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Hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a osobních i pracovních
úspěchů v novém roce
Vám přeje Obecní úřad Rudimov

Rozsvícení vánočního stromu v Rudimově
Rozsvícení vánočního stromu v obci se stalo už tradicí. A nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme se 9. prosince sešli na Výletišti a slavnostně rozsvítili vánoční strom. Příjemnou vánoční atmosféru umocnilo i vystoupení místních děti
v představení Vánoce ve světě. A protože letos vystupovalo opravdu hodně děti, tak snad všichni si na podiu našli svého
"drobka", kterého přišli podpořit a zatleskat mu. Děti byly naprosto úžasné a svým vystoupením potěšily všechny přítomné. Odměnou jim byl nejen velký potlesk, ale i balíčky se sladkostmi. Sladkosti byly připraveny i pro všechny děti které byly na Výletišti, tak aby nikdo nepřišel zkrátka. A zkrátka nepřišli ani ostatní návštěvníci, pro které byl připraven svařák, teplý Ovocňák, zabíjačkové speciality a dobroty z grilu. Ale hlavně se podařilo naplnit to nejdůležitější poslání této
akce, a to sejít se s přáteli a známými a společně si užít a oslavit předvánoční čas. Závěrem se patří poděkovat těm, kteří
se na této akci podíleli, a to zastupitelstvu obce a mnoha dobrovolníkům z řad občanů za organizační přípravu a zajištění
průběhu celé akce, manželům Andersovým za již mnoholetou přípravu svařáku, paní Hulejové za výborné zákusky , Farmě Rudimov za dobroty na gril a samozřejmě vystupujícím dětem a rodičům, bez kterých by to prostě nešlo. -LK, sf-
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Zprávy z obce
Výstavba chodníku a kanalizace, rozšíření vozovky Rudimov - horní konec
Realizace projektu jehož součástí byly výše zmíněné aktivity, začala na konci prázdnin a poslední práce skončily koncem
listopadu. Provedením tohoto projektu došlo k dokončení poslední části záměru, který byl započat již před zhruba deseti
lety. Tato výstavba přispěje k bezpečnému propojení horního konce obce se středem obce pro pěší, odkanalizování další
části obce, ale také bezpečnějšímu průjezd zatáčkou u statku. Celkové náklady na realizaci této části projektu činily
celkem cca 1,9 mil. Kč. Část výdajů na chodník a kanalizaci byla podpořena z rozpočtu Zlínského kraje Programu rozvoje
venkova částkou 893 tis. Kč a rozšíření vozovky bylo dále
spolufinancováno ve spolupráci s Ředitelstvím silnic
zlínského kraje, které financovalo pokládku živičného
povrchu a instalaci kanalizačních vpustí v hodnotě cca 200
tis. Kč, zbylá část byla kryta z prostředků rozpočtu obce.
Níže pro ilustraci několik snímků zachycujících stav před a
po realizaci projektu.
-sf-
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Výsadba sad II. etapa
Obnova a omlazení obecních sadů pokračuje další částí - tentokrát vyšla řada na višňový a třešňový sad. Fyzická realizace
projektu byla provedena v průběhu podzimu 2017 a zahrnuje výsadbu zhruba 135 nových stromků (hrušní, třešní , višní
a trnek), prořezání a omlazení vybraných stávajících perspektivních jedinců, zřezání na torzo suchých a přestárlých stromů, vytvoření oplocenky a v neposlední řadě následnou péči na 3 roky jejíž součástí je vyžínání okolí nově vysázených
stromků, zálivka a případná náhrada v případě uschnutí. Celková hodnota projektu na jeho konci v roce 2020 bude činit
1,1 mil. Kč, do roku 2017 byla realizována podstatná část výdajů ve výši 1 mil. Kč, zbylá část bude vyčerpána v následujících letech. Tento projekt je podpořen z prostředků Operačního programu životní prostředí - Ministerstva životního prostředí částkou 880 tis. Kč. Teď se jen dočkat až budeme moci ovoce z nově vysázených stromů užít a zpracovat na různé
pochutiny.
-sf-
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Oprava víceúčelové nádrže
Možná jste si již všimli, že je v poslední době poněkud čilejší ruch v okolí víceúčelové (hasičské) vodní nádrže. V průběhu
následujících měsíců proběhnou na nádrži údržbové práce, tak aby pro léto 2018 připraveno k použití "v novém hávu".
Oprava nádrže byla diskutována na zasedání zastupitelstva několikrát, původní záměr na opravu betonové nádrže (výsledkem měla být de facto nová vana) ztroskotal na finální ceně a skutečnosti, že dále neřeší např. systém filtrace a další
využití okolí. Došlo tedy na aktualizaci záměru a i díky náhodě a návštěvě komise při soutěži Vesnice roku, byla vyslovena
myšlenka upravit nádrž na přírodní biotop. BIOTOP - čili přírodní koupaliště s novým systémem filtrace a přívodem přírodní vody, upravenou hloubkou (součástí brouzdaliště bude i slunící pláž), opravou tělesa nádrže se speciální folií, dřevěným molem, skluzavkou a upraveným okolím. Nově vzniklý biotop bude funkční, příjemnější pro oko a také pro ekosystém v dané lokalitě a může i dále sloužit jako bezpečnostní zásobárna vody pro letní měsíce. Jeho přibližná budoucí podoba je zachycena na vizualizaci níže.
Jedním z prvních kroků ke změně vizáže, byla nedávná brigáda, které se zúčastnila řada členů jednotlivých složek, převážně mužského pokolení. Všem jim patří dík za hojnou účast a pomoc.
Další kroky již činí firma, která vyhrála výběrové řízení
na dodávku těchto prací, je jí specializovaná firma Rovina stavební a.s. z Hulína. Celkové předpokládané náklady budou činit cca 1,3 mil. Kč a budou částečně kryty z prostředků, které
obec získala umístěním v soutěži Vesnice roku 2016, hodnota odměny dotace, kterou je možno na tento záměr vyčerpat činí 800 tis. Kč. -sfMomentky z "brigády" na koupališti
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Foto z průběhu oprav víceúčelové nádrže

