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Obecní úřad tel.: 577341526, e-mail: rudimov@seznam.cz , www.rudimov.cz

Proč
Kdo chce znát, jak kytky voní,
ten se musí předklonit.
Kdo se jaru nepokloní,
bude z něho škarohlíd.
Včelky bzučí kolem stromů,
prohlédnou si každý květ,
pak na chvilku letí domů,
za chvilku se vrátí zpět.
Proč to včelky dělají?
Proč do květů koukají?
Třešní bude plný stůl,
medu bude plný úl.

Jaro je tady
Po docela teplé zimě, skoro bez sněhu, nám začíná jaro, astronomicky
začalo 20. března. Tráva se zelená, začínají pučet stromy, kvést první
rostlinky na zahrádkách a na našich rudimovských loukách můžeme vidět první narozená telátka a jehňátka. Dny jsou delší a my, kancelářské
krysy, se můžeme těšit ze sluníčka konečně i venku, nejen za okny kanceláří. Děti vytahují kola a koloběžky, první nadšenci už kopají
v zahrádkách a dělají jarní úklid kolem domu. Vesnice začíná jakoby ožívat a probouzet se ze zimního spánku a všeobecně je to všude nějak
veselejší.
K oslavě jara patří velikonoční svátky, které letos připadly na pondělí 21.
dubna. Tyto svátky patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich základní
podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství života nad
smrtí. Pro křesťany jsou Velikonoce především spojovány se vzkříšením
Ježíše Krista. Na tyto svátky se připravují čtyřiceti denním obdobím půstem, který začíná Popeleční středou.
Velikonoce pro kluky, chlapce a chlapy znamenají pletení pomlázek a
pro holky, dívky a ženy barvení vajíček, pečení mazance nebo velikonočního beránka a……čekání na „výprask“. Tak všem ženám, malým i velkým, přeji, aby ti chlapi na ně byli hodní a moc to nepřeháněli a Velikonoční svátky tak proběhly v klidu, vesele a bez „jelit“ ☺

Vánoční hokej 24.12.2013
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Starostův slůpek
Předešlé roky byly v Rudimově ve
znamení investic a podobně tomu
bude i v roce 2014. V průběhu roku
dojde k vybudovaní parkoviště před
obecním úřadem, které pojme min.
11 vozidel. Jeho vybudováním dojde
nejen ke zvýšení bezpečnosti na
komunikaci před úřadem, jelikož
nebude nutné při vyřizování předních záležitostí parkovat auta při
okraji vozovky, ale i vzniknu parkovací kapacity využitelné pro kulturní
akce konané na „Výletišti“ a
v budově OÚ. Projekt je ve fázi
schvalování projektové dokumentace a v průběhu jara a začátku léta by
měl být dokončen. Celkové náklady
investice se předpokládají zhruba
450 tis. Kč.
Další významnou změnou v obci
projde i technický dvůr, který je
umístěn v prostorách mezi hasičskou zbrojnicí, klubovnou a obecním
úřadem. Do července dojde k jeho
přesunutí do areálu bývalého JZD,
k budově „pana Šikuty“, do prostor,
které si obec dlouhodobě pronajala
(vedle skladu Pavla Krahuly na konci
areálu JZD). V novém technickém
dvoře bude možno odložit vysloužilé
elektrospotřebiče, ledničky, televize
a ostatní běžný odpad, vč. klestu.
Nádoby na tříděný odpad před
obecním úřadem zůstanou, dojde
pouze k přesunu velkoobjemového
kontejneru. Blíže o provozu, otevírací době a přesunu budou všichni
informování s dostatečným předstihem.
Všímavější občané jistě zaznamenali,
že zmizel dřevěný kříž mezi domy
č.p. 17 a 29. Kříž byl převezen k restaurování do ateliéru v Uherském
Brodě. Na své místo by se měl vrátit
v průběhu roku 2015.
Obec má rozpracováno ještě několik
projektů, u nichž bylo požádáno o
dotační podporu, a čekáme, zda
budou odsouhlaseny ze strany poskytovatele dotace, o jejich případné
realizaci
se
dozvíte
více
v následujících číslech Rudimovského zpravodaje.
Ing. Stanislav Franc
starosta obce

Zprávy z obce
Zastupitelstvo obce na svých zasedání konaných ve dnech 25.9.2013,
23.10.2013, 20.11.2013, 11.12.2013, 15.1.2014, 5.2.2014, 19.2.2014 a
19.3.2014 mimo jiné
SCHVÁLILO
• smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu „Luhačovské Zálesí kompostuje – 2. etapa“ a Smlouvu o výpůjčce 40 ks kompostérů,
obě smlouvy jsou uzavřeny s Mikroregionem Luhačovské Zálesí.
• pronájem části skladové haly v areálu bývalého statku.
• poskytnutí finančního příspěvku Městské nemocnici Slavičín ve výši
5 000,- Kč na nákup polohovacích lůžek.
• Nákup osvětlení vánočního stromu v ceně 25 525,- Kč vč. DPH.
• pana Petra Viceníka novým neuvolněným místostarostou obce Rudimov.
• obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• přidělení finančního příspěvku SDH Rudimov na silvestrovský ohňostroj
ve výši 3000,- Kč.
• návrh rozpočtu na rok 2014. Hodnota příjmů 5 791 tis. Kč a výdajů 5 791
tis. Kč
• poskytnutí finančního příspěvku pro XV. Okrsek SH ČMS ve výši 1500,- Kč
• poskytnutí finanční odměny ve výši 1500,- Kč, za 40 bezplatných odběrů
krve tzv. Zlatá Jánského plaketa
VZALO NA VĚDOMÍ
• Stav prací na projektech v obci
• přípravu rekonstrukce rozvodů NN v obci Rudimov.
• stav prací na pročistění meliorační strouhy na „Čupech“.
• výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby Třešňůvka, km
4,200 - 4,390 a Třešňůvka, km 4,980 - 5,050.
• možnost získání dalších dotací

