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Podzimní usínání
Zas už je tu podzim, děti.
List ze stromu dolů letí.
Vítr si s ním pohrává,
pavučinou zamává.

Den se krátí, noc se dlouží,
všude kolem plno louží.
Občas svítí sluníčko,
už jen skromně, maličko.

Příroda se k spánku chystá,
pro sníh už je dosti místa.
My teď taky půjdem spát.
Zítra si zas budem hrát.

Momentka z dětského dne 1.6.2013

Podzimní zamyšlení
Letošní prázdniny se dětem vydařily, hezké a slunečné počasí jsme si užili do sytosti.
Ale prázdniny skončily a s nimi jakoby skončilo i letní
počasí. Pařáky jsou ty tam a podle meteorologů bychom se měli v následujících týdnech připravit na
podzimní počasí. Ale nemusíme zoufat, podzim je
taky krásné období roku, všechno je barevné a krajina zase vypadá o trochu jinak, než jsme byli zvyklí v
létě. A snad se dočkáme i slibovaného babího léta,
na které se všichni těšíme, abychom si užili ještě
trošku sluníčka, než příjde paní zima.

Děti se vrátili do škol a do školek, některé se těšily,
jiné to obrečely týden dopředu. Ti, kteří šli poprvé,
ať to byla školka nebo škola, nevěděly, co je čeká a
možná se i bály. Starosti měli taky rodiče, hlavně
maminky, jejich děti čeká něco nového, jak to tam
asi zvládne a jak se bude chovat k jiným dětem a
hlavně učitelům, když je nebudou mít pod dozorem?
Takové pocity se honí asi v každé hlavě rodičů, co
jejich děti dělají, když je zrovna nevidí. Ale my jsme
taky vyrostli, i když se sem tam nějaký průšvih objevil, ale bez toho by to nešlo ☺
Takže dětem přejeme hodně školních úspěchů a
rodičům pevné nervy do dalšího školního roku ☺
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Projektová činnost obce Rudimov
Rudimov moderní, Rudimov
pro lidi
V současné době jsou dokončovány jednotlivé části rozsáhlého
projektu, Rudimov moderní Rudimov pro lidi. Oprava místních
komunikací na Kakovou a Na
statku již proběhly, chybí jenom
několik kosmetických úprav,
v průběhu následujících dnů proběhnou práce na zbývajících
dvou etapách projektu – oprava
mobiliáře v obci a výstavba zpevněných ploch pod kontejnery.

Nové lajny, povrch fajný, dětské hřiště přijďte i příště
V průběhu měsíců září-říjen proběhne vybudování nového víceúčelového povrchu hřiště u koupaliště. Hřiště bude oploceno a odvodněno, nový povrch bude zhotoven z odolných plastových kazet, které díky svojí
odolnosti a víceúčelovosti umožní využít areál pro širokou škálu sportů –
volejbal, basketbal, florbal, hokejbal, tenis a řadu dalších. Díky tomuto
povrchu bude hřiště také bezpečnější, ubydou odřeniny od asfaltu,
pružnější – menší zatížení pohybového aparátu, rychleschnoucí, a
v neposlední řadě také příjemnější pro uživatele. Jak jsem zmínil, součástí projektu je i vybudování oplocení, ale cílem obce není zamezit občanům, potažmo uživatelům, vstup na toto hřiště, ani jej uzamykat, nýbrž zvýšit komfort sportovců – neodletující sportovní náčiní a vybavení,
zamezení vstupu zvířat apod. Celková hodnota projektu činí cca 900 tis.
Kč, kde obec získala dotaci ve výši 400 tis. od Ministerstva pro místní
rozvoj.

Nová cesta na Kakovou

S novou cestou nová technika
S novou cestou i nová technika, tak se jmenuje projekt, jehož úkolem je zajistit lepší zázemí pro fotbalové hřiště a dovybavit technické zázemí služeb obce. Jeho součástí je
oprava místní komunikace k fotbalovému hřišti, oprava již proběhla, dojde ještě
k dosypání a zpevnění krajnic pro parkování. Druhou částí je nakoupení techniky nejen
pro údržbu zeleně, která bude zahrnovat novou bubnovou sekačku, zametací kartáč, provzdušňovač a vozík, dále sněžnou frézu, případně další vybavení – dle množství zbývajících
finančních prostředků. Celková hodnota projektu činí cca. 450 tis. Kč, dotace z Programu
rozvoje venkova činí cca 300 tis. Kč.

