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Hvězdička
Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.

Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.

Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?

Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce.

Sváteční úvodník starosty obce

V

ánoční stromky jsou téměř nazdobené, dárky nachystané, děti natěšené, hospodyňky zkrášlují své
domovy, cukroví voní… Vánoce jsou již za dveřmi a letos by mohly být i zasněžené. Početná část mužské
populace v obci již „netrpělivě očekává“ tradiční hokejové štědrodenní klání, které již probíhá několik let u
koupaliště.
Milí spoluobčané, rád bych Vám všem popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků, příjemné chvíle strávené
s rodinou v tyto sváteční dny a pohodový vstup do Nového roku 2011, který bude korunován ohňostrojem a
setkáním u Vánočního stromu.
Ing. Stanislav Franc
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Zprávy z Obce
Zastupitelstvo obce Rudimov na svých zasedání konaných ve dnech 21.9.2010, 24.11.2010, 15.12.2010:
SCHVÁLILO:
•

•

a Obcí Rudimov zastoupenou
Smlouvu s p. Gottfriedem Jiřím,
starostou obce Ing. Stanislavem
bytem Petrůvka č.p. 95 na zimní
údržbu v obci.
Francem. Předmětem smlouvy je
•
• Do pronájmu obchodu nového
vybudování inženýrských sítí Obcí
nájemce na základě nabídky a to
Rudimov v trati „Záploští“ na
pana Ladislava Hnilo.
základě územního plánu obce pro
vydání územního rozhodnutí pro
• Odkoupení části vybavení obecního
novostavbu žadatele.
•
obchodu ve finanční výši 36 120,Kč včetně DPH.
• Počet informačních tabulí
v katastru obce Rudimov v rámci
•
• Výše odměny pro neuvolněné
projektu MAS Luhačovické zálesí.
členy zastupitelstva obce dle
přílohy č. 1 k nařízení vlády č.
• Obecně závaznou vyhlášku obce
37/2003 Sb., a dle zákona
Rudimov č. 1/2010 o místním
č.20/2009., s platností od 1.12.
poplatku za provoz systému
•
2010
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
• Pořízení územního plánu obce
komunálních odpadů.
Rudimov dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších
• Smlouvu o dílo s panem Pavlem
•
předpisů a zákon č. 183/2006 Sb.,
Mrázkem na posypové a jiné
o územním plánování a stavebním
pomocné zimní práce.
řádu ve znění pozdějších předpisů
pro katastrální území Rudimov.
• Plánovací smlouvu mezi
žadatelem panem Ondřejem Šálou,
• Udělení grantu z nadace Děti-Kultura-Sport na nákup
POVĚŘILO:
sportovního vybavení pro spolek Klubíčko ve výši
• Zástupce starosty pana Ludvíka Matulu zastupitelem
15 000,-Kč.
pro pořizování územního plánu obce.
• Výpověď z nájmu od paní Moniky Hubíkové, na základě
• Zástupce starosty pana Ludvíka Matulu jako zástupce
nájemní smlouvy č.1/2010.
obce pro honební společenství.
•
Zprávu o činnosti lesního hospodářství v katastru obce
VZALO NA VĚDOMÍ:
Rudimov, kterou přednesl obecní hajný pan Miroslav
• žádost o dobudování zpevněné přístupové cesty
Mikulec.
k domu č.p. 55.
Opravu místní komunikace v areálu
bývalého statku a v místní části
Kaková
Odkoupení pozemku od pana
Františka Marianovského parc.č.
317/5 k.ú. Rudimov o výměře 536
m2 za cenu 25,-Kč/m2
Poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5000,-Kč Nemocnici Slavičín
Zakoupení trojdílného hliníkového
žebříku za cenu 7 500,-Kč v celkové
délce 10,34 m, pro SDH Rudimov a
jiné potřeby v obci.
Zvýšení odměny pro knihovnici
z důvodu navýšení půjčovní doby
v knihovně s platností od
1.12.2010.
Přerušení smluvního díla s firmou
AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00
Brno, a to po dokončení bodu 2 tj.
dokumentace k územnímu řízení
(DUR) na opravu malé vodní
nádrže „Splavu“ dle „Smlouvy o
dílo“ ze dne 30. 8. 2010.

