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- Starosta obce informoval o p íprav
slavnostního odhalení pam tní desky na rodném
dom vojenskému letci Otakaru Jan jovi dne
16.8.2008.
-ZO pov ilo starostu obce, aby informoval
pana Zde ka Šlah nka, bytem Rudimov 60 o
spole né sch zce dne 19.8. 2008 v 18:00
z d vodu jeho žádosti o odkoupení ásti
obecního pozemku parc. . 1886/4 o vým e cca
1300 m2.
-ZO vzalo na v domí zprávu hodnotící komise
pro posouzení návrh k ud lení uznání projektu
„Lidová stavba roku“. Roubená zvonice
v Rudimov se umístila na druhém míst .
- ZO schválilo zrušení Sdružení m st a obcí
mikroregion Zlínska- istá voda pro Dunaj,
které bylo v pr b hu asu p ejmenováno na
Sdružení „Zlínsko-likvidace odpadních vod“ se
sídlem Masarykova 175, Luha ovice.
- ZO vzalo na v domí sd lení Ú adu pro
zastupování státu ve v cech majetkových,
Územní pracovišt Brno, odbor Odlou ené
pracovišt Zlín o zamýšleném prodeji rodinného
domu /p vodní vlastník Fr.Má ala/ .p. 79 na
pozemku parc. . st. 71/2, pozemku parc. .
st.71/2 a pozemku parc. .97/2 v k.ú. Rudimov.
Z hlediska územního plánu a nového
plánovaného návrhu územního plánu na r.2010
obce Rudimov, ZO souhlasí a nemá námitek
proti úplatnému p evodu výše uvedených
nemovitostí.
- ZO pov ilo starostu obce o vy ízení žádosti
/manželé Da kovi, Podlesí V/5506,Zlín/o
vykácení d evního porostu mezi vozovkou a
potokem (nad domem .p. 20). Tato žádost
bude projednána a ešena p i plánované regulaci
potoka T eš vka v letošním r.2008.
- Žádost o pronájem ásti pozemku parc. .
1886/4 pana Romana Dobravy, Bulharská 15,
Nový Ji ín, bude se ešit na míst samém dne
19.8. 2008 v 18:00.
- ZO projednalo stížnost paní Elišky Dvorské.
Starosta obce informoval o místním jednání, kde
bylo zjišt no , že pan Pika dle katastrální mapy
k provedení stavby plotu staví plot na svém
pozemku.Situace stížnosti bude ešena na míst
samém. Další jednání a rozhodnutí ZO bude
stanovené na zasedání ZO v m síci zá í.
- Stížnost Ing.Langra Pavla, bytem Rudimov
p.71 na stékající vodu z komunikace na jeho
pozemek. Daná stížnost se bude ešit na míst
samém dne19.8. 2008.
- ZO vzalo na v domí dopis manžel
Petrášových o zrušení stavby RD v obci
Rudimov. Manželé Petrášovi se v plné mí e
finan n vyrovnaly s Obcí Rudimov za dar/
USN ZO .17, ze dne 26.2. 2008/, kde je
poskytována Obcí Rudimov schválená d evní
hmota na pomoc rodinám k výstavb RD v naší
obci.
- Stav rozpo tu k 11. 8. 2008
výdaje: 1 760 708,- K
p íjmy: 2 189 566,- K

- Zastupitelstvo obce Rudimov schválilo zm ny
v rozpo tu obce Rudimov:
- opravu cesty Veselka (Vasilsko-les) – 23 445,-K
- demolice oplocenky , post ik a úpravy terénu /les/,
f.Tur ínek, Dol.N m í- 6 200,- K
- výstavbu betonového podkladu pod sb rné nádoby
skla a papíru Mysliveckým sdružením Rudimov –
5 000,-K .
- ob erstvení k pietnímu aktu k odhalení pam tní
tabule in memoriam pilotu 311.bombardovací perut

RAF ppk.Otakaru Jan jovi rodákovy obce Rudimov –
cca.7000,-K .

