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Práve jste dostali
do rukou
1. císlo Rudimovského
zpravodaje. Co ríct na úvod? Byla bych ráda, aby splnil to,
co od nej mnozí ocekáváte.
Chci Vás požádat o Vaše
pripomínky,
nápady, dotazy nejenom k tomuto císlu, ale
všeobecne k životu v naší obci. Námety mužete zaslat na
mailovou
adresu
rudimov@seznam.cz
nebo
dát do
schránky u obchodu. V nekterém z príštích císel budou
zodpovezeny.
plánuje
obec
V následujícím
období
nekolika
let
rekonstrukci
obecního
domu.
Máte
nápad
kjakým
cinnostem
by mela víceúcelová
budova
nám na výše uvedeným
zpusobem
do
2006. Predem dekujeme za vaše námety.

sloužit? Napište
konce listopadu

bude 10.12.2006

-básnicku s vánocním motivem (není nutné)
-krabici, nej lépe od bot nebo podobnou velikost
-vánocní papír nebo igelitovou tašku s vánocním
motivem

i

v letošním roce koupit. A k tomu si kupte olej s vuní
vánocního
cukroví
do
aromalampy
nebo
svícku
s vanilkovou vlmí. Ušetríte spoustu casu a námahy.
-Deláte
velké
vánocní
nákupy.
V dnešní
dobe jsou
obchody otevreny denne.
- Dárkum se dárky ríká proto, že se maj í darovat, nej lépe
ze srdce, a ne proto, že byly drahé.
Co ríci záverem?
Nenicte
se predvánocním
shonem
a
naríkáním jak je všechno špatné. Co odpovíte, když se vás
nekdo zeptá: "Jak se máš?" Zkuste ríct: "Mám se dobre."
A vy se budete mít dobre, protože
Ale to nechám už
na vás.
Jarmila Kubícková

Mše svatá v Rudimove

Milé deti, které by jste se chteli zúcastnit besídky pri
rozsvicování
vánocního
stromu v Rudimove,
ráda vás
zvu touto cestou na obecní úrad, tuto sobotu 25.11. 2006
v 15:00. Prineste si:
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V prosinci
pro vás chystáme
rozsvicování
vánocního
stromu, abychom vás uvedli do té správné
predvánocní
nálady. Spousta z vás si ale pod tím predstaví jenom shon,
úklid celého domu od sklepu až po pudu, velké nákupy,
shánení dárku a pecení. Do toho nervozita, že nestíháte a
možná i nedockavé deti. No co si budeme povídat. Zkuste
to udelat v letošním roce jinak.
- Úklid deláte pravidelne po celý rok, tak to udelejte i pred
vánocemi. Stejne k vám prijde pres svátky spousta návštev
a vy zjistíte, že ten "generální úklid", který jste delali, byl
zbytecný,
- Pecete doma? 20 druhu cukroví? Zkuste si tech 20 druhll

.........................................

Rozsvicování vánocního stromu v Rudimove
2. 12.2006 v 16:00

Maminky,
které máte predškoláky
i menší deti, a chcete
aby se zúcastnili také, dojdete s nimi nebo pošlete s nimi
doprovod.
Jarmila Kubícková
Tel. 604 674 073
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Vážení spoluobcané,
Blíží se nejkrásnejší
svátky v roce a s nimi i konec roku
2006. Chtela bych vám
nejenom jménem
svým ale
jménem celého zastupitelstva
obce poprát hodne zdraví,
štestí a rodinné pohody nejenom o vánocních
svátcích, ale
i v príštím roce 2007.

na OÚ 577341526

BEZDRÁTOVÝ
Jak jiste víte, v naší obci
jednotlivých
domácností
k
bylo pripojení rychlejší,
na
obcané: ing. Svoboda Tomáš,
Chmela Radek
Náklady

Cena

na pripojení ciní:
materiál
(dle množství,
pripojených pocítacu)
vstupní poplatek
pLllrocn í( rocn í)pop latek

materiálu

náklady
pripojení

INTERNET
zacalo postupne
pripojování
bezdrátovému
internetu.
Aby
tuto práci se proškolili 2 naši
tel.: 604275447

je orientacní.

za práci.
k internetu

délky kabelu
3500,-Kc
2000,-Kc

nO,-Kc( l440,-Kc)
V rozpisu

Další
informace
na výše uvedeném
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a poctu

nejsou

zahrnuty

a objednávky
na
telefonním císle.
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POZOR ZMENA
CSAD Vsetín,
v nedeli.

a.s. oznamuje

Odjezd
z Rudimova v 6:50
ze Slavicína
od kostela v 8:45

zmenu

autobusového

spoje

Príjezd
do Slavicína

ke kostelu v 7:05

do Rudimova

v 9:00

Zmena zacne platit od nedele

10. 12.2006
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Dne 17.

II. 2006

oslavili zlatou svatbu manželé
Anežka a Rudolf Vágnerovi
K tomuto výrocí prejeme, aby ješte dlouhá léta žili ve
zdraví a dobré pohode.

v 15:00
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SOZ v Rudimove
zve všechny ženy na p"átelské posezení u kávy
dne 30.12.2006 v 16:00 na obecním úrade.