Výhled pro rok 2018
Nadcházející rok 2018 bude ve znamení voleb, ale i tak zastupitelstvo naplánovalo a částečně i připravilo řadu menších i
větších projektů - mezi ty větší patří novostavba obecního úřadu (tento projekt je ve fázi projektové dokumentace), odbahnění splavu společně s opravou hráze (příprava dokumentace pro žádost o dotaci), dokončení prací v okolí víceúčelového hřiště a nádrže, podání žádosti o dotaci na opravu lesní cesty od skládky dřeva v trati Doubravy do Paliček, kde je
soustředěno největší množství mýtní těžby obce pro další deset let a tak i menší projekty, jako projekt opravy haly v
areálu bývalého statku, zpracování studie využití bývalé hospody.
Rok 2018 bude tedy rokem dokončování již započatých projektů a přípravou podkladů pro projekty budoucí. Na některé z
nich bude možné požádat o podporu z dotačních titulů, ale ne všechny však uspějí a dle možností mohou být realizovány
bez podpory, nýbrž z vlastních prostředků, třeba postupnými plánovanými kroky.
-sf-

Oprava malé vodní nádrže - splavu
Na konci roku 2016 obnovilo zastupitelstvo diskuzi ohledně opravy malé vodní nádrže nad obcí, diskuze vznikla díky několika skutečnostem. Jednou z nich je, že v posledních letech bývají léta hodně teplá a suchá a tudíž bývá nedostatek
srážek, další byla nutnost provádět závlahu nově vysazených stromků a díky suchu není zásoba vody dostačující. Dalším
pozitivem je, že opravená nádrž pojme více vody při bleskových lokálních deštích a jedním z posledních důvodů byl a je
neutěšený vzhled již zanesené nádrže.
Zastupitelstvo se tedy po delší debatě dohodlo nechat obnovit a aktualizovat projekt na odbahnění a opravu hráze malé
vodní nádrže. V průběhu roku pokročily přípravné projektové práce na projektu Oprava malé vodní nádrže v Rudimově.
Na jaře 2018 by měla být následně podána žádost na SFŽP nebo Min. Zemědělství, jejímž předmětem bude odbahnění,
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oprava hráze a výsadba nových dřevin. Předpokládané náklady na provedení projektu by měly činit přibližně 1,2 mil. Kč a
míra dotace 80%.
Zákres situace opravy malé vodní nádrže
-sf-