- ZO schválilo prodej ásti pozemku parc. .
1886/4 p.Zde ku Šlah nkovi,bytem Rudimov
.60 za cenu 15,-K ./m2. Pozemek bude
vym en za p ítomnosti zástupc ZO. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s tímto
prodejem.
-Starosta obce podal bližší informace k žádosti
manžel Da kových /Podlesí V/5506,Zlín/o
vykácení d evního porostu mezi vozovkou a
potokem (nad domem .p. 20). regulaci potoka
T eš vka v letošním r.2008
- Pronájem ásti pozemku parc. . 1886/4 panu
Romanu Dobravy, Bulharská 15, Nový Ji ín.
ZO vzalo na v domí pronájem výše uvedeného
pozemku, za p edpokladu, že pan Roman
Doubrava bude tento pozemek udržovat, tzn.
bude na tomto pozemku vysekat trávu a postará
se o její úklid. Toto vše
bude ošet eno
smlouvou o pronájmu po vzájemné dohod
mezi ob ma stranami.
-Stížnost paní Elišky Dvorské. ZO pov ilo
starostu, aby písemn odpov d l na její stížnost.
-Stížnost Ing.Langra Pavla, bytem Rudimov
p.71. Pan ing. Langr
se dne 19.8.2008
nezú astnil na jednání na míst samém. Pan
Pika podal další možné ešení stékající vody
z komunikace na pozemek pana ing. Langra.
Toto ešení se bude ešit na spole né sch zce
s panem ing. Langrem na jeho pozemku.
-Pozvánka na jednání o problematice místních a
ve ejných
p ístupových
ú elových
komunikacích, údržb (letní a zimní) místních a
ve ejn p ístupných ú elových komunikacích a
výkonu ve ejné správy v oblasti silni ního
správního ú adu dle zákona . 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích. Toto jednání
prob hne ve tvrtek 2. íjna 2008 ve Fryštáku.
Jednání se zú astní zástupce starosty.
- Starosta obce informoval o získání certifikátu
na jabka z obecního sadu.
-Sb r jablek v obecním sadu pro výkup do
moštárny obce Host tína
budou provád t
pracovnice OÚ /ve ejno prosp šné práce / za
pomoci pana Ju ici Albína ,bytem Rudimov
.80
- Starosta obce informoval o dalším postupu
podání žádosti o dotace na „Rekonstrukci
Obecního domu,Rudimov“. Výzva k podání
žádosti bude vydána 4.10.2008.
- Svážné území „ upy“, p i místním jednání
bylo zjišt no, že p vodní odvod ovací kanál,
který byl vybudován k zajišt ní svedení
deš ových vod (je zakreslen v katastrálních
mapách), je v n kterých místech neudržovaný a
zarostlý velkými stromy. Majiteli t chto
pozemk jsou soukromé osoby. ZO pov ilo
starostu,obce, aby kontaktoval odborníka, který
vypracuje studii a projekt na výše uvedené
svážné území a na základ toho se stanový další
postup.
-Starosta obce informoval o oprav h išt na
koupališti. Opravu h išt
provede firma
STRABAG a.s., Odšt pný závod Brno, oblast
Východ, Provozní jednotka Uh. Hradišt .
Navržená cena firmou je 280 836,43K . ZO
navrhlo tuto cenu snížit o nájem za uskladn ní
materiálu na pozemcích obce. ZO schválilo
opravu h išt na koupališti.
-ZO schválilo provedení vysprávky místní
komunikace v trati Kaková, hlavn ve dvou
bodových místech za použití vlastních materiál

