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Společné foto z vánočního hokeje 24.12.2012

12.5.2013
Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha
místech po celém světě. V České republice připadá Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně
vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek,
spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey =Kybelé, matky bohů. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla ve 20. století, roku 1907. Na počest Anny
Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl zatlačen do pozadí komunisty
propagovanými oslavami Mezinárodního dne žen, ve zkratce MDŽ (slaveného vždycky 8.
března), ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal
slavit veřejně.
Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu.

Malý zahradník
Já mám doma v okně květináč,
hádej, hádej, nač.
Zafouká-li vítr vonný,
rozkolíbá v něm dva zvony.
Zalívám tam zalívám,

sněhobílý tulipán.
Proč? Pro oči maminčiny!
Druhý hrnek tajemný je,
ale v hlíně už to žije.
Seli jsme tam s tátou kvítí,

které jako nebe svítí.
Klíčku, lístku, prosím květe,
Už si hlínu odemkněte,
pusťte k slunci fialinku,
vždyť je k svátku pro maminku.

1

Zprávy z obce
Zastupitelstvo obce Rudimov na svých zasedání konaných ve dnech 7.11.2012, 12.12.2012, 23.1.2013 a 20.2.2013
mimo jiné
•

SCHVÁLILO
•

smlouvu o dílo na provádění zimních údržbových prací s panem Pavlem Mrázkem

•

přijetí finančního příspěvku ve výši 19 050,00,Kč na hospodaření v lesích

•

poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč pro
městskou nemocnici ve Slavičíně

•

obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

•

•

•
•

•

projekt restaurování kamenného kříže U Výletiště. ZO v rozpočtu obce vyčlenilo na restaurování prostředky ve výši 70 000,- Kč.
pronájem pozemku parc. č. 1900/1 – sad „Na
Výpustě“ panu Janu Žákovi

VZALO NA VĚDOMÍ
•

ukončení projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obci Rudimov“

•

umístění obce v soutěži „ O keramickou popelnici“

přijetí dotace ve výši 184 000,- Kč z rozpočtu
Zlínského kraje určenou na realizaci projektu
nazvaného „ Územní plán obce Rudimov“

•

kamerovou zkoušku a protokol o těsnosti zatrubněného potoka u koupaliště.

•

přijetí dotace ve výši 27 000 Kč určenou na
opravu zásahového dopravního automobilu
pro jednotku SDH obce Rudimov

rozhodnutí Městského úřadu Slavičín, stavebního úřadu č. 3/2013 na stavbu – Kabelové
rozvody NN a VO

•

rozhodnutí Finančního úřadu pro Zlínský kraj,
územní pracoviště v Luhačovicích o registraci
Obce Rudimov k dani z přidané hodnoty

Rozpočet na rok 2013. Příjmy: 3 855 tis. Výdaje: 7 037,5 tis. Schodek bude uhrazen
z přebytků z předchozích let
přijetí neinvestičního finančního příspěvku ve
výši 15 240,- Kč na hospodaření v lesích.

Kompostování v Luha∏ovském Zálesí – druhá etapa
Projekt „kompostování v Luhačovském Zálesí – druhá etapa“ byl úspěšně vybrán a bude podpořen evropskými prostředky. V průběhu následujících týdnů
by mělo proběhnout výběrové řízení pro realizaci projektu a výběr nejvhodnějšího dodavatele. Poté nejpozději do července-srpna 2013 by měly být kompostéry distribuovány mezi občany obce Rudimov.
Pro obec Rudimov je vyčleněno 20 ks kompostérů o objemu 600 l a 20 ks kompostérů o objemu 900 l. Prosíme zájemce, aby se nahlásili na obecním úřadě
telefonicky, emailem nebo osobně. Přednost budou mít žadatelé, kteří se neúčastnili prvního kola, případně nebyla jejich žádost v prvním kole uspokojena. O
dalším postupu a následné distribuci a jiných detailech budete dále informováni.
Ing.Stanislav Franc

Upozorňujeme občany, aby zabezpečili své čtyřnohé „mazlíčky a miláčky“ před
nekontrolovaným pohybem po obci či „dědině“ a to nejen z důvodu estetických,
hygienických, ale také bezpečnostních a zákonných. V poslední době se totiž
množí případy samovolného opuštění jejich pelíšků.
Termín svozu komunálního odpadu v prvním pololetí roku 2013
Plasty: 23.1., 20.2., 20.3., 17.4., 21.5., 18.6.
Popelnice každý sudý týden
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Co se bude dít v obci tento rok??
V průběhu následujících měsíců dojde v obci k řadě
úprav, výstaveb a výsadeb. Důvodem těchto aktivit
bude nejen dokončování projektu „Rudimov moderní,
Rudimov pro lidi“ (RMRL), který jsme zmiňovali již
v předchozích číslech Rudimovského „vyškéřáku“. Pro
přiblížení a dokreslení můžeme jednotlivé aktivity projektu shrnout do následujících oblastí:
• Oprava místních komunikací na Kakovou a
v průmyslovém areálu
• Vybudování několika odpočinkových míst a
parkové úpravy v obci – v okolí zvoničky, obchodu a zastávky ve středu obce, v okolí pomníku u výletiště
• Obnova mobiliáře v obci – odpadkové koše, informační mapa, značení v obci, unifikace autobusových zastávek a několik dalších drobností
• Vybudování zpevněných ploch pod kontejnery
na tříděný odpad v obci a u obecního úřadu
• Instalace veřejného bezdrátového rozhlasu –
již realizováno
Dále mimo aktivity projektu RMRL bude vybudováno
parkoviště u výletiště a obecního úřadu, provedena
oprava další části chodníků, výstavba kanalizace a inženýrských sítí v trati „Záploští“, pořízení kompostérů
– druhé kolo. Mimo výše zmíněné aktivity bude provedeno ještě několik drobnějších oprav a výstaveb dle
možností a případného získání prostředků z jiných
zdrojů než jenom rozpočtu obce.
Ing. Stanislav Franc

