RUDIMOVSKÝ ZPRAVODAJ
SRPEN 2008

ročník 1
číslo 5
Obecní úřad tel.: 577341526, e-mail: rudimov@seznam.cz , www.rudimov.net,
Úvod
Tak máme půlku léta pryč. Dětem se prázdniny krátí. Řada z nás má dovolenou za sebou a už se těší na příští rok. Počasí je proměnlivé. Někdy
máme pocit, jestli už se neblíží podzim. Řidiči mají radost, že se nám konečně opravuje silnice. Co si víc můžeme přát? Snad jenom to, aby pěkné
počasí vydrželo do konce prázdnin. Ať se všichni v pořádku vrátí ze zasloužené dovolené. Tak si užívejte slunečné dny plnými doušky ať vrátíte se
plni energie zpět do pracovního procesu a do škol.

Zprávy z Obce
18.3.
ZO vzalo na vědomí pozvánku VaK Vsetín
a.s. na valnou hromadu konající se
12.6.2008
ZO vzalo na vědomí žádost firmy
VÁGNER LCZ s.r.o., Družstevní 0241,
Slavičín o seznámení vlastníků pozemků
s plánovaným průsekem pro E.ON ČR
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2008 dle
zpracovaného návrhu:
Výdaje ………. 3 100 000,- Kč
Příjmy ……….. 3 100 000,- Kč
Součastně ZO schválilo žádosti o finanční
příspěvek z rozpočtu obce a to:
TJ Sokol Rudimov
10 000,- Kč
Městská nemocnice Slavičín
5 000,- Kč
Myslivecké sdružení Rudimov 4 000,- Kč
4 000,- Kč
Český svaz včelařů
Charita Slavičín
5 000,- Kč
ZO vzalo na vědomí plánovaný prodej
nemovitosti manželů Pláškových v níž je
umístěn obchod a projednalo další
možnosti, jak v obci zabezpečit provoz
obchodu. Rozhodlo o možné podpoře tomu
z občanů, který by se rozhodl zřídit a
provozovat obchod.
22.4. 2008
ZO vzalo na vědomí Zápis z jednání valné
hromady Mikroregionu Luhačovské Zálesí
ze dne 21.4.2008
ZO vzalo na vědomí pozvánku MLZ na
setkání s poslancem evropského parlamentu
Mgr. Tomášem Zatloukalem, které se koná
28.4.2008. Zúčastní se starosta obce a
zástupce starosty obce.
ZO neschválilo finanční podporu Slávností
bratrstva Čechov a Slovákov na Javorine, o
kterou žádal přípravný výbor těchto
slavností
ZO schválilo pořízení boxu na sběr
drobných elektrospotřebičů, který bezplatně
poskytne firma Asekol s.r.o. Box bude
umístěn v budově OÚ.
ZO vzalo na vědomí výsledky hospodaření
obce za 1. čtvrtletí 2008
příjmy ……….. 676 965,- Kč
výdaje…………539 980,- Kč

ZO schválilo změnu rozpočtu obce: výdaje
v oblasti školství se snižují v důsledku
změny neinvestičních výdajů na žáka na
193 tis. Kč (5 675 Kč/žák )
20.5. 2008
ZO schválilo uzavření dohody s Městem
Slavičín o úhradě podílu na neinvestičních
výdajích do mateřských škol jejichž
zřizovatelem je Město Slavičín. Dohoda
bude uzavřena na dobu neurčitou.
ZO vzalo na vědomí pozvánku na pracovní
seminář
„Plán
financování
obnovy
vodovodů a kanalizací“, který se koná
3.6.2008. Za Obec Rudimov se zúčastní
zástupce starosty.
ZO neschválilo nabídku firmy LACIKA na
letecké natáčení obce
ZO vzalo na vědomí pozvánku VaK Zlín
a.s. na řádnou valnou hromadu, konající se
dne 2.6.2008 a pozvánku V a K Vsetín a.s.
na řádnou valnou hromadu, konající se dne
12.6.2008
ZO schválilo znění Smlouvy o odborné
technické poradenské činnosti jejímiž
smluvními stranami jsou Mikroregion
Luhačovské Zálesí a Ing. Václav Kajman.
V rámci této smlouvy nechá Obec Rudimov
provést analýzu nákladů na veřejné
osvětlení.
ZO schválilo uzavření mandátní smlouvy
s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o.
se sídlem Starobrněnská 20, Brno ( č.
smlouvy
SML-Z-M-08-052)
jejímž
předmětem je příprava a organizační
zajištění podání žádosti o podporu na akci
s pracovním
názvem
„Rekonstrukce
obecního domu v Rudimově na vzdělávací
a společenské centrum obce“ v rámci
Programu
rozvoje
venkova
event.
obdobného
programu
v programovém
období 2007-2013. Starosta obce zajistí
před podpisem této smlouvy konzultaci
s právníkem.
17.6. 2008
ZO schválilo Závěrečný účet za rok 2007
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko
se sídlem ve Štítné n.Vl.

