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Foto: Přehánění ovcí v obci 2. 1. 2011

Velikonoce

8.5.2011,

Předjaří nás hezky nalákalo,
jaro předvádí své čáry.
Sluníčko už zase přitopilo,
a nabízí nám své jarní dary.
Nejen v květech a barvách,
je jeho živoucí krása.
Co zrozeno nového života,
nad nímž člověk i příroda jásá.
Žluťoučká kuřátka v travičce,
kvočna je do houfu shání.
Beránek s kůzlátkem dovádí,
ovečka je před úrazem brání.
Ze stráně od vonného lesa,
velikonoční zajíček peláší.
Nůši vajíček malovaných
k letošním velikonocům přináší.
A velikonoce k jaru přece patří,
jsou to ty nádherné svátky jara.
Honička s pomlázkou vrbovou
i vodní polejvačka, je hodně stará.

to je den, na který připadá svátek
Den matek. A tak všem maminkám
přejeme vše nejlepší.
Nebýt mámy, co by z nás bylo? Chodili bychom venku bez bundy a bez
čepice, šilhali bychom hlady, neměli,
co čistého na sebe, věčně něco ztráceli a nikdy nenašli. Komu bychom
ukazovali rozbité koleno, žalovali na
sourozence nebo kamarády? Kam
bychom se chodívali vyplakat nebo
si postěžovat, jak je ten život nespravedlivý? I když si mámy nikdy
neodpustí větu: „Já jsem ti to říkala.“,
je to prostě nepostradatelná osoba v
našem životě, která se o nás stará od
samého narození a starat se nepřestane, i když už jsme dospělí a máme
své vlastní rodiny.
Proto Vám, maminkám, ať starým
nebo mladým, přejeme ten nejbáječnější, nejkrásnější a nejkouzelnější
Den matek.

Termín svozu komunálního odpadu v roce 2011
Plasty: 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 24.5., 21.6
Popelnice každý sudý týden
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Zprávy z Obce
Zastupitelstvo obce Rudimov na svých zasedání konaných ve dnech 19.1.2011, 9.2.2011, 24.2.2011 a 9.3.2011
SCHVÁLILO
•

Návrh plánu obnovy venkova na období
• opravu příjezdové komunikace k domům
2011-2015
č.p. 35, 62, 87, 90 a 108 vyfrézovanou drtí,
která bude dodána firmou Valašskoklo• Podání nabídky na základě zveřejnění
boucké služby s.r.o. Za cenu cca 250 Kč/t
•
Oznámení o výběrovém řízení č.
vč. DPH a 29 Kč/km vč. DPH.
BZL/3/2011, které vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor
• v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
Odloučeného pracoviště Zlín pro odkoupe•
zřízení) ve znění pozdějších předpisů a
ní nemovitosti č.p. 79 , včetně stavební
parc. č. 71/2 a pozemkové parc. č. 97/2
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a
v k.ú. Rudimov za cenu 66 000 Kč
stavebním řádu (stavební zákon) zadání
• Schválilo prodej parcel parc.č. 2155/1 pís.e
územního plánu jako závazný podklad pro
(86 m2),1887 pís.c (32 m2), 2142/1 pís.b
zpracování návrhu územního plánu.
(72 m2),2142/1 pís. f (18 m2) a 1904/1 pís.
• nákup počítačového softwaru na OÚ pro
a (7 m2) v k.ú. Rudimov dle přiloženého
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geomet. plánu za cenu 15 Kč/m .
zabezpečení a zefektivnění práce v ceně
15 000,- Kč.
• Přijetí dvou pracovníků z Úřadu práce na
• rozpočet obce:
•
veřejně prospěšné práce v obci.
příjmy
3 136 000,-Kč
• nabídku firmy Geofacor Ing. Radim Holevýdaje
3 964 000,-Kč
ček, na vypracování pasportu místních koschodek v rozpočtu bude pokryt ze zůstatmunikací k. ú. Rudimov za cenu 6000,- Kč
•
ku na běžném účtu.
v. č. DPH.
Stav na bankovních účtech k 3l.12. 2010
POVĚŘILO:
cel. 828 048,-Kč
• starostu obce Ing. Stanislava France zajistit u pořizovatele – MěstPředpokládanou finan. dotaci 951 tis. Kč (stavba obchodu) v květnu
ského úřadu Luhačovice – oboru stavebního pořízení návrhu Územ2011
ního plánu Rudimov.
• Vyhlášení výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého
VZALO NA VĚDOMÍ:
rozsahu pro zpracování dokumentace Územního plánu Rudimov.
• Výsledky hospodaření obce za rok 2010
• zprávu bezpečnostní situace v k.ú. Rudimov vypracovanou obvodSchválený rozpočet obce na rok 2010:
ním oddělením PČR Slavičín
Příjmy
2 770 000,-Kč
• vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zadání Územního
Výdaje
3 916 000,-Kč
plánu Rudimov.
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2009
• výsledky výběrového řízení č. BZL/3/2011, které vydal Úřad pro
cel. 1 625 495,-Kč
zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučeného praSkutečné příjmy a výdaje obce za rok 2010:
coviště Zlín pro odkoupení nemovitosti č.p. 79 , včetně stavební
Příjmy
3 276 904,-Kč
parc. č. 71/2 a pozemkové parc. č. 97/2 v k.ú. Rudimov.
Výdaje
4 074 351,-Kč
Vypracování a podání žádosti o dotaci ze
Zlínského kraje na rekonstrukci havarijního
stavu veřejného osvětlení.
Vypracování a podání žádosti o dotaci
z programu „Strom života“ na obnovu zeleně v obci.
Na základě žádostí poskytnutí finančních
příspěvků těmto organizacím:
TJ Sokol Rudimov - 25 000,- Kč
MS Rudimov - 4 000,- Kč
Český svaz včelařů - 4 000,- Kč
SH ČMS - OSH Zlín - 1 000,- Kč
Finanční částku 5 000,-Kč pro mladé hasiče
obce Rudimov, která bude zahrnuta do
jednotlivých položek potřebných pro SDH
navrhovaného rozpočtu obce na r. 2011
Návrh smlouvy o poskytování služeb a
zprostředkování dle zákona číslo 513/1991
Sb. s firmou Lesy Komňa, s.r.o.,
Nákup hracího stolu na stolní tenis Insport-line TOP za cenu 7000,- Kč

