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Vážení spoluobčané, 
 
dostává se Vám do rukou podzimní číslo 
Rudíkovského zpravodaje, které vychází 
v již naplno rozběhlém podzimním čase. 
Ten nám připomíná i obrázek z titulní 
strany, nakreslený Lenkou Pažourkovou, 
žákyní 9.ročníku ZŠ.  

I v  tomto čísle je   zachycena 
podzimní práce zastupitelstva a činnosti 
různých zájmových skupin, které se podílí 
na dění v obci. Informuje nás i  základní a 
mateřská škola. 

  Chtěla bych Vám všem popřát za 
sebe i zastupitele pěkné prožívání zbytku 
slunečných podzimních dní. 

  
Jana Nožičková                                                                                                                                                                                                                                              

starostka 
 
Práce probíhající v obci 
 

Dne 13. srpna bylo předáno 
staveniště k vybudování inženýrských sítí 
v lokalitě Šumava. Stavbu provádí firma 
COLAS CZ a.s., která se umístila ve 
výběrovém řízení na druhém místě. 
Stavba jí byla přidělena po odstoupení 
firmy Sofistav z role generálního 
dodavatele stavby. Sofistav se účastní 
stavby jako subdodavatel. Intenzivně 
probíhají práce  na vybudování kanalizace, 
vodovodu a položení plynového řádu. 
Termín dokončení položení sítí je stanoven 
na 30. listopad letošního roku. Rozvod 
elektrických kabelů nízkého a vysokého 
napětí zpracovává a bude realizovat E-ON. 
Smluvně je termín dokončení stanoven na 
31.5.2008. Součástí stavby je i výstavba 
komunikací v této lokalitě, která bude 
provedena v konečné úpravě na jaře. 
Celkové náklady na stavbu jsou vyčísleny 
na 7 365 225,00Kč. Na stavbu byl vyřízen 
31.8.2007 úvěr 5 500 000 u České 
spořitelny s odkladem splátek do roku 
2011. Do 30.4.2008 musí být finance 
vyčerpány. Budou úročeny 3%. 
Dalším zdrojem financování je dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj, kde 
probíhá vyřízení účtu na čerpání finančních 
prostředků. Celková dotace na 13 
rodinných domků je 1 040 000. Na účtu 
zřízeném pro výstavbu rodinných domků 
je 822 086 Kč. 

Dne 15. srpna proběhlo předání 
kanalizace a ČOV do hospodaření svazku 
obcí  Vodovody a kanalizace a následně do 
provozování VAS a. s. Třebíč. Čtyři 
kanalizační větve nebyly zkolaudovány,  
proto je  do hospodaření  svazek 
nepřevzal. 

Dne 8. října proběhlo jednání 
obce s tajemníkem svazku a ředitelem 
VAS ohledně doplnění kolaudace a 
následného předání kompletních 
kanalizačních stok v obci. Vyřizování 
rekolaudace je během října plně 
rozpracované. VAS přikládá informační 
dopis k objasnění celé situace a systému 
ohledně stočného. 

V rámci programu pro poskytování 
dotací na projektové dokumentace - 
opatření před povodněmi, vznikal od 
počátku roku projekt pro náš vodní tok. Na 
projektovou dokumentaci byla schválena 
50% dotace. Celkové  náklady projektu 
činí 77 350,00 Kč. 

Během měsíce září bylo nutno 
projekt dořešit, projednat s dotčenými 
sousedy potoka, v říjnu doplatit a 
vyhodnotit. Po jednáních došlo 
k pozměňovacím návrhům a doplnění. 
Projekt bude předán ZVHS v Třebíči, která 
bude zhotovitelem úpravy se 100% 
úhradou. Proběhlo jednání s Ing. Dusíkem, 
v případě získání dotací ZVHS  by mohly 
být  úpravy zrealizovány již příštím rokem.   

V uplynulém čtvrtletí byla 
dokončena komunikace na Chalupy. Do 
konce roku zbývá doplatit 200 000 Kč a 
vyhodnotit opravu závěrečnou zprávou. 

K objednané změně územního 
plánu č. 4 byla zahájena jednání a 
doplněny podklady. 

Připravujeme podání žádosti na 
Grantový program vyhlášený krajem 
Vysočina „Líbí se nám v knihovně“ na 
vybavení knihovny novými stoly pod 
počítače. 

Usnesení obce za stávající volební 
období byla vyvěšena na úřední desce na 
našich webových stránkách . 

Poslední zastupitelstvo obce se 
konalo 21.9.2007 v hostinci U Pažourků 
s tímto usnesením: 
 

Zastupitelstvo obce 
 
schválilo: 
 

• program jednání  a jeho doplnění  
o zvolení člena školské rady a 
žádost Ing. Jana Kotačky o změnu 
územního plánu. 