Výsledky voleb
Na základě voleb do obecního zastupitelstva konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 bylo zvoleno sedmičlenné
zastupitelstvo obce v tomto složení:
1. Viceník Petr
SNK
108 hlasů
2. Franc Stanislav Ing.
SNK
103 hlasů
3. Šála Ondřej
SNK
102 hlasů
4. Matula Ludvík
KDU-ČSL
84 hlasů
5. Boráň Pavel
KDU-ČSL
84 hlasů
6. Franc Stanislav
KDU-ČSL
80 hlasů
7. Kubíčková Jarmila
SNK
77 hlasů
Na ustavující schůzi zastupitelstva obce konané dne 13. 11. 2010 složili nově zvolení zastupitelé slib zastupitele obce a byl
zvolen neuvolněný starosta obce pan Ing. Stanislav Franc a uvolněný místostarosta obce pan Ludvík Matula.
Na této schůzi složila paní Jarmila Kubíčková svůj mandát, místo ní se sedmým zastupitelem obce stal 1. náhradník strany
nezávislých kandidátů pan David Poláček. Tímto bych chtěl poděkovat jménem celého zastupitelstva obce paní Kubíčkové,
za její dlouholetou aktivní činnost v obci a do další práce jí přeji mnoho štěstí a úspěchů.

Kontakty:
Starosta obce Ing. Stanislav Franc: 739 495 983
Místostarosta obce Ludvík Matula: 739 651 077
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Termín svozu komunálního odpadu v roce
2011
Plasty: 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 24.5., 21.6
Popelnice každý sudý týden

Prosíme všechny občany Rudimova, aby
v zimním období parkovali svoje auta tak, aby
nebránili průjezdu vozidel zimní údržby.

Děkujeme
zastupitelstvo Obce Rudimov

Poplatek za svoz odpadu v roce 2011
Obecní zastupitelstvo na své schůzi dne 15.12.2010 schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2011.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v území
obce. Za domácnost může být poplatek odváděn společným
zástupcem. Dále poplatníkem je Fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba, má-li v této stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně a to ve
výši odpovídajícího poplatku za jednu fyzickou osobu.
Celková sazba činí 350,- Kč.
Termín splatnosti poplatku je 30.4.2011.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které v roce 2011
nedosáhly věku 6 let, nebo se prokazatelně nezdržují v obci.

Poplatek bude snížen o 25% osobám, které v roce 2011
dosáhly věku 80 let, osobám, které jsou držitely průkazu
ZTP, nebo ZTP-P. Poplatek bude snížen o 20% osobám, které
musí převážet sběrnou nádobu na místo určení k nakládání
do svozného vozidla (16, 24, 60, 72, 74, 100). Poplatek bude
snížen o 15% osobám, které mají zavedeno ekologické
topení. Osobám, kterých se týká více osvobození zároveň
(např. 80 let + ZTP ) se uzná pouze jedno osvobození od
poplatku.
Zvýšení sazby poplatku je dáno celkovým zvýšením nákladů
na svoz komunálního odpadu. V novém roce bude také
zavedena evidence odebírání plastových pytlů (žluté,
oranžové) a známek na popelnice z důvodů vypracování
statistiky odběru.
Ondřej Šála

Objednávka Slavičínského zpravodaje
Pokud máte zájem odebírat Slavičínský zpravodaj na rok 2011, přihlaste se na Obecním úřadě osobně nebo
prostřednictvím mailu do 31.12.2011. Přihlášku můžete poslat na rudimov@seznam.cz .
Cena předplatného zůstane stejná, 9,-Kč za 1ks, tedy 108,-Kč na celý rok.

