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Milí čtenáři,
přestože to podle počasí nevypadá, tak léto teprve začalo a začaly i dětmi a určitě i rodiči tolik očekávané letní prázdniny.
Děti si určitě zaslouží pochvalu za vysvědčení, protože vždy se najde něco za co je třeba pochválit. A všichni si můžeme
s chutí užívat prázdnin a snad i hezkého počasí. Přejeme Vám abyste nadcházející prázdninové dny prožili v klidu a hlavně
ve zdraví.
Slunce svítí, řeka volá:
dneska už nám končí škola.
Vyrazíme na prázdniny,
teď z nás bude někdo jiný.
Nebudem psát úkoly,
nemusíme do školy.
Dva měsíce volna máme,
co s tím časem uděláme?
Někdo jede na tábor,
jiný učí zpívat sbor,
lesních ptáků na palouku,
hlavně že jsme přitom venku.
Někdo letí do dálek,
chce poznávat celý svět.
Jiný jede k babičce,
která žije v chatičce.
Ať je to tak nebo tak,
budeme si užívat!
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Splatnost místních poplatků je do 31.10.2018. Jedná se o
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, poplatek
za psa a platbu za Slavičínský zpravodaj.

Termíny svozu odpadu ve druhé polovině roku 2018
Svoz nádob směsného komunálního odpadu je prováděn každý lichý týden.
Svoz plastů a nápojových kartonů ve 2. pololetí roku 2018 bude 11.7., 8.8., 5.9., 3.10., 14.11., 12.12.
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Malé ohlédnutí do historie
„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“
28. října 1918 VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Během první světové války se Češi a Slováci nacházeli v paradoxní situaci. Přestože byly v monarchii nespokojení, bojovali
a umírali na straně Rakousko-Uherska za císaře Františka Josefa I. Někteří se sice vážně zabývali myšlenou vlastního státu, ale realizovat ji v praxi si dokázal představit jen málokdo.
Usilovně za ni bojují jen někteří a jsou kvůli ní pronásledováni. Za rozvracení monarchie jsou zatčeni místopředseda rakouského říšského parlamentu Karel Kramář a poslanec Alois Rašín a v procesu trvajícím celou první polovinu roku 1916
jsou nakonec odsouzeni k trestu smrti. Pamětníci vyprávěli, že Alois Rašín se po vynesení rozsudku smál. Oba čeští politici
putují do těžkého žaláře v rakouském Möllersdorfu, kde čekají na vykonání rozsudku.
Další čeští vlastenci snící o vlastním státě raději prchají ze země. Universitní profesor Tomáš Masaryk, který si po své
americké manželce Charlottě přidal do svého jména její dívčí příjmení Garrigue, odchází do Švýcarska. Následuje ho Edvard Beneš, jeho žák, který před válkou učil na obchodní akademii i na universitě a mimochodem hrával také fotbal za
pražskou Slavii. Později ve Francii se k nim připojuje slovenský vojenský letec a astronom Milan Rastislav Štefánik. Všechno jsou to muži světa znalí, s velmi dobrými zahraničními kontakty.
V únoru 1916 založí ve Francii Československou národní radu. Sídlí v Paříži na Rue Bonaparte a vydává časopisy
s příznačnými názvy: La Nation Tchéque (Český národ) a Československá samostatnost. Předsedou rady je Masaryk, Štefánik působí jako místopředseda a Beneš jako tajemník. Hnací silou rady je Masaryk. Přitom má už 65 let a podle tehdejší
průměrné délky života by už dávno měl být mrtvý… Ale je to bojovník. Celý život bojoval za svou pravdu a často proti
hlučné většině. Bojoval proti ní, když tvrdil, že takzvané rukopisy Královedvorský a Zelenohorský dokazující, dávnou historii českého jazyka a jeho rovnoprávné postavení s němčinou, jsou podvrhy. Bojoval proti ní, když hájil Žida Leopolda
Hilsnera ve vykonstruovaném případu údajné rituální vraždy Anežky Hrůzové. A nyní proti ní bojuje, když jezdí po celém
světě a přesvědčuje spojence: „Rozbijte Rakousko-Uhersko, střední Evropě bude mnohem lépe“.
Jeho úsilí nahrávají dvě věci: v roce 1616 umírá císař František Josef I. A jeho nástupce Karel I. Chce vést vůči Čechům
přívětivější politiku. Kramářovi z Rašínem dokonce zmírní trest smrti na dvacet a deset let žaláře a v polovině roku 1917
je dokonce pustí na svobodu. Dále udělí amnestii na nejrůznější tresty i dalším sedmi stovkám českých vězňů. Císař očekává, že po těchto ústupcích budou Češi k válkou vysílené a pomalu se hroutící monarchii vstřícnější.
Zatím však čeští vojáci na ruské frontě začínají houfně přebíhat na stranu koalice. Za Rakousko už bojovat nechtějí. Masaryk tedy spěchá do Ruska a zde se mu podaří prosadit vznik Československé legie, čítající záhy spolu s Čechy a Slováky ve
