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Co má máma nejhezčí

Copak dělá moje máma,
když je někdy doma sama?

Nejhezčí jsou mámy oči,
celý den se za mnou točí,
když jsem smutný, tak ty oči
mrknou na mě zpod obočí.
Co dělají oči mámy,
když jsou někdy doma samy?

Všem maminkám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní spokojenosti ke Dni
matek. Ať se vám splní všechna přání , i ta nejtajnější.

Mně se nejvíc pusa líbí,
co chci, to mi pusa slíbí,
ví, co je to hubička,
říká hezká slovíčka.
Co dělají ústa mámy,
když jsou někdy doma samy?
Já mám ráda ruce mámy,
pořád jsou tu někde s námi,
přitulí mě do náruče,
poslouchám, jak srdce tluče.

Jaro
Tak tu máme jaro, a ním spoustu sluníčka,
na které jsme tolik čekali. Většině z nás
dobije baterky, zahrádkáře potěší i potrápí
(když ho bude přemíra), rodiče jsou rádi, že
můžou děti běhat po venku a nesedí doma u
počítače. Přeji vám všem, ať se vám daří ve
všem co jste si naplánovali, ať vám doma
všechno kvete a nemáte žádné zbytečné
starosti a kdyby nějaké přišly, jistě víte, že
každý problém má své řešení.
Hodně sluníčka a trochu i deště vám přeje Jarmila Kubíčková

ZPRÁVY Z OBCE
ZO vzalo na vědomí požadavek na odkoupení pozemku
výkon přenesené působnosti spočívající v projednání
přilehlého studni u čp. 11 (parcela katastru nemovitostí
přestupků ve správním řízení
2158/4) a předání studny u čp. 11.
ZO souhlasilo se zplnomocněním JUDr. Pavla Schreibra,
Na provádění veřejně prospěšných prací v obci od 1.4.2007
Jakubská 1, Brno k zastupování obce u Krajského soudu
bude přijata Marta Krahulová
v Brně ve věci žaloby firmy BANG, s.r.o. proti Obci Rudimov
(délka trvání prac. poměru od 1.4. – 31.8.2007) a Helena
o určení nesplnění oznamovací povinnosti a určení
Mikulcová (délka trvání prac. poměru od 1.4. – 15.7.2007).
nemožnosti výkonu hlasovacích práv a nabývat akcie
ZO vzalo na vědomí žádost Města Slavičína o podporu petice
ZO obce vzalo na vědomí žádost o vyjádření k územnímu a
na zachování akutní zdravotní péče v Městské nemocnici
stavebnímu povolení „Vodovodní přípojka pro pozemek
Slavičín.
zahrady, Rudimov parc. č. 600/16, 600/17“ investor Jiří Dulík,
ZO vzalo na vědomí zamítnutí žádosti o zbudování
Slavičín
odvodňovacího žlabu, se kterou se obrátilo na Zlínskou
ZO schválilo Dohodu o úhradě poměrné části neinvestičních
vodárenskou, a.s.
výdajů na děti MŠ zřizované Městem Slavičín. Dohoda se
ZO vzalo na vědomí vyjádření Ředitelství silnic Zlínského
uzavírá na dobu určitou, a to 1 rok.
kraje, p.o. k žádosti o odborný posudek na silnici III/49515
ZO byla předložena architektonická studii rekonstrukce
(úsek pod domem pana Hubíka)
budovy Obecního úřadu zpracovaná arch. Ing. Hanou
ZO vzalo na vědomí souhlas Krajského úřadu Zlínského kraje
Černičkovou.
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Slavičín na
Plán veřejných schůzí 24.4., 22.5., 16.6.. Začátek je vždy v 18:00, všechny schůze jsou veřejné.

VOLNÝ ČAS
Druhé posezení u kávy Rudimovských žen se ubíralo v duchu vzpomínek na dětství a
hlavně k historickým fotografiím z naší obce, které obětavě zapůjčila paní Liduška
Diatlová. Z těch mladších si takovou obec Rudimov nejenom, že nemohly pamatovat,
ale byly pořádně překvapeny změnou naší obce. Je dobře, že právě mladí lidé se
seznamují z historií obce a životem našich předků. Bylo to poučné a hezké posezení.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. Poděkování též patří paní Petrášové, která
svým veršováním nás pozvala k účasti na Fašanky.
Věra Dvorská

Sbor pro občanské záležitosti zve
všechny ženy na další Přátelské
posezení u kávy v sobotu 19.5.2007
v 17:00. Tip pro vás: máte doma
přemnožené hezké, zajímavé nebo
užitečné rostlinky, které by mohli
udělat radost někomu jinému?
Doneste je sebou, možná se někomu
budou hodit (plevel nechte doma).