Technický pokrok v Rudimovské knihovně
Podařilo se nám získat prostředky od Ministerstva kultury na omlazení a technologické dovybavení naší
útulné knihovny. I díky prostředků Min. kultury jsme
pořídili dvě nové PC stanice, notebook, dataprojektor
a ozvučení velké zasedací místnosti. Díky této technice
můžeme ve spolupráci s našimi aktivními knihovnicemi
pořádat více kulturních akcí a projekcí nejen pro děti.
Celkové náklady projektu dosahovaly částky téměř 70
tis. Kč, z prostředků ministerstva jsme obdrželi 43 tis.
Kč.

Oprava kříže Na podsedku U výletiště
Kříž Na podsedku U výletiště
prošel v tomto roce rozsáhlou
rekonstrukcí provedenou odborným restaurátorem.
Součástí prací bylo očištění povrchu kříže od mechu,
lišejníků a nánosů z lip a okolní silnice, obnovení textů
na kříži, nové zakonzervování povrchu kříže a oprava
prasklin a poškození v horní části kříže. Celkové náklady na opravu kříže činili přibližně 60 tis. Kč, částkou 30
tis. Kč přispěl odbor Kultury Zlínského kraje.
Ing. Stanislav Franc – starosta obce
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Nové odpočívadlo na Kakové

Nové odpočívadlo u obchodu

Nové odpočívadlo na hřišti

Opravený křížek na podsedku
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Zprávy z obce
Zastupitelstvo obce Rudimov na svých zasedání konaných ve dnech 20.3.2013, 24.4.2013, 29.5.2013, 26.6.2013,
24.7.2013 a 12.8.2013 mimo jiné
•

SCHVÁLILO
•
•
•
•

•

•

přijetí dvou pracovnic pro veřejně prospěšné
práce v naší obci – tato místa budou podpořena
Úřadem Práce při projektu VPP.
poskytnutí příspěvku městu Slavičín ve výši
80 722,- Kč na pokrytí neinvestičních nákladů
na žáky ZŠ a děti MŠ z naší obce.
poskytnutí finančního daru spolku „Nevšová dětem“ ve výši 5000,- Kč, na vybudování dětského
hřiště u Mateřské školky Nevšová.
poskytnutí finančního příspěvku Charitě sv. Vojtěcha ve Slavičíně ve výši 5000,- Kč, na poskytování sociálních služeb také pro občany obce Rudimov.
spoluúčast společnosti Lesy města Bojkovice,
spol. s r.o., podílet se finančně na opravě lesní
cesty v lokalitě Vasilsko - Kolelač ve výši 35 tis.
Kč.
přijetí dotace ve výši 43 000,- Kč na realizaci
projektu „Zlepšení služeb pro návštěvníky
Obecní knihovny Rudimov“ v rámci programu
VISK 3

návrh smlouvy o dílo č. 3/2013 s firmou PSK –
ASM s.r.o., Dlouhá 164, Zlín na stavbu víceúčelového hřiště v Rudimově v rámci projektu „Nové
lajny, povrch fajný, dětské hřiště, přijďte i příště!“

VZALO NA VĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•

stav projektu „S novou cestou i nová technika“
na opravu místní komunikace Na Jankulce a na
nákup techniky na údržbu zeleně.
stav prací na projektu Rudimov moderní, Rudimov pro lidi.
Zprávu Police ČR o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Rudimov za rok 2012.
stav prací na druhé etapě rekonstrukcí chodníků
v obci Rudimov.
stav prací na projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště na koupališti“.
stav prací na rozvodech NN a kanalizace v úseku
obce „Na Záploští“.

Termín svozu komunálního odpadu do konce roku 2013
Plasty: 18.11, 16.12
Popelnice: každý sudý týden
Objednávka Slavičínského zpravodaje
Pokud máte zájem odebírat Slavičínský zpravodaj na rok
2014, přihlaste se na Obecním úřadě osobně, telefonicky
nebo prostřednictvím mailu do 31.12.2013. Přihlášku
můžete poslat na rudimov@seznam.cz .
Cena předplatného zůstává stejná, 9,-Kč za 1ks, tedy
108,-Kč na celý rok.