%

obce
tj.
makadamu
a
frézovaného
živ.materiálu.Práce by provedla f. SMO a.s.
Otrokovice v p edpokládané cen cca. 20 000,K .
-Starosta obce informoval o žádosti o opravu
silnice p es obec. Další informace o jednáních
budou podány na další sch zi.
-Prodej ásti pozemku parc. . 1886/4 p.Zde ku
Šlah nkovi,bytem
Rudimov
.60.
P ed
vym ením pozemku bude provedeno vy išt ní
obecního kanálu na výše uvedené parcele.
-V sou asné dob stále probíhá sb r jablek
v obecním sad . Starosta podal bližší informace.
Do dnešního dne byly odvezeny 3 kontejnery a
plánuje se ješt jeden.
- Starosta obce informoval o dalším postupu
podání žádosti o dotace na „Rekonstrukci
Obecního domu,Rudimov“. Výzva k podání
žádosti se posune na 11. 2. 2009 z d vodu
nevy ízení stavebního povolení.
-Svážné území „ upy“. Starosta obce
informoval o zajišt ní nového odborníka, který
vypracuje studii a projekt na výše uvedené
svážné území.
- Oprava h išt u koupališt . Navržená cena
firmou 280 836,43K byla snížena o 8 330,- K .
ZO navrhlo vybudovat závoru u vjezdu na toto
h išt , aby se zde zamezilo vjezdu vozidel a
následnému poškození nového povrchu h išt .
- áste ná oprava místní komunikace v trati
Kaková. Zatím nebyla provedena.
- Starosta obce informoval o žádosti o opravu
silnice p es obec. Další informace o jednáních
budou podány na další sch zi.
-Poskytnutí finan ního
p ísp vku na
hospoda ení v lesích. V souladu se Závaznými
pravidly pro poskytování finan ních p ísp vk
na hospoda ení v lesích na území Zlínského
kraje a zp sob kontroly jejich využití, byl
zastupitelstvem ZK schválen neinvesti ní
finan ní p ísp vek v celkové výši 21800,-K ,
který má ve smyslu zákona . 250/2000 Sb., o
rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve
zn ní pozd jších p edpis charakter dotace.
- Záv re ná kontrolní prohlídka a kolaudace
„Silnice
III/49515:Rudimov,sesuv“pod
nemovitostí p. Hubíka .p.21
prob hne
31.10.2008. Zabezpe ení zbytk
demolice
rodinného domu .p. 67 manžel Mikulcových.
Po zbourání domu z stal nebezpe ný sráz. ZO
navrhlo zajistit
bezpe nost daného srázu.
Starosta obce zajistí odborníka, který tuto
situaci vyhodnotí a navrhne její ešení.
-Na základ kolauda ních rozhodnutí vydaných
odborem dopravy M stského ú adu Luha ovice
( .j.17721/07/261, .j. 19372/07/261) stavby
„Deš ová kanalizace Rudimov“ ( stavba
obsahuje SO 03 Chodník, ást A- Autobusová
zastávka a SO 03 Chodník, ást B) ZO
schválilo odkup uvedených
pozemk dle
geometrického plánu jenž jsou za len ny
v daných stavbách, a to parcelu .242/42 o
vým e 12m2 od spole nosti VaK Zlín a.s.,dále
parcely vym ené od vlastník pozemk .
Navržená cena ZO iní 25,-K za 1m2 a nebo
cenu ur enou dohodou.
-Zastupitelstvo obce schválilo nákup mobilního
ozvu ení pro pot eby obce Rudimov za cenu do
cca. 25 000,-K
-Pan Franc navrhl vy išt ní obecního sadu od
planých strom a rozší ení suši ky ovoce o
možnost, aby se zde daly va it povidla, drtit a
lisovat ovoce na mošt.

A zase jako loni,
foukáš si do per v te podzimní,
studeným dechem svým,
už jest ábník m hlavy kloníš
a strom m zelený šat
v šašk v prom níš.
Nikdo t nedokáže napodobit,
nikdo tu krásu barev nesvede,
by lov k stokrát cht l,
s barvami krajinou se projít,
však tolik krásy,
íct by neum l.

Dny dovolených už jsou dávno pry a nyní p i prvních sychravých dnech nastupují vzpomínky. Vzpomínky dnešních
mladých lidí jsou podstatn odlišné od t ch našich d íve narozených. Jejich vzpomínky se toulají po cizích p ímo ských
zemích, o emž se nám ani nesnilo. Ale nemyslete, že jsme o vzpomínky n jak ošizeni. To ne. Jednou jsme byli stanovat
v kempu ,,Ková ovo“ u Zvolena. Byli jsme ty i. Postavily jsme stan a hurá do teplých pramen . Vraceli jsme se
všichni ve velmi dobré nálad a že si ješt posedíme venku p ed stanem u trochy zabija kového aje. Konvice pískala a
já rychle zalila aj, abych se mohla pohodln usadit do skládací židle. Co ert necht l. Kecla jsem do té židle tak siln ,
potah se protrhl a židle se zavrt la i se mnou. M j milovaný muž a moje nejlepší kamarádka se tak smáli, že se ohýbali
až k zemi. Já se svalila na bok, ale ze židle jsem se dostat nemohla. Však manžel mé kamarádky se mne ujal, vyprostil
mne ze židle a pe liv mi otíral slzy zlosti, které se mi koulely po tvá i jako hrachy. Na manžela jsem zavr ela : „To máš
u mne!“. Ráno, když jsme vstali a chystali snídani, ozval se m j muž ze stanu: „Co íkáš, kámo, už m žu vstát? Dostanu
snídani?“. Odpov zn la: „Neboj se, aj sem va il já a dál, co si urveš.“ Tak vidíte, i tak se dá vzpomínat, se smíchem,
na vyda enou dovolenou. Jen musíte mít okolo sebe vždy bezvadné lidi.
V ra Dvorská