• člena školské rady – Radku 
Bazalovou 

• žádost Ing. Jana Kotačky o 
změnu územního plánu v prostoru 
mezi rybníkem Visílka a objektem 
na ruční mytí, parc. č. 242/22,  
242/13 do části drobného 
podnikání. Žádost se připojí ke 
změně územního plánu č. 4 a na 
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veškerých nákladech s  tímto 
spojené  se bude podílet žadatel. 

• změnu směrnice o sňatku, která 
je součástí organizačního řádu 
obce, ve smyslu změny 
oddávajícího, kterou se stává 
Jana Nožičková. 

• člena kontrolního výboru -  Ing. 
Bohuslavu  Zlevorovou 

• dodatek č.1 k nájemní smlouvě p. 
Jaroslava Sedláčka k pronájmu 
pozemku parc. č. 2231 k. ú. 
Rudíkov. 

• změny v  projektové dokumentaci 
na úpravu toku – protipovodňová 
opatření, v úseku ,,B“,  kde dojde 
k zatrubnění části toku rámovými 
propustěmi  a to směrem od 
hasičské zbrojnice  po mostek  
k domu č.14, část toku zůstane 
otevřena -  příloha č. 1. Souhlasí 
s připomínkami Ing. Zlevorové 
ohledně úseku „D“ a ukládá jeho 
dořešení s projektantem.  

• usnesení ze dne 21.9.2007   
 
vzalo na vědomí: 
 
• zprávu finančního výboru o 

průběhu plnění rozpočtu obce 
• zprávu o hospodaření obce 

přednesenou starostkou Janou 
Nožičkovou - příloha č. 2. 

• zprávu stavební komise 
přednesenou místostarostou 
Emilem Krejskou - příloha č. 3. 

• upozornění Ing. Zlevorové na 
poškozování návsi hasiči, ukládá 
prověření záležitosti a bere na 
vědomí připomínku o realizaci 
chodníků. 

• upozornění Ing. Zlevorové na 
nutnost uzavření smlouvy  s FK 
Rudíkov ohledně odběru vody z 
rybníka  Herádka za účelem 
zalévání fotbalového hřiště u ZŠ 
dle usnesení ze dne 1.3.2007. V 
případě, že FK Rudíkov smlouvu 
s obcí neuzavře, odpovídá za 
veškerá porušení předpisů, pokuty 
a sankce zastupitelstvo obce. Viz 
příloha č. 4. 

• připomínku Ing. Zdenka Bernata o 
využití vody ze střechy školy jako 
dalšího zdroje vody na zalévání 
hřiště. 

   

 
Informace z radnice 

 
Od 12. října začal zimní svoz 

odpadu. Popelnice s červenými 

známkami se budou vyvážet 1x za 14 
dní, se žlutými známkami každý týden. 

V obci budou přistaveny ve středu 
24.10. dva velkoobjemové 
kontejnery. Jeden se bude nacházet u 
hasičské zbrojnice, druhý v prostoru mezi  
bytovkou a Klubem 9. Ve čtvrtek a pátek 
mají děti prázdniny, proto mohou 
pomáhat s podzimním úklidem ☺. Do 
kontejnerů se nesmí odkládat nebezpečný 
odpad. Jeho svoz je naplánován na 
sobotu 1.12.2007 v době od 9.10 – 10.40 
hod na    návsi. 

Připomínáme občanům, že 
občanské průkazy vydané do 
31.12.1998  je třeba vyměnit nejpozději 
do 31.12.2007. Žádost lze podat na OÚ 
v Rudíkově  do konce listopadu!!! Držitelé 
řidičských průkazů vydaných od 1.7.1964  
do 31.12.1993 jsou povinni je vyměnit do 
31.12.2007. Výměnu provádí Městský 
úřad Třebíč. 

Nad bazénem jsou k pronajmutí 
dvě volné zahrádky. Na Chroustově je 
k pronájmu louka na sečení o výměře 
1060 m2. Informace o nabízených 
pozemcích najdete na obecním úřadě. 

V budově obecního úřadu je 
instalován veřejný internet, který slouží 
občanům, návštěvníkům  obce a turistům 
zdarma. Internet je přístupný v době, kdy 
je otevřena budova  OÚ: 
 
Po, St        7– 12 , 13 – 17  
Út, Čt, Pá   7- 13 (případně do 16 h.) 

   
 
Když něco končí, něco nového 
začíná 
 

Od předposledního veřejného 
zasedání máme novou starostku, paní 
Janu Nožičkovou. Velice si vážím toho, že  
byť v nelehké situaci, poděkovala své 
předchůdkyni za vše dobré, co pro obec 
vykonala. 

Osobně bych se však rád trochu 
více ohlédl za těmi rychle uplynulými pěti 
lety, kdy naší starostkou byla Ing. 
Bohuslava Zlevorová. 