Prosíme všechny občany Rudimova, aby
v zimním období parkovali svoje auta tak,
aby nebránily průjezdu vozidel zimní údržby.

Děkujeme
zastupitelstvo Obce Rudimov

KNIHOVNA RUDIMOV

OTEVÍRACÍ DOBA
knihovny i přístup na internet
Čtvrtek
16:30 – 19:00
Sobota
8:00 – 10:30
Po dohodě s pověřenou osobou je možno jednotlivci zpřístupnit internet mimo určenou dobu.
Pověřené osoby:

Ludmila Poláčková
Veronika Šálová
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Novinky z knihovny
Po letošních prodloužených prázdninách, které nám v knihovně začaly už v polovině července a to z důvodu revize knižního fondu, jsme naše knihovnické dveře opět otevřely 5. září.
Děti začaly chodit do školy, venku už to vypadá na podzim a my doufáme, že i po tak „dlouhých“ prázdninách se
budete zase vracet do knihovny a půjčovat si tituly, které pro Vás neustále nově nakupujeme. Ti nejmenší z Vás
si jistě najdou tu svoji oblíbenou pohádku, školákům pomůžeme s povinnou literaturou a pro všechny dospělé
máme připravené množství detektivek nebo románů.
Tímto bychom chtěli Všem školákům a studentům popřát úspěšné vykročení do nového školního roku s mnoha
jedničkami a mnoha krásnými zážitky. Všem návštěvníkům knihovny i ostatním občanům obce přejeme hezký
podzim, mnoho úrody a ještě aspoň trochu sluníčka.☺
Knihovnice Verča a Lída.
Do konce letošního roku pro všechny děti naší obce v knihovně připravujeme:
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD OBCÍ s promítáním pohádky, který se uskuteční v neděli
27. 10. 2013,

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ, které se
uskuteční v neděli 1. 12. 2013.

Další podrobnosti o těchto akcích pro děti se dozvíte včas z plakátů a propagačních letáčků.
Po novém roce poté chystáme druhé posezení u kávy a další tvoření pro děti a dospělé.

Upozorňujeme všechny návštěvníky veřejného internetu, že je nutné se při každé návštěvě, ať už v otevírací době knihovny i mimo otevírací dobu, ZAPISOVAT DO NÁVŠTĚVNÍ LISTINY!!! DĚKUJEME
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Mladí hasiči na soutěžích
Dne 22. 6. 2013 jsme se zúčastnili 2. ročníku memoriálu Jaroslava Jiříka, který se konal v Lipové. Jde o noční soutěž v požárním útoku, který je ztížen tím, že jeden člen družstva musí uvázat úvaz na proudnici a dotáhnout proudnici i s hadicí za
čáru, přičemž úvaz musí být po celou dobu pokusu funkční. V momentu, kdy je proudnice za čárou, může družstvo začít
provádět požární útok. Této soutěže se zúčastnilo jak starší družstvo, tak družstvo mladší. Starším žákům se útok nepodařil
a jejich čas stačil jen na nižší příčky. Za to mladším se útok podařil a z Lipové si odvezli pohár za 3. místo.

Dne 19. a 20. 7. pro nás vedoucí zorganizovaly dvoudenní
výlet. V pátek večer jsme se sešli, abychom postavili stany. Po večeři už byl volný program. Ráno jsme odjeli do
Vysokého Pole, kde na nás čekal vůz s koňmi, který nás
dovezl do drnovického muzea, kde jsme se dozvěděli,
jaké nástroje používali naši předkové asi před 100 lety.
Dále nás vůz dovezl do tichovské kaple, kde jsme dostali
přednášku. Zde náš výlet vozem končil a my jsme odjížděli do Lidečka na Čertovy skály a na oběd. Po obědě
jsme plní zážitků jeli domů.