Termín svozu komunálního odpadu v prvním pololetí
roku 2014
Plasty: 24.3., 29.4., 26.5., 30.6.
Popelnice každý sudý týden

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.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

Pondělí 16:00 – 18:00
Středa 16:00 – 18:00
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Rekonstrukce lidového kroje v Rudimově
Lidové kroje patří k nejobdivovanějším projevům lidové kultury a svou rozmanitostí
jsou těsně spjaty nejen s konkrétní národopisnou oblastí, ale často přímo s určitou
obcí a znalci na první pohled poznají, ze které jeho nositel pochází. Jeho prostřednictvím se z generace na generaci přenášejí hodnoty, které se vytvářely po celá staletí a
jsou základem kulturní identity a zdrojem kulturní rozmanitosti. V současné době se u
nás kroje sice již běžně nenosí, ale stále se oblékají ke slavnostním a významným příležitostem, jakými jsou hody, fašank, “mrskačka” o Velikonocích, stavění máje nebo
oslava vinobraní, košty vín, jízdy králů a mnohé další. Svátečními příležitostmi jsou i
rodinné události, jako křtiny, svatba a rovněž církevní slavnosti - Boží Tělo, slavnost
prvního svatého přijímání, biřmování, primicie a poutě. V některých obcích se sváteční
kroj nosí v neděli do kostela. V malebných krojích můžeme vidět nejen chasu, ale i
děti, které tak přirozeně poznávají, jaký kroj je pro obec typický, a vytvářejí si k němu
dobrý vztah. Lidový kroj je důležitý - vyjadřuje příslušnosti k obci, posiluje pocit sounáležitosti tohoto společenství lidí a uchovává tradici, která přetrvává z generace
na generaci. Krása lidových krojů oslovila i řadu výtvarných umělců, jako byl Josef
Mánes, bratři Úprkové a jiní, kteří ve svých malbách zachytili původní podoby krojů.
V dnešním přetechnizovaném světě cítí lidé potřebu vracet se ke svým kořenům, nacházet opět identitu s prostředím, v němž žijí, a proto se vracejí i k místním tradicím.
Nejinak tomu je i v naší obci a věřím, že tradiční lidový kroj u lidí jen podtrhne spojení
s identitou obce nebo s obecním duchem, který je čím dál silnější.
Lidový kroj v Rudimově zanikl v polovině 19. století, způsobeno to bylo především
dostupností levnějších továrních materiálů, ale i díky povolání části obyvatel Rudimova a to „miškářstvím“. Miškáři docházeli za prací do vzdálených koutů tehdejšího Rakousko-Uherska, do měst nebo k průmyslovým střediskům, kde v kroji působili poněkud „vesnicky“. Proto se tito lidé velmi rychle zbavili kroje a přešli na modernější oblečení. Původní podoba kroje postupně úplně upadla, z různých důvodů, v zapomnění a to až do takového dnešního stavu, že
se někteří mylně domnívají, že se v Rudimově v kroji nikdy běžně nechodilo. Tento stav se může zdát ještě zoufalejším po
zjištění, že v muzejních sbírkách, po velkém místním etnografovi panu Václavíkovi, není o Rudimovském kroji, nebo jeho
součásti, žádný záznam.
S tímto vědomím jsem proto oslovil paní Phdr. Blanku Petrákovou, kurátorku sbírky textilu Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně a vedoucí Muzea Luhačovického Zálesí, jenž má s rekonstrukcemi krojů bohaté zkušenosti, například ve Vlachovicích.
V první fázi rekonstrukce vytvoříme teoretickou a grafickou podobu mužského a ženského kroje, podle které, ve druhé
fázi, ušijeme vzorové páry krojů pro vystavení na obecním úřadě. Podle poznatků z první fáze by byla poté vytvořena
jednoduchá brožura nebo návod, podle kterého si bude moct pořídit svůj kroj kdokoliv z obce. Odborná rekonstrukce Rudimovského kroje bude, vzhledem k dostupnosti materiálů a informací, dlouhodobý proces, ale věřím, že na jeho konci nás
čeká výsledek, na který budeme všichni hrdí.
Chtěl bych Vás všechny touto cestou požádat o pomoc. Pokud máte doma po babičkách, prababičkách nebo jiných předcích jakékoli textilie, které by mohly připomínat lidový kroj, nebo staré fotografie, na nichž jsou v kroji, popřípadě jinou
indicii, která by v tomto záměru mohla pomoci, obraťte se na mě, společnými silami určitě dojdeme ke zdárnému konci.
Ondra Šála

Pánský lajbl z Bojkovska

Rekonstrukce lidových krojů z Vlachovska (zdroj: www.dokopy.cz)

Komenský kroj
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Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka pod záštitou České katolické
charity se v naší obci letos konala už po třinácté.
Štědrost našich spoluobčanů je obdivuhodná. Je
úžasné, že i když každý z nás má finančních výdajů až nad hlavu, pořád se v lidech nachází dostatek soucitu a štědrosti. Každoročně mě víc a víc
překvapí, že vybraná částka je zase o něco vyšší
než v předchozím roce. Za rok 2014 je tato částka
14 500,-Kč (pro srovnání v roce 2013 to bylo
10 643,-)
Celkově
se
v letošním
roce
v Olomoucké diecézi vybralo 22 384 735 Kč
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky,
pomůže 65% přímo v našem regionu. 15% využije
na své projekty Olomoucká diecézní Charita, 10%
pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde pak na
celostátní projekty a zbývajících 5% na režie sbírky. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
dárcům, kteří otevřeli svá srdce a hlavně své peněženky a přispěli do kasičky dle svých možností. Nezáleží na tom, kdo kolik dal, není to závod. Je to o tom, že přispějete
svou kapičkou, tak aby se spolu s ostatními kapičkami stala řekou naděje a pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.
Také děkuji malým koledníčkům a všem, kteří se starají o hladký průběh sbírky, o občerstvení pro koledníčky během a po
náročné pouti vesnicí.
DĚKUJI
Ludmila Poláčková