Jako jeden z velkých přínosů 
bývalé starostky vidím schopnost 
získávat dotace od různých institucí 
počínaje EU a konče Sokolem. Je velmi 
důležité, aby obec co nejvíce peněz, 
které má k dispozici, „zhodnotila“ ve 
formě spolufinancování dotovaných akcí. 
Jenom díky tomuto postupu se povedla 
rekultivace skládky, stavba rybníka, 
stavba kanalizace a rozšíření čističky, 
stavba inženýrských sítí pro nové domy a 
další. Vedle tohoto se podařilo realizovat, 
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rovněž často pomocí dotačních titulů, 
spoustu menších úprav, které dnes již 
nevnímáme, jako například úpravu 
vzhledu návsi, opravu několika 
komunikací, společenských budov i 
hřbitova. Někdo může bývalé starostce 
vyčítat přílišnou tvrdost, možná 
neústupnost při jednáních. Problémů 
k řešení bylo však příliš mnoho, času a 
peněz zoufale málo. A právě kombinace 
těchto podmínek umožnila v Rudíkově, 
podle mého mínění, tolik změn.  

Ovšem jako rozhodně 
nejdůležitější přínos bývalé starostky 
vidím v probuzení zájmu občanů o dění 
v obci. Před pěti lety chodilo na veřejná 
zasedání maximálně deset občanů, dnes 
není výjimkou padesát. 

Chtěl bych tedy, myslím nejen za 
sebe, bývalé paní starostce poděkovat. 

Zároveň přeji naší nové starostce 
hodně sil a trpělivosti při zvládání tak 
těžkého úkolu jako je vedení obce. 
 

Jaroslav Krejska, zastupitel 
   

 
Informace VAS Třebíč k provozu  
kanalizace v obci Rudíkov 

 
Provozování vodovodů a 

kanalizací pro veřejnou potřebu je 
upraveno především zákonem č. 
274/2001 Sb. v platném znění. Obec 
Rudíkov je členem svazku obcí Vodovody 
a kanalizace Třebíč a provozovatelem 
celého vodovodu v obci Rudíkov je 
třebíčská divize Vodárenské akciové 
společnosti, a.s. (dále jen VAS), která 
má uzavřeny smlouvy na dodávku vody 
s jednotlivými odběrateli. Na základě 
těchto smluv je fakturováno vodné, 
prakticky v celé obci. Složitější situace 
však byla donedávna v provozování 
kanalizace. Pouze část kanalizace obce 
byla provozována VAS. Na této části byly 
s VAS uzavřeny smlouvy s jednotlivými  
subjekty a vybíráno stočné. Zbývající 
část kanalizace včetně kořenové čistírny  
odpadních vod však zůstala v majetku 
obce, která ji sama provozovala. Tato 
z pohledu zákona i jednotlivých 
odběratelů značně nepřehledná situace 
by měla brzy skončit. Po složitých 
jednáních mezi obcí, VAS a svazkem obcí 
bylo nakonec dohodnuto, že celá 
zbývající část kanalizace včetně kořenové 
ČOV bude vložena do hospodaření 
svazku obcí a VAS se tak stane 
provozovatelem celé kanalizace obce. 
Složitá a nerovná situace tím bude 
vyřešena, od všech subjektů 

vypouštějících odpadní vody do 
kanalizace bude vybíráno stejné stočné, 
podobně jako v desítkách dalších měst a 
obcí na okrese. Subjekty, které nejsou 
napojeny na veřejnou kanalizaci, musí 
však rovněž likvidovat svoje odpadní 
vody v souladu se zákonem. Buď řádně 
vyvážet jímky na vyvážení nebo se na 
veřejnou kanalizaci připojit. Toto 
připojení může být dle zákona i nařízeno. 
Jaký bude tedy další postup? VAS se 
stává provozovatelem celé kanalizace 
obce, nese veškeré náklady spojené 
s jejím provozem a odpovídá za plnění 
všech zákonných povinností. Jednou 
z nich je rovněž uzavření písemné 
smlouvy se všemi odběrateli, resp. 
subjekty vypouštějícími odpadní vody do 
kanalizace. V nejbližší době zašle VAS 
všem těmto subjektům, které dosud 
nemají uzavřenu smlouvu na vypouštění 
odpadních vod, návrh této smlouvy. Po 
doplnění potřebných údajů, zejména 
uvedení dalšího zdroje vody 
v nemovitosti (vlastní studny), nabude 
smlouva účinnosti jejím podpisem a 
následně, v souladu s ní, bude 
fakturováno stočné. Množství odpadních 
vod vypouštěných do kanalizace bude 
pro účely fakturace stočného určeno 
dvojím způsobem (dle vyhlášky č. 
428/2001 Sb. v platném znění). Pokud 
nemovitost nemá vlastní zdroj vody, 
bude množství vypouštěných odpadních 
vod totožné s množstvím pitné vody 
odebrané z veřejného vodovodu (dle 
údaje vodoměru). Pokud má nemovitost 
vlastní zdroj vody, bude údaj vodoměru 
použit pouze pro fakturaci odebrané 
pitné vody (vodného) a množství 
vypouštěných odpadních vod bude dle 
přílohy uvedené vyhlášky stanoveno 
podle tzv. směrných čísel. V případě 
pochybností, zda příslušná nemovitost 
má nebo nemá vlastní zdroj vody, kterou 
vypouští do veřejné kanalizace, bude 
provedena prohlídka na místě samotném 
za účasti VAS, obce a vodoprávního 
úřadu. Doufáme, že se nám ve spolupráci 
s obcí podaří nastavit stejné podmínky 
pro všechny odběratele a provozovat 
kanalizaci v souladu s platnými zákony. 
Případné dotazy je možno směřovat na 
zákaznické oddělení VAS, a.s. divize 
Třebíč, Kubišova 1172, tel. 568 899 141, 
568 899 142.       
 