Mše svatá v Rudimově bude 13. května 2007 v 17:00

PROČ TŘÍDIT ODPAD?
Obsah následujícího článku je přebrán z internetových
stránek.
PROČ TŘÍDIT ODPAD?
Zkuste se nad touto otázkou
zamyslet dříve, než budete číst
dále. Někdo z vás odpověděl:
protože mám rád přírodu; nechci,
aby přibývaly skládky; jenom
správně roztříděný odpad je
možné dále zpracovávat recyklovat; je to móda; slyšel/a
jsem, že se to má dělat…
Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí
mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu
rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není
možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit
odpady již v domácnostech
3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále
využít se zneškodňují (např. skládkováním)
Jaké odpady vznikají v domácnostech?
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte
velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do
popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem,
který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:
Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.:
papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy
(plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd.
Pokud se tyto druhy odpadu třídí ve vaší obci/městě, ukládejte
je do barevných nádob.
Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice,
např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. V některých
obcích bývají přistavovány velké kontejnery, nebo zajíždí
speciální sběrna.
Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto
se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky,
výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo
na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou
spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.
Ostatní - odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je
možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od
potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel,
zbytky masa a kostí apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli
vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo
kontejneru před vaším domem.
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění
odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo
slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání
papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou,
můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři
tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do
třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a
lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději
opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

Sběr papíru
Co patří mezi papír:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Co se nevhazujte mezi papír:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla
CO do nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové
sklo
Co nevhazujte do nádob:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů
Co do žlutých pytlů můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!),
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Co nevhazujte do pytlů:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy apod.)
Sběr nápojových kartonů
Do oranžových pytlů se odhazují:
nápojové kartony
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné
dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na
jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a
zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.
Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do
papírny.Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do
skláren. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových
odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na
recyklační linky.
Jak se odpady zpracovávají?
Na úvod si zopakujme: Co je to recyklace? Při recyklaci jsou
zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým
chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho
správně roztřídíte, umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití;
pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce
nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.
Recyklace papíru
Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru,
stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na
výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až
sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír,
sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír
apod.
Recyklace skla
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě
nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a
pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie
a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně
donekonečna.
Recyklace plastů
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože
mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí
vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků
nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a
tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady.
Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi
plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek,
zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

Recyklace kovů
Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných
dvorů putují do hutí, kde přetaví. Potraviny a barvy, které v
nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek
tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky,
tyče a desky.
Recyklace nápojových kartonů
Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné
ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a
polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo
pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální
lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do
desek, které je možné použít např. jako stavební izolace.
Taková linka funguje také v ČR.
Konec citace z internetových stránek
Proč jsme zařadily tento článek do dnešního zpravodaje?
V poslední době se hodně mluví o třídění odpadu, o ochraně
přírody kolem nás atd. Není na škodu vědět, proč máme
odpady třídit a co se s nimi děje dál. Jestli má smysl dávat do
žlutých pytlů plasty, které tam patří a nebo do nich házet
všechno co máme doma. Ti co se snaží třídit odpad to nedělají
jenom pro sebe, ale dělají to hlavně pro přírodu kolem nás,
která už je tak dost zdevastovaná různými vlivy člověka. Asi
nikdo z nás by nechtěl, aby naše děti v budoucnu chodily
s respirátory a pitnou vodu si mohli kupovat pouze v obchodě.
Jak asi uvažují lidé, kteří pohazují odpadky kde se jim zlíbí?
Samozřejmě některé lidi nikdo nepředělá. „Celé roky to dělám
tak, tak proč bych to měl měnit? Já nemám čas něco třídit! On
už to tam za mě někdo udělá. Já nemám doma místo na tolik
nádob.“ No prostě jaká výmluva taká, jen aby nemusel měnit
své zvyky. Je jen na každém z nás, jak se k tomuto problému
postavíme.
Jak je to u nás v obci? V současné době zde třídíme
plasty(žluté pytle), kartony(oranžové pytle), sklo(kontejnery
v obci). Popelnice u každého domu slouží k ukládání
zbytkového odpadu po vytřídění, tj.smetí, popel, saze,
nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady. Kontejner
na velkoobjemový odpad, jež nelze uložit do výše uvedených
nádob, je přístupný na dvoře obecného úřadu. Kontejner na
papír je zajišťuje OÚ 1x ročně. Kontejner na sběr
nebezpečného odpadu zajišťuje OÚ 2x ročně. Sběr
kovového odpadu probíhá minimálně 1x ročně. Výše
uvedené jednoroční svozy odpadu , jsou předem vyhlášeny
místním rozhlasem.

