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Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,
Vánoční čas nastává.
Stromek se těší na nový kabát
do něhož se zahalí.
"Co bude pod ním?"
To smíme hádat,
než se dárky rozbalí.
Krásné Vánoce!

Přivítání nového roku
Tak už zase budeme o rok starší. Pokud budete Silvestr 2009 trávit
v naší obci nezapomeňte přijít přivítat nový rok 2010 k vánočnímu
stromu uprostřed obce. Možná bude i novoroční ohňostroj.

Objednání a prodej vánočních
stromků v Rudimově

Rozsvěcování vánočního
stromu v obci

Objednat vánoční stromek si můžete do
10.12.2009
na
telefonním
čísle
577 001 151 nebo 737 215 126. Prodej
Vánočních stromků proběhne v sobotu
19. 12. 2009.

Obecní úřad v Rudimově srdečně zve
všechny občany na rozsvícení vánočního
stromu v obci v sobotu 12.12.2009 v
16:00 u zastávky uprostřed obce.
Výtěžek z této akce bude věnován na
pořízení pingpongového stolu, který
bude k dispozici pro všechny občany
obce.

Mše svatá v Rudimově bude 6.prosince 2009 v 15:00.

Zprávy z obce
28.7. 2009
- ZO schválilo realizaci rekonstrukce domu
čp. 56 na obchod. Rekonstrukci provede na
základě výsledků výběrového řízení a
doporučení výběrové komise firma TES
BOJKOVICE spol. s r.o. se sídlem Tovární
976, Bojkovice za cenu 1 384 059,- Kč vč.
DPH. Se zástupci firmy TES Bojkovice
spol. s r.o. bude projednána možnost
podílení se obce Rudimov na rekonstrukci a
to dodáním vlastního dřeva a provedením
demoličních prací.
-ZO schválilo uzavření Smlouvy o právu
k provedení stavby s Petrem Kratěnou,
bytem Rudimov čp. 48, jejímž předmětem
je vybudování vodovodní přípojky k domu
čp. 48

25. 8. 2009
Před zahájením schůze proběhla diskuze
s přítomnými
hosty,
kteří
vznesli
požadavek na zlepšení zimní údržby
příjezdové cesty k jejich domům (domy
čp.16,60,72). Dále požadují, aby si p.
Doubrava a p. Fridrich, majitelé
rekreačních chalup, na střechy svých
nemovitostí umístili sněhové zábrany a tím
zabránili sesunu sněhu na příjezdovou
komunikaci.
ZO pověřilo starostu obce, aby v této
záležitosti učinil následující:
-oslovil
výše
jmenované
majitele
rekreačních chalup a vyzval je k umístění
sněhových zábran, současně oslovil i Ing.
Langra s žádostí o totéž
-informoval p. Gottfrieda (provádějícího
pro
obec zimní údržbu
místních
komunikací) o situaci a upřesnil si způsob
provádění prohrnování na zmiňované
komunikaci.
-prověřil možnost zajištění zimní údržby u
p. Petra Krahuly a p. Žáka, popř. výpomoc
v kalamitních situacích
-umístění
zásobníků
s posypovým
materiálem
- Obrubníky u bytovky čp.104 – bude
zhotoven projekt na umístění obrubníků.
Zakoupení a osazení obrubníků bude
provedeno na náklady Obce Rudimov.
ŘSZK zajistí vyčištění kanálu vedoucího
k horské vpusti nad domem p. Mikulce a
úpravu vozovky, aby se zabránilo
nadměrnému stékání dešťové vody na
bytovku.
- ZO schválilo uzavření Nájemní smlouvy
č. N/22/2009 s firmou Pavel Kuběja –
EMPEMONT ul. Železničního vojska,
Valašské Meziříčí, jejímž předmětem je
nájem vysílacího a řídícího pracoviště. Dále
bude zpracován projekt na bezdrátový
rozhlas a bude zažádáno o dotaci na jeho
zřízení.
- ZO schválilo II. změnu rozpočtu obce cenovou nabídku ve finan. výši 10 000,-Kč
na zhotovení nové el.přípojky nízkého
napětí pro veřejné osvětlení firmy Radoslav
Málek, se sídlem Ševcovská 827, Slavičín,