VAS, a.s. divize Třebíč 

   

 
 
 



                                                                         - 4 - 
FTTH v Rudíkově? 
 
            Co FTTH vlastně znamená? 
Z anglického jazyka Fiber To The Home 
lze do češtiny přeložit jako „vlákno až do 
domu“. Ono vlákno je skleněné, o 
tloušťce pouze několika milimetrů a s 
izolací cca 2 cm. Toto vlákno se pak 
položí do výkopu, případně zafoukne do 
chrániček položených do výkopu, a 
přivede až „za dveře domu“. A v tento 
okamžik můžeme hovořit o FTTH. Proč 
mít takové skleněné vlákno přivedené až 
do domu? Důvodem jsou služby a 
potřeby obyvatel, jež prožívají v dnešní 
době rozmach - jsou to Internet, digitální 
televize, VoIP telefonie, zabezpečení 
budov, hlídání seniorů a další služby 
spojené s datovými přenosy a vůbec 
budoucím vývojem telekomunikačních 
služeb. Dotazník, který jste obdrželi a 
vyplňovali ke konci června 2007, se týkal 
průzkumu zájmu  právě o tyto služby.  

Mikroregion Horácko, do něhož 
Rudíkov patří, už jistý čas řeší projekt s 
podporou fondů EU za cca 50 mil. korun, 
který by podpořil rozvoj technologií FTTH 
v našem mikroregionu. Bohužel 
v minulých letech při plynofikaci obcí 
v mikroregionu se pouze 5 obcí umělo 
podívat do budoucna a prozíravě položily 
při výkopových pracích rezervní 
chráničky ke každému domu. Díky tomu 
dnes mohou realizovat FTTH, pokud si na 
zafouknutí vláken do těchto chrániček 
obstarají peníze. Částky to budou sice 
vysoké, nicméně nemusejí rozkopat již 
hotové komunikace po obci. 

Rudíkov bohužel v období, kdy se 
plynofikovalo, patřil k obcím, jež si 
chráničky nepoložily, a tuto výhodu 
propásnul. Dodatečné náklady na 
rozkopání komunikací a znovupoložení 
chrániček po obci pro FTTH by tvořily 
v průměru 50.000 Kč na přípojku. 
Lokalita Šumava v Rudíkově se 
momentálně nabízí pro budoucí realizaci 
FTTH jako jediná. Pokud se podaří 
společně s projektem inženýrských sítí 
položit chráničky do přípojek plynu, jako 
to chytře učinil například Vlčatín, bude 
Šumava na tento světový trend 
připravena a bude zase zajímavější 
lokalitou pro aktivní mladou generaci. 

Nicméně právě tento malý počet  
„nachystaných“ obcí nás přiměl k 
rozhodnutí, že celý projekt za 50 mil. 
korun se bude ubírat jinou variantou 
řešení, než realizovat FTTH pouze v pěti 
obcích, které chráničky položené mají. 
Realizační tým se snaží prosadit variantu 
obsáhnutí 19 obcí z mikroregionu a tyto 
alespoň propojit páteřními optickými 

vlákny. Tím se možnost využívat výše 
zmíněné technologie dostane alespoň k 
hranicím dotčených obcí. Potom bude na 
obci samotné, aby si zrealizovala FTTH 
na vlastí náklady, nebo nechala realizaci 
na komerčních subjektech. Tato varianta 
se týká obcí Budišov, Číměř, Hodov, 
Kamenná, Kojatín, Koněšín, Nárameč, 
Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Rohy, 
Rudíkov, Smrk, Studenec, Studnice, 
Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín. 
Finanční příspěvek dotčených obcí se 
předpokládá cca 200.000,- Kč. 
 Jestli projekt uspěje u hodnotící 
komise pro přidělení dotace z fondů EU a 
fondu Vysočina, se dozvíme zhruba 
v červnu 2008. Termín dokončení 
realizace celého projektu se předpokládá 
koncem června 2010. Je ovšem také 
nutné podotknout, že nic není zadarmo a 
ruku v ruce s nabídkou služeb jde také 
cena za jejich poskytnutí - ta bude 
zřejmě ovlivňujícím faktorem pro 
masivnější rozšíření FTTH. Vše ale ukáže 
až čas a také schopnost obyvatel umět 
využít tyto služby ke svému prospěchu. 
Z vlastního pozorování však mohu 
potvrdit, že počítačová gramotnost 
obyvatel v naší obci má v porovnání 
s okolím vzestupnou tendenci, a to 
hlavně u starší generace.  
 