francouzské a italské armádě přes 100 tisíc vojáků.
Zpočátku se legionáři potýkají s nedůvěrou. Důsledně vzato jsou to zběhové, kterým v jejich zemi hrozí trest smrti. Jejich
vojenské úspěchy, především slavná vítězná bitva u Zborova na dnešní Ukrajině, však všechno změní. Úředně jsou legie
začleněny pod francouzskou armádu a jsou považovány za legitimní součást spojenecké koalice. To je pro Masaryka klíčový okamžik. Stát ještě nemá, armádu však ano.
Přichází rok 1918. Pro Rakousko je válka téměř prohraná a český národ konečně cítí, že se schyluje k velké změně. Lidé si
vůbec poprvé troufají pomýšlet na konec války jako na začátek nové etapy. Šeptají si o profesoru Masarykovi, který mezitím vyjednal, že nový stát uzná Francie, Británie i Rusko, a získal podporu i od amerického presidenta Woodrowa Wilsona. Ten 8. ledna 1918 představil v americkém Kongresu 14 bodů popisujících poválečné uspořádání světa. Bod číslo 10 se
týkal Československa a zněl takto: „Vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů Rakousko-Uherska.“ Podle tohoto požadavku získají národy žijící v Rakousko-Uhersku autonomní status. O samostatnosti se v něm přímo nehovoří, ale i
to je pro další události velmi silný impuls. Vždyť ještě nedávno za takové myšlenky hrozilo v Rakousku vězení.
V říjnu 1918 dojde k překotným změnám. 5.října nabídnou Německo, Turecko i Rakousko Spojencům příměří. O dva dny
později sdělí císař Karel I. Americkému presidentu Wilsonovi, že je připraven udělit Čechům požadovanou autonomii.
Slovákům nikoliv. Spojené státy i jejich spojenci návrh odmítnou, a tím vzniknou podmínky vedoucí k rozpadu RakouskoUherské monarchie.
17.října posílá Masaryk Wilsonovi text nazvaný Prohlášení nezávislosti československého národa, později označovaný
jako Washingtonská deklarace. Následující den americký president odepíše, že prohlášení četl a že ho dojalo. Dodává, že
Rakousku zasílá odpověď a že s ní Masaryk bude spokojený. A opravdu. Ve Wilsonově odpovědi císaři se uvádí, že autonomie, ačkoliv ji ještě v lednu považoval za přiměřené řešení situace, je nyní nepřijatelná a nemůže být základem nového
mírového uspořádání. 20.října je v Paříži Benešovi oficiálně oznámeno, že Američané podmiňují podpis mírové smlouvy
samostatností pro Čechoslováky a Jihoslovany. V tu chvíli je osud Rakousko-Uherska definitivně zpečetěn, i když formálně bude monarchie ještě několik dní existovat.
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28.října 1918 se v Ženevě setká Beneš s Kramářem. Na poslední chvíli domlouvají podobu nového státu. Kramář, který
má ruskou manželku a chová k Rusku velký obdiv, zcela vážně navrhuje, aby nový stát byl královstvím v čele s ruským
carem. Beneš ho upozorní, že většina jednoznačně požaduje, aby nové státní uspořádání byla republika. Společně také
vymyslí, že v novém státě vznikne nová národnost – československá, a to z důvodu, aby v něm nebylo víc Němců než
Slováků…
28.říjen nakonec do dějin zapíší události v Praze. Toho ospalého rána sem dorazí úřední zpráva, že Rakousko je ochotné
přijmout podmínky příměří. Teoreticky to situaci nemění, ale lidé si zprávu vyloží po svém. Jeden z živnostníků, který
kapitulaci čte, vykřikne: „Jsme svobodní! Jsme svobodní!“ A dav to rázem považuje za hotovou věc.
Lidé začnou strhávat rakouské znaky a německy psané vývěsní štíty. Klíčový význam má obsazení takzvaného Obilního
ústavu rozdělujícího potraviny a následné zamezení odvozu drahocenného obilí do Rakouska a na frontu. Císařská posádka v Praze se nezmůže na odpor, protože maďarští a rumunští vojáci odmítnou bojovat. Nakonec lidé pověsí na sochu
svatého Václava československou vlajku a večer vydá nedávno vzniklý Národní výbor svůj první zákon – zákon o zřízení
samostatného státu československého. Tento
zákon sepíše Alois Rašín a k němu zveřejní
provolání, ve kterém se praví: „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“
První československý president Masaryk se do
země, kterou pro svůj národ vybojoval, vrací
až za dva měsíce, 21.prosince. Všude, kde jeho
vlak zastaví, jej vítají nadšené zástupy lidí. Je
mu osmašedesát a svůj největší životní úkol
splnil. Až mu budou v roce 1930 přát
k osmdesátinám, přijme československý parlament zákon obsahující text: „Tomáš Garrigue Masaryk – zasloužil se o stát. Výrok tento
budiž na věčnou paměť vtesán do kamene
v obou sněmovnách Národního shromáždění“
-os-