poblíž nemovitosti pana Lukáše M., č.p.45.
Důvodem je odstranění starého nevyhov.
sloupu nízkého napětí na jeho pozemku.
- ZO schválilo III.změnu rozpočtu obce –
náklady na zřízení CZECHPOINTU v obci.
Celkové finan.náklady činí 93.927,-Kč,
z toho dotace MV ČR je ve výši 79.837,Kč a obecní finan. příspěvek má hodnotu
14 090,-Kč.
- ZO schválilo IV. změnu rozpočtu obce –
zhotovení projektu na vybudování inž.sítí a
chodníku na Záploští za cenu 29.500,- Kč.
Zhotovitel ing. Lubomír Šenovský, se
sídlem Solné 166, Luhačovice.
- ZO projednalo požadavek ing.Langra,
majitele rekreační chalupy, na zhotovení
zábran proti stékání vody z komunikace na
jeho nemovitost. Obec dodá materiál
(obrubníky atd.), realizaci stavby zajistí
žadatel. Tato možnost bude dál projednána
s ing. Langrem.
- Starosta obce informoval ZO o možnosti
získání dotace na rekonstrukci domu čp. 56
na obchod. Z tohoto důvodu ZO schválilo
vypracovat komplet. žádost mikroregionem
Luhačovské Zálesí v rámci „Smlouvy o
dílo“ o dotaci z programu „ Projekt rozvoje
venkova“ v dotačním období 2007- 2013,
- ZO schválilo V. změnu rozpočtu obce –
poskytnutí příspěvku Charitě sv. Vojtěcha
Slavičín ve výši 5.000,- Kč

22. 9. 2009
- starosta obce informoval ZO o řešení
požadavků na zlepšení zimní údržby na
příjezdové cestě k domům čp. 16,60,72 a
to: majitelé rekreačních chalup pan Fridrich
a pan Doubrava umístí na střechy svých
nemovitostí sněhové zábrany, budou
rozmístěny
zásobníky
s posypovým
materiálem
- zástupkyně starosty informovala ZO o
možnosti čerpání dotace z Programu
rozvoje venkova na zhotov. následujícího:
oprava cesty přes statek, úprava zeleně
v obci, pořízení sekačky na trávu, umístění
směrových tabulí a mapy obce, vybudování
bezdrátového rozhlasu
-starosta obce informoval ZO o podání
Žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova na rekonstrukci domu čp. 56 na
obchod
- ZO vzalo na vědomí vyjádření společnosti
Telefonica O2 Czech Republic a.s.
k odstranění sloupu tkm vedení u čp. 45
-Žádost p.Kamila Krzempeka, bytem
Rudimov č.p.89. ZO neschválilo žádost o
poskytnutí dřevní hmoty ( 10 m3) na
rekonstrukci střechy rodinného domu.
Žádosti nelze vyhovět a to z těchto důvodů:
žadatel
není
vlastníkem
dotčené
nemovitosti a nemá trvalé bydliště v obci
Rudimov.
- ZO vzalo na vědomí žádost manželů
Aleny a Pavla Mrázkových, bytem
Rudimov čp 116, o změnu územního plánu
a to na parcelách č. 285/1,242/25 a 302/1

Svoz plastů v prosinci
Svoz plastů v pytlích proběhne v úterý 15.12.2009.

- ZO projednalo ústní žádost paní Martiny
Hulejové o řešení problematické kanalizace
nad jejím domem. Ta se při přívalovém
dešti vylévá a poškozuje její dům. ZO
posoudí situaci na místě samém a rozhodne
o řešení (zvýšení průměru kanalizace pod
cestou, zhotovení roštu na naplaveniny,
vybudování protipovodňové zídky). O této
situaci bude informován i ing. Šenovský,
zhotovitel projektu kanalizace na Záploští.
-ZO pověřilo starostu oslovením zástupců
Správy toků se žádostí o kontrolu stavu
koryta potoka Třešňůvka po přívalových
deštích (např.vymletý břeh pod domem p.
Linharta)
-ZO schválilo uzavření Smlouvy o právu
k provedení stavby s manžely Marií a
Bohumilem Andersovými, bytem Rudimov
č.p.11, jejímž předmětem je vybudování
vodovodní přípojky k domu čp. 11

