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

Milí čtenáři,
po nevlídné a mrazivé zimě nás překvapilo jaro svým brzkým nástupem. Sluníčko nás vytáhlo z domu a všichni
jsme se s chutí pustili do jarního úklidu dvorků a prvních zahrádkářských a pěstitelských prací. Kluci si brzy
připraví vrbové proutí, děvčata budou chystat kraslice a hospodyňky vyzdobí domovy….
budou přece brzy Velikonoce. V tomto jarním prací naplněném období se Vám do rukou dostává další číslo
Rudimovského zpravodaje. Snad si najdete chvíli a přečtete si informace o dění v naší obci.
Fašankové veselí
Také letos, jako každý rok zjara se naší
obcí propletla skupina „pochybných existencí“, které do dvorů či stavení vstupovaly a písně pochybné povykovaly. Odehnati
nejlépe je bylo trnkovým produktem a
kusem salámu či slaniny ze dvora vypráskati. Ano, další fašanky jsou minulostí.
Letos se sešlo 18 fašankářů, starších i
mladších, z nichž většina došla i přes nástrahy takové pouti až na samý konec dědiny. Veselo bylo, ctihodná sestra neuplavala, náročný výstup východní stěnou
dopadl také na výbornou a tak děkujeme
všem zúčastněným za pomoc při udržování zaběhlé tradice v naší obci. Také hospodářům a hospodyním patří zasloužený
dík za vlídné přijetí a lahodné pohoštění
pro naši znavenou tlupu.
- pvStavění máje
Jak velí tradice, jako každý rok, také letos budeme na plácku vedle bytovky stavět máj. Vše potřebné bude připraveno a tímto zveme všechny šikovné pomocníky 29. dubna 2017 ke společnému dílu. Celá akce bude včas ohlášena
obecním rozhlasem. Jako každoročně nebude chybět ani posezení s opékáním.
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Zprávy z obce
Vzhledem k delšímu výpadku od vydání posledního čísla Rudimovského zpravodaje se pokusím stručně shrnout
události roku 2016 a následně také projekty připravované pro rok 2017.
Rok 2016 byl rokem plným menších projektů a přípravných prací pro projekty, které se budou realizovat v roce
2017, případně dalších letech – např. novostavba budovy obecního úřadu.
V roce 2016 byly dokončeny práce na úpravě Výletiště, kde jak jsme již dříve zmínili, činili celkové náklady
téměř 2 mil. Kč. Díky několika dotačním prostředkům byla finanční podpora těchto projektů z různých zdrojů
příjemných 1,3 mil. Kč.

V roce 2016 bylo zřízeno ještě několik odpočinkových míst. Jedno s velmi hezkým výhledem na široké okolí se
nachází na horizontu nad obcí směrem na Petrůvku poblíž vysílače.

Pohled z vyhlídkového místa

Pro odlehčení dopravy při fotbalových utkáních byla vedle fotbalového hřiště v létě roku 2016 vybudována
zpevněná odstavná plocha s kapacitou přibližně 20 vozidel. Cena všech prací činila přibližně 130 tis. Kč.
V podobném duchu probíhaly také práce v okolí víceúčelové nádrže "koupaliště", zde došlo také k vybudování
zpevněné plochy pro stání vozidel a přístupového chodníku ke koupališti. Náklady tohoto projektu činily přibližně 100 tis. Kč.
Koncem roku 2016 jsme s dotační pomocí Zlínského kraje pořídili pro jednotku SDH Rudimov novou hasičskou
stříkačku PPS 12 o obsahu 1600ccm, cena této "mašiny" činila 150 tis. Kč a podpora Zlínského kraje byla ve výši
40 tis. Kč.
V průběhu roku začaly také práce na rozšíření obecní sušírny.
Hlavním záměrem bylo využít
prostor před sušírnou pro přesun lisu na ovoce a šrotovníku
do nově vzniklého prostoru a
vytvořit také přístřešek na dřevo. Vzhledem k tomu, že jsou práce ještě dokončovány, nejsou náklady tohoto rozšíření zatím přesně známy.
V roce 2016 se nám podařilo opět mimo projektovou činnost také rozšířit obecní majetek o řadu pozemků,
které jsou pro obec přínosem nyní i v budoucnu. V součtu bylo pořízeno cca 2,75 ha lesů a 1,2 ha ostatních
pozemků.
Celkově můžeme rok 2016, i z hlediska plnění rozpočtu a hospodaření obce hodnotit pozitivně.

