období 2007-2013 a zmocňuje
starostu obce k zastupování MAS
-ZO vzalo na vědomí nabídku zajištění dotací z OPZP a
SZIF ČR na budování a obnovu retenčních prostor (
obnova splavu). Bude prověřena možnost využití této
dotace naší obcí.
-ZO vzalo na vědomí Oznámení zahájení územního
řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne
9.7.2009 v 9 hod zaslané MěÚ Slavičín,stavební úřad ve
věci žádosti manželů Pavla a Aleny Mrázkových.
-ZO vzalo na vědomí pozastavení dotací na provoz
Czech POINT
-ZO vzalo na vědomí oznámení občanského sdružení
UnArt Slavičín, Okružní 594,Slavičín o pořádání
hudebního festivalu v katastru obce Rudimov ve dnech
24.-25.7.2009
-ZO rozhodlo o zbudování el.rozvodné sítě v místě
plánované výstavby na Záploští (Dolní konec obce) a
pověřilo starostu obce oslovením společnosti E.ON,jako
správce el.rozvodné sítě v obci a vznesení požadavku na
její spoluúčasti . Dále rozhodlo o vybudování kanalizace
tamtéž.Tímto dále pověřilo starostu projednání
s vlastníky pozemků v dané lokalitě o odkoupení částí
parcel k výstavbě inženýrských sítí a provedení na
základě souhlasu geometrické zaměření k provedení
projektu dané stavby.
-ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo č. P-0901001 se
společností
UPOSS
spol.s
r.o.,
se
sídlem
Uherskobrodská 962, Luhačovice,jejímž předmětem je
vypracování projektové dokumentace stavby s názvem:
Stavební úpravy a přístavba domu čp. 56 v Rudimově na
obchod.
- Zástupkyně starosty informovala ZO o připravovaném
výběrovém řízení na zhotovitele stavebních úprav a
přístavby domu čp.56 v Rudimově na obchod. Výběrové
řízení proběhne prostřednictvím MLZ. Do výběrového
řízení byly navrhnuty firmy: TES Bojkovice, spol. s r.o.;
MPstav-Mrázek Pavel, Rudimov; Bor Josef, Slavičín;
Renostav spol. s r.o.Luhačovice; KRONS, s.r.o.,
Bojkovice. Dále zástupkyně starosty oznámila ZO, že se
vzdává účasti na výběrovém řízení z důvodu možného
střetu zájmů.
-ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2008
s celoročním hospodařením,a to bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je:
I. Hospodaření obce Rudimov za rok 2008
II. Plnění rozpočtu obce Rudimov za rok 2008
III. Finanční vztahy rozpočtu k jiným rozpočtům za rok
2008
IV. Přezkoumání hospodaření obce Rudimov
k 31.12.2008
Příloha č. 1 Pohledávky obce Rudimov k 31.12.2008
Příloha č. 2 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Rudimov za rok 2008 ( viz. příloha zápisu)
-ZO vzalo na vědomí Žádost o odhad ceny a právní
poučení zaslané Ing.et Bc.Petrem Křížkem, bytem
Rudimov 55, ve které bylo požadováno zpracovaní
odhadu ceny na zhotovení příjezdové cesty k domu
čp.55. ZO seznámilo pana Křížka s přibližnými náklady
a realizací zhotovení příjezdové cesty dle možností
obecního rozpočtu,popř. využití dotací.
-ZO schválilo Směrnici č.1/ 2009 - Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
- požadavek firem podnikajících v areálu bývalého
statku na opravu cesty vedoucí statkem. Starosta
seznámil ZO s odhadem ceny, a to cca 30 tis.Kč
- požadavek pana Langra, majitele rekreační chalupy, na
přijetí opatření nutných k zabránění stékání vody z cesty
na jeho nemovitost (obrubníky,příčný práh apod.)
- dne 9. 8. 2009 se uskuteční vítání občánků v obci.