20. 10. 2009
- ZO schválilo podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova na zhotovení
následujícího: oprava cesty přes statek,
úprava zeleně v obci, pořízení sekačky na
trávu, umístění směrových tabulí a mapy
obce, vybudování bezdrátového rozhlasu
- zástupkyně starosty obce informovala ZO
o podání Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova na rekonstrukci domu čp.
56 na obchod. Žádost byla podána na SZIF
v Olomouci
- ZO vzalo na vědomí žádost Českého
svazu včelařů o.s. o poskytnutí finančního
příspěvku. Poskytnutí příspěvku se bude
řešit v návrhu rozpočtu Obce na rok 2010
- ZO vzalo na vědomí žádost Městské
nemocnice Slavičín o poskytnutí finančního
příspěvku. Poskytnutí příspěvku se bude
řešit v návrhu rozpočtu Obce na rok 2010
- ZO schválilo žádost MS Rudimov a
souhlasí s vybudováním umělých nor na
parc.č. 1179/3 a 1875/3
- ZO vzalo na vědomí žádost FÚ
v Luhačovicích o bezodkladné zaslání
obecně závazné vyhl. (daň z nemovitosti)
- ZO vzalo na vědomí informaci Zlínského
kraje o navýšení příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti o 20,-Kč na obyvatele.
To je na částku 70,-Kč na obyvatele.
- ZO schválilo Pravidla pro posuzování
žádosti o poskytnutí dřevní hmoty (viz.
příloha č.1 k zápisu č.36 ze dne 20.10.2009)
- ZO vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce
Rudimov:
příjmy k 5.10.2009 ……… 2 739 313 Kč
výdaje k 12.10.2009…….. 2 398 747 Kč
- ZO nesouhlasí v projektem Silnice
III/49515:Rudimov,odvod. vypracovaným
Ing. Škrabalem a požaduje přeprac. dle
původních
požadavků.
Projekt
řeší
odvedení spodní vody nad bytovkou
čp.104, požadavek byl na svedení
povrchové vody

Slovo starosty:
Projekty pro lepší život občanů Rudimova
Na základě možnosti získat finanční dotace ze schváleného Programu rozvoje venkova 2007–2013 Evropskou unií, naše
obec si dala zpracovat řadu významných projektů s cílem využít nabídnutých dotací. Chtěl bych Vám představit projekt,
který je pro naši obec velmi důležitý. Je to projekt „Rekonstrukce a přestavba domu č.p.56 v Rudimově na obchod“.
Stavba je již postavena, zbývají dodělat vnitřní a venkovní práce. Kolaudace, ukončení prací a předaní stavby bude
provedeno 26. února 2010. Po kolaudaci nového obchodu proběhne výběrové řízení na provozovatele. Předpokládané
otevření obchodu v naší obci se uskuteční začátkem měsíce března 2010.
Žádost o dotaci na danou stavbu byla zpracována Mikroregionem Luhačovské Zálesí. Dále Místní akční skupina
Luhačovské Zálesí,o.p.s. danou žádost vyhodnotila a přidělila finanční dotaci. Odtud se žádost předala na Státní zemědělský
intervenční fond v Olomouci, kde po posouzení a doplnění bude začátkem měsíce prosince předána na Ministerstvo
zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha1. Výsledky o schválení žádosti budou předloženy
z Ministerstva zemědělství v polovině měsíce ledna 2010 a pokud vše dobře dopadne, podepsání smlouvy s MZ o předání
finanční dotace se uskuteční v polovině měsíce února 2010.
A teď k finančnímu pohledu na daný projekt:
Stavební a montážní práce vč. DPH

-

1 384 059,- Kč

-

20 000,- Kč

-

90 747,- Kč

f. TES Bojkovice spol. s.r.o

Zpracování žádosti o finan.dotaci
Mikroregion Luhačovské Zálesí

Vypracování PD vč. DPH
UPOSS spol. s.r.o Luhačovice

----------------------------------------------------------------------Celkem :
Přidělení finanční dotace

-

1 494 806,- Kč
951 350,- Kč

-

543 456,- Kč

MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Finanční podíl Obce Rudimov
(rozdíl)