-sf2

Naše do počtu obyvatel „nevelká“
obec zaznamenala v roce 2016
„velký“ úspěch – v soutěži vesnice
roku jsme v kategorii Oranžová
stuha vyhráli krajské kolo a umístili
se na 2. místě v celorepublikovém kole. Díky tomuto počinu se Rudimov dostal do širšího povědomí nejen ve
Zlínském kraji. S umístěním je spojena také finanční dotace ve výši
až 800 tis. Kč. Ještě jednou všem,
kteří se podíleli na tomto úspěchu,
děkujeme.
Cílem Oranžové stuhy, jejímž garantem je Ministerstvo zemědělství, je
vyhledávat, zveřejňovat a ocenit příklady dobrých výsledků partnerství
obce a zemědělského subjektu/zemědělských subjektů (zemědělského nebo lesnického podniku,
popř. místní dobrovolné organizace z
resortu zemědělství, jako např. myslivci, rybáři, včelaři) při obnově vesnice a rozvoji venkova, přičemž ze
strany obce může být toto partnerství naplňováno také v rámci
dobrovolného svazku obcí nebo Místní akční skupiny.
- sf-

Výhled pro rok 2017
Oproti předchozímu roku 2016 by se rok 2017 měl nést ve znamení významnějších investic – tyto budou ovšem
do značné míry podmíněny přidělením nebo nepřidělením dotačních prostředků.
V plánu na rok 2017 je řada větších a významnějších projektů, mezi ně patří oprava koupaliště, výstavba kanalizace a chodníku od začátku obce (od domu manželů Krahulových) až po současný chodník (u domu manželů
Mikulcových), 2. etapa výsadby ovocných stromů spojená s omlazením a prořezávkou stromů v třešňovém a
višňovém sadě, odbahnění splavu společně s opravou hráze, oprava lesní cesty od skládky dřeva v trati
Doubravy do Paliček, kde je soustředěno největší množství mýtní těžby obce pro další deset let. Mimo tyto
projekty je v plánu řada dalších menších neméně zajímavých a důležitých akcí a projektů - např. oprava zpevněné plochy pro kompostárnu a shromaždiště klestu, oprava "garáže" pro traktor a ostatní vybavení obce
apod.
Připomínám, že všechny zmíněné projekty jsou zatím ve fázi projektové dokumentace a příprav, jejich realizace
je závislá na přidělení dotačních prostředků, jelikož součet všech nákladů na zmíněné investice činí úctyhodných 9 mil. Kč.
Pokud by všechny projekty neuspěly v tomto roce, je možné o podporu na některé z nich požádat znovu v dalších letech nebo je dle možností realizovat bez podpory z dotačních zdrojů a zainvestovat je z vlastních prostředků v následujících letech.
- sf-

Termíny svozu odpadu v roce 2017
Svoz nádob směsného komunálního odpadu je prováděn každý lichý týden.
Svoz plastů a nápojových kartonů v I. pololetí roku 2017 bude 25. 4., 29. 5. a 19. 6.
3

Služby v obecním obchodě
Na začátku března uplynuly dva roky od doby, kdy místní obchod začala provozovat Obec. Hlavním důvodem
k tomuto rozhodnutí byla potřeba zlepšení služeb v obci pro místní obyvatele bez ohledu na zisk a v neposlední
řadě nám tento krok umožnil vytvořit dvě pracovní místa. Služby obchodu jsme rozšířili o možnost platby kartou. Zůstala zachována doplňková služba výměna propan-butanových lahví (plynu).
Obchod je zapojen do sítě prodejen „Můj obchod“, což přináší možnost výhodných nákupů v rámci akcí, které
se obměňují po čtrnácti dnech, a jste o nich informovaní v reklamních letácích, které dostáváte do poštovní
schránky. V obchodě však najdete akční zboží i mimo letákové akce. Tato nabídka se upravuje aktuálně a
v obchodě ji najdete označenou nebo Vás o ní informují naše šikovné prodavačky. Akční nabídku na období
1. 4. - 14. 4. naleznete v letáku pod článkem.
Prodavačky se snaží obchod zásobovat
zbožím dle Vašich požadavků, pokud tam
však takové zboží není, určitě si o něj řekněte a ochotě Vám ho objednají. Vážíme
si všech Vašich podnětů a nápadů na zlepšení služeb v prodejně. My se na oplátku
snažíme odměňovat pravidelné zákazníky
věrnostními akcemi, ve kterých jsou za své
nákupy odměněni cenou dle vlastního
výběru. Další věrnostní akce je pro Vás
připravena na přelomu května a června.
Děkujeme Vám všem, kteří využíváte služeb a nabídky místního obchodu. Spokojený zákazník je pro nás ta nejlepší odměna.
- LK, sf-