Uzavírky v Rudimově:

Úplná uzavírka 11.8.-13.8.2008 vždy od 7.00
do 19.00 (druhá pokládka, náhradní termín
této pokládky 25.8.-27.8.2008) jedná se o
silniční úsek od křižovatky po bytovku. V
době této uzavírky pojedou pouze oba ranní
autobusové spoje. Autobus ve 12.00 a 14.50
ze Slavičína z Lukšína zajistí obec Rudimov
hasičským vozem. Částečná uzavírka bude do 30.9.2008 v úseku
sesuvu pod Hubíkovým. Tato uzavírka je řízena semafory.

ZO vzalo na vědomí pozvánku na valnou
hromadu RCK, a.s., která se koná
30.6.2008.a pověřilo starostu obce účastí
ZO neschválilo nabídku firmy CYRRUS,
a.s. na odprodej prioritních akcií České
spořitelny a.s., které má obec ve svém
vlastnictví
ZO schválilo Závěrečný účet hospodaření
obce Rudimov za rok 2007 a vzalo na
vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Rudimov zaslanou KÚ
Zlínského kraje zástupkyně starosty obce
informovala ZO o průběhu pracovního
semináře „Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací“
ZO schválilo uzavření mandátní smlouvy
s Regionální poradenskou agenturou, s.r.o.
se sídlem Starobrněnská 20, Brno , v novém
znění (úpravy provedeny po konzultaci
s právníkem) - č. smlouvy SML-Z-M-08052 - jejímž předmětem je příprava a
organizační zajištění podání žádosti o
podporu na akci s pracovním názvem
„Rekonstrukce obecního domu v Rudimově
na vzdělávací a společenské centrum obce“
v rámci Programu rozvoje venkova
event.obdobného programu v programovém
období 2007-2013.
ZO vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce
k 16.6.2008
výdaje ……… 1 201 197,- Kč
příjmy ……… 1 210 320,- Kč
ZO vzalo na vědomí žádost pana Zdeňka
Šlahůnka, bytem Rudimov 60 o odkoupení
části pozemku parc.č. 1886/1 o výměře cca
1300 m2
starosta obce informoval ZO o přípravách
na pietní akt vyvěšení pamětní desky
vojenskému letci Janůjovi, který se
uskuteční 16.8.2008
ZO schválilo provedení demolice domu
čp.67 manželů Mikulcových. Demolici
provede pan Emil Ševčík, se sídlem Šanov
za cenu 550,- Kč/hod + DPH

Nabídka nové služby pro občany
Asi přemýšlíte, o jakou službu se jedná a co za ni asi budou chtít. Tato
služba je určena pro občany, kteří mají počítač a tráví většinu dne
v práci mimo Rudimov. Je samozřejmě zdarma. Patřím také mezi ty,
kteří se vracejí pozdě domů, a proto nemám přehled o tom, co se
hlásilo v místním rozhlase. Tímto bych se vás chtěla zeptat: Měli by
jste zájem o zasílání místního hlášení na váš mail? Pokud ano, tak
napište z vašeho mailu na hlasenirudimov@seznam.cz .
Jarmila Kubíčková
_________________________________________________

