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projektÚ pro získání financních dotací další stavební akce.
Mezi které patrí - oprava chodníki'1 v obci, výstavba
kanalizace
- cást
C projektu
"Deštová
kanalizace
Rudimov", oprava
hasicské
zbrojnice a Úprava okolí, oprava kanalizace na koupališti a
další akce, které je nutné rešit v prÚbehu letošního roku.
Prioritou nejen pro naši obec, ale dá se ríct pro celou

NOVOROCNÍ PREDSEVZETÍ
Ke konci roku zas a zas
chtela bych lepší clovek být,
co brání tomu nevidím,
težko však mohu neco skrýt.
Slibuj i sobe, Bohu též,
však kdy se to už stane,
že slovo svoje dodržím
a lepší clovek ze mne bude, pane.
Tu shovívavost se mnou mej,
zase tak jako vždycky,
já sejen stydím za sebe,
že moje srdce slibuje
ajá nesplním to nikdy.
A znovu ze mne bude lhár,
byt v mysli mé to nechci,
já nehledám už výmluvu,
jen s rozumem jsem ve pri.

republiku,
je využití strukturálních
fondÚ Evropské
unie
v plánovacím
období 2007 až 2013. Chteli bychom je
; využít
práve
pro· plánovanou
rekonstrukci
Obecního
Úradu(OÚ)
s dalším spolecenským
a kulturním
využitím.
V letošním roce je hlavním Úkolem vypracování projektové
dokumentace
k zajištení
požadované
financní
dotace
z fondÚ Evropské unie.
Významnou
událostí letošního roku bude oslava 100 let
založení sboru dobrovolných
hasicÚ vobci. Zastupitelstvo
obce
zapocalo
s organizacní
a financní
výpomocí
k zaj ištení této události, která se uskutecní] 8. srpna 2007.
DÚležitou
akcí
v letošním
roce je i obnova
višnového sadu. Chorobou postižené višne byly vykáceny a
je nutné nahradit je novou výsadbou. Chceme zapojit do
této výsadby
nových
ovocných
stromkÚ organizace
obcany
naší
obce.
Celá' akce bude realizována
ve
spolupráci
ze Správou CHKO Bílé Karpaty, od které je
prislíbena
financní dotace na vysazené ovocné stromky.
Obecní Úrad plánuje podat žádost o zarazení obecních sadÚ
do systému
ekologického
zemedelství,
kde je možnost
získat certifikát o kvalite BIO, což umožní prodávat ovoce
za výhodnejší
ceny.
Napríklad
moštárna
v Hostetíne
vykupovala
v lonské roce jablka za 4,-Kc.lkg. Vše to bude
vyžadovat organizacní
zapojení a hledání právního zpi'lsobu
jak zaj istit hospodarení
v obecních sadech.
O plánu cinnosti OÚ a dalším dení v naší obci budete
informováni
v následujících
císlech
Rudimovského
zpravodaje
a nebo z usneseni
ZO na Úrední desce a
internetových
stránkách obce.
Na záver Vám ješte jednou preji do roku 2007 jen to
nej lepší.
Matula Ludvík
starosta