Pozor na podvodníky a zloděje
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevpouštějte do svého domova nikoho, koho neznáte.
Zamykejte i přes den hlavní dveře stejně jako zadní vchody.
Nevydávejte finanční hotovost jakýmkoliv kontrolorům.
Nevpouštějte do domu lidi, kteří Vám nabízejí různé zboží.
Neplaťte za nikoho dluhy, či pohledávky bez předchozího ověřování.
Vrácení záloh za služby (vody, elektřina, plyn, daně) se nevyplácí v hotovosti.
Zapamatujte si, co nejvíce detailů o cizích lidech, které vpustíte do své domácnosti.
Nepřechovávejte doma větší finanční hotovost.

Máte-li podezření, že se děje cokoliv divného,
zavolejte okamžitě linku PČR 158!




OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY RUDIMOV

Úterý 15:30 – 18:00
Pátek 16:30 – 19:00
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Zprávy o kroužku Mladých hasičů
Ještě se vrátím zpět k jedné soutěži. Dne 16. října se
družstvo starších žáků poprvé zúčastnilo podzimní části
Okresního kola hry Plamen 2010/2011 v Závodu
požárnické všestrannosti v Loučce. Asi se ptáte, co to je?
Za našich mladších let se tomu říkalo branný závod.
Závodu se zúčastnilo 5-ti členné družstvo (kdyby bylo
v družstvu celkem 10 dětí, tak mohly soutěžit 2 družstva
a počítal by se jim ten lepší čas). Barča, Kryštof, Rostík,
Sabča a Míša Chytrý. Děcka zde soutěžily ve střelbě ze vzduchovky, v topografii
– zorientování mapy, určení azimutu a pojmenování vylosované topografické
značky, v uzlování, v základech první pomoci, v požární ochraně – určit čím se
co může a nemůže hasit, a jako poslední měli překonání překážky po
vodorovném laně. Jednomu družstvu trvalo zhruba půl hodiny, než zdolalo
celou trasu. Byla to pro nás jedna z nejdelších půlhodin, protože děcka pořádně
nevěděly, do čeho jdou. Jediné, co jsme mohli osobně sledovat, byla střelba ze
vzduchovky, protože na trasu jsme jinak nemohli. Doběhli udýchaní a zničení,
ale hlavně plni nových dojmů. Počasí ten den nebylo také nic moc, protože
přeprchalo a byla zima. Na výsledky jsme nečekali, ty byly až večer na
internetu. Děcka měli úspěch, z 26 družstev skončily 15.. Tímto se zapojily do
roční hry PLAMEN, která končí až příští rok na podzim.

Poslední
roce

schůzka

v tomto

Připomínám, že poslední schůzka
Mladých hasičů se koná v pondělí
27. 12. 2010 v klubovně u OÚ v 15:00.
Pokud by rodiče měli zájem přihlásit své
děti, které ještě do kroužku nechodí a
chodit by chtěly, tak je v tento den rádi
uvítáme. Kdo jste ještě neviděli nové
dresy, tak je přinesu na tuto schůzku s
sebou. Chtěla bych poprosit rodiče, aby
nám vždy nahlásili, když děti nepřijdou
do kroužku. My za ně po dobu kroužku
zodpovídáme, tak je nutné, abychom to
předem věděli. Děkuji za pochopení.
Ještě bych chtěla poprosit o včasné
chození
na schůzky, protože když
někam chceme jít, tak se pak zbytečně
zdržujeme.
Kontakty na nás 775574073-Jarka,
731822358-Majka.

„Požární ochrana očima dětí“ pro rok 2011
SDH Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo soutěž, které by jsme se chtěli zúčastnit. Už jsem to děckám, které byly na poslední
schůzce, říkala. Tímto bych chtěla poprosit i rodiče, aby nám s touto soutěží pomohli. Jedná se nám hlavně o to, aby je
v této soutěži podpořili.
Podmínky soutěže:
Soutěž je organizována pro zařízení:
- školská - mateřské školy, základní školy, speciální školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnasia, střední
školy, učiliště
- mimoškolská - DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.
Soutěž má dvě části a probíhá v několika věkových kategoriích.

ČÁST VÝTVARNÁ:

ČÁST LITERÁRNÍ:
poř. kategorie
I.

L1

II.

L2

III.

IV.