Dalšími projekty, které jsou v plánu výstavby naší obec jsou:
- „Rekonstrukce a přestavba Obecního domu v Rudimově na vzdělávací a společenské centrum obce“
- „Revitalizace centra obce Rudimov“
O těchto plánovaných projektech budete informování v dalších číslech Rudimovského zpravodaje v r. 2010.
Závěrem s vydáním posledního Rudimovského zpravodaje v letošním roce, Vám přeji šťastné vánoce a do nového roku
2010 hlavně pevného zdraví a spokojenosti.
Matula Ludvík
starosta

Vánoce,vánoce přicházejí,zpívejme přátelé….
Vánoce opravdu přicházejí, jsou opravdu za dveřmi. Přátelé opravdu „zpívají“. Také
kolem sebe slyšíte „zpívat“ nebo sami „zpíváte“ „to zas bude hrůza!“ „čeká mě úklid,
každý den budu muset vařit a nevím, co mám každému koupit, aby mě s tím nevyhodili
nebo nepomluvili!“ Také se ptáte, kam se podělo to kouzlo vánoc? Ona ta krize, jak se
denně o ní mluví, není možná trošičku na škodu. Třeba si konečně řada z nás uvědomí,
že není důležité kolik a jak drahé dárky koupit, ale mnohem důležitější je jaké. Vánoce
přece nejsou jenom o dárcích, ale hlavně o tom, abychom měli kolem sebe své blízké,
kterých si vážíme a máme je rádi. Když už chcete darovat někomu dárek, tak ho darujte
od srdce, pokud ho darovat nechcete a děláte to jenom z povinnosti, tak radši nedávejte
nic. Ten dotyčný obdarovaný to stejně pozná. Malý tip na dárky bych měla. Dnes
spousta obchodníků nabízí Dárkové poukázky, ať už jsou to obchody s textilem nebo
elektronikou, různé předplatné nebo permanentky do kosmetiky, na masáže, do bazénu.
Je to nejjednodušší řešení a nebudete se trápit s tím, zda ten svetr je malý nebo jestli se
barva bude líbit. Máte strach z toho, že pod stromečkem budou jenom malé obálky?
Proč?? Tady ale opravdu nejde o velikost dárku, ale kdo a proč Vám ho dal.
Přeji Vám všem i Vašim rodinám krásné, šťastné, veselé a bílé vánoční svátky. Ať se
spolu všichni šťastně shledáte a užijete si je ve zdraví a lásce. Do celého nového roku
2010 Vám přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, protože když budete mít zdraví,
tak budete mít všechno.
jménem ZO Rudimov
Jarmila Kubíčková

Nezaplacené poplatky
obci!!!!
K 18.11. 2009 nemají zaplacený
poplatky za :
 Slavičínský zpravodaj na
letošní rok 2009 3 občané
 Odpad a popelnice 35
občanů
 Psy 15 občanů.

Máte objednaný Slavičínský
zpravodaj na rok 2010?
Kdo z občanů obce, případně
chalupářů má zájem odebírat
Slavičínský zpravodaj v roce 2010,
ať toto nahlásí na Obecní úřad
nejpozději do 7.12.2009.

Klubí∏ko v roce 2010

Nejlepší Dýňák

Rok se chýlí ke konci a je na čase popřemýšlet co nás
čeká v roce nadcházejícím. Příští rok budeme i dále
pokračovat v akcích pro děti, i když trochu v omezeném
množství. Důvodem je menší zájem dětí a taky to, že
některé děti už hrám odrostly a další ještě nedorostly.
Proto některé akce vynecháme a obnovíme je až podle
zájmu dětí. Určitě ale nevynecháme maškarní karneval,
dětský den a zopakujeme si i výlet na mysliveckou chatu.
Tak tedy nashledanou v roce 2010 a na některé
z chystaných akcí pro děti.

Letos jsme už podruhé vyhlásili soutěž o nejlepšího
Dýňáka. Soutěže se zúčastnilo dvanáct dýňových strašáků
a bylo se na co dívat. Některé kousky se daly považovat
téměř za umělecké dílo. Bylo vidět, že děti (nebo rodiče?)
mají obrovskou fantazii. Vybrat toho nejlepšího nebylo
vůbec snadné. Hodnotili všichni zúčastnění a tak bylo
rozhodnutí jistě spravedlivé.
Za Klubíčko
Lenka Kratěnová