Karneval
V sobotu 22. 2. 2014 se v zasedací místnosti obecního úřadu sešla celá řada dětí převlečených za nejrůznější pohádkové
postavičky, zvířátka a profese, aby si užily krásné odpoledne plné her a zábavy. Po 14 hodině pro ně bylo připraveno malování na obličej, aby ve svých kostýmech vypadaly ještě lépe. A po 15 hodině mohlo začít to pravé karnevalové veselí. Sálem
pobíhal taťka Šmoula se Šmoulinkou, hasič, rybář, pejsek, papoušek, chybět nesměla ani princezna, víla a černokněžník a
spousta dalších masek. Všechny děti poletovaly mezi barevnými balónky, pošťuchovaly se a výskaly a unaveny nebyly ani
po 2 hodinách hraní her, ve kterých si vždycky vybojovaly malou odměnu. Myslím, že se karneval vyvedl a věříme, že se
příští rok v tak hojném počtu sejdeme znovu. Tímto bych chtěla poděkovat paní Andreje Fojtů, která ochotně přijela a malovala dětem obličeje a Lence Kratěnové a Renatě Hrbáčkové za organizaci celé akce.
Veronika Šálová
knihovnice
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A kultura v Rudimově pokračuje...
V pátek 25.1. k nám opět zavítalo divadlo a
to loutkové divadélko Kozlík z Hradce Králové o dvou hercích, se spoustou krásných
dřevěných loutek. Kdo očekával malinké
loutky, byl příjemně překvapen jejich velikostí a pěknými kulisami. Velká zasedačka
byla naplněna do posledního místečka nedočkavými malými diváky, jejich rodiči,
vzadu natahovali krky senioři, a mohlo se
začít. Pohádkový příběh s pěknými písničkami a zaklínadly o malém kozlíkovi, který
neuměl dobře mluvit, vtáhl do děje malé i
velké. Bylo krásné pozorovat naše nejmenší, jak se snaží kozlíkovi pomáhat a šikovně
napovídají. I ti větší mazáci počítačových
her, vypadali zaujatí příběhem. A my starší
jsme se od kozlíka naučili, jak procvičovat
písmenko „er“ s dětmi, kterým to ještě
nejde. Když pohádka skončila, ani se nám
nechtělo domů, pohladili jsme Lucifera a
kozlíka jsme pozvali, ať přijede příště zas.

Lovu, lesu zdar!

Včelařské ohlédnutí.

Tradiční posezení se členy Honebního společenstva, které
pořádá MS Rudimov, se
v letošním roce uskutečnilo třetí
únorovou sobotu. Ve vyzdobeném sále velké zasedací místnosti obecního úřadu se postupně sešli pozvaní hosté, které
za celý myslivecký kolektiv přivítal předseda MS Rudimov. Pak
následoval společný přípitek na
„Lovu zdar“, provedený v duchu
mysliveckých tradic levou rukou
za zpěvu celého sálu. Potom už
hostitelé – myslivci nosili na stůl
zvěřinové pohoštění. Na výběr
byla už tradičně kančí pečínka
podávaná buď se zelím a nebo
se šípkovou omáčkou a knedlíkem. Po dobrém jídle se
v příjemně vytopeném sále rozproudila živá sousedská zábava.
Hosté si mohli mezi sebou, ale i
s myslivci popovídat u kávy a
výborných vdolečků. Celá akce
se nesla v příjemné a přátelské
atmosféře a tak nezbývá, než se
těšit na další takové setkání.
ing. Pavel Fryzelka
předseda MS Rudimov

Jaro přišlo v plné kráse
se vším, co by takové
správné jaro mělo přinést. První sněženky,
bledule, sem tam nějaký
kvítek na zahrádce, chlupatá květenství vrb a
jistě se dočkáme i dalších
krás.
Velmi mírná zima a teplotně nadprůměrné jaro
na včely působí takovou
měrou, že jejich rozvoj je
posunut asi o měsíc
kupředu. To by samo o
sobě nebylo nic špatného, háček je ovšem v oné mírné zimě. Její mírný průběh
totiž pomáhá spolu se včelstvem přezimovat také jejímu škůdci Varroa destructor
česky Kleštík včelí. Tento drobný roztoč napadá včelstva a v důsledku jeho činnosti by napadené včelstvo během 2 či 3 let zahynulo. Během této doby by postupně
sláblo a stalo by se bohatým zdrojem tohoto onemocnění pro ostatní včelstva
v doletu. Včely totiž mají tendenci vylupovat slabě bráněná včelstva v okolí a
z takového by si přinášely nejen zásoby, ale i nemoci.
V současné době máme řadu možností a chovných opatření, jak snížit podíl škůdce ve včelstvu na minimum až jej v zimních měsících zcela eliminovat. Do nového
roku pak vstupujeme se zdravými včelstvy. Co je to však platné, když v doletu je
např. dutý strom se zalétlým loňským rojem, který mírnou zimu přečkal. A že loňský rok „rojový“ byl, není třeba připomínat. Pokud tedy při procházkách narazíte
na dutinu ve zdi, strom či starou bednu se včelami, informujte o tom kteréhokoliv
včelaře.
Petr Viceník
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY RUDIMOV
(knihovna 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; tel.: 605 426 511
Veronika Šálová; tel.: 739 413 797

Prosíme všechny návštěvníky veřejného internetu, aby se nezapomínali zapisovat do návštěvní knihy a to vždy i mimo
otevírací dobu knihovny.

Kde nás najdete?
- www.knihovnarudimov.webzdarma.cz
- na facebooku, jako knihovna Rudimov

SLUŽBY PRO ČTENÁŘE:
Jste nemocní nebo jinak dlouhodobě imobilní? Knihovna Rudimov pro Vás připravila službu donášky knih. Ozvěte se nám a
my Vám knihy zapůjčíme a doneseme až domů. Do své objednávky prosím napište Vaše celé jméno, adresu, počet knih a
žánr o jaký máte zájem. Vaše objednávky budou vyřízeny vždy v úterý a sobotu po půjčovní době.
Pro objednávku donášky knih pište na e-mail: knihovna.rudimov@centrum.cz, volejte nebo pište SMS na číslo 605 426
511 nebo 739 413 797.