Termíny svozu odpadu v roce 2018
Svoz nádob směsného komunálního odpadu je prováděn každý lichý týden v pondělí.
Svoz plastů a nápojových kartonů v I. pololetí roku 2018 bude
10. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 16. 5. a 13. 6.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Oznamujeme občanům, že v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00
hodin proběhne první kolo voleb prezidenta republiky. Volební místnost v obci Rudimov bude opět v malé zasedací místnosti obecního úřadu v Rudimově.
Upozorňujeme, že voličům bude umožněno hlasování po prokázání svojí totožnosti. Volební lístky obdrží voliči 3 dne
před konáním voleb, případně si je mohou vyžádat i ve volební místnosti.
V případě, že v prvním kole volby neobdrží žádný z kandidátů více jak 50 % hlasů, bude následovat druhé kolo volby, toto
bude probíhat v termínu pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin, volební místnost bude opět v malé zasedací místnosti obecního úřadu v Rudimově.
- sf6

Sbor Dobrovolných hasičů v Rudimově oslavil 19. srpna 2017 hezké výročí 110 let od založení sboru v Rudimově. Při této
příležitosti se na Výletišti dopoledne konala mše svatá, při které byl posvěcen i nový hasičský prapor. Odpoledne následoval slavnostní průvod obcí od zastávky ve středu obce na Výletiště v jehož okolí probíhal program oslav společně s
ukázkou nové i historické hasičské techniky.
Děkujeme tímto všem, kteří se spolu s námi hasiči účastnili našeho slavnostního dne, pomohli se zajištěním, přípravou a
úklidem akce. Dík patří také všem sponzorů a přispěvatelům, kteří nám pomohli tuto finančně náročnou akci zvládnout.
Petr Šála , starosta SDH Rudimov
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Společné foto s vysloužilými členy SDH Rudimov, společně s některými mladými hasiči

Současní aktivní členové SDH Rudimov
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Místní poplatky v roce 2018
V letošním roce je poplatek za svoz a likvidaci odpadu stanoven na 430,- Kč na osobu. Výši poplatků a případná osvobození a slevy upravuje Obecně závazná vyhláška obce Rudimov č. 1/2017 , 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 323,- Kč.
b) je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P, výši úlevy 25 % - sazba poplatku 323,- 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 344,- 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 344,- 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 pro je ve výši 108,- Kč vč. DPH ročně (12 výtisků).
Poplatky jsou splatné do 31. 10. 2018. 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-

1. listopadu 2017 ukončila své působení v naší knihovně paní Ludmila Poláčková. Tímto jí
děkujeme za její výbornou dlouhodobou práci v knihovně a přejeme jí hodně zdraví, štěstí a
úspěchů jak pracovních, tak osobních.
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Okénko knihovny Rudimov
Velikonoční tvoření
Velikonoční tvoření se konalo 2. 4. 2017 v prostorách Obecního úřadu. Vytvářeli jsme Mimoně z polystyrénových vajíček, narcisy z papíru, kohoutka z čajové lžičky, špendlíkem jsme připichovali kytičky na polystyrénová vajíčka a obalovali jsme vajíčka ve třpytkách. Ten, kdo nestihl nedělní velikonoční tvoření,
mohl tvořit i v
pondělí v rámci
knihovny. Materiál a občerstvení zaplatil
OÚ.
Musíme podotknout, že děti i
dospělí byli moc šikovní :-).

Vyhlášení výsledků čtenářské soutěže 2017
Od března do května probíhala v knihovně čtenářská soutěž pro děti. Vyhlášení výsledků čtenářské soutěže proběhlo
10. 6. 2017 na Výletišti v rámci dětského dne. Čtenářskou soutěž dokončilo všech 16 přihlášených dětí a kdybych mohla, dala bych první cenu úplně všem. Hlavní cenou pro obě kategorie
byly Jelly beans s ruletou . Za druhé místo děti dostaly knihy a za třetí ti mladší dostali společenskou hru a starší hlavolam. Cenou útěchy byly cukrovinky ve tvaru fazolí, medaile a diplom.
Ty dostal každý soutěžící. Ceny zakoupil Obecní úřad.
Výsledky čtenářské soutěže
Kategorie mladší:
1. Místo Kratěna Jakub 32 knih
2. Místo Viceník Ondřej 21 knih
3. Místo Žáková Tereza 15 knih

Kategorie Teenager:
1. Místo Viceník Tomáš 34 knih
2. Místo Hájková Lucie 20 knih
3. Místo Krahulová Veronika 8 knih