Zdeněk Souček 
   

 
K zamyšlení … 
 
Vážení spoluobčané, 
 
přijměte ode mě podzimní pozdrav. 
Nedávno jsem četl jeden hezký příběh a 
rád bych se o něj rozdělil i s Vámi.   

Strážce majáku chtěl být 
s každým za dobře. Z královských zásob 
dostával drahocenný olej, aby měl čím 
doplňovat lampu. Přišla za ním stará 
žena a prosila: „Prosím dej mi trochu 
oleje, blíží se výročí úmrtí mého muže a 
já mu chci zapálit na hrobě lampičku.“ 
Strážce jí ulil oleje a vdova zajásala: 
„Ach ten náš strážce, ten je tak hodný.“ 
V poledne přišel muž a prosil strážce: 
„Prosím, příteli, dej mi trochu oleje, 
potřebuji naolejovat své stroje, abych 
nepřišel o výdělek.“ Také on dostal svou 
lahvičku oleje a říkal: „Já věděl, že jsi 
hodný kamarád.“ K večeru přiběhla 
mladá matka a naříkala: „Mé malé dítě 
se spálilo, prosím dej mi trochu oleje, 
abych mu mohla bolest mazat.“ Také ona 
dostala olej. Žena mu políbila ruku: „To 
je štěstí, že hlídá maják někdo, kdo je 
tak hodný jako ty.“ V noci však přišla 
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strašná bouře a strážce šel nahoru na 
maják zapálit lampu. Najednou zjistil, že 
oleje bylo jen na dně. Lampa za chvíli 
zhasla a loď se stovkami lidí narazila na 
skálu, protože maják nesvítil.  
  Přátelé, je určitě třeba, abychom 
se snažili být hodní, ale také musíme se 
snažit být dobří a spravedliví. Proto se 
musíme učit být moudří, abychom 
dokázali rozeznávat, co je podstatné, co 
méně podstatné a co je vedlejší. Život 
nás každý den staví před mnohá 
rozhodnutí a nevíme někdy, jak se 
rozhodnout. Bůh nám nabízí dary Ducha 
svatého, zvláště dar rozumu a síly, které 
nám pomáhají. Nedávno jsem se díval na 
jeden pořad o lidech, kteří dělají 
showbusiness. Jedna herečka na otázku: 
co je nejpodstatnější v jejím životě, po 
chvíli přemýšlení odpověděla: „Žít život 
v lásce.“ 

Přeji Vám, ať se dokážete správně 
rozhodovat v těch malých ale i velkých 
věcech ve Vašem životě a objevovat 
podstatné a důležité hodnoty pro lidský 
život - lásku a to nejen lidskou ale i Boží 
lásku.   

Přeji i školákům mnoho darů 
rozumu, síly a poznání v novém školním 
roce a Vám rodičům mnoho síly a 
trpělivost při výchově. K tomu Vám  
žehná P. Václav Knotek, farář. Kontakt 
na služební mobil  - 736 523 664. 
Nabízím také možnost chodit sportovat 
na farní zahradu, kde je zbudované malé 
hřiště. 

   

 
Základní škola: 
 
Počty žáků z Rudíkova a  okolních 
vesnic  ve školním roce 2007/2008: 

 
Vlčatín    12 
Trnava    10 
Hroznatín    12 
Horní Heřmanice    6 
Batouchovice     4 
Oslavička     3 
Přeckov     9 
Bochovice     7 
Nový Telečkov  15 
Rudíkov   63 
 
Kurz PC (počítače) pro  dospělé bude 
zahájen v měsíci listopadu. 

 
Akce na naší škole: 

 
Ještě se vrátíme  k minulému 

školnímu roku, kdy se naší žáci zapojili 

do různých akcí a soutěží, které byly 
vyhodnoceny během prázdnin. 
 Naše škola se zúčastnila v měsíci 
dubnu až červnu internetové soutěže 
 „Hravě žij zdravě“ . Jejím cílem nebylo 
nabádat děti k dietám, ale spíše 
přemýšlet o zdravém životním stylu a 
zařazení více zdravého pohybu do života. 
Do soutěže se zapojilo více než 50 dětí 
z naší školy a společnými silami 
vybojovaly krásné 2.místo.  Tím zajistily 
pro školu pitný režim v hodnotě 22 000,- 
Kč od firmy Rájec. Cena má být škole 
předána během měsíce října. 
V jednotlivcích se umístnila  na  1.místě 
Veronika Šulová (žákyně 8. ročníku), 
na  2.místě Renata Kružíková (žákyně 
4. ročníku). Všem gratulujeme. 
 I v minulém školním roce se žáci 
naší školy aktivně zapojili do sběru 
starého papíru. Papír se ve škole 
hromadil obrovskou rychlostí a nastal 
problém s jeho odvezení k dalšímu 
zpracování, kdy nám velmi pomohla 
firma Sofi – stav, které tímto chceme 
poděkovat.  
Zcela zdarma nám odvezla více jak  7,5 
tuny papíru, čímž nám ušetřila nemalé 
náklady za dopravu. 