Svoz plastů proběhne 21. srpna 2008

Co nepatří do kontejnerů s vytříděnými odpady
Společnost Rumpold v Uherském Brodě sváží vytříděné odpady z měst a obcí,
v nichž žije téměř 83 tisíc obyvatel. O bližší informace jsme požádali ředitele ing.
Pavla Vojáčka:
Který druh odpadu třídí občané nejlépe?
Nejméně problémovou komoditou je sklo, jehož kvalita v nádobách je celkem dobrá.
V loňském roce jsme do našeho meziskladu v areálu Prakšická svezli celkem 1 321 tun
bílého a barevného skla, které pak putovalo k dalšímu zpracování. Jsem rád, že naši
občané už většinou vědí, že do zelených zvonů na sklo nepatří porcelán, keramika a
zrcadla. Dodám, že zde nejsou žádoucí ani zářivky, žárovky, drátem vyplétané či lepené
sklo, lahvičky od léků, chemikálií a jiných nebezpečných látek.
Jaký problém se nejčastěji vyskytuje při sběru papíru?
Jsou dva hlavní. Prvním je ten, že v kontejnerech nacházíme mastný papír. A také
mokrý, s čímž souvisí problém druhý. Když do kontejnerů naprší, odpad je
znehodnocen. Loni jsme svezli celkem 1 392 tun papíru, jenže z tohoto množství se
nedalo použít k dalšímu zpracování 465 tun! To je hodně. Proto si dovolím
připomenout, že do kontejneru na papír nepatří zamaštěný nebo mokrý papír, ale také
papírové pytle s plastovou folií či povoskovaný papír. A také nápojové kartony, které
občané odkládají do nádob s plasty. Na třídící lince je pak vytřídíme a odešleme
k dalšímu zpracování. Loni jsme úspěšně vyexpedovali celkem 6,38 tun různých obalů
od mléka, džusů apod. Dalších 6,23 tun nápojových kartonů jsme však museli uložit na
skládku a částečně je využít
jako alternativní palivo. Proč? Zejména kvůli
nedostatečnému vymytí kartonu. Potravinové zbytky pak v obalu kvasí, mnohdy
vytečou na ostatní nápojové kartony a znehodnotí je. Přitom všechen tento odpad
prochází rukama našich pracovníků na třídící lince, kteří ušpiněný nebo nesprávný obal
musí z pásu odstranit. Není to nic příjemného…

U kterého separovaného odpadu
narážíte na nesprávné roztřiďování
nejvíce?
U plastů. Vždyť 307 tun plastů
z celkového loňského svozu 910 tun se
nehodilo k dalšímu zpracování. Mnozí
občané i firmy vhazují plastové nádoby
od oleje či jiných mazadel do žlutých
kontejnerů. Přitom velmi často
kanystry ještě obsahují zbytky oleje či
mazadla, které se při promíchání
odpadu ve svozovém vozidle dostanou
i na ostatní plasty. Takto zamaštěné
jsou pak zcela nevyužitelné, protože i
malé množství oleje působí koncovým
zpracovatelům plastů velké potíže.
Do kontejneru na plasty nepatří ani
folie, které jsou značně znečištěny
stavebním odpadem,
obaly od
desinfekčních prostředků, chemikálií,
olejů, pohonných hmot, léčiv, injekční
stříkačky, pneumatiky, pryž, molitan,
pleny,
plastové hračky obsahující
kovové součástky a plasty značně
znečištěné
stavebním
odpadem.
(MTA)
Ve Zlíně dne 27.5.2008

Z internetových stránek „Jak třídit odpad“
Pravidelně se nás ptáte na nejrůznější otázky týkající se třídění odpadů, které se často opakují. Proto jsme se rozhodli ty
nejfrekventovanější dotazy zveřejnit. Pokud Vás ještě nějaká otázka napadne, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat a my
Vám rádi odpovíme.
Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty
patří,
stejně
jako
papírové
kapesníky
a
dámské
hygienické
potřeby,
do
směsného
odpadu
(popelnice).
Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený z kombinovaného materiálu, tudíž ve většině případů vhazujte takto
označené obaly do směsného odpadu. Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je
vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů.
Co mám dělat s použitým olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak
neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu.
Použitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.
Kam patří starý textil?
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora.
Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.
Co mám dělat s výrobky z PVC?
Tyto výrobky jako kusy novodurových trubek, misky nebo hračky patří do směsného odpadu,případně odděleně do sběrného dvora.