i

Napsala Vera Dvorská
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vážení spoluobcané,
s vydáním
druhého
císla Rudimovského
zpravodaje
mi
dovolte, abych jménem
svým i jménem Zastupitelstva
obce
(ZO) Rudimov
Vám
podekoval
za Úspešnou
spolupráci
v uplynulém
roce, kdy rada z Vás nezištne priložila ruku ke spolecnému
dílu a podílela se na dalším rozkvetu obce. Rád bych rovnež
podekoval všem, kterí se zasloužili o kulturní, spolecenský
a
sportovní
život v naší obci. Zejména
sboru dobrovolných
hasicÚ, TJ Sokol, myslivcÚm a místním firmám, bez jejichž
obetavé práce by se život naší obce neobešel.
Chci se Vám ted blíže zmínit o di'dežitých akcích, které se
nám v minulém
roce podarilo
realizovat.
Byla dokoncena
stavba
cást B, chodník
a rozšírení
vozovky
z projektu
"Deštová
kanalizace
Rudimov
SO 03" v celkové
financní
cástce 554000,Kc. Z toho Reditelství silnic Zlínského kraje
se podílelo na rozšírení vozovky ve financní cástce 304000,Kc. Obec získala financní dotaci z programu obnovy venkova
ve výší 100000,Kc a financní výpomoc !pÚjcku! s nulovým
Úrokem v cástce 64 000,- Kc. splatnou do brezna r. 2008. Naše
financní výdaje cinily na danou akci 86 000,- Kc.
Uskutecnila
se rekonstrukce
naší památkove
chránené
roubené zvonice ve financní výší 58 950,-Kc.Odborem
kultury
a památkové
péce Zlínského
kraje nám byla poskytnuta
financní
dotace
ve výši 40000,Kc. Obec doplácela
na
rekonstrukci
roubené zvonice 18 950,- Kc.
Z takto ušetr'ených financních
prostredki'1 dotací Zlínského
kraje, zastupitelstvo
obce schválilo další stavební akce v obci,
které byly realizovány.
A to oprava místní komunikace
u
nemovitostí
p.Mikulce
a p.Hubíka ve finan. výši 92.180,-Kc,
oprava místní komunikace
u p.Anderse a p.Marianovského
ve
financní výši 24 033,- Kc. Vybudování osvetlení na vý'etišti ve
financní
výši
92 OOO,-Kc bude
dokonceno,
predáno
a
fakturováno v zacátku letošn ího roku.
Na príštích

zasedáních

v roce 2007

bude ZO schvalovat
••

na základe

financního

stavu rozpoctu

obce a možnosti

podání

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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JEŠTE JEDNOU ROZSVICOvANÍ
STROMU.

VANOCNÍHO

Chtela bych tímto podekovat
sponzorllm
za jejich sponzorské
dary. Patrí mezi ne Krahula
Pavel, Kubícek Jirí,
Vágner
Ludvík,
Mudrák Josef, Kubícek Zdenek, Kratena Petr, Jurica
Vladimír, manželé Marie a Bohumil Andersovi,
manželé Jana
a Jan Pláškovi,
SDH (sbor dobrovolných
hasicu) Rudimov,
EL V A Slavicín.
Príjem
Náklady
Zisk
Získané
deti.

Sbor pro obcanské
záležitosti
(SOZ)
zve všechny ženy na další prátelské
posezení u I{ávy dne
10. Února 2007 v 16:00 na obecním úrade.
Tip pro Vás: doneste

budou

fotografie

z Vašeho

........................................
Mše svatá

2780,-Kc
1034,-Kc
1746,-Kc
prostredky

si se sebou
detství.

v Rudimovc

bude

Il.února

,

2007 v 15:00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

použity

na financování

akcí

vám, kterí jste tam byly, líbila a vaše pripomínky
vedomí a príští rozsvicování
bude o neco lepšÍ.

beru

...........................................
Z cinnosti TJ Sokol Rudimovv

roce 2006

Vážení prátelé, milý obcané Rudimova

pro

Moje podekování
patrí také
detem,
které se zÚcastnili
kratického
pásma a oživili nám predvánocní
pohodu. Toto
podekování
patrí také hlavne jej ich rodici'lITI. Proto, aby deti
prišli, záleželo hlavne na nich. Je jen škoda, že z 16 školáku
(pocítala jsem deti od I. do 6. tríd) prišlo pouze 7 a z mladších
II prišlo 5 (deti starší 2,5roku).
Akce podobného druhu jsou samozrejme
dobrovolné, a ten kdo
chce a muže se zÚcastni, tak se zÚcastnÍ. Verím,že tato akce se
na