Oprava sakrálních památek v obci
Jak si občané Rudimova mohli všimnout, bylo u zvoničky (a nejenom u ní) umístěno odpočinkové místo
(odpočívadlo), toto společně s ostatními – u Diatlova
kříže a kříže v trati Doubravy (případně na pomezí „Za
Čupy“) bylo vybudováno v rámci projektu „Oprava
drobných sakrálních staveb v obci Rudimov“. Součástí
tohoto projektu v celkové hodnotě cca 480 tis. Kč byl
ořez stromů rostoucích v okolí památek a vyčistění
jejich okolí, vybudování zmíněných odpočívadel, instalace informačních tabulí s mapou a restaurátorské
práce na jednotlivých památkách. Na realizaci projektu obdržela obec příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 335
tis. Kč, zbylá část ve výši cca 145 tis. Kč byla financována z rozpočtu obce.
Ing.Stanislav Franc

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY RUDIMOV

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

Úterý 15:30 – 18:00
Pátek 16:30 – 19:00

Pondělí 16:00 – 18:00
Středa 16:00 – 18:00

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Knihovna Rudimov - s Vámi a pro Vás
V minulém roce se nám za pomocí Obecního úřadu podařilo dát naší knihovně nový přívětivější kabát a rozšířit působnost nad rámec půjčování knih. V tomto duchu bychom
rádi pokračovali i letos a proto bych Vám touto cestou chtěla nastínit, jaké akce letos
knihovna připravuje.
V době vydání tohoto čísla zpravodaje přesněji na Zelený čtvrtek, jsme s dětmi a jejich
rodiči uspořádali velikonoční výtvarnou dílnu. Spolu s dětmi jsme vyráběli různé velikonoční dekorace, které budou vystaveny v knihovně i v chodbě Obecního úřadu, případně
si je děti mohli odnést domů. Na letní měsíce připravujeme pro děti táborák s pohádkou.
Podzim bude ve znamení lampionového průvodu, a aby měl Mikuláš co rozdávat hodným
dětem, tak mu společně nazdobíme perníčky. Plánujeme uspořádat odpolední posezení
u čaje pro všechny, kteří si chtějí přijít popovídat.
A protože víc hlav víc ví, tak bychom uvítali Vaše podněty, náměty, postřehy a připomínky ke knihovně i k pořádaným akcím. O přesných termínech a případných dalších akcích
Vás budeme včas informovat.
V následujících měsících bude probíhat také každoroční doplnění knižního fondu. Zajímá
nás, jaké knihy byste v naší knihovně uvítali. Podněty a návrhy můžete zasílat na e-mail:
knihovna.rudimov@centrum.cz, nebo nám je může sdělit osobně v knihovně.
Knihovnu najdete na webu: http://www.knihovnarudimov.webzdarma.cz a také na facebooku (Knihovna Rudimov).
Ludmila Poláčková

Včelařské ohlédnutí
V loňském roce jsme cestou do Bojkovic vídali u cesty lán pro nás nezvyklých rostlin, nenápadně bíle až lehce do růžova kvetoucích s dočervena
zbarvenou lodyhou. Jednalo se o Pohanku, téměř zapomenutou nenáročnou plodinu, která v minulých desetiletích rozhodně netrhala rekordy osevních ploch. Čím však rekordy trhá je zejména vysoký obsah flavonoidu rutinu, který působí blahodárně na oběhový systém a spoustu jiných zdraví
prospěšných látek. Její velkou předností je, že neobsahuje lepek. O znovuzrození Pohanky v našich zemích se postarala rodina Šmajstrlových
z Rožnova pod Radhoštěm. Jako hmyzosnubná rostlina potřebuje opylení a
odvděčuje se za to pylem a nektarem. Pro včely je to plodina velmi atraktivní. Po časném, prudkém a krátkém jaru, které se stává pomalu snad tradičním, byl lán Pohanky vítaným zdrojem potravy. I
když to zpočátku nevypadalo nijak slibně a moji milí hmyzí opylovači si létali na pastvu bůhvíkam, tak po dvou dnech nastalo to pravé včelí peklo. Taková letní snůška potěší každého včelaře tím spíše, že loňský rok nebyl tak příznivý v celém našem regionu, mnohde mohli konstatovat pouze velmi podprůměrný výnos. A tak jsme měli mimořádnou příležitost ochutnat Pohankový med, který se vyznačuje specifickou chutí a vysokým obsahem již zmiňovaného rutinu. Letošní rok bude
pravděpodobně slabší květ jabloní, tak se necháme překvapit, zdali nás zemědělci opět něčím potěší.
Petr Viceník