L3

L4

určeno pro
žáci 3. – 5. ročníku ZŠ
žáci 6. - 7. ročníku ZŠ a 1. – 2. ročníku
osmiletých gymnázií (prima, sekunda)
žáci 8. - 9. ročníku ZŠ a 3. - 4. ročníku
osmiletých gymnázií
1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií,
(tercie, kvarta)
studenti 5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií,
3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií,
1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií,
(kvinta – oktáva)
SŠ a OU

poř.

kategorie

určeno pro

I.

M1

II.

M2

III.

ZŠ 1

žáci 1.- 2. ročníku ZŠ

IV.

ZŠ 2

V.

ZŠ 3

VI.

ZŠ 4

VII.

K1

žáci 3. - 5. ročníku ZŠ
žáci 6.- 7. ročníku ZŠ
1. - 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima,
sekunda)
žáci
8. - 9. ročníku ZŠ
3. - 4. ročníku osmiletých gymnasií
1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií,
(tercie, kvarta)
studenti
5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií
3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií
1. - 4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta
– oktáva)
SŠ a OU

VIII.

K2

mladší děti (do 5 let – v roce 2011 dovrší 5
let) – mateřské školy
starší děti (od 5 let do ukončení docházky
v MŠ - v roce 2011
dovrší 6 a více let ) - mateřské školy

pro děti a mládež s více tělesnými vadami
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Obsahové zaměření:
-

-

vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady
nedbalostního jednání a nepozornosti při
manipulaci s ohněm, hořlavinami a pod.,
nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky,
s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách,
živelních pohromách a ochraně životního prostředí,
zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti
mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se
zaměřením na požární tématiku.

Hodnocení soutěžních prací.
1) základní kolo (ve škole, v DDM, v družstvu MH apod. )
2) okresní kolo (nebo městské kolo u statutárních měst)
3) krajské kolo + hl.m.Praha
4) republikové kolo

U nás v Rudimově se práce odevzdávají do 31. 1. 2011 a do 11. 4. se zhodnotí a vyberou
se tři nejlepší práce z každé kategorie.
Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :
1)
označením kategorie (písmeno + číslo)
2)
jménem a příjmením autora
3)
úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu
4)
názvem školy nebo SDH, třídou a adresou školy nebo SDH, popř. telefonním číslem a kontaktní osobou.
Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty výkresů max. A3 tj. 30 x 42 cm, u literární části max. 4 stránky
formátu A4. Věříme, že se všichni členové zúčastní a týká se to i případných nových členů. Každého účastníka odměna
nemine.

Co nás čeká v příštím roce?
Samozřejmě výše uvedená soutěž. V únoru nás čeká soutěž v uzlování, kdy toto první kolo proběhne mezi děckama
v kroužku a do Velké uzlovací soutěže postoupí 2-3 nejlepší z každé kategorie. Tato Velká uzlovací soutěž proběhne 27. 3.
2011 (místo ještě není upřesněno). Dále nás čekají, teda některé děti, zkoušky
k získání odznaků odborností a specializací. Děti můžou postupně získat tyto odznaky:
Preventista – junior, Strojník – junior, Kronikář, Preventista, Strojník, Cvičitel,
Instruktor, Velitel. Samozřejmostí budou soutěže v požárním útoku a štafety. Neměl
by chybět zase nějaký ten výlet, exkurze a vycházky.
Co říct závěrem? Děkuji všem, kteří mě a Majce s činností kroužku pomáhají, rodičům
dětí, členům SDH Rudimov pod vedením Petra Šály, našim řidičům Bobovi Andersovi
a Zdeňkovi Kubíčkovi, Martinu Chytrému, který nám pomáhal při soutěžích
v požárním útoku, také Obecnímu úřadu za částečnou finanční podporu.
Přeji všem do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a rodinné
pohody.
Jarmila Kubíčková