Dětské hřiště a dodržování provozního řádu na něm
Jistě jste si všimli nového dětského hřiště na výletišti. Ohlasy na něj jsou různé. Každý jsme jiný a máme jiné
představy o tom, jak by mělo vypadat. Myslím si, že můžeme být rádi, že se nám podařilo provést rekonstrukci
v takovém rozsahu, v jakém je nyní. Ještě je tam potřeba dodělat pár „vychytávek“, ale jak jistě máte sami
zkušenosti, když vybudujete nebo postavíte něco nového, tak zjistíte, co by tam ještě mohlo být a co by mohlo být
jinak…
Rekonstrukce byla z části financována z dotace Podpora obnovy venkova z Ministerstva pro místní
rozvoj. Celková cena byla 199 000,-Kč z toho dotace činila 139 000,-Kč. Zbytek hradila Obec. Smlouvy o dílo
byly uzavřeny s firmami Karim, spol. s r.o. Hulín a Diatel Bohumil - Rudimov.
Chci jménem všech dětí a Obecního úřadu v Rudimově poděkovat všem, kteří přišli pomoci při rozvozu vyosévek
na dopadové zóny a úpravu těchto zón. Máme tu skutečně spoustu lidí, kteří mají zájem pomoci, když jde o
dobrou věc. Parta lidí, která se sešla, nepotřebovala žádného organizačního vedoucího. Stačilo pár návrhů, co by
se mělo udělat a jak by se to mělo udělat. Pak to šlo tak rychle, že byli všichni překvapení, že už je vše hotovo.
Takže ještě jednou DĚKUJI.
Do tohoto zpravodaje je přiložen i provozní řád na toto dětské hřiště. Byla bych ráda, kdyby tento provozní řád
rodiče se svými dětmi přečetli a probrali. Jsem si vědoma toho, že nikoho nemůžu nutit k ničemu, ale chtěla bych
tímto požádat děti a mládež, kteří chodí do základní školy, aby tento provozní řád opsali a donesli ho na Obecní
úřad v kteroukoliv středu v době od 16 do 18 hodin. Děti a mládež toto pravděpodobně nebudou číst, takže záleží
na rodičích, jestli jim to řeknou. Asi se ptáte, proč jsem si něco takového dovolila zde napsat, nebo něco takového
vůbec požadovat. Jedná se o to, že hřiště bylo týden nové a už byl jeden prvek nenávratně poškozen. Asi by se
nikomu z vás nelíbilo, kdybyste si udělali doma rekonstrukci fasády a někdo by vám ji poškodil. Nechci nikoho
„buzerovat“, ale asi máme všichni zájem na tom, aby nejenom obecní majetek nebyl poškozován, ale abychom
jsme si vážily věcí kolem sebe. Nikomu z nás nikdo nic nedá zadarmo a i to dětské hřiště by tu mělo vydržet pro
několik generací.
Jarmila Kubíčková

Provozní řád dětského hřiště v Rudimově
1. Přísný zákaz vstupu a vodění psů, koček a dalších
zvířat, které by mohli znečistit herní plochu
exkrementy.
2. Zákaz kouření v prostorách dětského hřiště.
3. Zákaz jakéhokoliv mechanického poškození herních
prvků jako je např. vyrývání různých hesel a obrazců
na prvky.
4. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 1 do 14 let
5. Děti do 4 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
6. Za bezpečnost dětí na hřišti si zodpovídají rodiče
7. Dodržujte věkovou kategorii pro jakou je prvek určen:
- herní sestava se skluzavkou je pro děti do 14 let
s předpokládanou
hmotností
do
60
kg.

- kolotoč je určen pro děti od 3 do 8 let
s předpokládanou hmotností do 60 kg
- koník na pružině je určen pro děti od 3 do 8 let
s předpokládanou hmotností do 60 kg
- kuřátka na pružině jsou určena pro děti od 3 do 12
let s předpokládanou hmotností do 60kg
8. Provozovatelem dětského hřiště je obec Rudimov
9. V případě vážnějšího poranění dítěte volejte 112 nebo
155.