Proč musí být známka na popelnici?
Jednak slouží k tomu, aby vaši popelnici vyvezli a hlavně ke zjištění počtu vyvezených popelnic v obci. Společnost
Rumpold, která zajišťuje svoz odpadů z naší obce, zajišťuje při tomto svozu i svoz z dalších 2 obcí (tyto obce také používají
stejné známky jako my). Známky z popelnic slouží k rozpočítáni celkově svezeného odpadu (vždy z toho daného svozu)
z těchto 3 obcí.

Klubíčko

Co ještě chystáme v tomto roce

Pohádkový les
První prázdninovou sobotu jsme pro děti připravili putování Pohádkovým
lesem. Trasa byla stejná jako loni, ale pohádkových postav měly děti možnost
potkat více. Na začátku putování je přepadl Loupežník, který jim po překonání
překážky dal kousek ze svého pokladu, o kousek dál Vodník hlídal rybičky,
které děti lovily. Červené Karkulce pomohly zahnat vlka a Křemílkovi přenést
kameny. Manka potřebovala pomoct s Rumcajsovým prádlem a Trpaslík měl
nachystanou lízatkovou střelnici. Princezně otevřely bránu, aby utekla zlému
drakovi a uprostřed lesa už čekal Černokněžník, který vařil kouzelný lektvar a
chtěl vědět, co do lesa nepatří. A potom to byl už jen kousek k perníkové
chaloupce, kde si děti ulouply perníček a mohly utíkat k Večerníčkovi a
poskládat si papírovou čepici . Na území Apačů si zastřílely z luku a Kuchtík
potřeboval pomoct s knedlíky. Celé putování uzavíral Kašpárek a házení míčků
do koše. Pro děti byly připraveny sladké i věcné odměny za plnění
pohádkových úkolů. Po návratu pro ně bylo připraveno občerstvení, které
zajistil TJ Sokol Rudimov. Věříme, že se pohádkové odpoledne všem líbilo a za
rok se opět sejdeme v pohádce.
Lenka Kratěnová

Na podzim nás čeká Drakiáda.
Soutěž pro malé i velké v pouštění
draků. Snad se k nám letos připojí i
ti větší a ukážou těm menším, jaké
draky si umí vyrobit a kam až
takový dobře udělaný drak vyletí
(pokud fouká správný vítr). Na
začátku
listopadu
začněme
s nácvikem
programu
na
rozsvěcování vánočního stromu. A
to bude pro tento rok vše.
Máte nějaký nápad na program pro
děti? Chcete se k nám přidat
v příštím pohádkovém lese a
proměnit se na chvíli v pohádkovou
postavu? Máte výhrady a něco se
vám nelíbí? Zajímá nás každý váš
názor a podnět.
Lenka Kratěnová

Pozvánka
Vítání občánků do života
Dne 14. 9. 2008 v 15:00
proběhne vítání občánků do
života.

Obecní úřad v Rudimově pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje Libora Lukáše zve k účasti občany na akci na počest
64. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty v sobotu dne
16. srpna 2008 od 15.30 hodin u domu čp.36 (rod. Diatlova)
na odhalení pamětní desky příslušníkovi 311 bombardovací
perutě RAF, pplk. letectva v.v., in memoriam, Otakarovi
JANŮJOVI našemu rodákovy.Akce je spojena s Kluby
přátel historie Slavičínska
a vojenské historie při
18.Zlínském srazu historických vozidel. Po slavnostním
odhalení pamětní desky bude následovat kulturní
odpoledne na výletišti u OÚ za účasti cimbálové muziky

Pišťalenka.
Za OÚRudimov Matula L.,starosta

PODĚKOVÁNÍ
Chci tímto poděkovat všem, kteří dodržují neděli
jako odpočinkový den. Asi řada z vás mi potvrdí, že
není nic příjemného, když vás ráno, dokonce i v 5
hodin, vzbudí hluk sekačky. Není to příjemné ani
přes den. Přijede vám návštěva, vy se posadíte do
zahrady ke kávě a opět vás vyruší hluk sekačky a
v horším případě motorové pily. Jaké řešení této
nepříjemné situace by jste navrhovaly? Napište na
zpravodaj.rudimov@email.cz.