Tříkrálová sbírka 2013
Je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř… (Oscar Wilde)
Tříkrálová sbírka české katolické charity se v naší vesnici už stala novodobou tradicí a já jsem velmi ráda, že skupinkám malých koledníčků
otevíráte nejen dveře svých domovů, ale s úsměvem přispíváte do
zapečetěných pokladniček nemalou finanční částkou. Letos se v naší
malé vísce vybralo 10.643,-Kč. Za
koledující děti bych chtěla poděkovat za spoustu sladkostí a jiných
dobrot, kterými nás hostíte.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným,
handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí. Ještě jednou děkuji všem za finanční dary a také za velkou ochotu
a pomoc malých koledníčků.
Ludmila Poláčková
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Myslivecký rok
Začátek roku bývá už tradičně vyhrazen výročním
schůzím
jednotlivých
spolků a ne jinak je tomu i
v Mysliveckém sdružení
Rudimov. Na schůzi konané v polovině měsíce
března jsme hodnotili
svoji činnost za uplynulý
rok a připravovali plány na
rok letošní. Naše MS Rudimov hospodaří na výměře necelých tisíc hektarů, přičemž polovina honitby připadá na lesy a
zbývající část tvoří pastviny a sady. V honitbě se
v současné době vyskytuje převážně spárkatá zvěř
a pouze v malé míře je
zastoupena drobná zvěř.
Nejpočetnější zvěří v naší
honitbě je zvěř srnčí, dále
pak mufloní, daňčí a černá
zvěř, jelení zvěř se vyskytuje pouze omezeně. Dříve početné stavy zajíců a
bažantů se pohybují již
dlouho pod normovanými
stavy.
Loňský myslivecký rok se
od těch předcházejících
nijak nelišil. V lednu a
únoru, kdy zvěř nejvíce
strádá, je naší hlavní náplní přikrmování zvěře.
V této době také předkládáme zvěři i medikované
krmivo. V zimním období
se také věnujeme lovu
škodné, zejména lišek a
kun. Nezapomínáme ani
na společenské akce, tradičně v tomto období
pořádáme setkání se členy Honebního společenstva Rudimov. V loňském
roce se tato akce uskutečnila druhou březnovou
sobotu a jako tradičně
s kančí pečínkou a posezením u harmoniky. K
našim povinnostem
v tomto období patří sčítání stavů zvěře, příprava
plánu mysliveckého hos-

podaření a sestavení plánu lovu spárkaté zvěře na příslušný rok, všechny tyto dokumenty předkládáme orgánům státní správy. V jarním období pak čistíme a asanujeme krmelce, vysazujeme stromky v obecních a městských lesích, každoročně zasadíme kolem
3000 sazenic smrku, dubu a buku. Dále v tomto období budujeme nebo opravujeme
myslivecká zařízení jako krmelce a posedy. V měsíci květnu obděláváme zvěřní políčka,
na kterých pěstujeme směsku pro spárkatou zvěř a dále topinambury. Potom už přichází čas senoseče a pro každého našeho člena sušení sena pro zimní přikrmování. Květen
je také začátkem nové lovecké sezóny, neboť v polovině května začíná lov srnců. A to už
se také připravujeme na tradiční Myslivecký den ( vloni se konal 21.7. ), neboť srnčí
guláš k této akci neodmyslitelně patří, stejně jako odpolední soutěže pro děti a večerní
zábava pro dospělé. Všechny tyto akce si vyžadují aktivní přístup i osobní zaujetí každého člena. Jelikož v letošním roce končí desetiletá nájemní smlouva mezi Honebním společenstvem Rudimov a Mysliveckým sdružením Rudimov, uskutečnila se na konci srpna
Valná hromada HS, na které byla schválena nová nájemní smlouva na další desetileté
období. V měsíci srpnu začíná hlavní lovecká sezóna lovem mufloní, jelení a také daňčí
zvěře, která se v posledních deseti letech u nás v honitbě natrvalo usadila. Kromě celoročního lovu selat a lončáků také začíná lov dospělé černé zvěře. Právě černá zvěř se v
posledních letech velmi rozmnožila a její stavy neustále narůstají a stejné je to i v naší
honitbě. Proto jsme tuto zvěř intenzívně lovili na čekaných a také jsme se na redukci
stavů připravovali už při plánování naháněk na zimní období. V podzimním období zásobíme zásypy, krmelce a krmeliště jadrným krmivem a to ovsem a semíčkem, a zejména
kvalitním senem. To už se blíží konec roku a tím i konec lovu spárkaté zvěře. Právě závěr
loňské lovecké sezony se nám mimořádně vydařil, to když na naháňce na černou zvěř
pořádané první prosincovou sobotu, bylo uloveno rekordních 24 kusů černé zvěře. Celkem jsme tedy v loňské sezóně ulovili 51 divočáků, což je zatím nejvyšší úlovek v historii
MS Rudimov.
Už je tomu rok, co byla myslivost zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví.
Pro nás myslivce je to velká pocta a zároveň i velký závazek, abychom víc než tisíciletou
tradici české myslivosti svou prací naplňovali a dále rozvíjeli. Svým dílem se na udržování
této tradice chce podílet i naše myslivecké sdružení, už i proto, že myslivost k životu na
vesnici neodmyslitelně patří.
Ing. Pavel Fryzelka
předseda MS Rudimov
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Co nového u mladých hasičů
Uzlovací soutěž
Odznaky odbornosti
Dne 17.2. se v Rudimově konaly odznaky odborností, což
jsou hasičské testy, tyto testy mají různé odbornosti a každý
hasič dělá jednu. Naším cílem bylo získat aspoň tři odznaky,
abychom měli lepší umístění na Plamenu. Nakonec jsme
získali 7 odznaků. Michael Chytrý splnil odbornost strojník,
Barbora Andersová splnila odbornost cvičitel, Nikol Červeňanová, Matěj Tomášek, Lucka Perníčková a Natka Šebáková splnili odbornost preventista. Jelikož jsme všichni zkoušku
udělali, tak jsme 28.2. jeli za odměnu do Slavičína na bowling, což bylo skvělé.