Zimní údržba v obci (prosím chalupář
chalupáři čtěte)
Každou zimu si většina z nás, hlavně řidiči, přejí, aby nebyl sníh,
nebo alespoň ne tolik. Chápu toto přání, protože jsem také řidič.
Největší obavy mají ti, kteří denně jezdí do práce směrem na
Bojkovice. Obec má uzavřenou smlouvu o údržbě místních
komunikací s panem Gottfriedem z Petrůvky. Protože nejsme jediná
obec, se kterou má smlouvu, tak bohužel musíme počkat, až provede
zimní údržbu na hlavních tazích a potom jsme na řadě my. Kdyby
naše Obec byla na hlavním tahu, např. jako Petrůvka, tak je to něco
jiného. Zjišťovala jsem, zda by ze strany od Bojkovic bylo možné
provádět zimní údržbu, ale tam také argumentovali s tím, že to není
hlavní tah a proto to může být prohrnuto až nakonec.
V případě velké kalamity je obec dohodnuta s panem Janem Žákem
na spolupráci při odklízení sněhu. V minulém zimním období se tato
spolupráce osvědčila. V březnovém čísle letošního roku jsem
zapomněla poděkovat za jeho pomoc při odklízení nečekaného
návalu sněhu, tak činím teď a děkuji dodatečně za pomoc nejenom jemu, ale i ostatním, kteří měli snahu pomoc.
My řidiči by jsme se měli v zimním období, hlavně když hodně padá sníh a bude pravděpodobné, že obcí bude
projíždět „prohrňák“, odnaučit parkovat na silnici. Pak když je špatně prohrnuto, tak si můžeme stěžovat, že sníh
zůstává na silnici.
Dále bych chtěla požádat hlavně chalupáře, kteří přes zimní období nejezdí na svou chalupu a mají ji u místních
komunikací, hlavně se jedná o chalupy, z jejichž střech padá sníh na místní komunikace případně parkové plochy,
aby si zajistili odklízení tohoto spadlého sněhu. Věřím, že slušní lidé se vždy domluví.
Jarmila Kubíčková

Řada z nás přemýšlí, kolik je obyvatel v obci a kolik je tu asi chalup. Přikládám tabulku o počtu obyvatel
v naší obci, dle vedení evidence v naší knize k 30.9.2009.
Z tabulky pod textem vyplývá:
mužů je 51,8 %
žen je 48,2 %
od 0 do 19 je 47 obyvatel – 19 %,
od 20 do 59 je 131 obyvatel – 54 %
od 60 do 90 je 65 obyvatel – 26 %.
Dále je u nás 21 vdov a 6 vdovců nad 60 let, a 3 vdovy pod 60. Svobodných, ať už zadaných nebo nezadaných,
od 30 do 60 let je 12 mužů a 3 ženy, a od 20 do 29 let je zde 14 mladíků a 9 dívek.
Statistika obyvatel v obci Rudimov k 30.9.2009
ženy
90let
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
6-9
0-5
celkem

muži
1
8
12
17
13
9
22
15
11
5
4
117

Kolik je v obci chalup?

celkem
0
4
5
18
15
13
28
16
10
6
11
126

1
12
17
35
28
22
50
31
21
11
15
243

Máme zde 118 čísel popisných. Z toho 2
čísla byla zrušena a převedena na nová
čísla. Chalupáři obývají 24 chalup. 15
chalup je neobývaných, patří mezi ně i
takové, které jsou součástí obývaných
chalup s druhým číslem popisným. 3
nemovitosti jsou Obecní úřad, obchod,
starý obchod – bývalá Jednota. Chalup
s trvalým pobytem je 74. Zajímavá čísla,
teď jistě přemýšlíte, které chalupy jsou
neobývané, že jich tu máme tolik.

Tož vypadá to, že aj letos bude už tradiční ohňostroj, a jak temu bylo minulý rok, tož aj letos ho necháme
zmontovat u firmy v Lípě, aby nám to nebůchalo pod rukama… Jelikož záštita připadla zasej hasičom (gdo jiný
by to měl pak také hasit), snažíja sa zajistit dostatečné zdroje financování celej akce a informovat veřejnost… aby
nemoseli celů akcu financovat sami a aby ludé věděli… to víte, že sa částečně účastníja aj iné složky…obec a
sokol, ale „za víc peněz bud víc muzigy“, pokud budete chtět přispět aj vy, tož vám děkujem..☺
Hasiči Rudimov

Z dění v obci
„Kateřinská hodová zábava“
Cibálovka v akci

Hlavní cena tomboly

Fronta u baru

Další číslo zpravodaje vyjde 03.2009, uzávěrka bude 03.2009. 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.