1

Charita sv. Vojtecha ve Slavicíne by Vám chtela podekovat
za Vaši štedrost pri Tríkrálové
sbírce 2007. Pri této sbírce
bylo v Rudimove vykoledováno
6. 500,- Kc. Díky za Váš
štedrý dar, který pomllže tem potrebným.
Také bychom
chteli podekovat
obetavým
koledníckum,
kterí Vám svým zpíváním
prišli poprát všechno nejlepší
v novém roce a prinesli
požehnánÍ.
Nápis C + M + B
znamená "at Kristus tento príbytek
požehná".
Dekujeme
Vám všem, kterí jste tyto koledníky vlídne prijali a tím také
podporili obnovu tradice Tríkrálové
sbírky a prejeme Vám,
at Vás v novém roce provází Boží láska a požehnánÍ.
Charita sv. Vojtecha Slavicín

.........

.
V sobotu

- V roce 2006 jsme oslavili 70. výrocí založení
kopané v naší obci.
Uskutecnil
se zájezd do Starovic
spojený
zápasy "A" týmu a starých pánu
- Za podpory Obecního Úradu a tesarského
mistra
jsme vybudovali
prístrešek na hrišti u Jankulky.
Výsledky
TJ
Sokol
Rudimov
v podzimní
2006/2007

porádá

organizované
s fotbalovými

2007

15:00

na obecním úrade Detský
zveme všechny deti.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

p. Krahuly,
cásti

3. brezna

SOZ v Rudimove
karneval.
Srdecne

1

J(nihovna Rudimov
NávštevníkÚm

sezony

• Volne prístupný internet
• Nové knihy z výmenného
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7.
4.
3.
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Orechov22:17
Pole
13.
LipováLhota
Rudimov-Velký
Orechov
1:3

Vás zve na návštevu.

nabízíme:
souboru

i z vlastních

zdrojll

• Spoustu knih z doporucené
literatury
• Casopisy - populárne naucné, pro kutily i "praktické
ženy"
To vše bez poplatku
a clenských
príspevku.
Jsme tu pro vás každý pátek od 14:00 do 16:00 (pouze
prístup na internet)
a v sobotu od 9:00 do 11 :00
Ludmila
Dulíková
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Dne 17. 2. 2007
Nejlepším
strelcem
se 6 brankami.

našeho

mužstva

byl Bor Bohumil

(ZUB)

•

Pavel Borán

.................

.

v obci fašanky

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

Termíny
svozu plastu a nápojových
kartonu
31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6 .

,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Podekování
Dne 30. prosince
2006 pozval
SOZ (sbor pro obcanské
záležitosti)
a hlavne
místostarosta
obce paní Kubícková
Jarmila všechny ženy z obce na posezení u dobré kávy.
I pres náledí na silnici se nás tam sešlo víc než dost. Ženy
vyprávely
své zážitky s detmi i vnoucaty,
rešily generacní
problémy. Jako treba internet a já. Ale došlo i na ctení obecní
kroniky. Též vyprávení
rllzných
Úsmevných
príhod a také
vtipu.
A že máme u nás ženy nejenom chytré, duchaplné a veselé, o
tom se mužete presvedcit
až takový kávový dýchánek bude
paní místostarostka
zase poráda. Moc j í dekujem. Byl to krásne
prožitý podvecer.
V era Dvorská

budou

Plán schuzí
13.2.,27.3.,24.4.,22.5.,
Zacátek

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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za

Rudimov

na rok 2007

19.6., 14.8., 11.9.,23.10.,20.11.,
18.12.

je vždy v 18:00, všechny
verejné.

schuze

ZO jsou

1

Obecne závazná vyhláška obce Rudimov
c.1/2003

"Zasad si svilj strom"
Jak už bylo uvedeno v príspevku pana starosty,
obci obnovit místní sady a získat na ne certifikát

chceme v naší
o BIO kvalite.