OBCHOD RUDIMOV
AKČNÍ CENY platné

1. 4. – 14. 4. 2017

Nabídka zboží je časově omezena na období platnosti letáku nebo do vyprodání zásob. Změny v balení a variantě zboží nabízeného v
tomto letáku a chyby vzniklé v sazbě a tisku jsou vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH.
Uvedené ceny nejsou garantovány.
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Místní poplatky v roce 2017
V letošním roce je poplatek za svoz a likvidaci odpadu stanoven na 400,- Kč na osobu. Výši poplatků a případná
osvobození a slevy upravuje Obecně závazná vyhláška obce Rudimov č. 3/2016 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále je OZV).
Na osvobození od poplatku má dle čl. 6 odst. 2 OZV nárok poplatník, který je v obci přihlášen k pobytu a v příslušném kalendářním roce:
a) nedosáhl věku 6 let včetně (pokud věku dosáhne v průběhu příslušného kalendářního roku, vztahuje se na
něj osvobození v poměrné výši)
b) se prokazatelně v obci nezdržuje po dobu více než 275 dnů
Nárok na slevu z poplatků má dle čl. 6 odst. 3 OZV poplatník, který je v obci přihlášen k pobytu a:
a) dosáhl věku 80 let, výši úlevy 25 % - sazba poplatku 300,- Kč.
b) je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P, výši úlevy 25 % - sazba poplatku 300,- Kč.
c) má ve své domácnosti zavedeno ekologické topení (kotle na dřevoplyn, biomasu, pelety…), poplatník musí
tuto skutečnost prokázat správci poplatku např. dokladem o instalaci daného topení ve své domácnosti nebo čestným prohlášením apod. z důvodu snížení produkce odpadu v obci, výši úlevy 20 % - sazba poplatku
320,- Kč.
d) musí převážet sběrnou nádobu na odpad (popelnici) po celý rok na místo určené k nakládání do svozového
vozidla (vzdálenost min. 200 m od nemovitosti, jedná se o nemovitosti s č. p. 16, 24, 60, 72, 74, 100), výši
úlevy 20 % - sazba poplatku 320,- Kč.
Přesnou výši poplatku Vám na požádání sdělíme na obecním úřadě.
Poplatek za psa je stanoven na 60,- Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa 90,-Kč ročně. Výši a
podmínky poplatku upravuje Obecně závazná vyhláška obce Rudimov č. 2/2003 o místním poplatku ze psů.
Obecně závazné vyhlášky jsou v plném znění zveřejněny na www.rudimov.cz/urad-obce/obecne-zavazne-vyhlasky
Platba za Slavičínský zpravodaj je ve výši 108,- Kč vč. DPH ročně (12 výtisků).
Poplatky jsou splatné do 31. 10. 2017. Platba je možná v hotovosti na OÚ, bankovním převodem na účet
25720661/0100 (variabilní symbol 1340XX, xx = číslo popisné) nebo poštovní poukázkou.
–LK-

Služby pro občany na Obecním úřadě


Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) - Obecní
úřad rozšířil služby pro občany a od začátku roku 2016 provádí ověření pravosti podpisu (legalizaci) a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci). Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.



Dobití kreditu do mobilního telefonu - Na Obecním úřadě si můžete dobít kredit do mobilního telefonu
(operátoři T-Mobile, O2, Vodafone). Minimální částka pro dobití je 200,- Kč.