Druhé kolo čtenářské soutěže startuje 8. ledna 2018

Dětský den na Výletišti a Indiánská stezka
Krásného slunečného letního dne 10. června byl pro děti na oslavu jejich svátku
připraven na výletišti pod lipami dětský den. Pro starší děti byla připravena Indiánská stezka a pro mladší byly na Výletišti nachystané soutěže a hry. Děti soutěžily v chytání rybiček v lavoru, ve shazování plastových pohárků, v házení míčků
do Shreka, v házení míčků na terč a zahrály si „uhodni hádanku“. Všechny děti
se mohly vyřádit na skákacím hradu a měly možnost posadit se za volant traktoru. Terénní hra Indiánská stezka, byla inspirována tzv. "gamebookem", kdy byly
děti seznámeny s úvodním příběhem a dále se na různých stanovištích samy rozhodovaly jak se bude příběh vyvíjet. Podle
jejich rozhodnutí se dostaly do cíle
k indiánům rychleji nebo bloudily mezi
stanovišti a cesta jim trvala déle. Na některých stanovištích byly připraveny úkoly.
Všichni nakonec k indiánům dorazili a po
kontrole správnosti splnění úkolů dostaly
odměnu . Ceny do soutěží věnoval Obecní úřad.
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Posezení u kafíčka - tentokrát s paní Veronikou Forejtovou
V sobotu 26. 8. 2017 přijala naše pozvání na kafíčko herečka Národního divadla v Ostravě paní Veronika Forejtová. Setkání s ní bylo
velmi zajímavé. Nejenže představila svou knihu „Byla vždycky svá“ a poodhalila
zákulisí herectví, ale také s úsměvem odpovídala na zvídavé otázky zúčastněných
hostů. Ochotně napsala věnování do své knihy všem, kteří měli zájem. Snad se
nám podaří z „Posezení u kafíčka“ udělat tradici a připravit pro Vás v příštím roce
další příjemné odpoledne.
Po Posezení u kafíčka se promítal na Výletišti animovaný film pro děti a večer byl
promítán film pro dospělé.

Lampiónový průvod a stezka odvahy
Stejně jako v minulých letech, tak i letos 3. října se děti i dospělí prošli obcí s lampiony a osvítili tak obec množstvím barevných světýlek, které k takovému průvodu patří. Tentokrát je doprovázela i děsivá zvuková kulisa. A kdo nebyl vystrašený a měl odvahu, tak se mohl vydat po stopách ducha oběšeného Jacka Longa a svou odvahou mu dopomoct ke klidu.
Odvahu museli ti stateční prokázat tím, že se v noci po cestě osvícené jen svíčkami a obklopené strašidly dostali až
k šibenici a podepsali Jackovo prohlášení o nevině.
Po dokončení stezky odvahy bylo pro všechny připraveno promítání rodinného animovaného filmu a občerstvení. Děkujeme tímto manželům Viceníkovým starším a manželů Dostálovým za pomoc při strašení našich dětí, dík patří také všem
co pomáhali zajišťovat bezpečnost na stezce odvahy.

Knihovna Rudimov získala ocenění, které patří nám všem
Naše obec se letos opět zúčastnila soutěže Vesnice roku. V rámci soutěže jsou hodnoceny i knihovny a naše Obecní
knihovna získala v krajském kole ocenění za moderní a informační služby. S tímto oceněním je spojena i finanční odměna
ve výši 20 tis. Kč, kterou obci pro potřeby knihovny věnoval Zlínský
kraj.
Knihovny, které zvítězily v krajských kolech Vesnice roku 2017 byly
začátkem záři hodnoceny v celostátním kole. Výsledky celostátního
kola byly vyhlášeny 5. 10. 2017 v Praze a naší knihovně udělil Svaz
knihovníků a informačních pracovníků České republiky ocenění
Knihovna roku 2017 v kategorii základní knihovna - Ocenění za zapojení knihovny do kulturního a společenského života v obci, práci
s dětmi a kvalitní služby pro starší a
znevýhodněné občany.
Předávání cen se zúčastnila paní Poláčková a z Prahy dovezla kromě pamětního listu i věcné ceny. Toto
ocenění patří nám všem, obecnímu
úřadu, zastupitelstvu obce, všem občanům kteří pomáhají uskutečnit akce v obci a samozřejmě i těm, kteří si našli čas a chodí rádi a pravidelně do knihovny. Bez týmové práce
v obci bychom cenu „knihovna roku“ dostali stěží, a proto všem moc děkujeme, že nás
podporujete a pomáháte nám.

Vánoční tvoření
V předposlední adventní neděli 17. prosince 2017 jsem se sešli na Obecním úřadě a společně jsem tvořili vánoční ozdoby. Dělali jsem sněhové vločky, papírové andělíčky a spoustu dalších ozdob. Některé z ozdob, které vyrobily děti zkrášlují
okna obecního úřadu. Děti byly moc šikovné a odnesly si domů nejen radost ze společné tvorby, ale i spoustu výtvorů,
které vánočně vyzdobí jejich domovy.