Termíny svozu separovaného odpadu
plastu v pytlích
budou probíhat v následujících termínech: 21. 9., 19. 10., 16. 11.
Pytle mají být nachystané nejpozději v 6:00 přímo u sjízdné
komunikace a firma sbírá pouze pytle označené logem firmy
RUMPOLD.

VÝZVA K POVINNÉ VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2010.
Co musíte mít s sebou?
 Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5cm
 řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Povinná výměna ŘP je bez poplatku.
ŘP si můžete vyměnit na Městském úřadě ve Slavičíně u paní Spurné.
ŘP bude vydán nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popřípadě do 5 pracovních dnů po úhradě
správního poplatku 500,-Kč)
Další informace na http://www.mdcr.cz.

Změna telefonního čísla zástupce starosty obce: 739 495 983

Solární elektrárna
Společnost EKO-Electric, spol. s r.o.,Luční 1, 586 01
Jihlava,
zastoupená
Ing.
Martinem
Králem,
jednatelem společnosti, se obrátila na obec s možností
vybudování solární elektrárny na pozemcích v katastru
obce. Hledá pozemky i soukromých vlastníků. Kdo máte
zájem o podrobnosti nebo chcete nabídnou vaše
pozemky na tuto stavbu , kontaktujte výše uvedeného
jednatele na tel.:725 840 794

Poděkování
Chtěla bych poděkovat p. Ludvíku Matulovi z Rudimova, který mně dne 3.4.2009 pomohl v mé svízelné situaci,
kdy jsem se z důvodu havárie na železnici ze stanice Bohuslavice n.Vláří nemohla dostavit včas do zaměstnání do
Bojkovic. Požádala jsem o svezení do Slavičína, kde měl cestu. Po vyslechnutí mého problému mě ochotně
dopravil svým autem až na místo mého pracoviště, poté odmítl odměnu, kterou jsem mu za svezení dala. Kéž by
bylo takových lidí více.
Anežka Nováková

Odpoledne na myslivecké chatě
Na začátku května jsme ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Rudimov připravili pro děti a rodiče odpoledne na
myslivecké chatě. Myslivci si pro děti naplánovali zábavný i poučný program. Začali jsme procházkou lesem, během které
se děti seznamovaly s druhy lesní zvěře žijící v našich lesích a která končila u krmeliště pro zvěř. Na louce u chaty si děti
mohly vylézt na posed a odsud si pak i zastřílely ze vzduchovky. Ke střelbě se odhodlaly i některé maminky, i když jen ze
země. Pro zpestření odpoledne bylo připraveno i hledání pokladu. Celé odpoledne jsme zakončili příjemným posezením u
táboráku a opékáním špekáčků. Chtěla bych tímto myslivcům poděkovat za vstřícnost a ochotu, s jakou toto odpoledne pro
děti přichystali a doufám, že příští tok si to zopakujeme.

Dětský den
Jako každý rok, i letos jsme pro děti
k jejich svátku – Dni dětí – připravili
soutěžní a zábavné odpoledne na Výletišti.
Děti soutěžily ve střelbě prakem, v chůzi
po laně, v jízdě na koloběžce, chodily na
kostkách i na chůdách. A byly moc
šikovné. Za to byly i odměněné malou
hračkou. Na dětském dni se představil i
Agility klub Slavičín, který předvedl
ukázku výcviku psů. Poté co psi dokončili
své „vystoupení“, dočkali se od dětí
sladké piškotové odměny. Děkuji členům
Agility klubu za moc hezké zpestření
odpoledne. Poděkování patří i SDH
Rudimov, který zajistil občerstvení pro
děti i pro členy Agility klubu.