Dne 7. 9. 2013 jsme se zúčastnili 10. ročníku memoriálu
Stanislava Štěpáníka, který se koná v Ludkovicích. Tato
soutěž je zpravidla v požárním útoku a je ztížený tím, že
každý člen musí proběhnout velkou pneumatikou. Do
Ludkovic jelo jak starší, tak i mladší družstvo. Mladší žáci
skončili na 5. místě a starší žáci na 6. místě. Tato soutěž
byla pro 3 z nás poslední a všichni jsme si ji požárně užili,
i když jsme domů pohár nedovezli.
Barbora Andersová

SDH Rudimov na soutěžích
v roce 2013
SDH Rudimov se tradičně v sezóně účastní dvou soutěží. Jednou je
okrsková soutěž v PS. V minulých letech se našemu družstvu dařilo
obsazovat přední příčky startovního pole složeného z hasičských
družstev okolních vesnic (2012 – 4. místo, 2011 – 2. místo). Letos
ovšem přišel výsledkový propad. Celkové 10. místo je zklamáním,
v jednotlivých disciplínách, ale naši hasiči nepropadli, končili vždy ve
středu startovního pole, ale v celkovém pořadí je předběhly týmy,
které byly v jednotlivých disciplínách nadprůměrní, ale i ti kterým se
povedla jen jedna disciplína a druhou úplně pokazili, což nebylo úplně fér, ale taková jsou pravidla. Druhou soutěží, které se pravidelně
účastníme je pohárová soutěž O pohár starosty Rokytnice na Kochavci. Ale v tomto roce jsme se, vlivem rodinných povinností většiny členů, nezúčastnili.
Ondra Šála
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Na co si dát pozor a jak předejít požáru v topné sezóně
1. Umístění spotřebiče paliv

6. Dodržování bezpečných vzdáleností

Podle druhu prostoru, ve kterém má být spotřebič umístěn,
je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, například v
garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.

Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné
vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je
důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla.

2. Připojení spotřebiče paliv
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné
připojení k příslušnému topnému médiu. Správné připojení
bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek
nebo revizí.
3. Dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu.
4. Odvod spalin
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného
prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.
5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož
používání je nutné dodržovat.

7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání
vzniku požáru od vypadlých zbytků hořících částí paliva.
8. Dodržování návodů k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání
spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i
respektovat.
9. Používat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
10. Pravidelné čištění a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Pravidelné revize jsou v současné době povinností každého
uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené
občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně.
Ondřej Šála, Preventista SDH