Všem Vám přeju krásné prožití vánočních svátku, hodně zdraví štěstí a vyplněných snů v roce 2018.
- KnihovniceNové webové stránky najdete na: http://rudimov.knihovna.info
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Kurzy počítačového minima v knihovně
Od ledna 2018 začíná v knihovně kurz počítačového minima. Budeme se učit jak odeslat email, hledat v jízdních řádech,
srovnávat ceny na internetu, objednávat zboží přes internet apod. Kurz počítačového minima bude probíhat individuálně. Zájemci se můžou hlásit na telefonním čísle 737 086 441. Těší se na Vás knihovnice Mirka

Divadelní léto na Výletišti
Ukončení školního roku 30. června jsme s dětmi oslavili shlédnutím představení divadelního
souboru SemTamFór „Povídání o pejskovi a kočičce“. Určeno bylo zejména dětem, ale nutno podotknout , že spokojeni byli i dospělí. Děti byly nadšené z možnosti aktivně se zapojit do představení a
pomáhat pejskovi a kočičce - napovídaly a radily,
případně pomáhali se sestavením popleteného
obrázku.
Divadelní léto vyvrcholilo 16. července divadelním představením Ani o den dýl které bylo v podání herců ze zlínského, pražského a slavičínského divadla. Nutno
podotknout, že komedie ze současnosti popisující peripetie partnerského soužití
nadchla snad všechny
přítomné.
Lze tedy jen dodat, že
velká účast a spokojenost diváků nás motivuje k organizování dalších podobných akcí.
-MD,sf-
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SK Rudimov 1936, z. s.
TABULKA PO PODZIMU 2017
1

Slopné

13

10

0

3

70:28

30

2

Březůvky

13

11

0

2

36:16

30

3

Biskupice

13

10

0

3

55:27

29

4

Bratřejov

13

8

0

5

44:29

24

5

Štítná n/Vl. B

13

6

0

7

41:42

20

6

Velký Ořechov

13

6

0

7

36:40

18

7

Bohuslavice n/Vl.

13

6

0

7

22:28

18

8

Vysoké Pole

13

4

0

9

29:23

16

9

Rudimov

13

5

0

8

41:40

16

10

Nedašov B

13

5

0

8

36:40

16

11

Loučka

13

6

0

7

17:44

16

12

Vizovice

13

6

0

7

22:52

16

13

Šanov

13

4

0

9

26:38

13

14

Drnovice

13

4

0

9

14:42
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STŘELCI PO PODZIMU 2017:
Filip Macek
21
Juraj Sokolovič
4
Matěj Pavelka
3
Jiří Neuman
3

Juraj Golecký
Zdeněk Otava
Ondřej Dobrotka
Tomáš Bárta

3
2
1
1

ROZLOSOVÁNÍ III. třída sk.B 2017/2018 - JARO
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.

Den
NE
NE
SO
NE
NE

Datum
25.3.
1.4.
7.4.
15.4.
22.4.

čas
10:15
15:30
15:30
16:00
16:00

zápas
Březůvky - RUDIMOV
RUDIMOV - Drnovice
Nedašov "B" - RUDIMOV
RUDIMOV - Štítná n./Vl. "B"
Velký Ořechov - RUDIMOV

VÝSLEDEK POZDIM 2017
4:0
1:2p
0:5
4:2
7:3

19.
20.
21.
22.
23.
24.

NE
NE
NE
NE
NE
NE

29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.

16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
16:30

RUDIMOV - Šanov
Loučka - RUDIMOV
RUDIMOV - Bratřejov
Slopné - RUDIMOV
RUDIMOV - Biskupice
Vysoké Pole - RUDIMOV

4:1
0:3
2:3
7:2
4:6
4:1

25.
26.

NE
NE

10.6.
17.6.

17:00
17:00

Vizovice - RUDIMOV
RUDIMOV - Bohuslavice n./Vl.

1 : 11
1:4
-DP-

Plán kulturních akcí v obci do léta 2018







10. 2.
24.2.
16.3.
31. 3.
28. 4.
9. 6.

Fašanky
loutkové představení divadla Kozlík
Dětský karnevalu (možná změna termínu)
Velikonoční tvoření
Stavění máje s následným posezením u táboráku (možná změna termínu)
Kácení máje a dětský den (možná změna termínu)

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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