Slovo starosty SDH Rudimov
Jsem rád, že se po mnoha letech podařila obnovit činnost Mladých hasičů
v našem sboru. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o Mladé hasiče ve svém
osobním volnu starají a hlavně vedoucím Jarce Kubíčkové a Majce Andersové
za jejich aktivní přístup. Po dlouhých letech máme ve sboru dvě hasičky. Věřím,
že vydrží elán jak vedoucím, tak i Mladým hasičům a že si mezi hasiče najdou
cestu i další děti. Taky chci poděkovat všem hasičům, kteří se podílejí na
přípravách dalších aktivit sboru (stavění a kácení máje, Kateřinská zábava,
Pohárová soutěž v hasičském sportu na Kochavci, fašanky).
Příští rok náš sbor čeká organizace dvou významných akcí. V lednu budeme
pořádat Výroční valnou hromadu XV. Okrsku, na kterou se sjedou zástupci
z každého sboru a starostové samostatných obcí. V květnu se uskuteční na
hřišti Na Jankulce okrskové kolo v požárním sportu.
Na závěr bych Vám všem popřál do Nového roku 2011 hodně zdraví a úspěchů
v práci i v osobním životě.
starosta SDH Rudimov Petr Šála
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Halloweenská párty

Klubíčko v roce 2011

V listopadu jsme pro děti připravili Halloweenskou párty spojenou
s lampionovým průvodem a soutěží o nejlepšího dýňového strašáka –
dýňáka. S lampionového průvodu byly děti nadšené. Oči jim svítily
radostí víc než lampiony. Průvod vyrazil od obecního úřadu, prošel obcí
k hospodě u Plášků, kde se otočil a zamířil zpět. Po návratu si všichni
prohlédli vystavené dýňaky a zapojili se do hlasování o toho nejlepšího. A
nebylo to vůbec snadné. Dýňáci byly skvělí a děti (i rodiče) si daly moc
záležet, aby zrovna ten jejich byl nejstrašidelnější, nebo nejzábavnější. A
pak už začala párty. Některé děti byly ve strašidelných kostýmech, jak už
k Hallloweenu patří. Děti soutěžily, tančily a řádily. Pro rodiče byl
připraven „svařák“ a s ostatním občerstvením nám pomohli hasiči.
Myslím, že párty se opravdu vydařila a určitě si ji příští rok zopakujeme.

V dalším roce budeme pokračovat v akcích
pro děti. V lednu, hned jak bude příznivé
zimní počasí, bude Sněžná jízda. Tak už teď
si můžete chystat originální sjezdové
prostředky. Na začátek února chystáme už
pátý Dětský karneval. Další plánované akce
budou zveřejněné v příštím vydání
Rudimovského zpravodaje. Věřím, že i
v roce 2011 se nám bude dařit bavit děti a
ty nás za to odmění svou radostí a
nadšením. Těšíme se na Vás!
Lenka Kratěnová

Rozsvícení vánočního
stromu
Už se stalo tradicí, že v předvánočním
čase v obci slavnostně rozsvítíme
vánoční strom. A stejně tak je už
tradicí, že v tento předvánoční čas
nám všem
zpříjemní děti svým
vystoupením. Letos byla převaha těch
menších dětí. Děti byly moc šikovné a
na žádném z nich nebyla znát tréma.
Při pohledu na skupinku zpívajících
dětí v mikulášských čepicích určitě
prostoupila vánoční nálada všechny
přihlížející. Pro všechny přítomné děti
byly připravené sladké dárky, které
jsme dětem rozdali po vystoupení. Pro
nás dospělé bylo odměnou setkání s přáteli, známými a popovídání u „svařáku“. Chtěla bych jménem celého Klubíčka
popřát všem krásné vánoční svátky, plné klidu, lásky a pohody. A v novém roce především zdraví, štěstí a ať se Vám podaří
vše do čeho se pustíte.
Lenka Kratěnová