Dne 24.3. se v hasičské klubovně uskutečnila malá uzlovací
soutěž mezi našimi členy. Cílem bylo vybrat 3 hasiče z mladší
kategorie a 3 hasiče ze starší, kteří nás pojedou reprezentovat na velkou uzlovací soutěž. Z mladší kategorie nejlépe
zauzlovali Michal Lukáš, Natka Šebáková a Lucka Perníčková
a ze starší kategorie Michaela Andersová, Matěj Tomášek a
Sabina Sahajová, jako náhradník pojede Nikol Červeňanová.
Tito hasiči nás budou reprezentovat 7.4. na velké uzlovací
soutěži v Březůvkách.
Barbora Andersová

Co nás čeká v letošním roce za aktivity v hasičském kroužku?
Máme naplánované tyto soutěže, na které můžete naše mladé hasiče dojet povzbudit. 30.3. Štípský beránek - je to Závod
požárnické všestrannosti (za našich mladých let se tomu říkalo branný závod). Patří sem střelba ze vzduchovky, překonání
lana, zdravověda, znalosti v požární ochraně, topografie, orientace mapy a uzlování. 7. 4. to bude Velká uzlovací soutěž na
Březůvkách. 11.5. Slavičínský plamínek, tady budeme soutěžit v požárním útoku, štafetě dvojic a disciplínách branného závodu. 18.5. nás čeká
vyšší soutěž, je to okresní soutěž Hra Plamen v Otrokovicích, zde je několik soutěžních disciplín, požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60m,
štafeta CTIF a hodnocení kroniky. 25. 5. by se měla konat v Šanově
Okrsková soutěž v požární útok i pro mladé hasiče. 1.6. nás čeká soutěž
v požárním útoku v Kaňovicích. 8. 6. se bude slavnostně otvírat cvičiště
v Nevšové, kde by měla být pravděpodobně také soutěž. 22. 6. požární
útok v Lipové. 7. 9. v Ludkovicích požární útok. 12. 10. Nám opět začíná
Hra Plamen v Závodu v požárnické všestrannosti a požární útok CTIF.
Z tohoto přehledu vyplývá, že „nejnáročnější“ období je květen a červen. To, zda se všech soutěží zúčastníme, záleží hlavně na zdravotním
stavu dětí a mládeže a zda budou všichni přítomni, protože počet
v jednotlivých družstvech je akorát a chybí nám další členové, kteří by
mohli nahradit ty, kteří se nemohou zúčastnit, případně se prostřídat.
Do naší činnosti samozřejmě patří schůzky, brigády a výlety, případně
bowling, na kterém jsme letos byli poprvé. Bylo to za odměnu. Termíny
těchto aktivit tu vypisovat nebudu, protože tyto se plánují operativně,
před jednotlivými soutěžemi nebo akcemi. Hasič má být vždy připraven,
ten nikdy neví, kdy bude hořet, ale lepší, když nehoří. Jsem ráda, že můžeme schůzky plánovat tímto způsobem, protože je děláme v našem
osobním volnu a je potřeba to také skloubit s naším zaměstnáním. Chci
poděkovat rodičům za to, že jsou k tomuto způsobu domlouvání schůzek tolerantní a děkuji jim za jejich trpělivost. Také bych jim tímto chtěla
poděkovat za jejich pomoc při nácviku, hlavně požárního útoku, kdy je
potřeba naložit a složit hasičskou stříkačku a také ji obsloužit. Také tímto
děkuji za pomoc členům hasičů za jejich pomoc.
Pokud někdo z rodičů dětí, které nechodí do hasiče a uvažují o tom, tak
prosím neváhejte a neodkládejte to a přiveďte děti mezi hasiče. Dnes
dokonce můžou být zaregistrované děti už od 3 let. Když tak jezdíme po
soutěžích a vidíme ty malé „prcky“, jak tam s nadšením spojují a tahají
hadice a snaží se trefit do terčů a pak tu radost jejich nejbližších a těch malých, že se jim to povedlo, je to super nádherný
pocit. Pokud se najde alespoň 5 nových členů, kterým rodiče dají tu šanci, aby byli členy hasičů a začali se učit základní
dovednosti, jako je požární ochrana, zdravověda, topografie, zručnost ve vázání uzlů a pak to nejzajímavější pro ně, požární útok s opravdovou stříkačkou a vodou, tak by tito nový členové měli ze začátku zvlášť schůzky, případně jen s mladšími
hasiči, kteří by jim také začali předávat svoje zkušenosti a učit je všechny dovednosti a fígle, které se naučili za 3 roky činnosti v kroužku mladých hasičů. Bližší informace Vám sdělím buď já, nebo Majka Andersová. Buď nás můžete osobně kontaktovat, nebo mě můžete přes facebook, mail kubickova1.j@seznam.cz nebo přes tel. 775574073. Samozřejmě rozhodnutí je jen na vás. Někdo jde do akce, někdo hledá výmluvy, někdo to alespoň zkusí a dá svému dítěti šanci. Cokoliv budou
vaše děti dělat, ať se jim daří, i když to nebude třeba u hasičů.
Jarmila Kubíčková
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Jarní úklid se může prodražit
První jarní měsíce jsou měsíce,
kdy na zahrádkách, sadech a v
lesích končí období klidu, kdy se
zahrádkáři snaží do svých pozemků nalít nový život. Jsou to také
měsíce, ve kterých hasiči vyjíždí k
požárům a planým poplachům
nejčastěji. Kvůli neopatrnosti v
rámci jarních prací dochází každé
jaro ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná
činnost, jako je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může, např. při
náhlém poryvu větru, velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejen značné škody na majetku, případně ohrozit lidské
životy, může ale také způsobit závažné ekologické následky. Stačí jen chvilka neopatrnosti, trocha nepozornosti nebo panika. Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto
zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč. Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity,
jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. V
zájmu bezpečnosti velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po
úklidu je nutno volit tak, aby shořely během doby, kdy bude na místě
přítomen dozor. Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte. Klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesních
porostů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché
trávě, na strništi apod. Místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně
1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu). Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Při spalování mějte vždy po ruce
dostatek vody popř. jiné hasební látky a dbejte, aby k místu spalování
vedla sjízdná cesta. Při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději
vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí, např. silném větru, pak pálení
ihned přerušte a oheň uhaste. Po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu pěti dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně
kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou
skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň
roznést do okolí. Pokud by se přesto oheň začal vymykat kontrole, neváhejte a ihned volejte hasiče prostřednictvím tísňových
linek 112 nebo 150. V prostředí, jako je zahrada, pole, les či louka, se
oheň dokáže šířit velice rychle, a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními
silami, mohli byste utrpět zranění či dokonce přijít o život.
Petr Šála
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TJ SOKOL RUDIMOV
Tak nám opět začne fotbálek. Začínáme 7. 4. 2013 domácím zápasem s Nevšovou „B“ od 15:30
na Jankulce. Po podzimní části, jak již jistě víte, jsme na 3. místě se ztrátou devíti bodů na první
Sehradice „B“. Uvidíme, jak se nám tedy povede v jarní části a jestli z náskoku vedoucího týmu
něco stáhneme. Pikantní bude určitě druhé jarní kolo 13. 4. 2013 v sobotu, kdy zajíždíme
k vedoucímu mančaftu do Sehradic. V zimní sezóně nedošlo k žádnému posílení, ale ani oslabení týmu, takže mužstvo zůstává ve stejném složení. Navíc do týmu se opět zapojuje Venca
Hájek, který se vrátil po půlročním hostování z Petrůvky. Posílí nejen trenérskou a vedoucí část
mužstva, ale bude i vždy připraven se postavit do branky. Těšíme se, že opět vyplníte své volné
víkendy návštěvou fotbalového utkání a to nejen na domácím hřišti, ale i při „výjezdech“ na
venkovní zápasy. Určitě se máte na co těšit.