 
Mateřská škola: 

 
Pro letošní školní rok je zapsán 

nejnižší počet dětí od roku 1975. 
Zapsáno je celkem 38 dětí, z toho 2 
nastoupí až ve druhém pololetí. Všechny 
tříleté děti jsou zapsány jen na 4 hodiny 
denně z důvodu nároku na rodičovský 
příspěvek  

Provoz v MŠ Rudíkov je proto od 
6.45 h. do 15 hodin. Děti v naší 
mateřince po obědě nespí, pouze chvíli 
odpočívají na polštářku při poslechu 
pohádky a potom se účastní různých 
zájmových aktivit: Hry na zobcovou 
flétnu, angličtiny, grafomotoriky – 
průprava pro psaní, hudební činnosti, 
výtvarné a pracovní činnosti. 

Do MŠ jezdí každý měsíc loutkové 
divadlo. Nabízíme Vám možnost navštívit 
představení s dítětem od 2 let, které do 
MŠ nechodí. Vstupné je 50,- Kč za 1 
představení. 

 
15.11.07 v  8.45h.: „Jak dědeček tahal 
řepu“ 
17.12.07 v 10.30h – „Vánoční pohádka 
o dvou sněhulácích“ 
11.1.08  v  8.45h. -  „Rukavička“ 

 
  J. Kafková, ředitelka ZŠ 
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Sokolské hřiště opět slouží sportům 
  

Tělovýchovná jednota Sokol 
Rudíkov renovovala z dotace, příspěvku 
Sokolské župy v Jihlavě a za přispění 
obce sokolské hřiště, které je přístupné 
široké veřejnosti. Vznikla tak upravená 
plocha, která bude sloužit pro všechny 
rekreační sporty a navíc koutek pro 
maminky s dětmi. V budoucnu se počítá 
s dalším vybavením hřiště (stolní tenis, 
využití pro malé děti), případně s 
úpravou plochy z dalších dotací. Hřiště je 
zvláště vhodné pro výuku tělesné 
výchovy ve škole. 

 Všechny zve na hřiště Tj Sokol  
 

HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Dne 3. září, v první den nového 
školního roku, bylo (po přestavbě 
započaté letos na jaře) oseto firmou 
Fučík v. o. s. fotbalové hřiště. Přestavbu 
se zatravněním hřiště, patřícímu obci, 
provádí Fotbalový klub Rudíkov s finanční 
podporou obce (550 tis. Kč), s dotací od 
Kraje Vysočina (100 tis. Kč),  s dotací od 
ČMFS (220 tis. Kč) a především  
vlastními silami svépomocí bez nároku 
na odměnu a s materiální a technickou 
podporou místních firem a příznivců 
sportu.  Díky příznivému deštivému 
počasí po zasetí hřiště travní směsí se od 
poloviny září můžeme těšit pohledem na 
ideálně rovnou  travnatou plochu.  Dílo 
s původním rozpočtem za více než 2 
miliony korun se tak zřetelně podařilo a 
pravidelná fotbalová utkání se vrátí zpět 
do Rudíkova. 

Současně s úpravami  fotbalového 
hřiště se pracovalo i na novém hřišti 
mateřské školy, které se postupně 
stěhuje na pozemek bývalé školní  
zahrady. Rovněž zde bylo provedeno 
mnoho práce, např. terénní úpravy,  
přesázení tújí živého plotu a zasetí nové 
trávy, která se již na budoucím minihřišti  
začíná zelenat. Ostatní inventář 
mateřského hřiště včetně oplocení bude 
přestěhován následně. Poté započne 
rovnání terénu původního hřiště MŠ a 
plochy před ním k vytvoření malého 
tréninkového hřiště s prostým povrchem. 

V současné době byly zahájeny 
práce na stavbě komunikace pro pěší 
vedle příkopy krajské silnice u plotu 
fotbalového hřiště. Do úplného dokončení 
a otevření v létě příštího roku zbývá ještě 
spousta dokončovacích stavebních prací 
včetně řešení nejnutnějšího zázemí. 

                                                                               
Emil Krejska, místostarosta 

Mladí rudíkovští  hasiči 
 

Tým mladých hasičů tvoří celkem 
23 členů. Trénují pod vedením Jiřího 
Dvořáka, Zdeňka Rybníčka a Jaroslava 
Švihálka, který se vzorně stará o 
veškerou požární techniku. Za to mu 
patří velké poděkování. 