Volby do zastupitelstev obcí 2018
Termín voleb do zastupitelstev obcí pro volební období 2018-2022 byl vyhlášen prezidentem ČR na 5. a 6. října
2018. Termín podání kandidátních listin registračnímu úřadu je do 31.7.2018. A kdo může kandidovat? Aby mohli
být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý
den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, za níž do zastupitelstva
obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky. U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona, tj. zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti
k právním úkonům.
Pokud tedy splňujete výše uvedené podmínky a máte zájem kandidovat do zastupitelstva
obce Rudimov a aktivně se podílet na rozvoji a vedení obce, rádi Vám na obecním úřadě poradíme jak postupovat a poradíme vám s realizací kandidatury. V případě vašeho zájmu se na nás
obraťte do 20. července.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2018
I. kolo voleb do Senátu PČR proběhne současně s volbami do zastupitelstev obcí, tj. 5. a 6. října 2018.

Volební místnost pro volby do zastupitelstva obce Rudimov a do Senátu Parlamentu České republiky a bude
zasedací místnost obecního úřadu v Rudimově.
Volit můžete v pátek 5. 10. 2018 v čase od 14,00 do 22,00 a v sobotu 6. 10. 2018 v čase od 8,00 do 14,00 hod.
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Zprávy z obce
Restaurování dřevěného kříže z roku 1820
Po několika letech byl zrestuarován kříž vedle domu č.p. 15. Téměř 2 roky ležel v restaurátorském ateliéru než proběhly
všechny rest. práce, po jejich ukončení bylo diskutováno jeho zpětné umístění - z řad odborníků bylo obci doporučeno
umístit kříž nejlépe někde do interiéru, aby bylo zamezeno další degradaci dřeva, v případě, že bychom se rozhodli jej
umístit opět do venkovního prostředí bude nutné umístit jej na kryté místo, případně vystavět ochranu proti
povětrnostním vlivům, aby se zamezilo dalšímu opotřebení dřeva a vymazávání bohaté dřevořezby, jelikož díky působení
vlivů počasí jsou již dvě strany kříže hodně poznamenány zubem času.
Celkové náklady na rest. práce činili 120 tis. Kč a byly spolufinancovány
částkou 104 tis. z fondu Ministerstva kultury ČR.
-sf-

Úprava prostranství před obchodem
Nejen zákazníci obecního obchodu zaznamenali, že v průběhu května byly prováděny úpravy prostranství před místním
obchodem se smíšeným zbožím. Důvodem pro tyto úpravy bylo především zlepšení dopravní obslužnosti a přístupnosti
obchodu a budovy bývalé hospody a snížení nebezpečnosti okolí obchodu při návozu zboží. V rámci úprav byla rozšířena
příjezdová cesta po obchod, zpevněna krajnice, přemístěn box na plynové bomby, opraven chodníček vedle bývalé
hospody a přesunuto odpočívadlo.
-lk-