Pohádkový les
Pomalu se stává tradicí, že letní prázdniny zahajujeme cestou
Pohádkovým lesem. Letos se už po třetí les zaplnil
pohádkovými bytostmi. Na děti čekal Honza s buchtami, rytíř
a princezna, ježibaba u perníkové chaloupky, pejsek a kočička,
klaun, šmoulové, Pat a Mat, včelka s květinami, indián a
černokněžník. U všech pohádkových postav děti plnily úkoly a
samozřejmě dostávaly i sladké odměny. Na závěr bych chtěla
poděkovat všem, kteří nám s pohádkovým lesem pomáhají a
věnují svůj volný čas dětem. Poděkování patří i TJ Sokol
Rudimov za zajištění občerstvení a věnování sladkostí pro děti.

Stanování
Letos jsme poprvé s dětmi vyrazili na stanování. Nešlo o žádné
velké táboření. Jen jeden večer a noc pod stanem. Ale pro děti
úžasný zážitek a dobrodružství. Stanovali jsme na hřišti na
Jankulce. Po postavení stanů jsme si s dětmi zahráli pár her
a pomalu byl čas na opékání. Po večeři si děti našly vlastní
zábavu, jako je běhání mezi stany,vbíhání do zrovna
otevřeného stanu apod. Rodiče zatím poseděli u vínka a u piva.
Až pozdě večer se děti podařilo zahnat do spacáků. Ráno byla
pro všechny připravena snídaně. A protože se to všem líbilo,
domluvili jsme se, že si to ještě zopakujeme. Těšíme se na
další stanování. Tak snad nám vyjde počasí a akce se opět
vydaří.

Co chystáme…
Letní prázdniny utekly jako voda a je na čase plánovat podzimní a zimní
akce. Tak co tedy chystáme? Během podzimu bude Drakiáda. Tato akce
se však nedá plánovat déle, než pár hodin předem. Proto mějte od
poloviny září nachystané draky a jak se naskytne vhodné větrné počasí,
vyrazíme na Kakovou pouštět draky. Jak dozrají dýně, tak uspořádáme
druhý ročník soutěže o nejlepšího strašáka dýňáka. Letos dýně zasadilo
celé Klubíčko, tak snad se urodí a bude dost dýní pro všechny zájemce.
A ačkoliv to teď v srpnu zní absurdně, pak nás čeká Rozsvěcování
vánočního stromu, kterému bude předcházet nacvičování programu
s dětmi. Ale co si budeme povídat, uteče to jako voda… A to bude pro
tento rok všechno. Ale pokud máte nápad, co by se ještě mohlo pro děti
nachystat, tak sem s ním! Těším se, že se nás na všech akcích sejde co
nejvíc.
Články za klubíčko napsala Lenka Kratěnová
Foto: Ondra Šála, Staňa Franc ml.

Povodeň v Rudimově
Dne 2. 7. 2009 se naší obcí prohnala průtrž
mračen a následně i částečně povodeň. Řada
místních si takové množství vody v
nepamatuje.
Když
mi
Třešňůvce
telefonovali, ať rychle někoho pošlu do
místní části pod Boráně, byla jsem opravdu
překvapena, protože ve Slavičíně v tu dobu
vůbec nepršelo. Zavolala jsem na linku 150,
ať rychle na místo pošlou hasiče. Nato jsem
se snažila zkontaktovat několik místních lidí
o pomoc. Ti, co mohli a byli doma, tak
neváhali a šli. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří měli možnost a zájem pomoci.
Jsem ráda, že je v naší obci spousta
takových lidí, kterým stačí zavolat a jsou
ochotni bez váhání pomoci v jakékoliv
situaci. (Nechci tady nikoho jmenovat,
abych na někoho nezapomněla).
Jak to jinak všechno dopadlo? Vzhledem
k tomu, co se děje na jiných místech v naší
republice, jsme dopadli opravdu dobře.
Vytopený byl jeden domek a sklepy
v bytovce. Také můžeme být rádi, že se na
okolních pozemcích nic nepěstuje a jsou zde
pouze pastviny, protože podle toho množství
vody, které z nich stékalo, by mohlo být
splaveno spoustu bahna, ucpané kanály a
napácháno ještě víc škod.