Dekuji všem, kdo se na príprave
a zpracování
tohoto
prvního císla podíleli: Stanislav Franc ml., Petr Šála, ing.
Fryzelka Pavel, Dulík Svatopluk.

Topná sezona zacala.
Je práve nejvyšší
cas prekontrolovat
skutecný
stav topidel, kourovodll
a komínových
teles. Cím zacít?
Kontrolou skladování
paliva, a to hlavne uhlí a zbytku drevní hmoty ( piliny a kÚry). Hrozí zde nebezpecí
samovznícení,
predevším
u horších
druhÚ uhlí ( brikety ,hnedé uhlí).Skladovací
plocha musí být pred
uskladnením rádne vycištena a nenavlhlá. Uhlí skladujte oddelene od ostatních paliv.
Dalším nebezpecným
Úskalím je provoz tepelných,
elektrických,
plynových
a jiných spotrebicu.
Predevším
neroztápejte
kotle na tuhá paliva pomocí horlavých
kapalin. Neodkládejte
predmety z hor-Iavých materiálÚ na
tepelné zarízení (samotné spotrebice
a kourovody).
Plynový spotrebic se vyplatí nechat prohlédnout,
vycistit a
serídit. Zkontrolovaný
a vycištený plynový spotrebic znamená nejen spolehlivejší
provoz a požadovaný
výkon,
ale i znacnou Úsporu paliva.
Dodržujte
bezpecné
vzdálenosti
pri používání
spotrebicll
od stavebních
konstrukcí,
podlahové
krytiny a
predmetÚ z horlavých hmot.
A co komíny? Rádné cistení a kontrolu komínu si musí prostrednictvím
kominické
firmy zajistit majitelé
nemovitostí
sami. Rovnež nesmíme zapomenout
na volný a bezpecný prístup ke komínllm a kjejich cistícím
dvirkÚm. Je treba mít na pameti, že minimální vzdálenost horlavých látek od komína je jeden metr. Komín musí
mít kompaktní
nepoškozené
zdivo, které musí být omítnuto a obíleno. Vymetací
a vybírací otvory musí být
opatreny dvojitými
plechovými
nebo betonovými
dvírky. Dvírka nesmí být poškozená
a musí být dostatecne
tesná.

Dne 16. 9. 2006 probehlo v naší obci námetové
všech sboru dobrovolných
hasicÚ XV. okrsku.
byla hodnocena velmi kladne.

cvicení -"Dálková
Celá akce probehla

doprava vody ze stroje do stroje" za Úcasti
bez vetších problémll a nadrízenými orgány
Petr

Šála
velitel SDH

******************************************************************************************

Myslivci pred zimou
Každý z nás si pod slovy myslivost, myslivec, myslivecké sdružení vybaví neco jiného.
Zejména ti dríve narození si ted na prelomu podzimu a zimy vzpomenou
na bohaté hony, na zajíce a bažanty,
dalšímu se možná vybaví cervencová
myslivecká
zábava se srncím gulášem a zverinovou
tombolou, a urcite se
najdou i takoví, kterí zaklej í pri vzpomínce na to, jak j im srnec otloukl mladé trnky, nebo srna pretrhala zahrádku
se zeleninou. A co se ted na zacátku zimy honí v hlave nám myslivcÚm?
I ten kdo se casto netoulá prírodou si musel všimnout, že tam kde se bežne páslo 7 kusÚ srncí zvere, vídával
letos steží jeden nebo dva kusy. Na to, že z polí a lesÚ kolem naší obce už témer zmizela kdysi tak hojná drobná
zver, jsme si už všichni zvykli, ale že by mel stejný osud potkat i ladnou srncí zver, tomu se nechce nikomu z nás
verit. Proto si, my myslivci, pred nastávající zimou klademe otázku: Bude ta letošní zima stejne tuhá a ke zveri
stejne krutá jako ta minulá?
Abychom zveri alespon cástecne ulehcili strádání v zimním období, tak jsme se, jako ostatne každorocne,
i
v prllbehu letošního roku na zimu dukladne pripravovali.
Za peníze, které jsme získali zejména na brigádách,
jsme porídili zásoby jadrného krmiva a dále nasušili dostatecné množství sena a otavy. Ve vzdálenejších
cástech
honitby jsme zbudovali
nové krmelce a rozšírili stávající. Ke zlepšení kondice zvere snad prispelo i nekolik
mysliveckých
polícek, která každorocne
obdeláváme,
a která alespon cástecne zveri zpestrují nabídku potravy.
Zveri letos v zime urcite pomÚŽe i bohatá Úroda žaludll a bukvic.
A cím bychom jí mohli ješte všichni pomoci?
Napríklad
i tím, že naše ctyrnohé milácky zajistíme tak, aby
nemohli volne pobíhat po honitbe honit a v horším prípade i strhávat zver.
ing. Pavel Fryzelka
predseda MS Rudimov