Odpadové hospodářství v obci
V roce 2017 dosáhla opět naše obec velice
hezkého a cenného umístění v hodnocení třídění
odpadu v obcích do 500 obyvatel ve zlínském
kraji - obsadili jsme 3. místo. S tímto místem je
spojena také milá 10 tisícová odměna, která
může být použita např. na zlepšení služeb pro
občany.
Nabízíme tedy občanům, kteří mají zájem k
oděru na obecním úřadě sadu tašek na tříděný
odpad, která vám může pomoci usnadnit třídění
odpadu - k dispozici je 40 sad o dvou velikostech.
V případě většího zájmu, doobjednáme v
následujících týdnech další sady.
Na obci nám také zůstalo ještě 9 ks 900 l
kompostérů, nabízíme je tedy občanům, kteří o ně mají zájem. Zájemci hlaste se prosím na obecní úřad - v případě
většího zájmu budou upřednostněny rodiny (žadatelé), které ještě kompostér od obce nemají.
-sf-
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Víceúčelová nádrž, víceúčelové hřiště a jejich okolí
Jak jsme zmiňovali již v minulém čísle, víceúčelová vodní nádrž a její okolí prochází komplexní rekonstrukcí. První viditelnou změnou je rozdělení nádrže dřevěným molem na plaveckou a neplaveckou část. Neplavecká část (brouzdaliště) byla
zvětšena a vysypána drobnými oblázky, které mohou sloužit také jako oblázková pláž. Plavecká část je o kousek snížena,
část dna je také vysypána oblázky, byly nainstalovány nové nerezové žebříky. Celá nádrž je oděna novým hávem - speciální folií, která v ní zadržuje vodu. Nově bylo vybudováno čistící jezírko, které by společně s přečerpáváním vody čerpadlem a provzdušňováním mělo vodu v průběhu letních měsíců udržovat čistou. Nově je tedy v areálu vybudována přípojka elektřiny a vody.
Celý BIOTOP bude pracovat bez chemikálii (chloru a bazénových tablet) na principu přírodního čištění vody, nelekejte se
tedy pokud v nádrži uvidíte plavat nějakou žábu, pulce, vodoměrku nebo čolka, ale žádné ryby nečekejte, ty v rudimovském biotopu nebudou.
Většina hlavních prací na nádrži je nyní dokončena a nádrž se nyní napouští, abychom mohly v tomto roce zahájit zkušební provoz, díky kterému budou vychytávány nedostatky v nově vybudovaném systému.
Celkové náklady úpravy víceúčelové nádrže a prostranství se nyní pohybují kolem
1,2 mil. Kč a jsou z převážné části kryty z dotace ve výši 800 tis. Kč, kterou obec získala
za 3. místo v soutěži vesnice roku v roce 2016.
Jak už to bývá, všechny zmíněné novinky však s sebou nesou i několik úskalí. Díky množství nových technologii dojde ke
zvýšení nákladů spojených s údržbou a provozem nádrže, proto se zastupitelstvo rozhodlo naistalovat pokladničku, do
které mohou návštěvníci dobrovolně přispět na provoz BIOTOPU.
Další změnou, která se logicky nabízí je změna návštěvního řádu víceúčelové nádrže (tento bude umístěn na několika
místech u nádrže). Stále trvá, že se v žádném případě nejedná o koupaliště, ale vodní zdroj a přírodní biotop a vstup do
areálu je na vlastní nebezpečí. I když se jedná o přírodní biotop je zde přísný zákaz koupání psů. Žádáme návštěvníky,
aby návštěvní řád dodržovali.
Součástí úprav nádrže byla také úprava vzhledu okolí, terénní práce a vysetí trávníku, tyto práce bylo provedeny za hojné
pomoci mužské části všech složek v obci. Všem tímto děkujeme za účast. Jako hnojivo při podsevu byl využit kompost
vzniklý na místní komunitní kompostárně.
Tímto, ale práce v areálu víceúčelové nádrže a hřiště nekončí. Do konce roku 2018 bude ještě dokončeno zázemí před víceúčelovou nádrží, které bude sloužit jako sklad vybavení a převlékárny pro oba
objekty, budou zde umístěny rozvody elektřiny a do budoucna možná také občerstvovací koutek. Vybudování zázemí bude podpořeno z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.
Posledním bodem do mozaiky rozsáhlých úpravu areálu v tomto roce bude dokončení rozvodů vody a elektřiny a osvětlení víceúčelového hřiště. Tato část projektu bude podpořena z prostředků Zlínského kraje. Náklady na tuto část by se
měli pohybovat kolem 500 tis. Kč.
O obou akcích se více dozvíte v dalších číslech zpravodaje.
-sf-