Poděkování
Dne 2.7.2009 se přehnala přes Rudimov bouřka, která
způsobila rozvodnění potoka Třešňůvka, který protéká našim
pozemkem a zatopil celý dvůr. Za včasnou pomoc děkujeme
Honzovi Žákovi a Jirkovi Kamenčákovi a také za pomoc při
odstraňování naplavenin děkujeme Radkovi Chmelovi,
Martinu Velíkovi, Pavlovi Dietlovi a dalším dobrovolníkům.
chalupáři manželé Perdochovi

V naší paměti máme uložený den s datem 2. 7. 2009, kdy
nám velká voda ukázala, co umí. Nemile překvapila některé
obyvatele naší vesnice a nadělila jim obavy a starosti. Proto
bychom chtěli poděkovat všem, kteří bez váhání přidali
pomocnou ruku všude, kde bylo potřeba. Neboť v dnešním
světě se takto ochotných lidí již příliš nenajde. Poděkování
patří zejména Honzovi Žákovi, Jiřímu Kamenčákovi, Jarce
Kubíčkové a dalším.
za obyvatele bytovky Francovi

Tímto bych chtěla poděkovat Zbyňkovi Hulejovi, Pavlu
Mrázkovi a všem hasičům, kteří mi dne 2. července 2009
pomohli při odstraňování škod vzniklých po přívalovém dešti
v mém domě. Největší poděkování patří především Jarce
Kubíčkové za lidskou a obětavou pomoc.
Děkuji Martina Hulejová
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Z rádia se ozývá „Bylo léto, horké léto“ a co my na to? První měsíc prázdnin se doslova topil v dešti.
Nebylo dne, aby nějaká ta přeháňka nepřišla. A teploty, taky nic moc. Ale prázdniny jsou prázdniny. I
když jsou deštivé. Zase, nu což?
Tolik
hříbků
jsme
neviděli po kolik let.
I takoví houbaři jako
jsem já, které musí hřib
doslova
nakopnout,
jich letos našli spoustu.
To bylo potom dobrot.
Smaženice,
polévka,
hubovník,
nádivka,
hříbky nám zbyly i na
sušení, abychom si jich
mohli dopřát i v zimě.
Říká se, že houby jsou
maso chudých, a tak
se nám toho masa
letos urodilo. Sice řeknu
vám, že když se udělá
taková houbová plnka
k pečenému
kuřeti,
nemívá to chybu. A
můžeme ji udělat i
z hub sušených. 4 starší
rohlíky nakrájíme na
kostky a dáme na rozehřátou pánev s trochou oleje a másla, ale ne moc, jen pro vůni. Housku
opečeme. Pak vysypeme do mísy, zalijeme mlékem, přidáme 2 až 3 žloutky, lžíci Podravky, zelenou
petržel (té docela dost). Ochutíme nakrájenými houbami a trochou pepře. Dobře promícháme a pak
přidáme tuhý sníh za 2- 3 bílků. Zamícháme už jen lehce a přidáme k rozpečenému kuřeti do trouby.
Asi 20 minut ještě pečeme a poléváme šťávou z kuřete. Dá se jíst jako příloha s bramborem nebo bez,
ale to už bychom byli pěkně mlsná banda. Přeji všem dobrou chuť.
Text: Věra Dvorská
Foto: David Měřička