Vetšina z nás ví, že je poU'eba do sadÚ zasadit nové stromky.
Pri rozširování
techto sadll bylo pravidlem,
že nové stromky
chodili pomáhat sadit s rodici deti, které šli do první trídy. Na
schÚzi ZO jsme se shodli, aby se tato tradice obnovila. Tato
akce by mela probehnout
v mesíci breznu, bude záležet na
pocasí.
Predpokládá
se pro letošní rok výsadba
50 kusll
stromkll. Akce je urcena pro rodice, babicky, dedecky a deti
všech vekových kategorií. Kolik stromÚ kdo bude chtít nasadit,
to bude záležet jen na Vás. Akce bude dobrovolná.
Myslím
si, že obnovit nekteré staré dobré zvyky není na
škodu. Prospeje to všem. My dospelí máme možnost našim
detem ukázat, jak se sadí strom a v následujících
letech
možnost videt, jak roste. A jsme zase u starého prísloví "ožen
se, zplod díte a zasad strom". Sami kolem sebe vidíte, jak ten
život utíká, hlavne podle toho, jak ty naše deti rostou a
dospívaj í. Zkuste jim venovat
v té dnešní uspechané~ dobe
jedno odpoledne a prijdte s nimi do sadu.
Samozrejme
se najdou i takoví, co budou ríkat: " Proc bych
tam chodil?,
Stejne z toho nic nemáme!"atd.
Vy, co se
rozhodnete
prij ít, nevšímejte
si toho.
Takových
lidí je
v dnešním svete víc než dost. Jsou to lidé, kterí nejsou
spokojeni sami se sebou.Jsou to ti, kterí si neváží sebe a neváží
si ani svého okolí.
Bližší informace
o této akci budou vyhlášeny,
vyvešeny
plakátech prípadne v dalším zpravodaj i.
Jarmila Kubícková

na

k zabezpecení verejného porádku pri chovu a
držení psu v obci.
CI.I
Tato obecne
závazná
vyhláška
je vydávána
v zájmu
zachování
verejného
porádku
a zlepšení
životního
prostredí,
upravuje
povinnosti
právnických
a fyzických
osob pri chovu a držení psÚ na Území obce Rudimov.

Cl.2
Držitelé pSll jsou povinni zejména:
I. Zabezpecit,
aby psi na verejných
prostranstvích
a ve
spolecenských
prostorách
domÚ nezpÚsobili
komukoliv
Újmu na zdraví, majetku nebo jinou Újmu.
2. Zabra"íovat
volnému
pohybu
pSll na verejných
prostranstvích
bez prítomnosti
držitele psa, vnikání psÚ na
; cizí pozemky,
do prostor výletište, koupalište,
detských
hrišt,
pískovišt
, sportovních'objektÚ,
ohrožování
ci
obtežování
lidí aj iných zvírat temito psy.
3. Pri pohybu psa na verejných prostranství vést tohoto psa
na vodítku, pri pohybu psa bez vodítka mít jej neustále pod
dohledem.
tak,
aby
nemohlo
dojít
k ohrožování
ci
obtežování
lidí a jiných zvírat temito psy. Psi bojových
plemen musí být vedeni na vodítku
opatreni náhubkem.
Tento zákaz se nevztahuje
na psy doprovázející
osoby
nevidomé a služební psy pri výkonu služby.
4. Pokud psi znecistí verejná prostranství,
toto znecištení
neprod lene odstranit.
5. Psi pohybující
se volne bez dozoru na verejných
prostranstvích
mohou být považováni
za toulavé psy ve
smyslu
zvláštního
právního
predpisu
1) a mohou být
odchyceni.
Postup
pri odchytu
toulavých
psÚ a další
nakládání s nimi upravuje zvláštní právní predpis I).
6. Odpovednost
chovatele
(vlastníka)
za škodu jeho
zvíretem
zpÚsobenou
a povinnost
kjejí náhrade
podle
predpisÚ 2) zÚstává nedotcena.

i

C1.3

Porušením
této vyhlášky bude postihováno
podle zákona
c.200/1990
Sb., o prestupcích,
ve znení
pozdejších
predpisÚ, pokud nepÚjde o trestný cin.
CI.4
Platnost této obecne
1. I. 2004.
l)Zákon
c. 166/1999
souvisej ících zákonÚ
2)Zákon
c. 4011964
pozdejších predpisÚ