CzechPOINT - Obecní úřad jako kontaktní místo CzechPOINT poskytuje mimo jiné služby:
o výpis z katastru nemovitostí , výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku , výpis
z bodového hodnocení řidiče , ověřený výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis
z insolvenčního rejstříku (poplatek 100,- Kč za 1. stranu a za každou další započatou stranu 50,- Kč)
o výpis z rejstříku trestů (poplatek 100,- Kč)
o autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak (poplatek 30,- Kč za
každou i započatou stranu)
o založení a správa datové schránky (zdarma)
- LK-
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Sběrné místo odpadu na statku
Od 1. listopadu 2016 je do areálu bývalého statku přestěhováno sběrné místo objemného komunálního a tříděného odpadu, které bylo původně za budovou Obecního úřadu. Všechna ostatní sběrná hnízda na tříděný
odpad zůstala v obci zachována.
U obecního úřadu je nadále umístěn kontejner na textil a elektroodpad a na obecním úřadě je nádoba na použité baterie, drobné elektrospotřebiče a zářivky.
Na sběrném místě "na statku" můžete odkládat velkoobjemový odpad, plasty, sklo, papír, kovový odpad, pneumatiky a v omezeném množství také nebezpečný odpad (svoz nebezpečného odpadu bývá proveden svozovou firmou 2 x ročně). Sběrné místo obsluhuje zaměstnanec, který Vám poradí kam který odpad odložit.
Provozní doba sběrného místa je v období duben – říjen ve středu od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do
11 hodin. V zimním období listopad – březen je provoz omezen pouze na sobotu.
-sf, LK-

Kompostárna a shromaždiště klestu
Od května 2017 dojde k přemístění komunitní kompostárny ze současného "útočiště" vedle cesty k festiválku
do areálu bývalého statku. Novým místem kompostárny bude zpevněná plocha v místě bývalé ocelokůlny. Jedním z hlavních důvodů přesunu je zajištění přístupu po zpevněné komunikaci i za nepříznivých povětrnostních
podmínek, dále pak méně svažitý terén. Do tohoto místa bude také z obdobných důvodů přesunuto shromaždiště klestu, které je nyní na louce naproti zastávky u Bytovky.
Na obecní komunitní kompostárnu mohou občané Rudimova odložit posekanou trávu, případně listí, které se
jim z kapacitních důvodů nevejde do jejich domovních kompostérů (všem občanům byla poskytnuta možnost
bezplatného zapůjčení domovního kompostéru), případně na shromaždiště na jejich pozemcích. Na kompostárnu nepatří klest a jiné větve. Klest, různé haluze a keře jsou shromažďovány na zvláštním místě, poblíž
kompostárny, aby mohly být následně poštěpkovány.
- sf-
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Okénko knihovny Rudimov
Milí čtenáři, začátek letošního roku byl pro naši knihovnu ve znamení velkých změn. Slečnu Veroniku vystřídala
v knihovně slečna Mirka, která vnesla do poklidného života v knihovně nový elán a směr. Podařilo se nám získat úložný prostor a do archívu uschovat některé starší knihy a tím jsme získaly prostor pro ty nové. Dále jsme
ke stálým výměnným souborům přidaly ještě jeden speciální výměnný soubor, který je vybrán na základě Vašich podnětů a přání.
Pro právě probíhající dětskou čtenářskou soutěž jsme zakoupily spoustu nových zajímavých knih a tím také
obnovily tuto část knihovního fondu.
V letošním roce se v knihovně můžete těšit také na další zajímavé akce, jako například: Velikonoční tvoření,
besedu na téma „Ekologie, aneb jak správně třídit odpad“, tradiční Lampiónový průvod a předvánoční tvoření.
Připravujeme pro Vás také nové webové stránky knihovny, kde se můžete dočíst nejen o našich aktivitách a
akcích, ale také o nových knihách, které u nás najdete.
Novou službou pro čtenáře je také otevření knihovny v den konání mše svaté 30 minut před obřadem.
Tímto bychom Vás chtěly pozvat na návštěvu naší/Vaší knihovny, ať už ze zvědavosti nebo pro dobrou knihu.
Těšíme se na Vás každé pondělí a čtvrtek v době od 16:30 do 19:00
Knihovnice
Nové webové stránky najdete na: http://rudimov.knihovna.info