•
•
•
•
•

NAŠE OBECNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM:
Bezplatné členství
Více než 2200 svazků různých žánrů ve stálém souboru, který je každoročně rozšiřován.
Knihy z výměnných souborů, které knihovně bezplatně zapůjčuje krajská knihovna Fr. Bartoše, jsou v knihovně k
dispozici vždy jeden rok a poté jsou vyměněny za další soubor. V současnosti máme k dispozici celkem tři soubory.
Soubory jsou při každé výměně doplňovány o nové knihy.
Pravidelně odebírané časopisy jako např.: Praktická žena, Udělej si sám, Receptář prima nápadů, Home, Pěkné
bydlení, …
Bezplatný přístup na intenet, možnost tisku dokumentů.
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TJ SOKOL RUDIMOV

www.fotbalrudimov.cz

Hráči Rudimova vstoupili do jarní části sezony skvěle. Ze dvou odehraných zápasů si připsali do tabulky plný počet bodů. O ceně bodů není třeba pochybovat, získali je s týmy, které jsou v tabulce na
podobných pozicích a to jmenovitě v Poteči 3:2 a doma s rezervou Luhačovic 2:1. Do jarní části vstupovali hráči Rudimova také se změnou na trenérském postu, novým trenérem se stal Filip Haraga,
vystřídal tak Oldu Majce, který tým vedl od podzimu 2012, tímto bych mu chtěl poděkovat za odvedenou práci u týmu.
Tabulka III.B třídy OFS Zlín po 16.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
13
8
8
7
6
6
6
5
4
4
4
3
2

2
2
4
4
3
4
4
2
4
4
3
2
4
4

1
1
4
4
6
6
6
8
7
8
9
10
9
10

55
47
39
43
49
46
28
36
35
29
22
34
20
23

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

18
15
27
33
33
29
42
54
35
49
39
39
48
45

41
41
28
28
24
22
22
20
19
16
15
14
13
10

RÁDBEERSÁKŮV FANSHOP
Pro všechny fanoušky Rudimovského fotbalu jsme rozšířili nabídku o
bílé tričko Rudimov. Dále jsme naskladnili šály a nálepky, vše je možno zakoupit při každém domácím
zápase před šatnou nebo na výjezdu u Ondry Šály nebo Davida Poláčka. Koupí fans předmětů podporujete TJ SOKOL a fans aktivity (plachty, pyro…).
Nabídka Rádbeersákova fanshopu:
- Tričko Rudimov 1936 150 Kč
- Fanouškovská šála
200 Kč
- Nálepka (4 druhy)
5 Kč
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Z činnosti mladých hasičů
Ukončení roku
Dne 28. 12. 2013 pro nás vedoucí uspořádali ukončení roku, kde nám dospělí ukazovali, po malém občerstvení,
jak jsou zdatní v uzlování. Byl zde shrnut rok 2013, který byl velmi úspěšný. Opět jsme byli na výletě, za nějž vděčíme hlavně sponzorům, díky nim jsme se společně mohli opět někam podívat. Jmenovitě to jsou Miroslav Pika,
Michal Lukáš, Jiří Vágner, Lenka Perničková, Karel Černoch, Lenka Kratěnová a obec Rudimov. Všem sponzorům
moc děkujeme a věříme, že rok 2014 bude minimálně stejně úspěšný, jako byl ten 2013.

Štípský beránek
Dne 29. 3. jsme se zúčastnili tradiční
soutěže ve Štípě, která se jmenuje
Štípský beránek. Jde o soutěž v požární všestrannosti, kde hlídka plní
úkoly na 6 – ti stanovištích – střelba
za vzduchovky, překonání překážky
po vodorovném laně, uzlování, topografie, požární ochrana a zdravověda. Naši vesničku reprezentovali v
mladší kategorii Matěj Boráň, David
Pika, Michal Lukáš, Tomáš Pernička a
Ondřej Kratěna, kteří nakonec v silné
konkurenci 23 družstev vybojovali
krásné 9. místo. Ve starší kategorii
to byly Nikol Červeňanová, Michaela
Sahajová, Lucie Perničková, Michaela Andersová a Natálie Šebáková.
Holkám už se tak moc nedařilo a obhájily loňské 22. místo. Za své výkony si soutěžící odnesli sladkou odměnu.

Odznaky odbornosti
Dne 16. 2. se v Rudimově, stejně jako minulý rok, konaly odznaky odbornosti. Letos se nám podařilo získat 4 odznaky a to Lucie Perničková a Natálie Šebáková odbornost kronikáře, Matěj Tomášek strojníka a Karolína Hájková preventistu. Jsme rádi, že si mladí hasiči uvědomují, že správný hasič má mít i nějaké teoretické znalosti a
doufáme, že zkoušky bude plnit v dalších letech stále více mladých hasičů.
Barbora Andersová