...........................................
Rudimovský zpravodaj pro bývalé spoluobcany
Z dÚvodu zájmu bývalých spoluobcanll
o náš zpravodaj, je zde
možnost
rozeslat jim ho mailem.
Kdo máte o tuto službu
zájem, napište mi mailovou
adresu, kam by jste ho chteli
poslat.
Mobil: 604 674 073
Mail: kubickov(ú@atlgls.cz

závazné
Sb.,
Sb.,

vyhlášky

nabyla Úcinnost dne

o veterinární
obcanský

péci

zákoník

a zmene
ve

znení

Jak se zachovat v prípade, že Vás obtežuje na ulici volne
pobíhaj ící pes? To jste si mohli precíst ve Slavicínském
zpravodaji.
Je namíste otázka, co mÚŽete udelat pro to, aby
se
to
neopakovalo.
Bud
upozorníte
majitele
psa
sami,(samozrejme
pokud ho znáte), nebo tuto skutecnost
nahlásíte
na místním OU. Ten tuto skutecnost
projedná
s majitelem,
aby si psa zabezpecil
dle platné vyhlášky.
V prípade, že majitel neuposlechne,
bude tento prestupek
nahlášen k prestupkové
komisi do Slavicína.
Ješte radu z Vás trápí jeden nešvar, co se týká PSl!, a to jsou
zanerádené
chodníky
od psích exkrementll.
Asi nikomu
z Vás by nebylo príjemné(mám
na mysli hlavne ty, kterí to
ješte nezažili),
kdyby jste pri ceste na autobus nebo na
návštevu,
hlavne za tmy, do neceho podobného
stoupli.
Ptám se Vás, majitelé volne pobíhajících
pSll, chteli by jste
mít neco podobného
na svém pozemku, nebo patríte mezi
ty, kterí pošlou svého milácka na
verejné~prostranství
2
'schválne, aby vy jste doma meli cisto?
Jarmila Kubícková

Zastllpitelstvo
obce RlIdimov
lIa ScllllZích dlle 12.12.2006 a 16.1.2007 mj.:

- vzalo
obecních

- jmenovalo
cleny komisí:
Komise financní - Lenka Kratenová. Petr Šála. Božena Viceníková
Komise kontrolní a revizní - Miroslav Pika, ing. Pavel Fryzelka,
Jana Chmelová

je možnost získat certifikát o BIO kvalite, který usnadnuje
prodávat ovoce za výhodnejší
ceny a dále získání financní
dotace na ekologické
hospodarení
- schválilo,
aby projednávání
prestupkLI pro naši obec
nadále provádeli
orgány
Mesta Slavicína
na základe
uzavrení verejnoprávní
smlouvy
- schválilo
zadání
zpracování
architektonické
studie
rekonstrukce
budovy Obecního Úradu Ing.Cerníckové
. Ve
zrekonstruované
budove
by
mely být tyto prostory:
místnost pro sportovní
Úcely, kulturní (zasedací) místnost,
knihovna + verejný internet, Obecní Úrad, kuchyn, sociální
zarízení.

Komise sociální
Belžíková
Komise
Borán

a SOZ - Svatopluk

živ.prostredí

- Stanislav

Dulík. Marie Andersová, Eva
Franc. Rostislav Belžik, Pavel

Komise pro správu majetku - Josef Machac. Theodor Plášek, Petr
Viceník
- vzalo na vedomí: náklady
na kulturní akci "Rozsvecování
vánocního stromu" byly v plné výši uhrazeny ze sponzorských
darll.
- odsouhlasilo
zakoupení
knihovnického
programu na základe
podprogramu
"Informacního
centra
verejných
knihoven
",ve finan. výši do 62 000,- Kc s tím, že bude poskytnuta
70%
dotace
- vzalo na vedomí žádost Ceského svazu vcelaru o financní
príspevek.
- starosta obce vyzval predsedy
provedení záverecné kontrolní
- odsouhlasilo,
že do schválení
, bude
k rešení
MFCR.