Dále chci poděkovat řidičům, kteří dodržují rychlost
při průjezdu naší obcí. Jistě všichni víme, že v naší
obci je hodně dětí a dětské hřiště je hned vedle
hlavní silnice. Spousta dětí a mládeže jezdí na kole a
nikdy nevíte, co se může stát, když je objíždíte.
Maminky, které chodí na procházku s kočárkem,
znají rozdíl, když kolem nich projede auto podle
silničních předpisů a auto, které se řítí jako
automobilový závodník. Snad si to ti „automobilový
závodníci“ konečně uvědomí, a začnou se chovat
zodpovědně.

___________________________________________________________________________________________________

POHÁDKOVÝ LES V OBRAZE

U Vodníka na rybách.

Sestřel si své lízátko, ale pozor na Loupežníka, aby jej nesestřelil
dřív :).

Další číslo zpravodaje vyjde 11.2008, uzávěrka bude 5.11.2008. Veškeré vaše dotazy, příspěvky 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.

Hasičské okénko:
V pátek 2. 5. za docela hezkého počasí proběhlo, jako tradičně, na začátku května stavění máje na
výletišti u Obecního úřadu. Několik dní po postavení (v noci ze středy na čtvrtek) nám jej nějaké dobré
duše shodili, údajně jako šprým… Tak pevně doufáme, že příští rok se ona nesmyslná událost nebude
opakovat…

V sobotu 24. 5. jsme se společně s ostatními sbory zúčastnili Okrskové soutěže v požárním sportu.
Tato poprvé probíhala v areálu Army parku v bývalých kasárnách v Divnicích. Soutěž se skládala ze
tří disciplín – štafety družstev, překážkového běhu jednotlivců a požárního útoku. Naše družstvo skončilo na pěkném 4. místě a mělo následující složení Kratěna P. – strojník; Vágner J., Plášek J. – sání;
Šála O., Franc St. ml., Huleja Zb., Chytrý M. – hadicové vedení. Dále se soutěže zúčastnili Šála P. a
Macháč J., kteří reprezentovali Rudimov jako rozhodčí.

V sobotu 14. 6. byl uspořádán na hřišti U Jankulky
exhibiční zápas SHD Mlátička Hasiči vs. TJ Padlí
Sokolé. Obě družstva přistoupila k zápasu vskutku
exhibičně a výsledné skóre
bylo vskutku nepodstatné
(ale beztak jsme vyhráli).
Během zápasu bylo k vidění
několik vskutku jedinečných fotbalových momentů,
včetně tučňáka, řady vydařených kliček, fotbalových
nůžek, jen gól z půlky chyběl . Bylo to vskutku po-

dařené odpoledne a následně i vydařený večer.
12. 7. proběhl na Kochavci 3. ročník hasičské soutěže O pohár starosty Rokytnice. Naše družstvose
zúčastnilo po druhé a přivezlo si pěkné 6. místo. Při soutěži se s námi premiérově zúčastnil i Tomáš
Bárta a nevedl si špatně, jinak byla sestava dosti kombinovaná… Kratěna P. – strojník; Velík M., Šála P., Macháč J.
– sání; Šála O., Franc R., Bárta T. – hadicové vedení;
Franc St. ml. - velitel družstva.

Týden po „Kochavci“ – 19. 7. bylo uspořádáno námětové cvičení. Jeho příprava letos připadla na
Rokytnici. Náplní cvičení byla dálková doprava vody, přesně doprava vody z rybníku v Rokytnici
směrem na Kochavec. Z Rudimova se zúčastnili tito hasiči: Franc St. ml., Viceník P., Huleja Zb., Šála P..

Více fotek najdete na
www.sdhrudimov.webovastranka.cz a tak
www.stanleyf.rajce.idnes.cz