Složení týmu pro jarní část sezony
Trenér:
Mužstvo:

Oldřich Majc, Václav Hájek
Aleš Ocelík, Václav Hájek, Tomáš Bárta, Aleš Poláček, Dalibor Majc, Svatopluk Čech, Pavel Valčík,
David Ruman, David Poláček, Martin Koubek, Petr Lukáš, Filip Haraga, Jan Skočovský, Patrik Červeňan, Lubomír Maňák, Stanislav Kubíček, Petr Souček, Juraj Sokolovič, Zdeněk Otava, Václav Pukýš,
Marek Dulík, Rostislav Belžík, David Poláček
Ondřej Šála, David Poláček

Vedení:
Propagace týmu:

Tabulka po podzimu:
1. Sehradice „B“
2. Loučka
3. Rudimov
4. Horní Lhota
5. Bohusl. n/Vl.
6. Smolina
7. Divnice
8. Jestřabí
9. Tichov
10. Lipová
11. Petrůvka
12. Nevšová „B“

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
9
8
5
4
4
4
4
4
2
2
1

0
0
0
2
2
2
1
1
1
4
2
1

0
2
3
4
5
5
6
6
6
5
7
9

40 : 12
34 : 14
55 : 22
29 : 35
24 : 23
32 : 37
30 : 32
23 : 26
12 : 18
21 : 35
12 : 23
17 : 52

33
27
24
17
14
14
13
13
13
10
8
4

ROZLOSOVÁNÍ 2012/2013-JARO
Kolo

Den

Datum

čas

zápas

16.

NE

7.4.

15:30

RUDIMOV - Nevšová "B"

17.

SO

13.4.

16:00

Sehradice "B" - RUDIMOV

18.

NE

21.4.

16:00

RUDIMOV - Petrůvka

19.

NE

28.4.

10:00

Jestřabí - RUDIMOV

20.

NE

5.5.

16:30

RUDIMOV - Bohuslavice n/Vl.

21.

NE

12.5.

14:00

Lipová - RUDIMOV

22.

NE

19.5.

16:30

RUDIMOV - Tichov

15.

NE

26.5.

10:00

Horní Lhota - RUDIMOV

14.

NE

2.6.

16:30

RUDIMOV - Divnice

12.

NE

9.6.

14:00

Smolina - RUDIMOV

13.

NE

16.6.