Rozsvícenívánočníhostromu2010
Rozsvícenívánočníhostromu2010
V sobotu 11. 12. 2010 jsme slavnostně rozsvítili vánoční stromek v naší obci. Slavnostní večer zahájil nový starosta obce
svým proslovem, ve kterém popřál všem občanům Rudimova příjemné svátky a šťastný nový rok a dal pokyn k rozsvícení
stromu. Další program patřil dětem z naší obce, které pod vedením paní Lenky Kratěnové nacvičily a předvedly kouzelný
program, který potěšil snad všechny přítomné. Po ukončení oficiálního programu se návštěvníci mohli plně věnovat
svařenému vínu, zabíjačce, grilovaným jehněčím klobásám a přátelské sousedské konverzaci. Výtěžek z prodeje vína a
klobás (cca 2000,-) bude použit na nákup přileb pro mladé hasiče a část na podporu obecního silvestrovského ohňostroje.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří stáli za přípravou této akce, hlavně Bobovi a Majce Andersovým za výborný
„svařák“, domluvení zabíjačkových specialit a prodej ve stánku, Radkovi a Radce Francovým za grilování klobás, Honzovi
Žákovi za klobásy, stánek, auto a mnoho dalšího, Jirkovi Vágnerovi za „Merlo“, bez kterého by jsme stromek nenazdobili
a za výpomoc ve stánku. Klubíčku a Lence Kratěnové za krásný program, Davidovi Poláčkovi za pomoc při organizaci, paní
Diatelové za to, že byla tak ochotná a dovolila nám napojit se na jejich elektriku, a mnoha dalším, kteří nezjištně přiložili
ruku k dílu. Ale hlavně všem lidem, nejen z Rudimova, že přišli k autobusové zastávce uprostřed obce v hojném počtu,
pobavili se a vytvořili přátelskou atmosféru, kvůli které se tohle všechno vyplatí dělat.
Ondra Šála a Staňa Franc

Poděkování
Vážení a milí občané Rudimova, chtěla bych se touto cestou s Vámi rozloučit a zároveň poděkovat všem, kteří nakupovali v
místním obchůdku. Moc ráda jsem Vás poznala a přeji Vám jen to nejlepší do nového roku, hodně zdravíčka a rodinné
pohody. A svému nástupci přeji hodně spokojených zákazníků.
Monika Hubíková
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Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat paní Monice Hubíkové, která od
7. 6. 2010 do 4. 12. 2010 v Rudimově provozovala obchod
s potravinami a měla velkou snahu a také se jí podařilo najít za
sebe náhradu, aniž by to bylo její povinností. Neumím si sama
sebe představit, že bych končila někde v nájmu a ještě tam za
sebe hledala náhradu. To se jen tak nevidí. Je vidět, že jí záleží na
lidech v Rudimově, a aby nám tu obchod dál „jel“. Asi si říkáte,
kdyby jí na nás záleželo, tak by odsud neodešla. Každý jednou
někde skončíme a máme k tomu různé důvody. Nehledejme
důvody, proč u nás skončila, spíš se zaměřme na to, aby u nás
obchod dál fungoval. Vím, že paní Hubíková nastavila vysokou
laťku úrovně zásobování a ceny zboží v obchodě a že nový
obchodník to bude mít možná těžší. Zkusme jednou přestat
hledat na všem jen to špatné a stále něco s něčím srovnávat a
začněme se na věci a situace kolem sebe dívat také z té pozitivní
stránky. Jeden malý příklad za vše: Čtete bulvár? A rádi? Já jen
občas do něj nahlédnu, ale nemám ho ráda. Když slyším v televizi
na něj reklamu, dělá se mi z toho špatně. Zkuste si to někdy
poslechnout. Jak na vás působí věty: „Nováková odešla od
rodiny, má milence!“, „Novák si koupil nový dům za 10 milionů a
stěhuje se!“, „ Nováková má rakovinu, nemůže hrát v seriálu!“.