Já v d la jen tolik, že med je dobrý a v ur itých sm rech i lé ivý a o sko ici jsem v d la jen to, že se dá na jablkovou
nápl do štrúdlu. Ale nyní, po p e tení lánku v asopise „V ela ství“, vím, že sko ice s medem lé í bolesti žaludku a
chrání jej p ed vznikem žalude ních v ed . 1 lži ka sko ice a 2 lžíce medu p ed jídlem zabrání zvýšené kyselosti
žaludku. Kanadský výzkum tvrdí, že taky snižuje cholesterol v krvi a vrací cévám pružnost. Zkuste místo marmelády na
krajíc chleba s máslem namazat med se sko icí. Vyzkoušela jsem a nebylo to v bec špatné.
V ra Dvorská

Pomalu, ale jist se nám blíží váno ní svátky a konec roku
2008. Spousta z nás už dnes ví, že nemá smysl se honit.
N kte í si už zvykli, že není d ležité mít vygruntovaný barák
od p dy až do sklepa, p ece uklízíme každý týden. Také není
d ležité mýt doma p ecpanou spíž jídlem a zákusky. A také
není d ležité mít pod strome kem hromady zbyte ných
„dárk “, které pak skon í n kde zapomenuté v krabici nebo
šuplíku.
Tož ženské, zkuste p ehodnotit p ípravy na váno ní svátky a
naplánujte si v první ad návšt vu u kosmeti ky, p íjemné
relaxa ní masáže, kade nice, solária, bazénu, pizzerie,
cukrárny, setkání s kamarádkou, atd…. No, už slyším ty
výmluvy a nadávky, p ípadn závistivé p ipomínky: „Kde
bych na to vzala?! Já mám tak as létat po jakýchsi
salónoch?!“ nebo „Ženská má sed t doma a starat sa o d cka
a domácnost a né létat po kosmetikách a kade nicách!“
Kdo si myslí, že na to nemá a neustále si to p ipomíná, ten na
to nikdy nebude mít. Pro nemáte as na sebe? Protože si to
neustále opakujete a utvrzujete se o tom, tak ho ur it nikdy
mít nebudete. Kde je napsané, že musíte sed t jenom doma a

nikam si nezajít a neud lat si den pro sebe? Vaše drahá
polovi ka sedí s vámi stále doma a nikam si nezajde?
Zkuste se na svátky t šit. T šte se na to, že budete všichni
pohromad , budete mít kone n as na své d ti, na svoji
drahou polovi ku. Že se sejdete se svými p áteli a p íbuznými,
které celý rok nevidíte. ekn te si to sami sob ráno do o í
p ed zrcadlem. Jaký z toho máte pocit? Není to lepší než když
neustále kolem sebe slyšíte „ Zas ty hrozné svátky, lidi bud
bláznit, p ecpané obchody, vygruntovat celý barák, a jenom
va it a va it….“
Už toho polemizování bylo dost. Každý budeme mít svátky
takové, jaké si je ud láme. Bu budeme zhuntovaní a otrávení
nebo budeme usm vaví a spokojení. P eji vám, aby vaše
svátky byly krásné, š astné, spokojené, usm vavé a plné
pohody.
Do nového roku 2009 vám p eji,
jménem celého
Zastupitelstva obce Rudimov, všechno nejlepší, hlavn hodn
zdraví, št stí, osobní spokojenosti, a když p ijdou n jaké
životní zkoušky, tak a je zvládnete na jedni ku. Ono vás to
posune zase n kam dál.