Jaké jsou poplatky za odpad v naší obci pro letošní rok?
Výňatek z Obecně závazné vyhlášky obce Rudimov
č.1/2006, čl.3 Sazba poplatku:
1)Sazbu poplatku tvoří
a) částka za osobu uvedenou v čl.2(fyzická osoba, která
má trvalý pobyt v územním obvodu obce, fyzická
osoba, ,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinni platiti
poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.) této obecně závazné
vyhlášky a kalendářní rok 40,-Kč.
b) Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu 250,-Kč na osobu uvedenou výše
a kalendářní rok.
c) Celková sazba činí : 290,-Kč. Rozúčtování skutečných
nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2005:
d) Sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 110 774,Kč(náklady):260(počet)=426,-Kč (náklady na 1 osobu)
2)Dojde-li ke změně místa trvalého bydliště nebo
vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce.
3)Dojde-li k výše uvedené změně v průběhu kalendářního
měsíce, uhradí se poplatek i za kalendářní měsíc, v němž
došlo ke změně místa trvalého pobytu nebo vlastnictví
stavby.
Čl.4
Poplatek je splatný bez vyměření jednou ročně a to vždy
dokonce měsíce dubna příslušného kalendářního roku.
Znění celé vyhlášky je uvedeno na webových stránkách
obce.
Svoz popelnic v obci probíhá 1x za 14dní, vždy v lichém
týdnu v pondělí. Jestliže chcete mít popelnici vyvezenou
musíte ji označit příslušnou známkou, kterou si vyzvednete
na OÜ Rudimov.
Termíny svozu plastů a nápojových kartonů 23.5., 20.6.

Sázení ovocných stromků v obecních
sadech
Dne 17. 3.2007 proběhlo chystané sázení stromků v obecních sadech.
Začátek byl naplánován na 9 hodin. Původně se plánoval průběh akce na sobotu
dopoledne, odpoledne a případně i na neděli. Z řad místních občanů byl zájem o
tuto akci tak veliký, že bylo 7 hrušní, 50 slivoní a 7 višní nasázeno v už v sobotu
dopoledne a k tomu vykopáno 10 děr navíc. Nesmím opomenout, že se k nám
přidali i bývalí spoluobčané. Někteří začínali již od půl deváté. Velkým
příkladem pro nás mladší byli dříve narození spoluobčané. Jejich elán a chuť do
takové práce by jim mohl kdekdo závidět.
Poděkování za účast na této akci patří všem, kteří se zúčastnili. Je namístě
vyzdvihnout poděkování panu Stanislavu Francovi staršímu za organizaci,
odbornou pomoc a následnou péči o tyto sady.

Okénko SDH Rudimov
Výzva!
V letošním roce oslaví SDH Rudimov 100 let od
svého založení.Při této příležitosti bychom rádi uspořádali
výstavu fotografií a věcí, které jsou spojeny s hasičskou
tématikou, popřípadě vydali brožurku s historií sboru. Prosíme
proto tímto Vás,

naše spoluobčany a bývalé členy, kteří doma nějaké fotky,
apod. máte , o jejich zapůjčení . Protože tato akce je časově
náročná potřebujeme tyto věci mít co nejdříve pohromadě .
V případě zájmu kontaktujte prosím p.Pláška Th. , p.Šálu P.
nebo kteréhokoliv člena SDH nejpozději do poloviny měsíce
května.
Předem Vám děkujeme za pomoc .

Stavění máje
Dne 30. dubna se bude na výletišti stavět máj. Hasiči žádají občany kteří se mohou
uvolnit z práce doma aby přišli pomoct při této akci. O občerstvení bude jako
obvykle postaráno.

TJ SOKOL Rudimov
Odehrané zápasy fotbalistů:
Rudimov-Horní Lhota 2:1 (Pešek L.,
Kovařík J.)
Rudimov-Tichov 1:1 (Valčík J.)
Smolina-Rudimov 4:1 (Měřička D.)
Rudimov-Lipová 0:1

TJ Zve na další zápasy:
29.4. Provodov "B" - Rudimov
6.5. Rudimov - SK Vizovice "B"
13.5. Petrůvka - Rudimov
20.5. Rudimov - Loučka
27.5. volno
3.6. Divnice - Rudimov
10.6. Rudimov - Jestřabí
17.6. Vysoké Pole - Rudimov
Začátek všech zápasů je v 16:30

www.ofszlin.cz -přehled všech zápasů okresu, tiskové zprávy ofs, atd..

