RUDIMOVSKÝZPRAVODAJ

ÚVODNÍK
Tak se nám prázdniny prehouply do druhé
poloviny
a léto tak též. Deti zacínaj í
odpocítávat
dny, kdy nastoupí
opet do
školy a rodice už se také teší, že alespon
na pul dne budou mít o ne postaráno.
Léto
pomalu, ale jiste koncí. Verím, že jste ho
prožili v pohode a bez újmy na zdraví.
Jste plni zážitku
z dovolených
a plni
energie do dalších pracovních
dnu. Dny
se nám
zacínají
krátit,
z rána
bývá
chladno.
Podzim
se nenápadne
zacíná
hlásit ke slovu. Preji vám, at je plný
nádherných
barev, a at z nej nacerpáte
pozitivní energii na zimu

za

vzalo na vedomí žádost pana Otty Hubíka, byt.Rudimov c.21 na odprodej pozemku (bývalá
obecní cesta) parc.c. 2124, výmera 197 m2.
za schválilo poskytnutí financního príspevku ve výši 1500,-Kc na zakoupení prenosného
pocítace pro potreby XV.okrsku SH CMS
za schválilo pana Petr Šálu, byt. Rudimov cp.32 do funkce velítele jednotky SDH Rudimov
za vzalo na vedomí žádost pana Diatla B.byt.Rudimov cp.114 o vyjádrení souhlasu se stavbou
sklepa na svém pozemku par. C. 1900/1 O.
za schválilo redakcní radu Rudimovského zpravodaje ve složení:Jarmila Kubícková, Ludvík
Matula, Miroslav Pika, Svatopluk Dulík a Lenka Kratenová
za vzalo na vedomí a nemá pripomínky k projektové dokumentací stavby HB Trešnovka II,
km 4,730 - 4,886, investora stavby Lesy CR, s.p.,se sídlem Premyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové.

za

Mše svatá s vysl'écením sochy

ve veci Úhrady pomerné' cásti neinvesticních výdaju na deti MŠ zrizovaných Mestem
Slavicin se za rozhodlo svolat schuzku dotcených rodicu a projednat možnost rešení Úhrady
techto výdaju popr. snížení výdaju
za vzalo na vedomí termín provedení geologického pruzkumu silnice Il1/49515 ( Úsek pod
domem p. Hubíka) . Pruzkum bude proveden po ukoncení výberového rízení na firmu, která
bude tento prLizkum provádet.
za schválilo Stanovy svazku obcí "Mikroregion Luhacovské Zálesí" (Úplné znení stanov po
zmenách provedených valnou hromadou ze dne 20.12.2001 v souvíslostis novou právní
Úpravou spolupráce obcí ze dne 27.3.2007)
za vzalo na vedomí Potvrzení o prijetí žádosti o podporu na projekt" Rekonstrukce obecního
domu v Rudimove na vzdelávací a spolecenské centrum obce"
za vzalo na vedomí Oznámení C. 443/2006 o poskytnutí financního príspevku Zlínského kraje
na hospodarení v lesích ve výši 70 200,- Kc
za vzalo na vedomí Rozhodnutí cj. 78-366/2007 - OUK o poskytnutí dotace ze státního
rozpoctu CR na 2007 z grantového rízení VISK3-2007 (Verejné ínformacní služby knihoven)
za schválilo prodej pozemku parc.c. 2124 o výmere 197 m2 panu Ottu Hubíkoví, bytem
Rudimov c.2lza cenu 15,- Kc/m2. Kupující též uhradí náklady spojené s vystavením kupní
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.
za vzalo na vedomí výsledky plnení rozpoctu v období 5/2007. Príjmy ciní 1012 013,-Kc a
v)'daje I 065 OOO,-KC.
za schválilo prijetí slecny Pavly Kovaríkové na provádení verejne prospešných prací v obcí na
období od 1.6.2007 do 30.11.2007

sv. FIOl'iana

za

Dovolujeme si Vás pozvat na

Oslavu 100. výrocí
založení hasicského sboru v Rudimove

která se koná

sobotu 18. srpna 2007

tJ

Program:
10.00

proveden v kvetnu 2007 a výsledky tohoto pruzkumu budou oznámeny v cervnu 2007.
za schválilo podporou protestu proti návrhu danové reformy iniciovanou hnutím NSK
/nezávislí starostové pro kraji. Protest bude podepsán zástupcem starosty.
za vzalo na vedomí pozvánky na rádné valné hromady spolecností VaK Zlín, a.s.
a VaK Vsetín a.s.