Každé pondělí od 16:30 do 19:00 hod hrajeme v
knihovně s dětmi společenské hry, malujeme a
skládáme puzzle.
Některé ze společenských her, které s dětmi hrajeme, vyhráli mladí hasiči na hasičských soutěžích a zapůjčila nám je vedoucí mladých hasičů paní Marie Andersová, za což děkujeme 
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Čtenářská soutěž
Od 6. března do 31. května 2017 probíhá v místní knihovně v Rudimově čtenářská
soutěž pro maminky s dětmi, školáky a teenagery.
Do soutěže se přihlásilo zatím 16 dětí (pokud by se chtěl do soutěže ještě někdo
přidat, může se přihlásit v místní knihovně.)
Děti jsou rozdělené do dvou kategorií. První kategorií jsou na školáci a druhou
teenageři. Každá z kategorií má nyní 8 soutěžících.
Pravidla soutěže:
1) Čtenáři jsou rozděleny do skupin (podle třídy základní školy).
2) Vyberou si některou ze soutěžních knížek
3) K té dostanou pracovní list s otázkami. Pokud knížku přečtou, knížka je navede ke správné odpovědi :-).
Pracovní listy ke knížkám mají různé formy odpovědí. Soutěžící buď napíšou svou odpověď, nebo můžou
kroužkováním označit správnou odpověď. Někdy třeba nakreslí obrázek.
4) Vypracovaný list donesou děti do knihovny, kde ho zkontroluje knihovnice. Pokud je pracovní list
vyplněný správně, dostane na nástěnku bod - knoflík. Pokud není vyplněný správně, nic se neděje,
dostane alespoň sladkou odměnu, protože i snaha se cení :-))
5) Vyhrává ten, kdo bude mít na nástěnce na konci soutěže nejvíce knoflíků.
První cena v obou kategoriích je Jelly Belly Bean Boozled Spinner.
Pokud se soutěžící neumístí na předních příčkách, nemusí být smutný, protože každý, kdo se soutěže zúčastní,
dostane zaslouženou odměnu :-).
Závěrem bychom chtěly moc pochválit soutěžící děti za jejich šikovnost ve zdolávání úkolů, kreslení a hraní her,
(které hrajeme každé pondělí). Těší nás, že je čtenářská soutěž baví a chodí do knihovny s elánem. Velký dík
patří OÚ za podporu a finanční pomoc, bez které by se tahle soutěž nemohla uskutečnit.
Doufáme, že cestu do knihovny si najdou i děti, které čtení moc nebaví. Třeba jen ze zvědavosti nebo zahrát si
nějakou společenskou hru. Ať už důvod bude jakýkoliv, těšíme se na Vás
Knihovnice

Loutkové divadlo Kozlík
11. února 2017 téměř po roce do naší dědiny opět zavítalo loutkové divadlo Kozlík z Hradce Králové. Tentokrát
s novými loutkami a představením „O neposlušných kůzlátkách“. Představení opět sklidilo úspěch nejen u dětských diváků.
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Dětský karneval
V sobotu 18. března jsme přivítali děti,
rodiče i prarodiče na již 10. dětském karnevalu. Na karneval přišly děti v krásných
maskách a kostýmech, viděli jsme princeznu, bílou paní, vlkodlaka, doktorku i se
zdravotní sestrou, Harryho Pottera, řemeslníka, velkého dinosaura i malého
bacila. V sále zasypaném balónky a konfetami děti soutěžily v koulové bitvě, židličkové, tvoření mumií z toaletního papíru
a spouště jiných soutěži. Zatančily si ptačí
tanec a bravurně zvládly podtančit snižující se provaz. Za odvedené výkony si poté
užívaly zasloužené sladké odměny. Věříme, že si všichni karneval užili a budeme
se na Vás těšit zase za rok.
Lenka Kratěnová a Renata Hrbáčková