Myslivecké akce pro děti
Letní a prázdninové měsíce mají myslivci již tradičně vyhrazeny pro akce s mládeží.
Na začátku léta pořádají Okresní myslivecké spolky soutěž ve znalostech o myslivosti pod názvem Zlatá srnčí trofej. Každoročně tuto soutěž spojenou s bohatým doprovodným programem pro děti pořádá i OMS Zlín. Školní mládež už tradičně soutěží ve dvou kategoriích, kategorie A – mladší žáci (3. – 5. tř.) a kategorie B starší
žáci (6. -9. tř.). V letošním roce se na střelnici Vršava v sobotu 25.5. sešlo celkem 19
soutěžících dětí. V první části soutěže se prověřovaly znalosti z myslivecké nauky o
zvěři, chovu zvěře, lovectví a popisu části těla zvěře mysliveckou mluvou. Druhá
část pak byla zaměřena na praktické znalosti, soutěžící poznávali stromy a rostliny
podle listů a plodů, dále určovali stopy zvěře a podle vycpanin jednotlivé druhy
zvěře. V letošním roce měla po delší době opět zastoupení i naše obec. V kategorii
A se soutěže zúčastnila Eliška Mikulcová. V soutěži si vedla úspěšně, potvrdila, že
pochází z myslivecké rodiny a vybojovala hezké 2. místo. Jenom o pár bodů jí tak
unikl postup do národního kola, do kterého postupují vítězové okresních kol. Blahopřejeme a doufáme, že v příštím roce se přidají i další děti.
Naše myslivecké sdružení pořádá již tradičně třetí červencovou sobotu Myslivecký den. Neodmyslitelnou součástí této
prázdninové soboty je soutěžní odpoledne pro děti. Před tím než se začne soutěžit se děti vždy něco dozví o myslivosti a
také o tom, jak se mají v lese chovat a na co si v lese naopak mají dávat pozor. Potom už se rozběhnou soutěže v několika
věkových kategoriích. Nejpočetnější bývá vždy kategorie předškoláků a ne jinak tomu bylo i při letošní akci, na které se
sešlo celkem 45 soutěžících dětí. V jednotlivých soutěžních disciplínách se pak děti snažily nasbírat co nejvyšší počet bodů.
Mezi nejatraktivnější disciplíny patří střelba ze vzduchovky, šipky, kuželky a další. Kromě těchto disciplín soutěží děti i
v poznávání zvěře. Je zajímavé, že ani nejstarší žáci už nejsou většinou schopni na obrázku poznat kdysi nejhojnější pernatou zvěř – koroptvičku, naopak např. daněk jim nečiní žádný problém. I z toho je vidět, jak se v naší přírodě mění zastoupení jednotlivých druhů lovné zvěře. Po skončení soutěže bylo vyhlášeno pořadí v jednotlivých kategoriích a každý soutěžící si mohl vybrat z bohaté nabídky tu svoji cenu. Potom si u táboráku děti opekly špekáčky a mohly si zaskotačit u diskotéky. Bohatý doprovod z řad rodičů a prarodičů zase pod lípami strávil příjemné odpoledne.
Ing. Pavel Fryzelka
předseda MS Rudimov
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TJ SOKOL RUDIMOV
Fotbal v Rudimově postoupil po téměř 40-ti letech do III. třídy, ve které se zatím drží v klidném středu tabulky. Přinášíme
Vám proto historicky první rozhovor v Rudimovském zpravodaji, ve kterém vyzpovídáme jednatele TJ Sokol Rudimov Davida Poláčka.
Na začátku se zeptám, jak hodnotíš dosavadní působení dra Šála, který dává otázky). A taky musím poděkovat VenRudimova v III. třídě?
covi Hájkovi, který zajistil „jestřabský autobus“ za velmi přiZatím je určitě výkon hráčů velice dobrý. Mužstvo bojuje více jatelné ceny. No určitě se líbí i pyrotechnika, kterou jsme
než ve IV. třídě a je to vidět i na hřišti, kdy hrajeme (kromě nově zavedli na venkovních výjezdech. Výjezdy bychom chtěli
zápasu v Luhačovicích, který se totálně nepovedl) vyrovna- udržet i v jarní části, pokud o ně bude u našich fanoušků
nou partii. Jenom je škoda ztracených zápasů, kdy jsme ne- zájem, protože taková atmosféra jako na venkovních západokázali udržet vedení až do konce. Jedná se hlavně o zápa- sech je málokde. Pro fanoušky ještě chystáme „fanouškovsy doma s Potečí, v Sehradicích, ve Štítné, ale i tak trochu ská trička“, musíme nechat vyrobit další šály, které již nev Rokytnici, kde jsme mohli hlavně v prvním poločase vést o máme, asi i nějaké vlajky a dvoupatrový autobus (to byl
více branek.
žert).
Před sezonou doznal kádr Rudimova mnoha změn, přede- V poslední otázce se zaměřím na zázemí. Většině lidí, kteří