jednotlivých
komisí na
cinnosti za rok 2006.
obecního rozpoctu na rok 2007

obec hospodarit
v souladu
problematiky
rozpoctového

s metodickými
. provizoria

pokyny
vydaným

- bylo seznámeno
s obsahem dopisu týkaj ícího se požadavku
opravy silnice c.III/49515
Bojkovice
- Rudimov,
který byl
predán clenu Rady ZK Ing. Petru Hradeckému.
- poverilo
starostu
obce jednáním
se Správou
silnic ZK
z duvodu
narušení
celistvosti
silnicního
telesa a zajištení

na vedomí
informacní
materiály
o zapojení
sadLI do systému ekologického
zemedelství,
kde

- se dohodlo
Rudimov

na zlepšení

obsahu

internetových

stránek obce

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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llledám
Zájemce o pomoc pri príprave Rudimovského
zpravodaje.
Jedná se o grafickou
Úpravu, prepis nekterých príspevku a
další zajímavé ná~ady.
Možná nekdo o takové práci do
budoucna uvažujete,
tak si to pojdte zkusit. Myslíte si, že
na to nemáte? A už jste to zkusili? Že nezkusili? Tak proc
se podcenujete?
Boj íte se pomluv, nebo toho, že budete
dobrí? Pokud budete hledat dÚvody proc nemÚžete nebo
proc to nebo ono nejde, tak se nedivte že Vám v živote nic
nevychází. Premýšlejte
o sobe
.
Budu ráda, když vznikne 3-5 clenná nezávislá rada. Dekuji.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

odborného
posudku cásti silnice c.III/49515
nacházejícího
v obci pod domem pana Hubíka.
- vzalo na vedomí pozvánku na valnou hromadu RCK a.s.
- odsouhlasilo
na základe
dodatku
c. I ke Smlouve

1

se

o

partnerství
a
vzájemné
spolupráci
na
projektu
vysokorychlostního
internetu ve slav.icínském regionu ze dne
26.7.2005
Úhradu nákladu na vysokorychlostní
internet vobci
ve výši 17 383,-Kc.
- schválilo
Obecne závaznou
vyhlášku
c.I/2006
o místním
poplatku
za provoz systému
shromaždování,sberu
prepravy,
trídení,
využívání
a odstranování
komunálního
odpadu.
Poplatek
na obcana pro r.2007 bude cinit 290,- Kc.( mimo
výjimky
uvedené
v obecní
vyhlášce),
pro firmy zustávají
poplatky stejné jako v roce 2006.
- vzalo na vedomí predpokládaný
stav s nakládáním na svoz
komunálního
odpadu v roce 2006 :
Platby firmám k 12.12.2006
Rumpold UHB S.r.o.
101 648,- Kc
Služby mesta Slavicín
26303,- Kc
Sberné sLlloviny Uh. Hradište
3 924.- Kc
Celkem
131 875,- Kc
Predpokládané
konce r. 2006:

príjmy obce za svoz komunálního

odpadu

do

Poplatky obcanu a firem
63 266,- Kc
Eko-Kom
8 334.-Kc
Celkem
71 600,- Kc
Rozdíl ciní
- 60275,-Kc
- odsouhlasilo
zmenu rozpoctu dle prílohy k zápisu c.2/2006
"Úprava rozpoctu ve 12/2006 - prevod mezi položkami" .
- vzalo na vedomí
zam ítnutí, KÚ Zlínského
kraje, odbor
dopravy a silnicního hospodárství,
požadavku obce o
rozšírení provozu autobusového
spoje C. 8 na lince 820366 o
pondelí a pátek.
- nesouhlasilo
s nabídkou firmy Finance Zlín, a.s. na obstarání
prodeje

akcií Ceské sporitelny

za cenu 400,-Kc

zajednu

akcii.
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1

Za prípadné chyby se omlouvám,
být bez práce.
Dekuji všem, kdo prispeli

i tiskarský

šotek nechce

do dnešního císla.
Jarmila Kubícková