Poděkování
Upřímně děkuji těm členům organizací, tj. Sboru dobrovolných hasičů Rudimov, Mysliveckému sdružení
Rudimov a TJ Sokol Rudimov, kteří se obětavě podíleli na brigádnických pracích, a to pořezáním řeziva pro TJ
Sokol Rudimov na výstavbu budek pro střídaní fotbalistů, střešní vazby na rekonstrukci domu č.p. 56 na obchod i
přístavbu sušky pro moštárnu. Dále za pořezání řeziva na přístřešek i za výpomoc při jeho stavbě na Výletišti
k zakrytí posezení před deštěm. Zde patří i velké poděkování p. Pavlu Krahulovi a jeho firmě za sponzorství a
stavbu tohoto přístřešku. Také děkuji všem, kteří se podíleli na bouracích pracích, které souvisí se stavbou nového
obchodu z domu č.p. 56. Prováděly se tyto práce - demolice staré střechy včetně vazby, stropů, odvoz sutin i úklid
sklepního prostoru. Výstavba obchodu bude finančně činit cca 1 380 tis. Kč. Těmito brigádami naše obec šetří
finanční prostředky, které využije na jiné důležité stavební akce v obci. Ještě jednou velké poděkování za vaši
příkladnou pomoc ke zvelebení naší obce pro spokojený život naších spoluobčanů.
Matula Ludvík
Starosta

ROZLOSOVÁNÍ TJ SOKOL RUDIMOV PODZIM 2009

V případě příznivého počasí je v termínu 8.11.2009 naplánované první kolo jarní části soutěže

Budeme platit
v naší obci stočné?
Takovou otázkou se ve městech a
v některých
obcích
vůbec
nezabývají, protože je to pro jejich
obyvatele samozřejmost. V naší
obci se touto otázkou v posledních
několika letech zabýváme.
Záleží na každém z nás, jestli
budeme platit nebo ne. Každého půl
roku se odebírají vzorky z místních
výustí a na základě těch obec
dostává povolení k vypouštění
odpadních vod do místního toku
Třešňůvka. Zatím jsme vždy prošli,
ale otázkou zůstává, jak to bude
dál. V případě, že obec nedostane
povolení k vypouštění odpadních
vod, tak se tento problém bude
muset řešit ČOV. Na její provoz a
provoz
kanalizace
se
bude
samozřejmě vybírat tzv. stočné.
Zamyslete se každý nad sebou, zda
máte podle platných předpisů
žumpu nebo septik nebo domovní
ČOV a zda je hlavně provozujete
tak, jak se mají provozovat.

Náklady na likvidaci odpadních vod z domácností – porovnání
(zdroj:Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje - 2009)
Níže uvedené údaje jsou orientační a vypočítány pro spotřebu 100 l vody na 1 osobu a
den, tj. 146m3/rok pro 4členou domácnost

Žumpa obsah cca 13 m3, vývoz k likvidaci každý měsíc
Investiční náklady
Cena za likvidaci OV na čistírně
-vzdálenost převozu OV cca 20 km
-výkon na místě +závozník

40.000,-Kč
53-180,-Kč/m3
25-40,-Kč/km
350-600,-Kč/15 minut

Roční provozní náklady celkem

18.000-43.080,-Kč

Septik
Investiční náklady
+dočišťovací stupeň
+stavební úpravy
-roční provozní náklady:
.rozbor vzorků
.vývoz kalu 1xročně (cca 4m3)
.výměna pískového filtru
1x za 10 let tj. na rok

40.000,-Kč
25.000,-Kč
10.000,-Kč

2.500,-Kč

Roční provozní náklady celkem

5.500,-Kč

2x1000,-Kč
1000,-Kč

Domovní ČOV (čistírna odpadních vod)
Investiční náklady
+stavební úpravy
-provozní náklady:
.rozbor vzorků
.vývoz kalu 2x ročně(cca 2m3 )
.elektrická energie
.opravy, revize,výměna dílů

50.000-60.000,-Kč
10.000,-Kč
2x1000,-Kč
1000,-Kč
1600,-Kč
800,-Kč

Roční provozní náklady

6.400,-Kč

Další číslo zpravodaje vyjde 11.2009, uzávěrka bude 11.2009. 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 (604 674 073), nebo je můžete vložit do schránky u obchodu.
MK ČR E 17515. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.