Slavnostní otevření pro zkušební provoz proběhne 15. července 2018
Momentky z "brigád" na koupališti
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Momentky z průběhu oprav víceúčelové nádrže
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Foto z průběhu oprav víceúčelové nádrže
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Letní požáry a jak jim předcházet
Léto je již v plném proudu, děti si naplno užívají prázdniny a my se těšíme na zaslouženou dovolenou. I během tohoto
odpočinkového období bychom si však měli dát pozor na mnohá rizika a dodržovat základní pravidla požární bezpečnosti.
Abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku. Letní měsíce patří z pohledu hasičů k velmi rizikovým, co se týče požárů. Hasiči během léta každoročně likvidují více
jak tři tisíce všech požárů. Plameny ničí úrodu, domy, lesy i dopravní prostředky. Nejčastější příčinou letních požárů, ale i
požárů během roku je nedbalost dospělých (např. kouření, zakládání ohňů v přírodě, zanedbání bezpečnostních předpisů, používání otevřeného ohně), a technické závady (jako je vada materiálu, konstrukce), dále pak úmyslné zapálení a hra
dětí s ohněm.
Hra dětí s ohněm
A právě děti, které v letních měsících nejsou „zaneprázdněny“ školou a mají spoustu volného času, způsobí každoročně
desítky požárů. Zvlášť oblíbenou zábavou dětí je tajné kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skočilo tragédií.
Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární ochraně (§78) jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti
v danou chvíli na starosti) povinni dbát o to, aby jejich ratolesti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě
zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše
25 000 korun.
Rozdělávání ohně ve volné přírodě
V létě také mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety, pobývají na chalupách či chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto
příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. I přitom bychom si měli dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může velice snadno
vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Při rozdělávání ohně ve volné přírodě je
nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech!!!!
Pokud se tímto pravidlem neřídíte, může vám být udělena pokuta až do výše 10 000 Kč, v případě požáru pak můžete být
chudší až o 25 000 Kč.
Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti
suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru pak velmi snadno způsobí neštěstí. Každoročně kvůli neopatrnosti lidí vznikají desítky požárů. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i louce nebo na strništi. Za silného větru nebo extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat
vůbec.
Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě bezpečně oddělte ohniště od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné
ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.
Pro zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky (kapaliny) jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a způsobit i vážné popáleniny. Pro podpal jsou samozřejmě zakázány
i všechny uměle vyrobené látky, kvůli ohledu k přírodě bychom neměli pálit ani trávu, nesmí se pálit ani jakékoliv odpady
či materiály obsahující chemické látky. (viz § 3 zákona č. 86/2002 Sb, o ochraně ovzduší) Pokud chystáte velkou vatru,
dejte si pozor, aby polena byla poskládána do stabilní pyramidy (např. pomocí záseků na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň nesmíme ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se oheň vymykal
kontrole. I proto je dobré umístit ohniště blízko vodního zdroje.
Naše odpovědnost však nekončí okamžikem skončení zábavy. Ohniště musí být důkladně uhašeno, buď zalitím vodou,
nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I
ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese do okolí. Každý rok tak musí hasiči mnoho ohnišť dodatečně dohašovat.
Pozor! Zejména půda v jehličnatém lese je z tohoto pohledu velmi riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může
prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště
je nutné alespoň důkladně prolít vodou!
Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru osoby starší 18 let. Zvlášť pozor na sezení a hry v přílišné blízkosti
ohně, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
Grilování
Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující
jiskry například nezapálily suchou trávu. Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně. Pozor na zacházení
s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměr8

ným tlakům, jinak znamenají značné riziko. Pokud plynový spotřebič používáme ve volné přírodě, nesmíme ho ani na
okamžik pustit z dozoru, nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče.
V létě se o dovolených často přemísťujeme na tábořiště i automobily. V těchto případech bychom si měli dát pozor a
neparkovat ve vysoké trávě. Ta totiž velice snadno chytne od našeho po jízdě rozžhaveného katalyzátoru.
Lesní požáry
Léto s sebou přináší i zvýšené riziko vzniku lesních požárů, zejména když panuje suché a teplé počasí. Navíc s příchodem
letních školních prázdnin a dovolených do lesů obvykle zavítá velké množství lidí, kteří díky své nedbalosti riziko ještě
dále zvyšují. V lese se nesmí v žádném případě kouřit, rozdělávat otevřený oheň lze jen na vyhrazených místech.
V případě porušení tohoto striktního zákazu mohou provinilci dostat pokutu až do výše 10 000 Kč, pokud dojde k požáru
a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít
těžkou hasičskou techniku. Navíc je mnohdy chování ohně v lese nevyzpytatelné a podobné zásahy si obvykle vyžádají
povolání většího množství požárních jednotek.
Hasiči všem přejí klidné léto bez požárů.