Letos na podzim jsme vyhlásili sout ž o nejlepšího dý ového
strašáka. Zú astnil se každý, kdo svého dý áka donesl na
sout ž a umožnil tak porot , která byla složena ze všech
p ítomných, aby strašáka posoudila a ohodnotila. O p íze
p ítomných usilovalo dev t strašák a nebylo snadné se
rozhodnout, který je nejhez í. Odm ny se však do kali nejen
auto i t ch nejhez ích, ale všichni, kte í se sout že zú astnili.
Po vyhodnocení byli dý ový strašáci vystaveni a rozsvíceni
po dva dny p ed Hájkovými, kde si je mohli kolemjdoucí
prohlédnout.

Letos je p ed námi poslední akce, a to Rozsv cování
váno ního stromu v obci. Od za átku listopadu d ti piln
nacvi ují program. U í se koledy, p ipravují váno ní scénky.
Nezapomeneme ani na mikulášskou nadílku, kterou dostanou
všechny d ti, které p ijdou k váno nímu stromu. A p íští rok ?
Pokud bude sníh, za neme Sn žnou jízdou, následovat bude
D tský karneval. Srde n všechny zveme a t šíme se na co
možná nejv tší ú ast na všech p ipravovaných akcích.
Lenka Krat nová

POZVÁNKA
Zveme všechny ob any i chalupá e na

Rozsvicování Váno ního stromu

6. 12. 2008 v 16:00
Celá akce prob hne na nám stí ku u autobusové zastávky naproti Dulík

Pokud pat íte mezi ty, kte í z stávají na Silvestra v Rudimov , p ij te p ivítat po p lnoci
nový rok 2009. Samoz ejm k Váno nímu stromu.

Pod kování

Chválíme

Cht la bych tímto pod kovat paní Elišce Dvorské, která
našla 2.11.2008 na h bitov moji pen ženku a vrátila mi
ji prost ednictvím M stského ú adu ve Slavi ín . Ješt
jednou moc d kuji.
Šev íková Helena, Pitín.

Je velmi p íjemné slyšet, že i v dnešní dob se najdou
mezi námi poctivý lidé, kte í neváhají vrátit nalezenou
v c. Jménem Obecního ú adu v Rudimov d kuji za
p íkladný in naší spoluob anky paní Elišky Dvorské.
Jarmila Kubí ková

Brigáda v obecním jablo ovém sad

V letošním roce bylo hodn ovoce. Zam stnanci OÚ, kte í sbírali jablka v obecním sad , jsou jist rádi, že to mají kone n
za sebou. P iznám se, že se jim v bec nedivím. Ale pro o tom píšu? Jednoho zastupitele napadlo, co kdyby šel n kdo na
brigádu do sadu pomoc sbírat? Protože p ed námi byly podzimní prázdniny, tak by možná m l zájem n kdo ze student naší
obce? Samoz ejm bude pot eba , aby tam byl n jaký dohled z obce. Dohled se našel. Zkontaktovali se rodi e student a
navrhlo se jim, že jejich ratolesti mohou jít b hem t chto t í prázdninových dní na brigádu. Samoz ejm to záleželo na
dobrovolnosti mladých. V ned li prob hla informativní sch zka a v pond lí se nastoupilo. Zástupy to nebyly, ale t m co
p išli, pat í pochvala , uznání a samoz ejm symbolická odm na.
Pro uznání? Protože ten, kdo je ochotný vzít jakoukoliv práci, i když ví, že za ni nedostane „hory doly“, má p edpoklady
k tomu, aby získal dob e placenou práci v život . Ten, kdo nehledá výmluvy, pro nem že jít tam a tam do práce, práci
vždycky bude mít, i když zpo átku možná jen za pár korun. Takový lov k se dokáže vypracovat a dokáže si život užít.
Takový lov k dokáže pochopit, pro se mu n kdy neda í. Je to hlavn proto, aby se z nezdaru pou il a šel dál. A postoupil
na pomyslném stupínku hodnot života. Náš život je sinusoida, jednou jste naho e a jednou zase dole.
Tak, „d cka“, a se vám dál da í a d kuji.
Jarmila Kubí ková

Hodn D ležitá ísla

Tato ísla by nem la chyb t ve vašem mobilním telefonu, p ípadn u vaší pevné linky doma.