16:30

Loučka - RUDIMOV

poznámky

www.fotbalrudimov.cz
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Zapište si do kalendářa
(nebo si to vystřihněte a nalepte na ledničku abyste nezapomněli dojít)

Divadlo -> 13.4.2013
Stavjání mája -> 30.4.2013
Dětský deň -> 1.6.2013 (odpoledňa)
Kácání mája -> 1.6.2013 (večér)
Sokolská zábava -> ????
Myslivecká zábava -> 20.7.2013 (27.7.)
Ukončéní zábavovéj sezóny -> asi 7.9.2013
Termíny sa móžů poměnit vlivem počasí nebo bársčeho jiného..
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Konstantin, Metoděj a náš kraj.
Citát z Proglasu: Nahé jsou všechny národy bez knih
a nemohou zápolit beze zbraně.
Předkládám čtenářům malé zamyšlení nad významem příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu. Nechci opakovat všeobecně známá fakta ale spíše se zamyslet nad vlivem křesťanství na život našich předků i na život náš.
Příští rok to bude už 1150 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu. Jaký význam má jejich příchod pro dnešního člověka?
Předně, kdyby nepřišli, nebyli bychom už ani Moravané ani Češi. Dopadli bychom jako slovanské kmeny žijící tehdy na území dnešního
Rakouska nebo Lužičtí Srbové. Naši předkové, pokud by vůbec přežili, by byli pohlceni Východofranskou říší a dnes bychom mluvili
německy.
Tehdy, kolem r.860 sílil tlak Východofranské říše
na knížete Rastislava, panovníka Velké Moravy.
Franský král Ludvík Němec chtěl za každou cenu
ovládnout území obývané západními Slovany.
K tomu jako záminku využíval šíření křesťanství.
Vyšší vrstva obyvatel Velké Moravy byla už pokřtěna. Ale protože franští kněží mluvili řečí prostým lidem nesrozumitelnou, lid dál uctíval své
staroslovanské bohy, které před staletími přinesli
jejich předkové z pravlasti Slovanů, z kraje mezi
řekami Vislou a Dněprem. I když se už v zemi objevovaly křesťanské kostelíky, prostý lid nového
Boha za svého nepřijal. Když se pokřesťanštění
nedařilo po dobrém, bylo šířeno po zlém. Ohněm
a mečem. Země strádala. Rastislav, sám už pokřtěný, požádal proto r.861 papeže Mikuláše I.
aby na Moravu vyslal věrozvěsty, učitele víry. Když
mu papež nevyhověl, obrátil se se stejnou žádostí
na byzantského císaře Michala III. A ten poslal na
Moravu právě Konstantina a Metoděje.
Konstantin byl velice vzdělaný muž – filozof a kněz. Jméno Cyril přijal později, když jako nemocný vstoupil v Itálii do kláštera. Metoděj
měl právnické vzdělání a zkušenosti s řízením většího územního celku, jakož i zkušenosti vojenské. Musíme si uvědomit, že Byzantská
říše byla vlastně dědičkou antické vzdělanosti starých Řeků. Školství tam bylo už tehdy tří stupňové. Západní Evropané byli proti nim
barbaři.
O působení Konstantina a Metoděje na Moravě toho bylo napsáno už mnoho. Každý ví, že sem přinesli víru a písmo. Ale proč bylo tak
důležité aby přinesli nové písmo? Konstantin i Metoděj byli po matce pravděpodobně Slované. Staroslověnština byla vlastně jejich
mateřským jazykem. Věděli, že obsahuje hlásky, které nelze spodobnit žádným tehdy známým písmem. Spřežky nebo diakritická znaménka se objevila daleko později. Konstantin jako základ pro nové písmo použil malou řeckou abecedu a doplnil ji o potřebné znaky,
pomocí kterých převedl slovanskou řeč do písemné formy. Tak vznikla hlaholice. Konstantin do jazyka Slovanů přeložil nejdříve liturgické texty, evangelia a později další knihy. Napsal také Proglas – předmluvu k evangeliím. Metoděj vypracoval pro Velkou Moravu první
soudní zákoník. Spolu s nimi na Moravu přišli jejich učedníci a také řemeslničtí mistři.
Dlouho jsem nemohl najít ani zmínku o tom, kudy sem tito učenci přišli. Nejdřív jsem si pohrával s myšlenkou, že Konstantin a Metoděj
přišli na Moravu po kupecké stezce, která vedla severně od Bojkovic, od Vlárského průsmyku přes Hradskou Nivu, dál do centra Moravy. Přikláněl jsem se tak k lidové tradici, která tu cestu vedoucí kolem kapličky na Hradské Nivě nazývá Cyrilo-Metodějskou. Nakonec
jsem se ale dočetl, že ze své domoviny - řecké Soluně- vypluli na lodi do některého přístavu na pobřeží Jaderského moře a odtud po tak
zvané Jantarové stezce přišli na Moravu. Škoda, byla to velice hezká a lákavá představa, jak karavana v jejímž středu kráčeli Konstantin
a Metoděj prochází naším krajem.
Zkusme se zamyslet a snad i trochu zasnít nad tím jak asi vypadal život našich dávných předků v tomto kraji. Představme si jak tu naši
předkové žili a čím se živili. Kraj je to kopcovitý.
V porovnání s rovinami kolem řeky Moravy, kde bylo centrum Velkomoravské