-os-

Zprávy mladých hasičů
Železný hasič a Velká uzlovací soutěž
24. března 2018 se na Petrůvce konala soutěž, která nese název Železný hasič. Soutěží se celkem v šesti disciplínách, a to
v převalování pneumatiky, vynášení hadic do prvního patra, smotání hadice, střelbě ze vzduchovky, uzlování a určení
topografických značek.
Z každého sboru se soutěže může zúčastnit vždy jedno družstvo mladších žáků a jedno starších, přičemž každé družstvo
vyšle maximálně dva zástupce, kteří budou reprezentovat celé družstvo. Za mladší žáky nás reprezentovali Ondra Viceník
a Maťa Boráň, za starší Tom Viceník a Dave Pika. Nejúspěšnější z nás byl Maťa Boráň, který skončil a 3. místě a zaslouženě si domů přivezl pohár. Ondra Viceník skončil na 5. místě, Tom Viceník na 6. místě a Dave Pika na 10. místě.
Na druhý den 25. března se konala v Březůvkách Velká uzlovací soutěž, které se účastní mladí hasiči z celého okresu. Rudimov zde reprezentovali Tom Viceník a Lucka Hájková.

Slavičínský plamínek
Jako každý rok, i letos se konal další ročník Slavičínského plamínku. Soutěž se konala 12. 5. 2018 v ARMY parku ve Slavičíně a děti soutěžily v pěti disciplínách – požární útok, štafeta dvojic, určování topografických značek, střelba ze vzduchovky a překonání překážky po vodorovném laně.
Rudimov reprezentovala tři družstva, jedno družstvo starších žáků a dvě družstva mladších. Starší žáci soutěž vyhráli.
Mladší „áčko“ se umístilo na parádním 2. místě a „béčko“ na krásném 4. místě. Velkou pochvalu si zaslouží naši noví mladí hasiči Adámek Jonášek, Terezka a Honzík Žákovi, pro které tato soutěž byla první a hned krásné umístění, vždyť k poháru jim chyběl opravdu jen kousek.
Domů jsme tedy přivezli nejen další dva poháry do naší početné sbírky, ale také i spoustu sladkostí a zážitků.

Okrsková soutěž
26. května 2018 se konala každoroční soutěž 15. okrsku. Dopoledne závodili starší a mladší žáci, odpoledne muži a ženy. Mladí
hasiči soutěžili ve dvou disciplínách – požárním útoku a štafetě
dvojic.
Mladší žáci figurovali po první disciplíně, štafetě dvojic, na prvním místě a starší na druhém, hned za Lipovou. Mladší žáci bohužel první místo po štafetě neudrželi a skončili nakonec druzí,
hned za Slavičínem, který dokázal po dvou letech druhých míst
naše mladší žáky porazit. Mladším se tedy hattrick nepovedl. Ale
co se nepovedlo mladším, povedlo se starším, kteří druhým nejrychlejším útokem dokázali Lipovou porazit a dovršili tak své třetí
vítězství v řadě na okrskovém kole.
-ba-

Poděkování: Chtěli bychom moc pochválit všechny mladé hasiče, kterým se neustále daří plnit police poháry v hasičské
klubovně. Svědčí to o jejich pilné přípravě a zapálení, které do „hasičiny“ mají. Dále chceme moc poděkovat Josefu a
Věrce Pláškovým, Jiřímu a Lence Perničkovým a Vojtěchu Krahulovi za pomoc při organizaci tréninků a soutěží. Velké díky
patří taky Josefu a Romaně Hrazdírovým a Pavlu a Martě Krahulovým za finanční podporu a všem, kteří jakkoliv pomáhají
a přispívají k výchově budoucí hasičské generace.
-ba9

Okénko knihovny Rudimov
Velikonoční tvoření
Velikonoční tvoření se konalo 18.3. 2018
v prostorách obecního úřadu. Vytvářeli jsme
papírové kytičky k zavěšení na dveře,
kohoutky z kartonu na vajíčka , strakaté
slepičky z vyfouklých vajíček a rolované
kytičky. Pro menší děti byly připraveny
omalovánky nebo beránek, na kterého si
mohly lepit kousky papírového kapesníku jako
vlnu. Děti i dospělí byli moc šikovní . Materiál i
občerstvení poskytl OÚ.