Štípský beránek 29.března 2014

Velká uzlovací soutěž 30. březen 2014
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V jarním čísle Rudimovského zpravodaje, jsme pro Vás připravili rozhovor s vedoucí kroužku mladých
hasičů, s Jarkou Kubíčkovou.
Mladí hasiči jsou jedinou organizací, nebo sdružením,
která se stará o volnočasové aktivity mládeže
v Rudimově, za což vedoucím, ale i lidem, kteří dobrovolně pomáhají, patří zasloužilé uznání. Co všechno obnáší
organizování kroužku mladých hasičů?
V první řadě se plánují schůzky. U nás v Rudimově je to
jiné, jak např. ve Slavičíně, kde je kroužek pod hlavičkou
DDM a kroužek se platí. Tady je kroužek pro mladé hasiče
zdarma a schůzky nejsou pravidelné tak jako jinde. Je k
tomu víc důvodů. 2 členové jsou ze Zlína, a ti jezdí jen o
víkendu do Rudimova na chalupu, 1 je ze Slavičína. Jsme 2
vedoucí "ženské" a to nás omezuje v tom, že jsme závislé
na chlapech, kteří nám musí pomoc hlavně při dopravě na
nácvik požárního útoku a obsluhy mašiny a také na soutěže. Z mého pohledu, kde jsou vedoucí chlapi, nepotřebují
kolem sebe tolik dalších lidí jako my. Ale máme šikovné
rodiče a hasiče, kteří nám pomáhají a za to jsme jim vděční, protože bez jejich pomoci by to nešlo. Dále máme každá
jiné zaměstnání a jiné povinnosti. Do toho ještě začali někteří chodit do fotbalu. Tak jak je vidět, je trochu složitější
domluvit termíny. V poslední době se nám osvědčily termíny v sobotu odpoledne nebo v neděli dopoledne. Dále jsme
začali dělat zvlášť tréninky pro mladší a zvlášť pro starší.
Snaha z naší strany je, se také některým věnovat individuálně před některými soutěžemi, když mají vážný důvod se
nedostavit na schůzku. Je to soutěž v uzlování nebo v Závodu požárnické všestrannosti. Někdy se bohužel domlouvají schůzky na poslední chvíli nebo se mění termíny, což
hodně souvisí s mým a Majčiným zaměstnáním. Vím, že to
někdy není příjemné, ale hasič nikdy neví, kdy pojede k
požáru a měl by být vždy připraven.
Načala jsi problém financování. Jak je kroužek zajištěn po
finanční stránce?
Kroužek je financován z peněz SDH Rudimov, příspěvku OÚ
Rudimova a peněz sponzorů místních podnikatelů i z okolí,
které oslovuje vedoucí Majka, přispívají i rodiče dětí buď
finančně nebo dopravou na akce. Dresy a vybavení se podařilo z části zafinancovat z dotací od Nadace Děti kultura
sport Uherské Hradiště a OSH Zlín a zbytek z peněz SDH
Rudimov a OÚ Rudimov. Jmenovat konkrétní firmy nebudu,
protože bych mohla na někoho zapomenout a to bych nerada.
Děti se účastní mnoha soutěží a akcí, o nejzajímavějších,
které proběhly se vždy píše ve zpravodaji. Jakých soutěží
se děti zúčastní v této sezoně? A jaký doprovodný program pro děti mimo soutěže chystáte?
V květnu nás čekají Bohuslavice u Zlína - Požární útok a
štafeta dvojic, mladší i starší, okresní soutěž Plamen v Otrokovicích pro družstvo starších, které bude doplněno z
mladších tak, aby bylo 10 soutěžících. Tady je čeká požární
útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60m a štafeta CTIF. Dále by

měla být okrsková soutěž v Bohuslavicích nad Vláří, požární útok a pohárová soutěž v Kaňovicích, také požární útok,
obě soutěže pro mladší i starší. V červnu bude soutěž Plamínek ve Slavičíně pro starší a mladší - požární útok, štafeta dvojic a disciplíny ze Závodu požárnické všestrannosti,
což je střelba ze vzduchovky, uzlování, topografie a překonání lana. A druhou soutěží v tomto měsíci je požární útok
v Lipové mladších i starších. V září je poslední soutěž pro
nás v Ludkovicích v požárním útoku opět pro mladší i starší.
Soutěžní rok končí podzimním kolem okresní Hry Plamen v
soutěži Požárnické všestrannosti. Účast na těchto soutěžích
je závislá také na počasí, protože máme za zdraví mladých
hasičů zodpovědnost a tak se o účasti na nich někdy rozhoduje den předem nebo i dokonce v den soutěže. Mimo
soutěže se mladí hasiči podílí na zdobení májky při jejím
stavění na začátku května, které je pak ukončeno táborákem a opékáním špekáčků. Dále nás o prázdninách čeká
víkendové stanování a výlet do okolí. A na konci roku ukončení, kde jsou zváni na posezení i rodiče, čímž jim chceme
poděkovat za jejich pomoc při nácviku požárního útoku,
přepravu na soutěže a různé akce.
To je opravdu slušná porce soutěží a aktivit. Dá se vůbec
spočítat, kolik hodin ročně, zabere vedoucím organizace
kroužku?
To se bohužel spočítat nedá. Tréninky jsou intenzivní hlavně před soutěžemi i několikrát týdně, hlavně u požárního
útoku, protože se stále zaučují noví hasiči. Dále by se do
toho mohlo počítat vyřizování papírové práce, příprava
schůzek a tréninků, domlouvání rodičů případně hasičů s
pomocí při tréninku. Je toho hodně, ale myslím si, že to
stojí za to. Ti, kdo něco podobného někdy dělali, ví o čem
mluvím.
Určitě to zato stojí. Starost o volnočasové aktivity a především o volnočasové aktivity dětí jsou záslužná a potřebná činnost. Děkuju ti moc za odpovědi a na závěr ti
věnuju prostor pro všechny, kdo by se chtěl zapojit.
Kdo zvažuje, zda dát svoje dítko do hasiče, tak doporučuji
buď kontaktovat mě nebo Majku Andersovu. Dále je možnost prostřednictvím mailu na kubickova1.j@seznam.cz
nebo se můžete podívat na facebookové stránky našich
hasičů, kde jsou i fotky z našich soutěží. Domlouvání schůzek probíhá přes tyto facebookové stránky, uvedený email
nebo telefon, případně osobně. Je potřeba vyplnit přihlášku, přidat 1 fotku a ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny.
Tyto doklady stačí dodat i naskenované přes email. Fotka
může být i z nějaké společné, kde se udělá jen výřez obličeje. Registrace je nutná hlavně k tomu, aby byly děti pojištěné, což se samozřejmě vztahuje i na schůzky a tréninky.
Pokud by jste chtěli vidět mladé hasiče v akci, tak doporučuji se na ně dojet podívat např. do Slavičína nebo do Lipové v červnu na soutěž, což je nejblíž.