vším obranná řada byla téměř kompletně obnovena. Která se o fotbal v Rudimově zajímají, je situace ohledně budoz letních posil se ti zdá nejužitečnější a proč?
vání nebo modernizace zázemí hřiště (přípojka vody, příAno kádr doznal značných změn. Nejlepší střelec Zdeněk padné srovnání plochy, budování tribuny pro rádbeers)
Otava odešel na hostování do Rokytnice. My jenom můžeme známá. Zkus, ale i těm, kteří na fotbal moc nechodí, vysvětZdeňkovi poděkovat za jeho přínos pro Rudimov, a že jeho lit aspoň zjednodušeně, proč se práce na modernizaci areábranky a hra nám pomohli v postupu do III. třídy. A co se lu nijak nehýbou. Popřípadě přibliž fanouškům, co mohou
týče obrany, tak zde jsou určitě největší změny. S fotbalem v nejbližší době čekat v areálu za novinky.
skončil Aleš Poláček, dlouhodobě je zraněný Svaťa Čechůj a Myslím, že za poslední dobu se tak trošku „zmodernizovalo“.
David Ruman je v Nevšové. Zato, ale přišli určitě adekvátní Je nový nátěr na fasádě, dětské hřiště, nové střídačky, nové
náhrady. Petr Floreš (alias Opik) a Michal Šěpaník přišli na oplocení kolem hřiště. Ale to je tak asi vše. Jedním z hlavních
hostování ze Slavičína. Dále se vrátil do Rudimovského fot- důvodů je, že jak hřiště, tak ani okolní pozemky nepatří TJ
balu Radek Bartoš, který je určitě velkou posilou. Všichni tito Sokol Rudimov. Hřiště je v majetku státu, který by měl hřiště
hráči se zapojili do týmu fantasticky a jsou určitě velkým přepsat na TJ Sokol, ale už asi tři roky je to na soudu. Okolní
přínosem v základní sestavě. Musím ještě připomenout, že pozemky jsou v majetku soukromého vlastníka, který je nese i tak trochu vrátil Luboš Maňák (alias Hvězda), který se hodlá prodat. Vodovod by udělat asi šel, ale musel by jít v
v poslední době trochu fotbalu vyhýbal a je určitě velkým obecní cestě a protlakem pod hlavní cestou, což je hodně
přínosem do naší obrany.
finančně náročné (žádná připojení od Petrášů není možné).
Velkou devízou Rudimovského fotbalu jsou fanoušci, kteří V nejbližší době budou už konečně dodělány zábrany za
sklízí obdiv všude, kam dojedou. Pro zápas v Rokytnici byl brankou, kde bude nová zelená sít a dále se koupí nové
poprvé vypraven i autobus, který díky zájmu fanoušků byl brankové sítě. Všechny tyto modernizace, ale samozřejmě
vypraven i do Štítné a v neděli pojede do Šanova. Jak hod- záleží jak na financích, tak i na nás všech dobrovolnících,
notíš tyto výjezdy a fanouškovskou scénu v Rudimově vše- kteří si musí najít volnou chvilku pro tyto záležitosti.
obecně? Chystá klub pro fanoušky výjezdy i v jarní části? A Díky za tvůj čas pokud chceš něco vzkázat fanouškům, ať už
jaké jiné překvapení pro fanoušky klub chystá?
stálým nebo těm novým, máš příležitost
Ano, naši fanoušci to je něco neuvěřitelného. Ten postup je Hlavně, aby jim to fandění vydrželo, aby v tak velkém počtu
hlavně kvůli nim, aby si vyzkoušeli i výjezdy do jiných „dědin“ jezdili na výjezdy, a aby se snažili naše hráče povzbudit, i
a trošku jim tam zahýbali se spotřebou piva. Ne nadarmo si když zrovna nevyhrávají nebo se něco nepovede. Vy, co jste
říkají Rádbeers. Výjezdy autobusem, to je něco super, co tu ještě nejeli na žádný náš výjezd, tak určitě pojeďte tuto neasi dlouho nebylo (hlavně odpadlo hodně řidičů). Myslím, že děli 27. 10. do Šanova (je to velký zážitek). Odjezd
jsme tyto výjezdy velmi dobře vymysleli a to i díky tobě (On- z Rudimova v 13:00 hodin.
Výsledky odehraných zápasů Rudimova
Jasenná – Rudimov
3:0
Rudimov – Poteč
2:2
Luhačovice B – Rudimov
3:0
Rudimov – Mirošov
2:0
Sehradice B – Rudimov
4:4
Rudimov – Vlachovice B
4:1
Biskupice – Rudimov
1:2
Rudimov – Nedašova Lhota
1:3
Rokytnice – Rudimov
2:2
Štítná B – Rudimov
2:2
Rudimov – Slopné
1:5
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Tabulka III.třídy sk. B po 11. Kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jasenná
Slopné
Rokytnice
Nedašova Lhota
Poteč
Luhačovice B
Šanov
Rudimov
Mirošov
Vlachovice B
Příluky B
Sehradice B
Štítná n/Vl. B
Biskupice