•

Kmetiněveská výzva
Vážení spoluobčané,
jistě je Vám znám tragický případ z obce Kmetiněves (brutální trestní čin, který byl v Kmetiněvsi spáchán před 6 lety – brutální vražda 13 leté dívky, jíž spáchal její stejně starý spolužák). Občané této obce a pan starosta se ve snaze vyvolat hlubokou společenskou diskuzi obracejí na všechny občany České republiky s prosbou o podporu jejich výzvy, která se zabývá
snížením věkové hranice trestní odpovědnosti. Kontakty a další informace najdete na stránkách www.kmetineves.cz.
Abychom Vám usnadnili možnost připojit se k výzvě, jsou archy pro podpis také na obecním úřadě v Rudimově.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY RUDIMOV

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

Úterý 15:30 – 18:00
Pátek 16:30 – 19:00

Pondělí 16:00 – 18:00
Středa 16:00 – 18:00

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakty:
Starosta obce Ing. Stanislav Franc: 739 495 983
Místostarosta obce Ludvík Matula: 739 651 077
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Stolní tenis na obecním úřadě
Investice do volnočasových aktivit mládeže jsou v obci přinejmenším stejně důležité jako vyrovnaný rozpočet, tuto skutečnost si uvědomovalo i minulé zastupitelstvo obce, proto požádalo o grant z nadace Děti-Kultura-Sport na nákup sportovního vybavení ve výši 15 000 Kč, tímto grantem by měl být spolufinancován nákup
stolu a vybavení na stolní tenis, basketbalový koš a míč a volejbalová síť a míč.
Novému zastupitelstvu volnočasové projekty nejsou cizí, i proto hodlá tento grant
využít co nejefektivněji. Nákup stolu a vybavení na stolní tenis je první a nejvýraznější ukrojení z tohoto grantu a další budou v nejbližší době následovat. Vím, že jednotlivé nákupy sportovního vybavení mohly být jistě realizovány dříve, ale neradi bychom nakupovaly stylem „hurá máme peníze“, každý nákup proto chceme
důkladně promyslet a nakoupit opravdu kvalitní věci s rozumem.
Stolní tenis je možné si zahrát na obecním úřadě ve velké zasedací místnosti,
v době úředních hodin obecního úřadu nebo v otevírací dobu obecní knihovny. Pro
sportovce, kteří by si chtěli stolní tenis zahrát mimo vyhrazenou dobu, budou klíče
od obecního úřadu k dispozici u pověřené osoby, těmi jsou Ludvík Matula a Stanislav Franc. Hráč je povinen se zapsat do provozní knihy a řídit se provozním řádem,
který je vyvěšen v místnosti stolního tenisu. K dispozici jsou hráčům čtyři pálky a
sada míčků.
Všem budoucím návštěvníkům stolního tenisu bychom chtěli popřát příjemné
sportovní zážitky a hlavně je poprosili, aby se k vybavení a k místnosti chovali co
neohleduplněji, aby se z požitku této krásné hry mohli těšit i další generace.