schválilo zakoupení CD prehrávace v hodnote do 2500,-Kc pro kulturní Úcely.
rozhodlo o oprave uvítací tabule na vjezdu do obce. Návrh na výtvarné provedení a
následnou realizaci zhotoví ti. Reklamní cinnost pan Ladislav Vrána.
za se usneslo na výtvarném provedení uvítací tabule na vjezdu do obce. Bude zachován
puvodní motiv. Možnosti technického provedení posoudí p. Ladíslav Vrána, který též zajistí
realizací.
za schválilo Dodatek c.l o dohode o Úhrade pomerné cásti neinvesticních výdaju na deti MŠ
zrizované Mestem Slavícín

za
12.00

Slavnostní

scMze

14,80

Vítání hostu a zástupcu

sboru

koncert dechové hudby "Lhotanka"

15.00

Slavnostní

pnllod na výletište

15.30

Slavnostní

Pl'Ojcy

16.00

Prehlídka hasic"ké techniky

za
za

Tanecní veselice

Slavnostní pruvod bude zacínat
staré hospody.

li

zPRÁVY Z OBCE
za

vzalo na vedomi termín
provedení
geologického
pruzkumu silníce
IlI/49515
(Úsek pod domem p. Hubika) . Pruzkum bude

revokuje prodej pozemku parc.c. 2124 o výmere 197 m2 panu Ottu Hubíkoví
vzalo na vedomí žádost paní Renaty Paclíkové, bytem Minská 223/73, Brno, o odprodej
pozemku parc.c.2124 o výmere 197 m2.
za vzalo na vedomí pripomínky pana St.France k provedení prací pri výstavbe chodníku cást B
(chybný sklon vozovky, který je prícínou špatného svodu povrchové vody do kanalizace) a
poverilo starostu obce aby na tuto skutecnost upozorniL
za schválilo bez výhrad záverecný Úcet hospodarení obce za rok 2006. Starosta obce seznámil
za s výsledkem auditu provedeným Krajsk)'m Úradem.
za vzalo na vedomí žádost manželu Andersových, bytem Rudimov cp.ll o odkoupení cásti
pozemku parc. C. 2158/4, k.Ú. Rudimov ( dle priloženého plánku ).
za vzalo na vedomí ústní oznámení manželÚ Andersových o upuštení od zámeru prevodu
studny u cp. II do jejich vlastnictví.
za vzalo na vedomí žádost manželÚ Holenov)'ch, bytem MI)nské nábr. c.3, Brno-Obrany, o
odkoupení pozemku parc.c. 176/4, o výmere 3 m2, k.Ú.Rudimov.
za vzalo na vedomí Žádost o vyjádrení k Úplné uzavírce žeL prejezdu na silnici 11/495 v obci
Pitín, v termínu 12.-17.7.2007, zaslanou Svobodou Karlem dopravní znacení Olomouc,
Daskabát 39. Olomouc.
za vzalo na vedomí žádost pana Pavla 1\lrázka a pana ~liroslava Mikulce a poskytnutí
materiálu na v)'stavbu vpustí, která by se mela nacházet na hranici parc.c. 242/3 I a 302/1.

,"

KLUBICKO

DETSKÝDEN
2. cervna na Výletišti deti slavily svuj svátek - Den deti. Ajaká by to byly oslava bez
dárku? Našim dárkem bylo odpoledne plné souteží, zábavy a odmen. Nekteré soutežní
disciplíny byly zkouškou rychlosti a jiné šikovnosti a presnosti. Deti skákaly v pytlích,
shazovaly kuželky, jezdily slalom na motorkách a kolobežkách a spousta dalších
souteži. Nadšení a chut detí soutežit bylo obrovské. Do soutežení se zapojily všechny
deti, starší i mladší a na poslední disciplínu "pretahování lana" se pridali i nekterí
rodice. Odmenou detem za jejich snahu byly perníkové medaile a výhra v tombole.
Pro deti bvlo pripravené obcerstvení, které zaiistil SDH Rudimov.