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

10
9
6
6
5
5
4
3
3
2
3
2
1
1

1
2
3
1
3
2
2
4
2
4
1
2
4
3

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

37
45
35
31
36
36
26
20
17
20
23
15
11
16

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
14
25
23
19
22
22
26
29
26
46
38
36
31

31
29
21
19
18
17
14
13
11
10
10
8
7
6

( 13)
( 14)
( 6)
( 4)
( 0)
( -1)
( -4)
( -2)
( -7)
( -5)
( -8)
(-10)
( -8)
( -9)

Včelařské ohlédnutí
Letošní rok opět překvapil něčím neobvyklým. Po prudkém jaru a následném výrazném ochlazení nám léto
ukázalo svou horkou tvář. Nepříjemná vedra způsobila,
že květenství našich národních stromů poskytla "rozverné hmyzí čeládce" možnost sesbírat nektar a vytvořit z
něj med, objevující se velmi vzácně, pouze jednou za
několik let. Jedná se o Nektarový lipový med, je jedním z
našich nejkvalitnějších medů. Má jasně žlutou barvu s až
nazelenalým nádechem. Pochází výhradně z nektaru
lipových květů s malým podílem lipové medovice. Odborníky je tento med velmi ceněn pro svou vysokou
enzymatickou aktivitu. To samo o sobě není nic nového,
protože o jeho účincích při léčbě nemocí horních cest
dýchacích věděly už naše babičky. Spotřebitelé oceňují
výraznou lipovou chuť. Na závěr se pokusím zodpovědět
častou otázku: Který med je nejlepší? Odpověď je nasnadě: Ten, co Vám nejvíc chutná.
Petr Viceník

Divadlo v Rudimově
V sobotu 13.4. po velmi dlouhé době, zavítala do
naší obce kultura v podobě divadelního představení
Don Quijote de la Ancha. I když režie Bolka Polívky
napovídala mnohé, přece jen jsme netušili, co na
nás v naší velké zasedačce čeká. Místnost byla zaplněná do posledního místečka a začalo se hrát. Od
první chvíle bylo představení strhující a to zejména
pro naše bránice, které musely vydržet vybuchující
salvy smíchu. Postupně bylo do hry vtahováno obecenstvo a výkony herců i diváků neměly chybu. Těžké úlohy měli asistenti Ofinka a Ježeček. Vzpomeňme hereckého umění pana prezidenta a jeho první
dámy, holek Džeksonek, Silničáře, Červenáčka a
Červené Karkulky. Své role se dobře zhostil i Kravaťáček a Kravaťáčková. Všechno zaznamenala
Foťáčková a Pasovatel rytíře byl skvělý. Nesmíme
zapomenout na krásnou princeznu Dulcineu a výkon
starosty a místostarosty. Toto vše by se neobešlo
bez Podpůrných sloupů, hrdiny Vinnetoua, paní Šedivkové a dalších. A takto nakonec divadlo o dvou hercích, mělo plnou
scénu účinkujících, kterým ani nevadilo, že si na závěr museli zout boty. Dlouho jsme se tak nenasmáli, jako v tento vydařený večer a těšíme se třeba někdy na další.
Viceníkovi
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POUŽITÝ TEXTIL UŽ NEMUSÍ KONČIT
V KONTEJNERECH NA SMĚSNÝ ODPAD
V tomto měsíci se na sběrném stanovišti tříděného odpadu u obecního úřadu objevil kontejner na textil. Občané Rudimova tak mají
možnost třídit kromě papíru, plastů, skla a elektrozařízení také použitý textil a obuv. Speciální bílý kontejner na sběr oděvů, textilu
a obuvi obdržela obec zdarma od společnosti Revenge, a.s., která se
zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu. Do
kontejneru lze odkládat oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy), dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky. Textilie se
do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech. Svoz vytříděného textilu bude
zajišťovat společnost Revenge, a.s. dle potřeby.
Zavedení sběru tříděného textilu je další forma třídění, která je cestou jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku
a zároveň přinese obci úspory za jeho odstranění. Doposud tento
odpad končil převážně ve sběrném kontejneru na směsný odpad
a následně na skládce komunálního odpadu.
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Vítání občánků 20.10.2013

Naši hasiči na oslavě v rokytnici

Z dětského dne v Rudimově 1.6.2013

Zatrhačka Markéta a Martin

Další číslo zpravodaje vyjde 20.12.2013, uzávěrka bude 13.12.2013. 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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