říše, málo úrodný. Ale lidé tu žili. Svědčí o tom pohřebiště na Hradské Nivě, na kopci Ploští a na Kamenné. Kde je pohřebiště tam někde blízko musely být také osady nebo vsi. Čím se jejich obyvatelé živili? Kdyby jenom zemědělstvím nebo pasením dobytka tak by se
asi usadili v úrodnějších oblastech. Tady byly jenom kopce porostlé neproniknutelnými jedlo-bukovými pralesy. Muselo tu tedy být
něco, co jinde nebylo. Myslím, že to byly rudy kovů, především ruda železná. Tavili tu železo na nástroje ale hlavně na zbraně. K výrobě
železa bylo zapotřebí také dřevěné uhlí. Nejobvyklejší zbraní tehdejší doby byla těžká válečná sekera. Meče měla jen šlechta. Kovali
také hroty šípů. Potřeba zbraní byla veliká. Morava byla v neustálém válečném ohrožení. Z východu sem vpadaly loupeživé hordy divokých nájezdníků a ze západu armády Východofranské říše. Další surovinou, kterou tu nacházeli byl jíl na výrobu keramiky. K vypálení
keramiky opět potřebovali dřevěné uhlí. To pálili z bukového dřeva v milířích. Pro jeho výrobu museli kácet stromy, vyklučovat pařezy.
Na takto vzniklých holinách pásli dobytek a později zakládali svá políčka. Na nich pěstovali obilí, luštěniny, zelí, mrkev ale také len, ze
kterého tkali látky na oblečení. Rozšířené bylo i zpracování kůží. Kůži už uměli vydělávat a vyráběli z ní obuv i oděvy. Suroviny – rudy
kovů, hrnčířský jíl a dřevo na výrobu dřevěného uhlí- to byl asi ten hlavní důvod, proč byl náš kraj obydlen nejen v období Velké Moravy
ale už od pravěku. Jediné co jim zdejší kraj neposkytoval byla sůl. Ta byla hlavním předmětem obchodu. Kupci, kteří tehdy našim krajem procházeli, ji přiváželi a nechali si za ni dobře zaplatit. Obchod byl převážně výměnný. Naši předkové za sůl a i jiné zboží, které
kupovali, nabízeli kupcům svoje výrobky a hospodářská zvířata – především koně. Důležitým artiklem, kterým se tenkrát platilo byli
také otroci. Samotní obyvatelé Velké Moravy byli lidé svobodní, podřízení knížeti, kterému také platili daně. Nevolnictví vzniklo až poz-
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ději. Bydleli v polozemnicích. Byla to obydlí částečně zapuštěná do země, stěny nad terénem byly roubené z dřevěných trámů nebo
z vyplétaného proutí vymazaného hlínou. Střechy byly doškové.
Do centra Velké Moravy to odtud, z našich končin, nebylo daleko. Za den se tam dalo dojít pěšky. Pro tehdejšího člověka to nebyl problém. Zprávy o tom, co se děje na knížecím dvoře měli naši předkové z první ruky. Brzy se dověděli, že ke knížeti přišli učenci z Byzance
se svým průvodem. A že mluví naší řečí. Budou prý učit nové víře v jednoho Boha. A proč? Vždyť my máme svého hromovládného boha
Peruna a ostatní bůžky. Každý vládne něčemu jinému. Jeden vodám, druhý úrodě, třetí našemu zdraví.. Když něco potřebujeme, tak
víme komu přinést obětní dary, komu se klanět. Nejvíc se bojíme Morany, bohyně smrti, ta je neúprosná. Když přijde, žádné dary ji
neobměkčí.
Položme si otázku jak se změnil život obyvatel Velké Moravy po příchodu Soluňských bratří?
Nedělejme si iluze, klid a mír to do jejich rodin nepřineslo. Spíše naopak. Bylo
to cosi nového. A novoty byly i tehdy přijímány s nedůvěrou a někdy i
s odporem. Víra v nového Boha přinášela rozkol v rodinách. Stalo se to, co stojí
v evangeliu sv.Matouše. Stanul syn proti otci, dcera proti matce, snacha proti
tchyni. Mladí, kteří prošli světem, se vraceli pokřtěni a odmítali uctívat staré
bohy. Přinášeli zprávy o novém Bohu a o jeho Synu, který se stal člověkem a za
lidi se obětoval. O Ježíši, který dělal zázraky, uzdravoval lidi a učil, že se lidé
mají milovat, že si mají odpouštět viny. Ježíš hlásal lásku k bližním. Učil, že lidé
si jsou před Bohem rovni. Že smrtí končí jenom život tělesný. Že duše žije dál. A
na věčnosti bude odměněna. Kdo bude dodržovat jeho boží zákony, desatero
Božích přikázání, na toho čeká život věčný. Kdo se za života pozemského chová
zle na toho čeká věčné zatracení. Na konci všech dnů čeká všechny poslední
soud. Spravedliví budou vzkříšeni v novém oslaveném těle. Někteří ze starších
uvěřili, jiní ne. Změna to byla velká. Netýkala se jenom víry ale všeho. Celého
života. Od narození a křtu až po smrt a pohřeb. Do té doby byly obvyklé pohřby
žárové, křesťanské pohřby byly do hrobů, do země. Ale v nové víře bylo něco,
co lidi přitahovalo. Něco, co ve staré, pohanské víře nebylo. Byla to naděje, že
smrtí život nekončí. Víra v život věčný a ve vzkříšení. Už se nemuseli bát Morany – bohyně smrti. A také rovnost lidí před Bohem. Bylo to období, kdy se společnost rozvrstvovala podle majetku. Ti chudší to těžce nesli. A najednou je tu