TrnkyzatřešněnaKakové
Přesně takto by nazván dotační projekt, který byl vypracován v rámci grantové nadace „Strom života“. Projekt se zaměřoval na výsadbu nové zeleně v naší obci a byl podpořen grantem necelých 20 000 Kč. Cílem tohoto projektu je především
obnova třešňového a zbylé části višňového sadu, ve kterých chceme vysadit nové ovocné stromy a stejně jako v roce 2007
bychom rádi do této činnosti zapojili širokou veřejnost. Jako nové druhy stromů vysadíme třešně, višně, jeřáby, oskeruše,
hrušně a převážnou část trnek. Výsadba stromků proběhne 16. 4. 2011 v 9:30 hodin v Třešňovém sadu. Budeme rádi, když
si uděláte čas a přijdete i se svými ratolestmi zasadit stromek.

Foto z výsadby stromků v roce 2007

Foto z výsadby stromků v roce 2007
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Jak sčítání lidu pomáhá? Přikládám částečný výpis z informačního textu, který byl zaslán panem Ondřejem Kubalou, tiskovým mluvčím projektu sčítání lidu, domů a bytů 2011. Pokud by někdo z vás občanů měl zájem prostudovat celý text je
k dispozici na obecním úřadě nebo je najdete na www.scitani.cz.
Jak tedy například sčítání lidu pomáhá?
či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů eur
Hasiči
z evropské pokladny.
Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky IZS. Poskytují informace, kolik je
Část výnosů z daní, která připadne obcím
v kterém domě bytů, z jakého materiálu jsou domy poMinisterstvo financí využívá data ze sčítání
staveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak
k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne obje dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchracím. Čím více osob je v obci sečteno, tím větší má obec
náři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji
nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují
pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při
podle trvalého bydliště, ale velká část zemí EU už výnozpracování krizových a evakuačních plánů.
sy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště,
tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně,
Povodně
bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni.
Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operaFaktické bydliště
tivních zásazích a evakuacích při všech přírodních
Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy
místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci
živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň
EU české specifikum s velkým problémem – na adrese
trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už
jaké jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny – tedy
jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu
tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí.
Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro staodolat.
rosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně
Školy a školky
v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášePodle dat ze sčítání lze snadno vypočítat, ve kterých loni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol,
kalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti
školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, oba kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude
čanskou vybavenost…
nutná kapacita tříd ve školkách a školách případně, kde
V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle
bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není dobpočtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se
rý nápad školku či školu zavřít.
také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavPéče o seniory
bu kanalizací, opravu silnic apod.
Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity v domovech
Národnostní menšiny
důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro
Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní menšiseniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována
ny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formulářích
nabídka sociálních služeb pro seniory (např. donášky
sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v některé
obědů).
z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10
Nabídka a poptávka na pracovním trhu
% obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O
Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak
obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech příslušje v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou
níků národnostních menšin právo na vícejazyčné názvy
to velmi důležitá data, která firmy kombinují
a označení a obec musí zřídit výbor pro národnostní
s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se rozhomenšiny. Menšiny mají v ČR také právo na užívání jazydují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném
ka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy,
regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
právo na výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní
Peníze z EU
menšiny a další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané
Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělonárodnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při
vat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání
prosazování práv národnostních menšin v ČR.
lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné

POZOR!!
Pokud nemáte přístup k internetu a chtěli byste využít možnosti vyplnění formuláře
on-line, nebo pokud si nevíte rady z vyplněním formulářů. V úřední hodiny na obecním
úřadě vám s tímto problémem pomůžeme.
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Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé
obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00. Sčítací komisaři
začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6.
března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane
zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé, či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března
2011.
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo
v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních
dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.

Sčítání lidu: bezpečnost osobních údajů
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání
lidu má. Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se
účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu, včetně dalších právních norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad
provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání.

Sčítání lidu, domů a bytů – důležité kontakty
Telefon: 800 87 97 02
bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)

e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
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Tříkrálová sbírka 2011
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem Vám.
Štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.