https://www.facebook.com/groups/215485968507243/
kubickova1.j@seznam.cz
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Jaro přináší riziko venkovních požárů
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.
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
1) Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.
2) Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí
(např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce
dostatek vody popř. jiné hasební látky.
3) Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu
či líh.
4) Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
5) Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit
a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému
vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se
mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru
může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
6) Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů,
lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat
oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na
louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské
správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
7) Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez
přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
8) Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
9) Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.
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STAVEBNÍ ODPAD: ODPADY ZE ZBOŘENÝCH A NEPODAŘENÝCH STAVEB
Možná to bude znít zábavně. Ale i dům nebo továrna, silnice nebo most se
po zbourání stávají odpadem. A to odpadem stavebním. V minulosti se suť a
trosky domu někam prostě zavezly a tak dodnes můžeme na některých místech najít půvabná zákoutí porostlá kopřivami. Popřípadě se svážely do starých lomů, roklí a kdovíkam ještě. Pokud by to takhle šlo dál, brzy bychom
měly hory sutě vyšší než Krkonoše. Dnes, díky takzvanému pokroku, tu máme nový způsob nakládání s těmito odpady. Ano. Oblíbenou recyklaci.
Jak je tedy zřejmé, pod termínem stavební odpad si můžeme představit to,
co zbyde po demolici nějaké stavby. Jsou to cihly, zdivo, obklady, dřevěné
konstrukční prvky a cokoli dalšího, co stavaři uznali za vhodné. Za stavební
odpad se považují i zbytky různých rozvodů. Tedy elektroinslatace, vodovodní a odpadní potrubí. Ačkoli to může znít podivně, tyto materiály jsou recyklovatelné.
Recyklací stavebních a demoličních odpadů rozumíme jejich “jednoduchou” úpravu, během které dochází ke změně jejich
fyzikálních vlastností. Jak prosté. Stavební odpady jsou cenným zdrojem materiálů, který může snížit nutnost těžby, popřípadě výroby nových surovin a materiálů.

V roce 2010 bylo na území ČR vyprodukováno 15,6 milionů tun stavebního odpadu.
Z toho bylo zpětně využito kolem 84 %.
Stavební odpady jsou drceny na malé kousky a roztříděny tak,
aby byly snadno využitelné pro další stavební výrobu, kde nahrazují suroviny z přírodních zdrojů. Hlavním přínosem recyklace stavebních a demoličních odpadů je snižování nutnosti těžby
surovin a snižování nákladů na výrobu nových stavebních materiálů. Díky tomu lze omezit otevírání nových lomů nebo pískoven. Mimo to stavební recykláty, kterými je nahrazováno
například přírodní kamenivo, lze pořídit za zlomkovou cenu
vytěženého přírodního kamene.
Díky systémům recyklace se stavební odpad může vrátit do
stavebnictví jako plnohodnotný materiál.
K nám začala recyklace stavebních odpadů nesměle pronikat v
90. letech minulého století. Díky tomu již není stavební odpad
jakousi časovanou bombou, ale zdrojem cenných surovin pro
další stavební výrobu.
Stavební a demoliční odpady jsou v katalogu odpadů ukryty pod číslem 17. Tato komodita obsahuje zdivo, keramické obklady, beton, střešní tašky, dřevo, sklo, plasty (bavíme se zde o odpadu z demolicí, ne o lahvích piva a PET lahvích), asfaltové směsi, výrobky z dehtu, kovy (včetně jejich slitin), vytěžená zemina, kamení a vytěžená hlušina. Dále pak izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu.

Produkce stavebních a demoličních odpadů u nás představuje největší hmotnostní
materiálový tok ze všech odpadů.
ODPADY Z PVC
Ve stavebnictví je PVC velmi oblíbeno. Zejména instalatéři ho mají v oblibě. Mimochodem uplatnění plastů ve stavebnictví
je hned po obalovém průmyslu druhé největší. Jelikož plasty jsou trvanlivé, tak v současnosti plastový odpad ze stavebnictví není tak alarmující. Nicméně za několik let se již jako problematický s největší pravděpodobností projeví.
Budeme-li hovořit o PVC plastových oknech, tak na základě dlouholetého výzkumu a zkoušek se zjistilo, že staré profily z
PVC mohou být recyklovány bez ztráty kvality nejméně 8x. Dle výrobců může být životnost PVC okenních rámů 25 - 30 let.
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Pokud Vás zaujal článek „Konstantin, Metoděj a náš kraj“ z loňského březnového vydání Rudimovského zpravodaje od pana Petra Vašiny tak jako mě, tak Vás určitě potěší i následující řádky od stejného autora o životě
v Bojkovicích v 17.století, který, s laskavým svolením pana Vašiny, uveřejňuji i v našem zpravodaji, jelikož je z něj
patrné, jak to nejspíš vypadalo i u nás v Rudimově.