učení, které je vyzvedává na úroveň bohatých. Přibývalo těch, kteří novou víru
přijali.
Jejich odpůrci argumentovali tím, že stejného Boha už přinášeli i kněží a vojáci Franské říše a místo lásky a milosrdenství v jeho jméně
vraždili. Konstantin a jeho žáci jim odpovídali, že za chyby lidské a za spáchané zločiny mohou jen lidé, kteří je páchají. Tím přestupují
boží zákony a jednají proti Bohu, a ne v jeho jméně. Krásným příkladem toho jak Konstantin chápal a jak svým příkladem uváděl v život
křesťanskou lásku je následující příhoda:
Po celou dobu působení Soluňských bratří na Velké Moravě neustávaly stížnosti franských kněží u papeže na jejich činnost. Nazývali je
kacíři, protože hlásali slovo Boží ve slovanském jazyce a ne latinsky, řecky nebo hebrejsky jak bylo obvyklé. Bratři museli putovat do
Říma k papeži aby svoje učení obhájili. Kníže Rastislav je chtěl před cestou obdarovat nesmírnými dary. Měl to být projev díků za to, že
mu zachránili říši. Konstantin to odmítl. Vyprosil si u Rastislava 900 otroků a těm na místě daroval svobodu! Takový skutek jistě přesvědčil mnohé o opravdovosti jejich smýšlení a učení. Je v něm i poselství pro současnost. Poselství, které hlásá, že hlavním obsahem
křesťanství je láska a milosrdenství k bližnímu. A ne touha po majetku.
V doprovodu Konstantina a Metoděje přišli na Moravu také řemeslničtí mistři. Ti přinesli nové technologie zpracování kovů, výroby
keramiky a látek. Ovlivnili zpracování šperků, i umění kamenické. Mladí, kteří se od nich učili novým technologiím, přinášeli také zprávy o dovednosti psát a číst. Dokázali i pár písmenek namalovat a přečíst ostatním. Pak se v osadě objevil první žák Soluňských bratří.
Začal učit její obyvatele víře v Boha a jeho Syna Ježíše Krista. Ale učil je také číst a psát. Po pár měsících byl v osadě první gramotný
obyvatel. Byla to revoluční změna. Lidé do té doby smlouvy mezi sebou uzavírali jen před svědky aby potvrdili co obsahují. Když svědci
zemřeli, nikdo nic už potvrdit nemohl. Teď najednou je možné smlouvu napsat. A co víc, lidé se také dověděli, že učenci přinesli zákoník, ve kterém je napsáno jaké tresty čekají zločince, kteří přestupují zákony Boží i lidské. To, že dnes píšeme latinkou nemůže zastřít
to, že naše první národní gramotnost byla hlaholská. Křesťanství přineslo našim předkům obrovský pokrok. Kulturní i materielní. Bohužel už od samého počátku jeho šíření u nás i v celé Evropě bylo také zneužíváno ke kořistnickým cílům. Tím byla vlastně popírána jeho
podstata – láska k bližnímu a vzájemné milosrdenství. To ale není chyba křesťanství. To je chyba a hřích lidí, kteří si takto počínali a
počínají. Ježíš v evangeliích odpovídá na dotaz bohatého mladíka, který se ptá co má dělat aby došel věčného života. „Dodržuj přikázání
a rozdej svoje bohatství chudým.“
V obecném povědomí přetrvává názor, že obyvatelé Velké Moravy byli negramotní primitivové.
Ne! Byli to lidé jako my. Od nás se lišili snad jen technologiemi, které zvládali. Museli se také pořád učit něčemu novému. V tom se ta
doba podobá době dnešní. Většina toho, co jsme se jako děti naučili už neplatí. Všechno je jinak. Lidé v zaměstnání už dávno nevystačí
s tím co se naučili v učení nebo ve školách.
Doporučuji všem, běžte se podívat na Hradskou Nivu, projděte kolem kapličky a dál podél drátěného plotu a pořád dál až na temeno
kopce Ploští. Tam někde jsou hroby těch, kteří žili v době příchodu Cyrila a Metoděje. Těch, kteří prožili ty změny, které jejich příchod
vyvolal. Těch, kteří prožili dramata rozhádaných rodin, nešťastných lásek a kteří nakonec uvěřili v Ježíše Krista. A jistě někde nedaleko
stála jejich osada. Snad to bylo trochu jižněji, tam kde jsou patrné zbytky tzv. Starého dvora. Tady žili naši dávní předkové.
Prameny: Jindra Jarošová – Svatí kacíři; Prof. PhDr.Petr Piťha – Svatí Cyril a Metoděj; Internet.
Petr Vašina
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Fašanky 9.2.2013

Vánoční hokej 24.12.2012

Velikonoční tvoření v knihovně 28.3.2013

Další číslo zpravodaje vyjde 08.2013, uzávěrka bude 08.2013. Veškeré Vaše dotazy, příspěvky a nápady posílejte buď na e-mailovou adresu:
zpravodaj.rudimov@email.cz nebo osobně: Ondra Šala (737 577 965) nebo je můžete vložit do schránky u obchodu. MK ČR E 17515.
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Tisk: UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, www.uposs.cz, náklad 120 výtisků
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