155 – záchranná služba
jak si na n j vzpomenete? 5 p edstavuje invalidní vozík
150 - hasi i
Jak si na n j vzpomenete? 0 p edstavuje rybník vody nebo také hasi
158 – policie
Jak si na n j vzpomenete?

112 – tís

skou hadici

8 p edstavuje pouta

ové volání
Jsou všechny výše uvedené složky.

Policie eské republiky, obvodní odd lení Slavi ín:
Telefon, fax: 577343158
e-mail: zloopsla@mvcr.cz

Milé dámy a dívky, chcete si zacvi it a zpevnit své t lo?!
Kalanetika je soubor ú inných a p itom jednoduchých cvik , které zpevní a vytvarují ženskou postavu a zvýší Vaši pružnost a ohebnost.
Pokud je Vám více než 15 let a máte zájem si zacvi it tak p ij te mezi nás.
Cvi íme každé úterý v 18:00 v budov Obecního ú adu

Další íslo zpravodaje vyjde 3.2009, uzáv rka bude 3.2009. Veškeré vaše dotazy, p ísp vky a nápady posílejte bu na e-mailovou adresu:
zpravodaj.rudimov@email.cz nebo osobn : Ondra Šala(737 577 965), Jarmila Kubí ková(604 674 073), nebo je m žete vložit do schránky u obchodu.
MK R E 17515. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
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Letošní rok se stál pro naši obec významnou spole enskou událostí a to odhalení pam tní desky p íslušníku 311.
bombardovací perut RAF, pplk. letectva in memoriam Otakarovi Jan jovi, na jeho rodném dom . Nad slavnostní pietní
akcí p evzal záštitu hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš.
Tato akce se uskute nila, nebo je zapot ebí hlavn pro nastupující generace si zachovat vzpomínku a podv domí na
lidi estné,odpov dné a ob tavé, kte í neváhali nasadit i vlastní život pro naši svobodu.
Chci Vám up ímn pod kovat vážení ob ané , kte í jste se 16.srpna letošního roku tohoto pietního aktu zú astnili a
tím podpo ili tuto významnou spole enskou událost pro naši obec. Pod kovaní pat í i návšt vník m, rodák m a host m,
kte í p ijali naše pozvání. Mezi vzácné hosty, jenž se této významné události k odhalení pam tní tabule zú astnili a tím
provedli d stojnou památku našemu rodákovi byli senátorka Parlamentu R Ing. Jana Ju en áková, vedoucí odboru
kancelá e hejtmana ZK PhDr.Stanislav Mina ík, p edseda Svazu letc eské republiky Ing. plk. Stanislav Filip, za Sdružení
zahrani ních letc let 1939 až 1945 plk.Emil Bo ek a pplk. Alois Dubec, za delegaci Svazu letc R odbo ky gen.Otmara
Ku ery DFC z Brna plk. Dr. Old ich Rampula a plk. Vlastimil Mikula syn bývalého p ísl.311. bombardovací perut RAF
plk.Stanislava Mikuly.
Dále je t eba pod kovat Zlínskému kraji za finan ní podporu, všem organizátor m této významné akce v naší obci
tj. hlavn Klubu p átel historie Slavi ínska pod vedením Ing.Miroslava Kadlece , Klubu vojenské historie Slavi ínska pod
vedením PhDr.Ladislava Sláme ky, len m Veterán Car Clubu Zlín, Sboru dobrovolných hasi naší obce a ostatním
ob an m, kte í jakýmkoliv zp sobem se podíleli na pr b hu této události. Ocen ní a pod kování pat í i rodin Diatlové,
která rodný d m k odhalení pam tní desky ppk. letectva in memoriam Otakara Jan je d stojn a ob tav p ipravila.
Matula Ludvík
starosta

Zav ení Obchodu v Rudimov
Dne 31.12.2008 bude obchod se smíšeným zbožím definitivn zrušen.
Z tohoto d vodu se uskute ní ve ejná sch ze v ned li 30.11. 2008 v 17:00.
Na které budou projednávána tato témata:
Jaké jsou možnosti provozu nového obchodu?
Bude zde v bec otev en nový obchod?
Jaké by m lo být zásobování obchodu?
Co prodava ka?
Bude zde jezdit dál Rosni ka?
P ipravte si další dotazy, p ipomínky, názory.