Malé zamyšlení
V minulém čísle Našeho Bojkovska jsem si prohlédl tabulku „Statistika obyvatel za rok 2013“.
Z ní vyplývá, že Bojkovice vymírají. Víc lidí umírá, než se narodí. Je to smutné zjištění. A je to jaksi proti přírodě. Každý živočišný druh, když má příznivé podmínky, tak se rozmnožuje jak jen může. U nás lidí je to naopak. Čím lepší životní podmínky,
tím méně dětí. Lidé si asi myslí, že žijeme ve velice špatné době, do které je nevhodné a až nebezpečné mít děti. Tak se
zkusme ohlédnout a podívat se, co zažili naši předkové. Ne nějací anonymní předkové ale naši, tady v Bojkovicích žijící.
Podíváme se, jak vypadaly a co zažily Bojkovice v 17.století.
V historii Bojkovic nebylo snad dramatičtější období než právě 17.století. Přitom ale konec 16. a začátek 17. století byla
doba relativně klidná a nic nenasvědčovalo tomu jaké pohromy a hrůzy se zakrátko na celý náš kraj přiženou. Jak tenkrát
Bojkovice vypadaly?
Většina dnešních ulic vprostředku Bojkovic už existovala. Domů ale bylo míň. Byly převážně dřevěné nebo z nepálených
cihel a kryté doškem. Ulice byly prašné, s vyježděnými kolejemi od koňských povozů. Jen hlavní ulice byla štětovaná. Kanalizace neexistovala. Po dešti bylo všude plno bláta. Ze dvorů vytékala močůvka. Neregulovaná Olšava se různě klikatila.
Když se setmělo, svítilo se v chalupách loučemi z borového dřeva. Svíčky byly moc drahé. Těmi se svítilo jenom v kostele
nebo na zámku. Pouliční osvětlení neexistovalo. V noci městečko obcházel ponocný s lucernou a halapartnou. Hlídal a
každou hodinu vytruboval na volský roh a volal třeba: „Jedenáctá hodina odbila, chval každý duch Hospodina. Opatrujte
dobře oheň, nech není nikomu škoden!“
Světlovské panství vlastnil tenkrát Jan Jetřich z Kunovic. Ten tu pohodu začátku 17.století dost kazil. Vyznáním byl horlivý
kališník, ale ke svým poddaným byl krutý. Neuznával privilegia udělená předešlými majiteli panství. Neustálým zvyšováním
robot a daní ožebračoval své poddané tak, že panství upadalo. Místní samosprávu vedl purkmistr. A byl to člověk asi dost
rázný, že si dovolil pana Jetřicha žalovat u zemského soudu. A světe div se, poddaní svou při vyhráli. Jan Jetřich uražený a
ponížený vyměnil Světlovské panství se svým švagrem za panství Hranické. Za pár let je ale zase koupil zpátky. Situace se
opakovala. Znovu ze svých poddaných dřel kůži. Když viděl, že už z panství dál nezbohatne, prodal je r. 1610 Hanuši
z Petřvaldu. Počínal si jak špatný sedlák, který strhá koně a pak je prodá. Hanuš z Petřvaldu byl evangelik. Byl zastáncem
svobody vyznání a když v r. 1614 prodával své panství Františku Sserenymu, zavázal jej v kupní smlouvě, že i on zaručí poddaným svobodu vyznání. Co se víry týká, byla tady tehdy situace velice komplikovaná. Větší část obyvatelstva patřila
k českým bratřím. Měli svoji modlitebnu – Sbor - při cestě na Drahy, v blízkosti dnešního železničního nadjezdu. Část byla
vyznání utrakvistického. A nejméně obyvatel se hlásilo k vyznání římsko-katolickému. Kostel sv. Jiří, stojící tenkrát
v místech dnešní hraběcí hrobky, byl osazován kněžími podle vyznání majitele panství.
Klid a pokoj skončil Bočkajovým povstáním v Uhrách. V r.
1605 vtrhli Bočkajovci na Moravu. Pálili, vraždili, znásilňovali ženy, kradli koně i dobytek. Vypálili Stážnici, kde
tu hrůzu prožil také J. A. Komenský. Vypálili i Bojkovice.
Lidi ukryté na hradě Nový Světlov povraždili. Hrad dobit
nebyl, ale tam ukrytí lidé byli nájezdníkům vydáni a ti je,
jak dobytek na jatkách, povraždili.. Kdo to přežil a viděl
tu hrůzu, do smrti na ni nezapomněl. Viděl plameny
hořících domů, dým stoupající do oblak. Hrůzu v očích
vražděných mužů a křik znásilňovaných žen. Hrůzu
v očích matek, kterým nájezdníci vytrhávali děti z náručí
a napichovali na kopí nebo metali koním pod kopyta.
Řeknete si, že to snad nemohli být ani křesťané, když se
takových ukrutností dopouštěli. Ne, nebyli. Uherští povstalci se v rebelii proti Habsburkům spojili s Turky a
Tatary. Nic nespojuje tak pevně jako nenávist ke společnému nepříteli. Největších zvěrstev se dopouštěli právě Turci a
Tataři. Pro ně, ten kdo nevěřil v Alláha, byl nevěřící pes a největší hrdina byl ten, kdo zabil nejvíc nevěřících křesťanských
psů. Blížily se žně. Nájezdníci zapalovali i stojící obilí na polích. Bohužel ani to, co neshořelo přeživší lidé nesklidili. Když
nájezdníci odtáhli, začalo pršet. A pršelo dlouho. Obilí porostlo a zplesnivělo. Přišla bída. Lidé oslabení hladem snadno
podléhali nemocem. Nejhorší metlou byl mor.
Sotva se kraj trochu vzpamatoval, začala v r. 1618 třicetiletá válka. Její zničující vír zasáhl několikrát i Bojkovice. Nejdříve se
dostal do potíží sám majitel panství František Sserenyi. Bylo to po bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620). Ač sám katolík, byl aktivním přivržencem vzbouřených českých stavů, kteří v povstání proti císaři Ferdinandu II. Habsburskému byli poraženi. Císař