Máte z těchto vět „husí kůži“? Cítíte, jak do vás pumpují tyto
věty negativní myšlení? Jako kdyby ve Vás chtěl někdo vyvolat
závist? Mám dojem, že k nám přichází víc negativních informací,
než těch pozitivních. Pak jsou všichni znechucení a nadávají na
všechno kolem sebe. I to počasí je pořád hrozné podle
některých, ať je teplo nebo ať je zima. (Nějak jsem utekla od
původního tématu).
„Nový obchod“, spíš nový obchodník…tak co, zase hledáte
důvody, proč není nebo nebude dobrý? Je teprve chvilku
otevřený, tak na posuzování je přeci jen brzy. Hodně bude
záležet na každém z nás, jestli tu bude dobře prosperovat nebo
ne. Jaké to bylo v pondělí 6. 12., když byl zavřený? Odpovězte si
každý sám. Vím, že to i pro obchodníka nebude v tak malé obci
snadné, když spousta z nás jezdí do zaměstnání a mohou si
nakoupit v marketech. Ale když bude snaha ze všech stran,
obchodníka – prodavačky - zákazníků, občanů, tzn. oboustranné
slušné domluvy a pochopení malých výpadků, tak obchod bude
prosperovat. Chce to velkou trpělivost. Samozřejmě, každý jsme
jiný, někdo je náročný a někdo dokáže pochopit, že někdy něco
není. Ale všechno je to o slušnosti jeden ke druhému.
Přeji novému nájemci obchodu všechno nejlepší a ať se mu u nás
daří.
Jarmila Kubíčková

Vážení občané,
v naší obci proběhly komunální volby a já, která se nikdy moc nestarala o politické dění, jsem nyní trochu překvapena,
výsledkem těchto voleb u nás.
Vždycky jsem fandila mládí a fandím jemu dodnes! Jen jsem trochu zaskočena rezignací jediné ženy v osazenstvu obce.
Víte, jak je to v rodinách, hlava je otec, ale krk, který tou hlavou otáčí, je matka. Možná se budete divit, tomuto přirovnání,
ale právě paní Kubíčková v minulých obdobích byla tím krkem, který upozorňoval na různá úskalí paragrafů a nařízení,
který každý obecní úřad musí respektovat. Za sebe bych jí chtěla poděkovat, za chvilky hezkých večerů nad kávou
organizovanou právě paní Kubíčkovou. Nikdo z radních se nepřišel ani podívat, kolik se nás sešlo. Bylo to snad pod jejich
úroveň, pozdravit ženy této obce? Škoda, že paní Jaruška hodila flintu do žita. Je to chytrá a vzdělaná žena i s určitými
zkušenostmi s vedením obce. Já za sebe jí moc a upřímně děkuji. Píši Rudimovskou kroniku a podklady obce mi nejvíce
umožňovala právě paní Jaruška. Ne, nejsem zatrpklá, ale novému obsazení obecního úřadu bude slovo ženy v jeho středu
určitě chybět, ale i tak jim přeju vše nejlepší. Ještě jednou díky za vykonanou práci a ostatním hodně štěstí a zdraví, ať
provází všechny občany Rudimova.
Věra Dvorská

PLETU, PLETEŠ, PLETEME…
Už delší dobu jsem uvažovala, čím bych za knihovnu přispěla
do dění obce. Až mě sestra během jednoho odpoledne
ukázala, jak snadné je pletení košíku z materiálu, zvaného
pedig. Je to vnitřní část liány Calamus rotang, po namočení
se velmi dobře tvaruje a snadno se barví.
Nápad byl na světě – uděláme, spolu se sestrou, malý kurz!
Domluvili jsme si termín na středu 17.11.2010, je to státní
svátek, tak snad všichni budou mít čas. Po uzavírce přihlášek
jsme objednali materiál a sháněli všude po okolí dřevěné
korálky a stužky.
Ve středu po obědě jsme, s trochou nervozity, očekávali asi
16 přihlášených „pletařek“. Nakonec se nás sešlo 19. Přijely i
dvě dámy ze Záhorovic. O kurzu se dozvěděly přes
internetové stránky obce a neváhaly přijet až k nám. A tak
jsme se pustili do díla. Všichni byli tak zabráni do práce, že
čas letěl jako splašený. Původně plánované dvě hodiny se
pro většinu protáhly skoro na tři, ale doufám, že se nikdo