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!
Omezení o přerušení dodávky elektrické energie v celé obci
Dne 14.5, 16.5, 22.5, 24.5, 29.5, 31.5, 5.6, 7.6, 12.6 od 7:30 do 16:00

KLUBÍČKO

CVIČENÍ V RUDIMOVĚ

Na podzim loňského roku se maminky těch nejmenších dětí domluvily, že i
za nepříznivého zimního počasí, kdy se nedá využívat hřiště, se budou scházet, aby si
děti mohly hrát v kolektivu. V tomto jim vyšli vstříc místní dobrovolní hasiči, kteří
ochotně poskytli hasičskou klubovnu. A tak se děti s maminkami každý pátek
v 16 hod můžou sejít a společně si hrát. Na těchto setkáních se maminky shodly, že je
potřeba v obci pořádat více akcí pro děti. A to jak akcí sportovních tak i kulturních. A
aby se představy o využití volného času dětí přeměnily ve skutečnost, založily
Klubíčko, které ve spolupráci s SOZ , Sborem dobrovolných hasičů a TJ Sokol
Rudimov bude tyto akce pro děti organizovat. Nyní má Klubíčko šest členek, a to
Michaelu Boráňovou, Pavlu Hájkovou, Renatu Hrbáčkovou, Martinu Hulejovou, Věru
Petrášovou a Lenku Kratěnovou. Uvítáme i další zájemkyně a to nejen z řad maminek
těch nejmenších.
Letošní rok jsme již zahájili první sportovní akcí Sněžná jízda, která se konala 27.1. u
koupaliště, po ní následoval dne 3.3. Dětský karneval a 14. 4. jsme byly na Jarní
vycházce. Na tento rok máme však naplánovaných akcí mnohem více. Tou nejbližší
Dětský den ve spolupráci s SDH Rudimov, Sportovní den ve spolupráci s TJ Sokol
Rudimov, Drakiádu a Mikulášskou besídku. O termínu těchto akcí budete včas
informováni v Rudimovském zpravodaji, prostřednictvím plakátů a obecního
rozhlasu. Všechny občany chceme touto cestou na plánované akce co nejsrdečněji
pozvat.
Lenka Kratěnová

DĚTSKÝ KARNEVAL

Začátkem března pořádalo Klubíčko dětský karneval. Karneval byl zahájen
průvodem masek provázeným hudbou. Masky byly krásné, veselé, pohádkové a
některé i strašidelné. Odměnou dětem byly medaile. K dalšímu veselí jim byla
pouštěna hudba, na kterou dováděly a tancovaly. Pro zpestření byly zařazeny soutěže
v hodu míčem do koše, shazování kuželek, rybníčky a přetahování . Děti byly velmi
šikovné a soutěživé. Za svou snahu byly odměněny drobnými sladkostmi. Účast dětí,
rodičů i prarodičů byla velká a jsme rády, že se nám i dětem toto sobotní odpoledne
vydařilo a líbilo.
Závěrem bychom rády poděkovaly panu Machačovi za zajištění občerstvení
v hasičské klubovně a poskytnutí azylu karnevalem zmoženým tatínkům.
Členky Klubíčka

SNĚŽNÁ JÍZDA

Ke konci letošního ledna, když jsme se konečně dočkali sněhové nadílky ,
konala se Sněžná jízda. Na kopci u koupaliště děti soutěžily v jízdě na čemkoliv.
Mnohé zvolily tradiční sjezdové prostředky, některé však byly odvážnější a sjížděly
kopec v pytlích, na pekáčích apod. Těm menším pomáhali se zdárným a bezpečným
sjezdem rodiče. Pro všechny děti byly připraveny sladkosti a čaj .Tři nejrychlejší pak
byly odměněny medailemi a čokoládou. Snad k nám bude příští zima se sněhovou
nadílkou štědřejší a Sněžnou jízdu budeme moci připravit s větším předstihem a dát
tak dětem, ale i ostatním zájemcům o zimní radovánky více času na přípravu
zajímavých a originálních sjezdových prostředků.
Lenka Kratěná a Martina Hulejová