Mladí hasiči se zúčastnili okresní 
ligy mládeže v požárním sportu. 
Zastoupení měli v kategorii mladších i 
starších žáků. Starší žáci jsou pro velký 
počet  rozděleni do týmu  „A“ a  „B“.  
Mladší žáci v celkové soutěži okresní ligy, 
kde soutěžilo 23 týmů, obsadili 8. místo 
.Velice pěkně je hodnotí kronikáři 
zápisem do hasičské kroniky: „Na to, jak 
jsou malincí, svými povedenými výsledky 
překvapují naše trenéry i naše obě dvě 
starší družstva.“ Jejich nejlepší čas je 
20.22 s.  

Družstvo starší „A“ se v okresní 
lize umístilo na  13. místě a družstvo  
starší „B“ s jednobodovým rozdílem na 
12. místě z celkového počtu 31 
soutěžících. 

Z kroniky lze vyčíst i nejlepší čas  
obou starších družstev . 16,91s patří 
týmu „B“ a družstvo „A“ se pyšní  časem 
16,58 s. S výsledky jsou mladí hasiči 
spokojeni. 
 
Poděkování místním firmám: 

 
Sbor dobrovolných hasičů v 

Rudíkově děkuje za materiální a finanční 
pomoc při zajištění okresní soutěže 
mladých hasičů, která se konala 
16.6.2007 v Rudíkově. Děkujeme firmě 
Edite Rudíkov za nové dresy pro 
nejmladší družstvo. Za finanční pomoc 
dále děkujeme firmám: Jaroslav 
Uchytil, autobusová doprava; LIBER, 
družstvo vlastníků, ZEPAS s.r.o.; Pila 
Robotka; Autodoprava T.I.T. s.r.o.;  
SOFI stav s.r.o. Rudíkov; JATKA 
Zezula; KOBRA, hutní prodejna s.r.o.; 
Vodárenská a.s. Třebíč; Bistro 
Rudíkov; hostinec U Pažourků; 
Samozvaná kuželkářská společnost.  

Dále Hasiči uspořádali zábavu  s 
již tradičním názvem LOUČENÍ S 
PRÁZDNINAMI. Konala se 31.8.2007,  
hrála skupina EXTÁZE.  Počasí se těsně 
před akcí nakonec umoudřilo, a tak 
zábava mohla proběhnout na návsi.  
                                                           

Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově 
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Sport: 
 
Muži „A“ FK Rudíkov 

Fotbalisté měli vstoupit do 
druhého ročníku krajské soutěže 1. B 
třídy zápasem v Bedřichově, utkání však 
bylo z důvodu nepřijatelného stavu hrací 
plochy přesunuto z původního termínu 
11.8.2007 na pátek 24.8.2007, a tak 
úvodní zápas naši hráči sehráli na 
domácím hřišti v Hodově s týmem 
Vrchovina B. Tento tým se v minulém 
ročníku pokoušel postoupit z 1. B třídy 
skupiny A. Zápas dvou týmů, které se 
v minulém ročníku snažily podívat do 
vyšší soutěže, skončil zaslouženou 
remízou. Odložený první zápas na hřišti 
Bedřichova skončil také remízou, a tak se 
naši hráči jeli porvat o další body na 
horkou půdu do Rapotic. Z Rapotic jsme 
přivezli cennou remízu. Prvního vítězství 
jsme se  dočkali ve 4. kole, kdy jsme 
doma hostili tým z Křižanova. Důležité 
body jsme přivezli překvapivě z Hrotovic. 
Bohužel jsme pak zaváhali doma 
s vedoucím týmem z Měřína, který nám 
připravil první prohru v novém ročníku. 
Naše klopýtnutí doma jsme dokázali 
odčinit v následujících zápasech, kdy 
jsme  zvítězili na hřišti v Telči a bodovali 
také v posledním zápase doma v Hodově 
s týmem Nového Rychnova, který jsme 
porazili čtyři nula. 

V současné době ( k 15.10.2007 ) je 
náš A-tým na čtvrtém místě s 17 body. 
Máme stejně bodů  jako třetí Hrotovice a 
na vedoucí tandem Rapotice s Měřínem 
ztrácíme pět bodů. 

Nejlepším střelcem právě 
probíhajícího ročníku je Jaromír Trnka 
s deseti góly, na druhém místě je Lukáš 
Nožička s pěti góly a o třetí místo se dělí 
Josef Pažourek a Mikyska Miroslav se 
dvěma vstřelenými góly. 

Ladislav Šula 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muži „B“ FK Rudíkov 

Podzimní část sezóny odstartoval B-tým 
porážkou v Trnavě. První body "béčko" 
získalo ve čtvrtém zápase, když na 
domácím hřišti v Náramči porazilo Lipník. 
Po celý podzim se na hře a výsledcích B- 

 

týmu negativně projevoval rostoucí počet 
zraněných hráčů a z toho plynoucí časté  

 

změny v sestavě. Po sedmi zápasech je 
"béčko" v tabulce IV. A třídy na osmém 
místě se šesti body. Nejlepším střelcem 
je Lukáš Mikyska, který ve třech 
zápasech vstřelil tři branky.    