-Md-

Vyhlášení výsledků dětské čtenářské soutěže 2018
Od ledna do března 2018 probíhala v knihovně čtenářská soutěž pro děti. Vyhlášení výsledků čtenářské soutěže proběhlo
7. 4. 2018 v prostorách OÚ, kde byl zároveň po skončení vyhlášení pro děti připraven karneval. Čtenářskou soutěž dokončilo 15 dětí. Děti byly rozděleny do tří kategorií. Ve třetí kategorii soutěžily děti v týmu aby pomáhaly začínajícím čtenářům. Musím říct, že kdybych mohla tak dám první ceny úplně všem. Hlavní cenou pro všechny kategorie byla společenská hra , na druhých místech děti dostaly cestovní hru Kris-kros a na třetích místech knížku „Skládáme origami“. Každý
ze zúčastněný dostal sladkou medaili a diplom.
Výsledky čtenářské soutěže
Kategorie mladší:
1. Kratěna Jakub 35 knih
2. Tereza Žáková 34 knih
3. Stella Raschmannová 31 knih

Kategorie starší:
1. Veronika Krahulová 19 knih
2. Lucie Hájková 18 knih
3. Matěj Boráň 8 knih

Kategorie tým:
1. Eliška a Veronika Bártovi, Nela a Patrik Lukášovi 39 knih
2. Tereza a Kateřina Pláškovi 7 knih

Dětský karneval
Tak jako každý rok byl v zasedací místnosti obecního úřadu i letos připraven karneval pro děti se spoustou her a sladkostí. Děti přišly v
krásných
kostýmech a
všechny se
s chutí pustily do hraní a
soutěžení.
Zahrály
si
židličkovou ,
zabalily se do toaletního papíru jako mumie, zaběhaly si při
oblíbené hře „ Hoří ! „ a zahrály si spoustu dalších her. Taky byl
čas si zatančit, zasypat se konfetami a pořádně zapískat na
frkačku. Za svou šikovnost a nadšení byli všichni odměněni
sladkostmi.
-md10

Posezení u kafíčka - tentokrát na téma Osudové osmičky s vedoucím muzea Bojkovice panem Mgr. Tomášem Hamrlíkem.
V sobotu 28.4.2018 k nám zavítal pan Mgr. Tomáš Hamrlík vedoucí muzea Bojkovice aby nás
seznámil s letopočty končícími osmičkou, které významným způsobem ovlivnily dějiny Československa. Posezení bylo velmi zajímavé a poučné. Součástí posezení byla i diskuze hostů,
kteří vyprávěli vlastní zážitky z posledního prezentovaného období.

Plán akcí knihovny do konce roku :




říjen - Lampionový průvod a dobrodružná hra s knihou PAX
18. listopadu - Posezení u Kafíčka tentokrát na téma Bojkovsko
2. prosince - Vánoční tvoření

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY RUDIMOV
Červenec 2018:pondělí 16:30 – 19:00 a čtvrtek 16:30 – 19:00
Srpen 2018:
pondělí 16:30 - 19:00
- KnihovniceWebové stránky najdete na: http://rudimov.knihovna.info

Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody
Měsíc červen patří v myslivosti a ochraně přírody mezi nejvýznamnější měsíce celého roku snad právě proto, že na svět přichází nejvíce mláďat naší pernaté i srstnaté
zvěře.
Dovolte mně proto, abych se krátce ohlédl za právě uplynulým měsícem. Myslivost
je často neprávem spojována pouze s lovem zvěře. Hlavní náplň myslivosti však
naopak tvoří celoroční péče o zvěř. Právě v měsíci červnu se starost myslivců zaměřuje na ochranu mláďat zvěře. V naší honitbě se to týká především srnčat a jejich
ochrany při senoseči, neboť ztráty při sklizni pícnin patří kromě jiných mezi významné faktory způsobující pokles stavů srnčí zvěře. Dnešní žací soupravy používané při senoseči mají široký záběr a
vzhledem k tomu, že se pohybují velkou rychlostí, mají srnčata jen malou šanci na útěk a záchranu před žací lištou. Proto
myslivci už tradičně před samotnou senosečí procházejí louky a za pomoci psů vyhledávají srnčata a odnášejí je z ohrožených míst. Novějším způsobem ochrany je použití
speciálních plašících zařízení, která mají za úkol vytlačit zvěř z ohrožených ploch. Možná někteří z vás při večerní procházce zahlédli na loukách kolem naší vesnice modré
blikající světélko a zaslechli nepříjemný pískavý zvuk. Jedná se o plašič zvěře, který
kombinuje světelné a zvukové signály, jež trvají několik minut a opět se aktivují asi v
půlhodinových intervalech. Srny jsou těmito signály zneklidňovány a odvádějí pak srnčata do bezpečí. Plašiče umísťujeme na louky vždy navečer před senosečí, aby si na ně
srnčí zvěř nestačila zvyknout a to vždy po dohodě s místními farmáři. Způsob této
ochrany jsme vyzkoušeli už v mninulém roce a po dobrých zkušenostech jsme v letošním roce pořídili další plašiče, a to za finanční podpory farmy Žák a také obce Rudimov.
Jsme si vědomi, že základem pro co nejnižší ztráty na mladé zvěři při senoseči, je dobrá
spolupráce nás myslivců a místních zemědělců.
Na ochranu mláďat zvěře bychom však měli pamatovat nejenom při senoseči, ale třeba
i při procházkách krajinou. Pokud na louce objevíme srnče, které se nám zdá opuštěné,
nikdy na něj nesaháme, neboť srna, která je někde na blízku, by se k němu díky našemu
pachu už nevrátila a srnče tak odsoudíme k zániku.
Ing. Pavel Fryzelka , předseda MS Rudimov
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SK Rudimov 1936, z. s.
Zdravím všechny fotbalové i nefotbalové příznivce. Tak jsme se opět udrželi a 12. srpna 2018 začínáme již šestou sezónu
ve III. třídě okresní soutěže. S počtem 35 bodů a devátým místem jsme dosáhli stejného výsledku jako v sezóně
2014/2015. Zatím nejlepšího umístění jsme dosáhli hned v úvodní sezóně 2013/2014, kde jsme skončili na sedmém místě, ale rovněž s 35 body. Tak uvidíme, jak se nám povede v další sezóně, jestli již nepřekonáme pětatřiceti bodovou hranici. Hlavním cílem ale bude určitě záchrana. On už nám totiž kádr trošku stárne a průměrný věk aktivních hráčů je 34,2
roku.
Dále bych vás všechny chtěl pozvat na tradiční „Sportovní víkend s SK Rudimov 1936“. V sobotu 7. 7. 2018 budeme na
výletišti pořádat od 15:00 hodin dětský sportovní den a od 20:00 hodin tradiční zábavu se skupinou FREEDOM RIDGE.
Bližší informace budou na plakátech.
Děkujeme všem příznivcům za podporu ve fotbalovém ročníku 2017/2018 a těšíme se s vámi na viděnou v nové sezóně,
která startuje 12. 8. 2018.
-DP-

TABULKA na konci sezóny 2017/2018
1. Slopné

26 20 0 6

113:50 59

2. Biskupice

26 19 0 7

96:51

54

3. Velký Ořechov

26 17 0 9

94:55

50

4. Vysoké Pole

26 16 0 10

67:41

49

5. Březůvky

26 16 0 10

63:50

47

6. Bratřejov

26 15 0 11

89:56

45

7. Štítná n/Vl. B

26 13 0 13

71:82

41

8. Vizovice

26 13 0 13

61:83

36

9. Rudimov
10. Bohuslavice n/Vl.

26 11 0 15 62:76
26 11 0 15 43:58

35
33

11. Nedašov B

26

9 0 17

67:77

31

12. Šanov

26

8 0 18

46:80

25

13. Drnovice

26

8 0 18

40:69

24

14. Loučka

26

6 0 20 31:115 17

STŘELCI SK Rudimov 2017/2018:
Filip Macek
Matěj Pavelka
Juraj Sokolovič
Radek Bartoš
Jan Skočovský
Jiří Neuman
Juraj Golecký

24
5
5
4
3
3
3

Patrik Červeňan
Zbyněk Trllo
Zdeněk Otava
Pavel Bartoň
Štěpán Králík
Ondřej Dobrotka
Tomáš Bárta

3
2
2
2
1
1
1

Plán akcí do konce roku 2018









7. 7. SK Rudimov 1936 - dětský sportovní den a taneční zábava
15.7. slavnostní otevření víceúčelové nádrže pro zkušební provoz
22.7. divadelní představení Jméno
28.7. Myslivecké odpoledne pro děti a taneční zábava
říjen lampionový průvod
18.11. Posezení u Kafíčka tentokrát na téma Bojkovsko
8. 12. rozsvícení vánočního stromu (možná změna termínu)
akce možné - zábava na ukončení léta, oslavy 100 let ČSR
Další číslo zpravodaje vyjde konec roku 2018. 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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