Včelařské ohlédnutí
Letošní zima nás potrápila jak se sluší a patří na zimu Ladovskou.
Po dlouhé době se naše dítka opět svezla na čem to jen šlo a hospodář se škrábal za uchem, kdy už skončí ty mrazy. Ač se to zdá
nelogické, právě tyto mrazy včelám velmi prospívají. Pomáhají
včelstvu zbavit se přezimujících škůdců a to jak v úlu, tak i venku.
Nejeden včelař ví, jak škodí nájezdy hlodavců na zimující včelstva.
Do letošního jara tedy vstupujeme s minimálními ztrátami. Již od
začátku ledna pozorujeme pozvolný růst včelstev, které v tomto
období nacházejí vhodnou pastvu na kvetoucích lískách, vrbách a zvolna nakvétajících zahrádkách. To nám dává možnost nahlížet do nové sezony s mírným optimismem. Závěrem jen popřeji jak lidem, tak i včelám, ať si to
nové jaro všichni co nejlépe užijí.
Petr Viceník

Momentka ze Štědrodenního hokeje

Vystoupení dětí při rozsvícení stromu
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SK Rudimov 1936, z. s.
Zdravím všechny fotbalové příznivce. V neděli 26. 3. jsme vstoupili do jarní části fotbalové sezóny 2016/2017. Jak je patrné z níže uvedené tabulky, tak máme co dohánět abychom se zachránili. Na jarní část budeme posílení o hráče Petra
Abraháma, který přichází ze Slavičína, kde hraje za staré pány. Další posilou je brankář Lubomír Gregušiak (přestup
z Francovy Lhoty), obránce Ondřej Dobrotka (Poteč) a Juraj Golecký, který přichází z ŠK Dolné Srnie.
Věřím, že i přes nepříznivé umístění v tabulce nás budete chodit podporovat, jak na Jankulku, tak i na venkovní zápasy.
Výjezdy budou opět organizované autobusem.
-dp-

TJ SOKOL RUDIMOV PO PODZIMU 2017
#

Klub

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poteč
Pozlovice
Bratřejov
Slopné
Velký Ořechov
Neubuz
Biskupice
Štítná n/ Vl. B
Vysoké Pole
Drnovice
Loučka
Šanov
Příluky B
Rudimov

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V

R

P

S

B

10
9
8
7
7
6
6
6
6
2
3
4
3
1

3
3
1
2
2
2
2
1
0
4
3
0
0
3

0
1
4
4
4
5
5
6
7
7
7
9
10
9

39:8
51:17
51:35
41:30
42:35
34:34
27:26
34:33
31:26
16:40
23:39
22:42
17:40
19:42

34
31
26
24
24
22
20
19
18
14
12
12
9
8

ROZLOSOVÁNÍ III. třída sk.B 2016/2017 - JARO
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Datum
26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.

čas
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:30
17:30

zápas
RUDIMOV - Slopné
Štítná n/Vl. "B" - RUDIMOV
RUDIMOV - Velký Ořechov
RUDIMOV - Drnovice
Neubuz - RUDIMOV
RUDIMOV - Vysoké Pole
Biskupice - RUDIMOV
RUDIMOV - Poteč
Šanov - RUDIMOV
RUDIMOV - Příluky "B"
Loučka - RUDIMOV
RUDIMOV - Bratřejov
Pozlovice - RUDIMOV

poznámky

Plán kulturních akcí v obci do konce letních prázdnin 2017
 2. 4. Velikonoční tvoření
 29. 4. Stavění máje s následným posezením u táboráku
 10. 6. Kácení máje a dětský den
 30. 6. Představení divadelního souboru SemTamFór „ Povídání o pejskovi a kočičce“ (představení se uskuteční
na Výletišti)
 1. 7. SK Rudimov 1936 - taneční zábava
 16. 7. Představení divadelního souboru SemTamFór „ Ani o den dýl!„ (představení se uskuteční na Výletišti)
 22. 7. MS Rudimov - dětské odpoledne a taneční zábava (hudba Profil)
 19. 8. 110. výročí založení SDH Rudimov
Další číslo zpravodaje vyjde 08.2017. Veškeré Vaše dotazy, příspěvky a nápady posílejte buď na
e-mailovou adresu: zpravodaj.rudimov@email.cz nebo rudimov@seznam.cz nebo je můžete vložit do schránky u obchodu.
MK ČR E 17515. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Tisk: Obec Rudimov, náklad 120 výtisků
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