z účastníků nenudil. Výsledkem několikahodinového snažení
byly velmi hezké košíčky, které si účastnice odnesli domů. I
když jsme vycházeli ze stejných základů, tak každý košík byl
jiný, originální a krásný.
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu místostarostovi
Ludvíku Matulovi, za pomoc při přípravě velké zasedací
místnosti na obecním úřadě a zajištění všeho potřebného.
Za odborné vedení kurzu své sestře Světlaně Šmatlové. A
zejména všem zúčastněným „pletařkám“ za to, že přišly a
užily si tvůrčí odpoledne.
A nyní bych vás všechny chtěla pozvat na další kurz, který se
uskuteční v sobotu 29. ledna 2011. Tentokrát budeme plést
tácky a podnosy, malé košíčky a obaly na květináče. Zájemci
se mohou přihlašovat v knihovně Rudimov,
na e-mail: knihovna.rudimov@centrum.cz, nebo na tel.
605426511 do neděle 9. 1. 2011.
Ludmila Poláčková
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TJ SOKOL RUDIMOV
Vážení sportovní příznivci,
skončila nám podzimní část sezóny ročníku 2010/2011 a je čas na trochu bilancování. Rudimov, po nevydařených
posledních zápasech, je na sedmém místě (celá tabulka níže), což je pro nás trošku zklamáním. Nejlepším střelcem po půli
sezóny je Aleš Poláček společně s Václavem Pukýšem se 6 brankami, poté následuje Patrik Červeňan (3
branky), Honza Skočovský (2 branky) a hráči s 1 brankou Pavel Pavelka, Tomáš Bárta, Radek Slavíček a
Luboš Maňák. Dostaly jsme celkem 13 žlutých karet. Za zmínku stojí i to, že průměrný věk aktivních hráčů
činí 31 let.
Všem fotbalovým příznivcům děkujeme za podporu a za hojnou účast na domácích zápasech.

TJ SOKOL RUDIMOV VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A V NOVÉM
ROCE HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
kolo datum

čas

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

16:30
16:30
10:15
16:30
volno
16:00
14:00
10:15
15:30
15:00
14:30
14:00
13:30
13:30

8.8.
15.8.
22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
31.10.

zápas

výsledek

Divnice – RUDIMOV
RUDIMOV – Horní Lhota
Tichov – RUDIMOV
RUDIMOV – Bohuslavice nad Vláří
volno
RUDIMOV – Sehradice „B“
Nevšová „B“ – RUDIMOV
Dolní Lhota „B“ - RUDIMOV
RUDIMOV – Jestřabí
Nedašova Lhota – RUDIMOV
RUDIMOV - Petrůvka
Loučka - RUDIMOV
RUDIMOV - Poteč
RUDIMOV – Divnice

1:1
1:2
1:3
3:1
6:0
2:2
4:0
1:5
2:1
2:1
2:1
1:2
0:3

Tabulka
1.Nedašova Lhota
2.Poteč
3.Jestřabí
4.Petrůvka
5.Loučka
6.Horní Lhota
7.Rudimov
8.Dolní Lhota B
9.Divnice
10.Bohusl. n/Vl.
11.Nevšová B
12.Sehradice B
13.Tichov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13

11
10
10
5
5
4
4
4
3
3
2
1
2

2
3
3
3
3
4
2
2
4
2
4
6
2

0
0
0
5
5
5
7
7
6
7
7
6
9

61
44
30
35
27
27
22
19
19
15
15
11
20

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

7
15
7
31
28
34
26
36
32
25
29
36
39

35
33
33
18
18
16
14
14
13
11
10
9
8

Tož,letossabudůfašankyvdědiněslavitvsobotu5.3.2011.
Průvodfašankovýchmasekorganizujůsokolé.
Všecistesrdečnězvaní!
Vážení občané
Jako každý rok, tak i letos budou hasiči ve spolupráci s obcí Rudimov organizovat silvestrovský půlnoční ohňostroj, který
zkonstruovala specializovaná firma z Lípy. Vy, kteří by jste chtěli na tento ohňostroj přispět nějakou korunou, máte
možnost, jako každý rok, svůj sponzorský dar vhodit do pokladny v hasičské klubovně. Předem děkujeme za jakýkoliv
obnos a všechny srdečně zveme po půlnoci na silvestra k Vánočnímu stromu uprostřed obce.
Hasiči z Rudimova
Další číslo zpravodaje výjde 03.2011, uzávěrka bude 03.2011. 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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