V naší obci (každý čtvrtek
v 18.30, ve třídě na Obecním úřadě)
probíhá cvičení pro ženy a dívky. Pro
ty, které by se k nám chtěly přidat,
mám bližší informace. Cvičení vede
slečna Šárka Ocelíková ze Slavičína,
která studuje tělesnou výchovu, takže
jsme pod odborným dohledem. Jedná
se o prvky z aerobiku na rozehřátí a
pak následuje řada posilovacích a
protahovacích
cviků
pro
naše
namáhané svalstvo celého těla. Délka
trvání je 1 hodinu, ale ta uteče
takovým tempem, že se nestačíme
divit, že už je konec. Na cvičení je
dobré si se sebou vzít podložku na
zem a nějaký energetický nápoj. Tak
jako jinde i u nás každý kdo přijde na
cvičení přispívá finanční částkou 20,Kč na cvičitelku. Protože se nemá jak
dostat zpět do Slavičína , odvoz
zajišťujeme střídavě mezi sebou. Když
se chce, všechno jde.

Jarní vycházka
14. dubna proběhla další akce spolku
Klubíčko a to Jarní vycházka. Využili
jsme krásného teplého počasí a bez
delšího plánování jsme vyrazili do
přírody. Děti v doprovodu rodičů se
vydaly na asi 1,5 km dlouhou cestu,
která byla zpestřena hledáním
pokladu. Doprovod dětem dělaly
převážně maminky, zatímco někteří
tatínkové se postarali o ukrytí pokladů
(každé dítě mělo nachystaný balíček
se sladkostmi a hračkou) a dopravu na
místo, kde vycházka začínala. Myslím,
že to bylo vydařené odpoledne a
rodiče i děti byli spokojeni. Další
vycházku
spojenou
s opékáním
chystáme na konec školního roku.
Členky
Klubíčka

účastníci sněžné jízdy

karnevalová hra

Ty nešťastné studny. Co s nimi?
Určitě mnohé z vás trápí otázka:“Co zase po nás ti úředníci
chtějí?“.

Studny
Podrobné informace dostanete na Městském úřadě ve
Slavičíně u pana Latináka, tel: 577 342 252.
Každý případ je individuální.
Vybudované v letech 1955 - 1990
Pokud budete muset žádat o povolení, dostanete:
- předtištěnou Žádost o povolení k odběru podzemních vod
pro potřeby jednotlivců(domácností), kterou vyplníte, a
- návrh žádosti o vydání náhradního dokladu, který si doma
přepíšete a vyplníte (tato žádost bude připravena na Obecním
úřadě v knihovně na počítači, kde si ji můžete s pomocí
Lidušky Dulíkové, v otvírací době knihovny (sobota 9:0011:00) vyplnit a vtisknout.
K těmto žádostem doložíte mapku se situací.

Pokud byla studna vybudovaná před rokem 1955 – postačí
pouze čestné prohlášení o její existenci před tímto rokem
(uvést typ studny – vrtaná nebo kopaná, hloubka studny,
hladina podzemní vody)
Studny, které mají platné povolení k odběru podzemních vod
a nabylo právní moci do 31. 12. 2001 zaniká toto povolení
k odběru dnem 31. 12. 2007 (neplatí pro ta povolení, kterými
byl povolen odběr pitné vody pro tyto domácnosti). V tomto
případě je nutné požádat o prodloužení povolení k odběru
nejpozději do 30. 6. 2007.

Odpadní vody, septiky
Podrobné informace dostanete na Městském úřadě
v Luhačovicích, pokud máte u domu septik nebo čističku
odpadních vod a jste připojeni k místní kanalizaci, tak
nemusíte žádat o povolení. V opačném případě vám podrobné
informace podají v Luhačovicích na těchto kontaktech:
pí. Studenková tel.: 577 197 456
p. Švehlík tel.: 577 197 455
Jarmila Kubíčková

nejoriginálnější sjezdař sněžné jízdy

Sběr kovového odpadu

Zapište si do kalendáře:

V sobotu 28.4. 2007 proběhne sběr kovového odpadu.
Prosíme občany, aby si nachystali nepotřebný šrot. Jak je
zvykem v naší obci, po dohodě místních složek, v letošním
roce provedou jeho sběr po obci členové TJ Sokol Rudimov.
Výtěžek z této akce bude použit na činnost této složky.

30. 4. Stavění máje - SDH
13. 5. Mše svatá v 17:00
19. 5. Posezení u kávy – SOZ v 17:00
2. 6. Kácení máje, dětský den- taneční zábava SDH
30. 6. Taneční zábava TJ Sokol
1. 7. Fotbalový turnaj "O pohár starosty obce"

Další číslo zpravodaje vyjde 10. 8. 2007, uzávěrka bude 31.7. 2007. 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. Vychází v nákladu 120 výtisků.