i

Hledání pokladu
Zveme rodice a deti na vycházku
s hledáním pokladu. Jedná se o stejnou
akci, jako
byla jarní
vycházka.
Vzhledem
k nenárocnosti
hledání
pokladu je tato akce urcena spíše
detem predškolního veku. Vycházka
se koná dne 8.zárí 2007 v 15.00 hod.
Sraz bude na zastávce uprostred obce,
odkud bude zaj išten odvoz na zacátek
vycházky. Po ukoncení vycházky si
deti budou opékat ( kdo si co donese ).
V prípade nepríznivého pocasí vás
budeme
informovat
o náhradním
termínu.

Dekuieme
Chceme touto cestou podekovat všem,
kterí nás v naší cinnosti podporuj í a to
jak financne tak organizacne. Naše
podekování patrí SDH Rudimov a TJ
Sokol Rudimov za spolupráci
na
detském dnu a pohádkovém lese. Za
financní dary dekujeme TJ Sokol
Rudimov, OÚ Rudimov, panu Pavlu
Mrázkovi a panu Miroslavu Pikovi.
Paní Jarmile Kubíckové za dárky pro
deti. Dekujeme
taky všem, kterí
"zaplatili"
dobrovolné
vstupné na
karneval. Velké podekování patrí paní
Vere Petrášové za vytvorení krásných
kulis do pohádkového lesa (Rumcajs,
vlk, drak). Pokud jsme na nekoho
zapomneli,
velmi se omlouváme,
nebyl to úmysl. Veškeré financní dary
jsou využity na zaj ištení akcí pro deti (
odmeny, sladkosti, obcerstvení atd.).
Evidence
príjmu
a
výdaju
je
k nahlédnutí u L. Kratenové.

i

Pohádkový les
Na oslavu zacátku letních prázdnin jsme pro deti pripravili procházku Pohádkovým
lesem. Všechny deti se shromáždily na výletišti, kde obdržely od Vecernícka
pohádkovou kartu, na kterou j im byly zapisovány body za úspešné provedení úkolu na
jednotlivých stanovištích. Poté se mohly vydat na procházku Pohádkových lesem. Ty
starší sami a ty mladší v doprovodu rodicu nebo starších sourozend!. Jako první na ne
cekal vodník, u kterého lovily rybicky. Dále pak cervená Karkulka a vlk. Tady mely
deti za úkol trefit se co nejvíce šiškami do košíku. Cesta deti zavedla na louku kde už
cekala víla Amálka a skládání puzzle. Ze slunné louky pak zpátky do lesa k drakovi a
princezne, která cekala na kouzelný klíc. A odsud už jenom kousek k Rumcajsovi a
Mance, které deti pomáhaly vešet prádlo. Z lesa pak deti vyšly na Apacské území, kde
.-----.---.-.---.---.---.----~
...
byl indián a strílení
z luku. A soutežní
stanovište uzavíral
kašpárek a házení
mícku na cíl. Na
konci
pohádkové
cesty
deti
odevzdaly
karty
Harrymu Potterovy.
Po
sectení
získaných
bodu
následovalo
vyhlášení
víteze.
Tri
nejšikovnejší
deti byly odmeneny
diplomy
a
cokoládou. Ale ani
ostatní deti nezustaly bez odmeny. Pro všechny byly nachytány drobné hracky se
sladkostmi a obcerstvení. Tak nashledanou za rok v pohádce
.