 
Leoš Kudrna 

 

 

Mladší žáci 
 
Do sezóny 2007/08 jsme přihlásili 
mužstvo mladších žáků tj. ročník 1995 
a mladší. Pro nedostatek hráčů z řad 
Rudíkovských žáků jsme byli nuceni 
spojit se s Trnavou. Mužstvo je složeno z 
devíti Rudíkovských a osmi Trnavských  
hráčů. Čtyři hráče starších ročníků, kteří 
už nemohou nastoupit za mladší  
žáky jsme zapůjčili na roční hostování do 
starších žáků TJ Svatoslav. Dvě  
hráčky, které v minulé sezóně hráli za 
naše žáky, jsou nyní na dvouletém  
hostování v Sokolu Ocmanice, kde hrají 
za ženy. Kolo před koncem podzimní  
části soutěže jsme v tabulce na šestém 
místě ze sedmi body. 

 
Josef Pažourek 

 
 
Rozlosování fotbalových soutěží  
pro podzim 2007): 
 
28.10.2007 - neděle, 12. kolo, M_A, 
Rudíkov – Jakubov,  začátek v 10:15 
 
4.11. 2007 – sobota, 13. kolo, M_A, 
Luka n. Jihlavou – Rudíkov, začátek 
ve 14:00, BUS odjezd ve 12:00 (40 km) 
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Kulturní a společenské akce  
 
Připravuje se: 
 
Myslivecké sdružení pořádá 10.11.2007 
v sokolovně „Poslední leč“. Zvěřinová 
tombola včetně občerstvení zajištěna. K 
tanci a poslechu hraje skupina EVIS. 
Všichni jste srdečně zváni. 

 
Základní škola Rudíkov pořádá 
10.11.2007 zájezd do Mahenova divadla 
v Brně na muzikál „Edith, Vrabčák 
z předměstí“. Bližší informace  podá 
Soňa Chládková. 

 
Na nedělní odpoledne 11.11.2007 se 
připravuje tradiční „Vítání občánků“. 
Rodiče vítaných občánků  obdrží 
pozvánku s upřesněním hodiny. 

 
Obec Rudíkov navštíví ve středu 14.11. 
2007 místopředseda poslanecké 
sněmovny Ing. Jan Kasal. Spolu 
s prvním náměstkem hejtmana kraje 
Vysočina Ing. Václavem Kodetem se 
zúčastní besedy s občany Rudíkova a 
okolí. Setkání se uskuteční v Orlovně 
(K9) v 18 hod. 

 
Samozvaná kuželkářská společnost  SKS 
1 pořádá 8.12.2007 v sokolovně 
„Mikulášskou taneční zábavu“. Hraje 
skupina Extáze. Srdečně zvou 
pořadatelé. 
 
Samozvaná kuželkářská společnost SKS 
1 oznamuje, že připravuje v Klubu 9 
silvestrovskou zábavu 
s překvapením. Informace a předprodej 
v K9. 
Každé pondělí a čtvrtek probíhá 
v tělocvičně ZŠ od 19 - 20 hod. cvičení 
žen a dívek. 
 
Programy kulturních akcí pořádáných 
KVÍZem Třebíč (programy kin a 
divadelních představení) budou 
vyvěšovány ve vývěsních skříňkách na „ 
Židárně“. Budou tam umísťovány i další 
kulturní akce pořádané v okolí. 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
Společenská kronika 

 
Významné jubileum oslavili: 
 
 
Červenec: 
 
70 let - Robotková Marie, Rudíkov 146 
50 let - Smetanová Drah., Rudíkov 172 
 
Srpen: 
 
60 let - Dobrovolný Jaromír ing., č.p. 98 
60 let - Kotačková Jindřiška, Rudíkov 33 
50 let - Svobodová Hana, Rudíkov 177 
65 let - Švihálková Marie, Rudíkov 23 
65 let - Klímová Libuše, Rudíkov 49 
 
Září: 
 
65 let - Pažourek Josef, Rudíkov 101 
 
 
Narození občané: 
 
Srpen: 
 
Šajbidorová Běta, Rudíkov 64 
Mejzlík Jiří, Rudíkov 26 
Mikyska Ondřej, Rudíkov 87 
Mikyska Vojtěch, Rudíkov 87 
 
Zemřelí občané: 
 
Srpen: 
 
Stará Jiřina, č.p. 150, ve věku 77 let 
Kratochvíl Miloš, č.p. 100, ve věku 73 let 

 

 
Kontakt na Obecní úřad: 
 
tel.: 568 878 184, 564 406 351 

email:  ou.rudikov@rudikov.cz 

internet. adr.: www.rudikov.cz 
 
 

Obrázek na titulní stránce nakreslila 
Lenka Pažourková, žákyně 9. 
ročníku ZŠ.  
 
 
 
 
 
 
Grafické zpracování : Ing. František Jaša   
email : frantisek.jasa@seznam.cz  
 
Tisk : OÚ Rudíkov, email: ou.rudikov@rudikov.cz  