12

se po potlačení povstání začal tvrdě mstít všem jeho účastníkům i přívržencům. Sserenymu hrozila konfiskace majetku a
další postihy. Mohl mluvit o štěstí, že se za něj přimluvili jeho dva synové, Pavel a Gabriel. Oba byli v povstání na císařské
straně a císař ocenil jejich zásluhy tím, že dal jejich otci milost. Nastalo období tvrdé protireformace. Jiná víra než katolická
nebyla povolena. Kdo si chtěl zachovat svoji víru, svoje vyznání, ten se musel ze země vystěhovat. Jeho majetek propadl ve
prospěch habsburské monarchie. Pro dnešního člověka je něco nepochopitelného, že se lidé vzdávali majetku pro nějakou
víru, pro nějaké vyznání. Svědčí to ale o morální síle tehdejších lidí. Tak pro svoji víru odešel z vlasti do exilu i J. A. Komenský. Žil pak v Polsku, Švédsku a Holandsku. Celou vahou své autority světově uznávaného pedagoga podporoval státy Protestantské unie v jejich boji proti Habsburkům. Asi si ani nepřipouštěl, že švédská vojska i ostatní žoldácké armády zplundrují Českou zemi a hlavně jeho
rodný kraj. Divné je, že si nevzal poučení z vlastní zkušenosti z vypálení Strážnice, které zažil
jako dítě, ani z vypálení Lešna, kde mu shořela velká část jeho celoživotního díla. Válečné štěstí
stran bojujících o nové uspořádání Evropy se přiklánělo tu na stranu Protestantské unie, tu na
stranu Katolické ligy. A nejvíc tím trpěl prostý lid. Jak píše pan řídící Dolina v Kronice Bojkovic:
„Ustavičným procházením vojsk nepřátelských i císařských, drancováním a pustošením vyklidňovány byly celé kraje. V r. 1621 leželi v Bojkovicích mušketýři Betlhena Gabora, spojence
vzbouřených stavů českých a vojsko knížete krnovského, které všechny okolní dědiny, dvory a
mlýny vypálilo a mnoho obyvatelstva do zajetí odvedlo. V r. 1623 tudy znova táhlo vojsko
Betlhena Gabora. V r. 1626 vojsko Mansfeldovo a za ním vojsko císařské, které v tom roce později na Světlově i v městečku
ubytováno bylo. V r. 1643 procházelo městečkem vojsko švédské. V r. 1645 se Švédové zmocnili hradu Světlova a zcela vyplenili Bojkovice.
Dlouholetým trváním války, kterou různé nevídané nemoci a hlad provázely, zpustošena byla celá česká země. Hlad byl tak
velký, že v dědinách psa ani kočky viděti nebylo. Lidé z hladu jedli nejen tato zvířata, ale i kůru stromů a trávu.“
Hladem a prožitými útrapami zesláblí lidé podléhali nemocem. Po odchodu Švédů v r. 1645 vypukl v Bojkovicích mor tak
strašný, že v některých domech zemřeli všichni obyvatelé. Nebylo nikoho, kdo by mrtvé pohřbil.
V r. 1648 skončila podepsáním Vestfálského míru třicetiletá
válka. Exulanti včetně Komenského se cítili zrazeni a opuštěni.
Už se domů do své vlasti nikdy nevrátili. Hrabě Gabriel Sserenyi
byl za dobré služby císařem jmenován hejtmanem země Moravské. Spolu se svou manželkou nechal v letech 1651 až 1656 postavit krásný chrám sv.Vavřince, který je ozdobou a chloubou
Bojkovic dodnes. Kostel byl budován, nejen jako chrám Páně, ale
i jako útočiště pro obyvatele v případě napadení Bojkovic nepřáteli. Kolem kostela a hřbitova byla obranná zeď, v rozích opatřená baštami, z nichž dvě stojí dodnes. Svoji obrannou funkci kostel osvědčil už v r. 1663 při vpádu Turků a Tatarů a následně při
nájezdu Kuruců v r. 1680. Bojkovice i okolní vesnice byly při
těchto vpádech zase vypáleny a vydrancovány. O dramatických
chvílích, které prožívali naši předkové, i dovednosti obránců se
můžete přesvědčit při návštěvě kostela. Když se podíváte zevnitř na kostelní vrata, tak uvidíte v ostění vpravo i vlevo hranaté otvory, do kterých se zasouval vodorovný dubový trám. Ten bránil násilnému otevření vrat zvenčí. Při nájezdu Kuruců
v r. 1680 byl kostel plný lidí hledajících tam útočiště. Bojkovice už hořely. Chrámem se nesly zoufalé modlitby a pláč. Kuruci
se snažili beranidlem prorazit kostelní vrata. V levém dolním rohu se jim to skoro podařilo. Z hradeb zámku se ozval výstřel
z děla. Potom druhý, třetí a snad desátý. Bušení beranidla do vrat ustalo. Dobře mířená dělostřelba sekaným olovem rozprášila Kuruce. Prohlédněte si ten levý dolní roh vrat. Je to svědek této události. Pod plechem, kterým jsou vrata zvenčí
pokryta, jsou stopy po šavlích a kopích Kuruců, ale i po sekaném olovu ze zámku.
Výčtem tragických událostí 17. století jsem chtěl čtenářům připomenout, že tehdy, v tak hrůzných podmínkách bylo obvyklé, že v rodině bylo 5 až 7 dětí. Kolik asi je to dnes, když máme 70 let mír a neskonale vyšší životní úroveň a přesto vymíráme? Uvedu jen pár rodů, které přežily v Bojkovicích hrozné 17. století a my, jejich potomci tady žijeme dodnes: rodina
Pavlackých, Lahutova, Kozáčkova, Dolinova, Nejezchlebova, Kasanova, Šustova, Vašinova, Sojova, Krčova, Koželuhova,
Blahůškova, Karáskova, Ševčíkova, Jahůdkova, Polanská, Šlahorova, Maňasova, Krejčiříkova, Viceníkova, Urbánkova, Jarošova, Slavíčkova a další.
Petr Vašina st.
Prameny:
Karel Dolina Kronika Bojkovic
M.V. Kratochvíl Život Jana Ámose a internet
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Zapište si do kalendářa
(nebo si to vystřihnite a nalepte na ledničku, abyste nezapomněli dojít)

Velikonoční tvoření -> 13.4.2014
Stavjání mája -> 2.5.2014
Dětský deň -> 31.5.2014 (odpoledňa)
Kácání mája -> 31.5.2014 (večér)
Sokolská zábava -> 5.7.2014
Myslivecká zábava -> 19.7.2014
BrutalPOP na Lebedě -> 25. – 27.7.2014
Ukončení zábavovéj sezóny -> asi 30.8.2014
Termíny sa móžů poměnit vlivem počasí nebo bársčeho jiného…

Obrázky ze života v obci

Jubilejní 50-tý zápas Karla Hájka na vánočním hokeji 24.12.2013
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Momentka z vánočního hokeje 24.12.2013

Loutkové divadlo 25.1.2014

Tři králové 6.1.2014

Tři králové 6.1.2014

Loutkové divadlo 25.1.2014
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Dětský karneval 22.2.2014

Taťka Šmoula 22.2.2014

Momentky z Fašanek 1.3.2014
Fašanky 1.3.2014
Další číslo zpravodaje vyjde 10.2014, uzávěrka bude 10.2014. 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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