Rozlosování TJ Sokol Rudimov
IV. trída skupina B muži 2007-08
Kolo

21.10.2007
15.00
25.8.2007
7.10.2007
22.9.2007
30.9.2007
19.8.2007
Volno
2.9.2007
9.9.2007
SK
Lutonina
FC
16.30
Vizovice
16.00
1
4.00
6.00
O- Rudimov
--BRudimov
Bohuslavice
-Utkání
Rudimov
-Lutonina
Rudimov
12.8.2007
DatumCas
14.10.2007
Provodov
14.30
Smolina
-"B"
Rudimov
16.9.2007
Rudimov
16.30
15.30
6.30
Tichov
Horní
Loucka
sobota
Lhota
Lipová
Výsledek

Sobota

Náhradní termíny 15.9.-17.00, 3.10.- 16.00, 17.10. - 15.30 hod
i Sraz hrácu na utkání: doma - 45 min., venku - 1hod15min.PRED
!
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Svoz plastu ve druhém pololetí roku 2007.
Ve druhém pololetí roku 2007 bude v obci probíhat svoz plastu v následujících termínech:
29.8,26.9,24.10,21.11.
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RUMPOLD UHB, S.LO.
Uherský'/,.','::-Brod
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Prátelské posezení u kávy
Sbor pro obcanské záležitosti zve všechny ženy na Prátelské posezení u kávy v sobotu 6. 10. 2007 v 16.00.
Prineste sebou fotografie z míst, která jste behem letních mesícu navštívily. Možná tím inspirujete nekoho na
príští léto. Tešíme se na vás.
Možná patríte mezi ty, kterí
neradi tráví dlouhý cas
v kuchyni
a mají
rádi
rychlovky. Jednu bych tu pro
vás mela:
Chlebové placicky
Krajícky chleba namocíme
do vody Ichvilka/. Vodu
slijeme, chleba vymackáme a
rukama rozdrobíme. Pridáme
vejce,
zpenenou cibulku,
mužeme dát i cesnek, salám
na kosticky, nastrouhaný sýr,
majoránku horcici,kecup,sul,
vegetu,
pepr.
Deláme
placicky,
obalujeme
ve
strouhance
a
smažíme.
Prílohou mÚže b)'Í cerstvá
zelenina nebo pro vetší
jedlíky chleba.

Dobrou chut.
Máte nejaký podobný recept? Prineste ho na Posezení u kávy.

Cvicení v Rudimove
Od 7. zárí bude cvicení probíhat v pátek v
18.30.
Knihovna Rudimov oznamuje svým
ctenárum:
Od 18. 8. do 16.9.2007 bude knihovna
z duvodu cerpání dovolené uzavrena.

Udelejte si doma zase jednou
krásný vecer - vyprávejte si,
jak budete
cviciti

Závist? Pravdepodobne na to doplatí obec
Už 3 roky je v obci ekologické hospodárství Honzy Žáka. Podle posledních událostí, které se staly ( zámerné
otvírání ohradníku a vypouštení ovcí na cizí pozemky, stríhání drátu ohradníku a jejich krádež) se nekomu
nelíbí, že kolem naší obce jsou vysecené a vypasené louky a také obecní sady. Protože ovoce z obecních sadu
dostalo certifikát BlOKY AUTY, je pro obec velmi výhodné vypásání trávy ovcemi z ekologického chovu.
Kdyby tomu tak nebylo, tak údržba trávy v sadech by stála obec kolem 100 OOO,-Kc, ale to si ten, kdo
podobnou cinnost páchá, neuvedomuje. Zajímalo by me, co závidí, proc to delá, jaký má k tomu duvod? Závidí
mu, že je schopný podnikatel? Proc? Jestli je to tak, tak at to jde zkusit na pul roku. At zjistí na vlastní kuži, jak
se podniká v Cesku. Myslím si, že je vzorným príkladem pro všechny (hlavne mladé) lidi v dedine. Jestli
nechceme mít kolem obce zarostené louky vysokou trávou, tak se dívejme kolem sebe a upozorneme na
podobné jednání Obec Rudimov nebo Honzu Žáka.
Dekuji

Socha s\'. Floriana umístená na hasicské zbrojnici

Další císlo zpravodaje vyjde v listopadu 2007, uzáverka bude 30.9. 2007. Veškeré vaše dotazy, príspevky nápady posílejte bud na
e-mailovou adresu: zpravodai.rudimov((t)email.cz nebo osobne: Ondra Šala(737 577 965), Jarmila Kubícková(604 674 073), nebo je
mužete vložit do schránky u obchodu. MK CR E 17515. Zpravodaj neprochází jazykovou Úpravou.