Slova této koledy zněla 8. ledna i v naší obci, když se vydaly dvě skupinky koledníčků na Tříkrálovou koledu. Jak už je to
zvykem každým rokem, Vám spolu s přáním do Nového roku, koledníčci přinesli i požehnání. Chceme vám poděkovat za
vaši štědrost. V naší obci bylo letos vykoledováno 9.500 Kč. Tyto peníze, které jste odevzdali do pokladniček charity, budou
sloužit jako „pomoc lidem v nouzi.“ Díky za to, že i když mnozí nemáte peněz nazbyt, není Vám lhostejný osud těch, kteří
se ocitají v nouzi. Ještě jednou díky!
Chceme poděkovat také ochotným koledníčkům, za jejich zpívání a také těm, kteří jim připravili dobrý oběd.
Ludmila Dulíková a Ludmila Poláčková

Jarní úklid se může prodražit
Březen a Duben 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.
Petr Šála
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Co nového u mladých hasičů??
Rok jsme zahájili dobře. Děti mají za sebou zkoušky odborností. Máme 2 preventisty
a 1 kronikářku. Dále proběhla mezi nimi uzlovací soutěž, ze které pojedou ti nejlepší
na Okresní finále uzlovací soutěže. V dubnu proběhne okresní kolo soutěže „Požární
ochrana očima dětí“, kam budeme posílat 8 obrázků. Do prázdnin nás čeká účast
minimálně na 2 soutěžích, bude to závod požárnické všestrannosti a požární útok.
Pokud by chtěli začít chodit i další děti, tak máme schůzku 15.4. v 17:00 v hasičské
klubovně. Jinak nás uvidíte v akci na soutěži v Rudimově, která bude v květnu.
Jarmila Kubíčková

TJ SOKOL RUDIMOV
Rozlosování jaro 2011
kolo

datum

den

čas

zápas

poznámka

15.
3.4.
NE
10:00
Horní Lhota - RUDIMOV
16.
10.4.
NE
15:30
RUDIMOV - Tichov
17.
17.4.
NE
16:00
Bohuslavice n./Vl. – RUDIMOV
18.
volno
19.
30.4.
SO
16:30
Sehradice „B“ - RUDIMOV
20.
8.5.
NE
16:30
RUDIMOV – Nevšová „B“
21.
15.5.
NE
16:30
RUDIMOV – Dolní Lhota „B“
22.
22.5.
NE
10:00
Jestřabí - RUDIMOV
23.
29.5.
NE
16:30
RUDIMOV – Nedašova Lhota
24.
5.6.
NE
16:30
Petrůvka - RUDIMOV
25.
12.6.
NE
16:30
RUDIMOV – Loučka
26.
19.6.
NE
16:30
Poteč - RUDIMOV
Vážení sportovní příznivci,
na začátku dubna nám začíná jarní část fotbalové sezóny 2010/2011. Všichni jste srdečně zváni na fotbalové zápasy a doufáme, že Vám předvedeme lepší fotbalové zážitky, než tomu bylo v podzimní části sezóny.
V letošním roce TJ Sokol Rudimov oslaví 75. výročí od založení klubu. K tomuto „menšímu“ výročí pro Vás
připravujeme slavnostní sportovní den. Bližší informace o akci a termínu se včas dozvíte z plakátů.
Ještě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na letošních „fašankách“. Všem členům SDH Rudimov, kteří nám pomohli s „putováním“ po obci a za zapůjčení klubovny, Majce Andersové a Evičce Belžíkové za
přípravu výborných míchaných vajíček, rodině Velíkové za polední pohoštění, vynikajícímu harmonikáři Peťovi a
Vám všem občanům za pohoštění, tekuté, peněžní i potravinové dary.
David Poláček

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Honebního společenstva Rudimov upřímně děkuji členům Mysliveckého sdružení Rudimov, kteří již
podruhé uspořádali příjemné posezení s členy honebního
společenstva. Posezení se uskutečnilo koncem měsíce
února, při kterém se podávalo tradiční myslivecké pohoštění. Letos MS Rudimov zajistilo i vystoupení živé hudby,
jenž zvedlo již tak příjemnou náladu. Znovu upřímné díky
Vám všem myslivcům, že začínáte v této složité době
vytvářet příkladnou milou přátelskou atmosféru mezi
Vámi a občany naší obce.

Oznamujeme občanům, že
v průběhu 14. dnů proběhne
v obci úklid zimního posypového materiálu.

Matula Ludvík,
předseda HS Rudimov
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Zapištesidokalendářa
(nebositovystřihněteanaleptenaledničkuabystenezapomělidojít)

Stavjánímája->30.4.2011
OkrskovásůtěžPSvRudimově->21.5.2011
Kácánímája->4.6.2011
Turnajovázábava->2.7.2011
Fotbalovýturnaj->3.7.2011
Mysliveckázábava->16.7.2011(23.7.)
Lebadafestival->29.-30.7.2011
Ukončénízábavovéjsezóny->asi3.9.2011

Rudimovské fašanky, společné foto u „bytovky“

Další číslo zpravodaje výjde 07.2011, uzávěrka bude 07.2011. 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
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