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Vážení spoluobčané 
prožíváme radostné období 

Vánoc a letošní rok nastupuje do svého 
finále. Přináší nám ohlédnutí za 
uplynulým obdobím a zároveň nás vede 
k  vyhlížení  dnů nastávajících a vybízí 
nás  k  plánování. 

Uprostřed tohoto krásného 
vánočního období, které nám i příroda 
ozdobila, vychází číslo zpravodaje, které 
Vám přináší informace o různorodé 
práci a akcích v naší obci, které se udály 
a obohatily nás. Zároveň  pro Vás 
připravuje výhled do začátku roku 
nového, který je již tak blízko. 

Za sebe i zastupitele Vám děkuji   
za pomoc a spolupráci v právě končícím 
roce a do nového roku Vám přeji 
především  zdraví,  spokojenost 
v rodinách, v zaměstnání i v obci.      
Věřím, že se nám podaří být na jeho   
konci lepšími a prací v něm dosáhneme      
mnoho dobrého nejen pro naši obec. 

    Jana Nožičková, starostka obce 
 
 
 
 
 

e 
 PRÁCE PROBÍHAJÍCÍ V OBCI 
 
    Probíhá výstavba inženýrských sítí 
na Šumavě. Práci zkomplikovalo počasí, 
které způsobilo mnohdy nemalé potíže 
nejen provádějící firmě Sofistav, ale i 
spoluobčanům v blízkosti stavby. Práce 
v listopadu byly na stavbě náročné pro 
vcelku brzy napadený sníh a stav nás 
donutil k prodloužení termínu realizace 
akce. Kanalizace a vodovodní řád jsou 
v tuto chvíli dokončeny a začátkem ledna 
proběhne kolaudace. Je vyčerpaná dotace a 
začal se čerpat úvěr.  

Hlavní řád plynu je také položen a 
bylo požádáno o jeho kolaudaci. Na obci si 
mohou stavebníci vyzvednout žádosti na 
plynové přípojky, které vyplní a podají na 
JMP. Celkem je uhrazeno za provedené 

práce 3 mil Kč, z toho kanalizace                
1 725 000 Kč. 

Další postup prací předpokládá 
vybudovat silniční vpustě, vodovodní 
přípojky a zároveň bude probíhat výstavba 
komunikace. 

*** 
     Projektová dokumentace na vodní 
tok byla řádně vyhodnocena a obdrželi 
jsme na ni 38 000 Kč dotaci z kraje 
Vysočina. V současné době probíhá 
jednání o realizaci úpravy toku                     
s Ing. Dusíkem se ZVHS. První týden v 
lednu očekáváme vyhlášení pravidel k 
realizaci  na rok 2008 z Ministerstva 
zemědělství. 

*** 
     V základní škole proběhla oprava 
kotle firmou Agstav. Celkové náklady na 
opravu činí 76 000 Kč. 

*** 
    Pasport řešící  staré kanalizační 
větve v obci byl dokončen a předán na 
Vodoprávní úřad do Třebíče p. Miroslavu 
Svobodovi. 

*** 
   Změna územního plánu č. 4 
pokročila k vypracování návrhu. Do 8. 1. 
2008 je návrh na obecním úřadě 
k nahlédnutí a poté  nebude-li 
připomínkován dojde k jeho schválení a 
bude vypracován čistopis. Změna se 
rozšířila o objekty družstva -  Liber a 
Zepas s.r.o. 

*** 
   Byla nám uznána a přidělena 
dotace z Grantu kraje Vysočina podaná  
30.11.2007 „Líbí se nám v knihovně“. 
Výše dotace je  20 500 Kč. Knihovna bude 
vybavena novými stoly pod počítače.    

*** 
 Velký úkol, který si neseme do 
nového roku  je plán realizace zateplení 
budovy školy. Již proběhla prvotní jednání 
nutná k zahájení přípravy žádosti, 
aktualizaci energetického auditu a 
zpracování projektové dokumentace. 
Finance na tuto akci je možno čerpat 
z evropských fondů a dotace dosahuje  až 
90 %.  
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PRÁCE PROVEDENÉ V OBCI  
 

Podzimní úklid obce spojený 
s čištěním silničních vpustí před zimou, 
včetně propustku u autobusové zastávky 
s následnou úpravou vchodu do uličky. 

 Příprava zimního posypu v obci. 
 Pročištění struhy u bazénku. 
 Práce na hřišti pro mateřskou školu 

– oprava domečku na hračky a houpaček, 
zavezení pískoviště pískem. 

V jedné třídě ZŠ odstraněny  
původní tmavé tapety a třída prosvětlena 
žlutým nátěrem. 

Provádění zimní údržby chodníků, 
drobných oprav a úklidu na obecním úřadě. 
 

Všechny informace o aktuální práci 
v obci jsou podávány na veřejných 
zasedáních obce, na které jste zváni. 
Přinášíme usnesení z  9. a 10. zasedání 
obce. 

 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 
 
1.  Schvaluje program jednání  9. zasedání 
zastupitelstva 
2. Schvaluje prodej pozemku v lokalitě 
Šumava v k.ú. Rudíkov parc.č.1721/7 a 
1774/1 o výměře 1041 m2  Mgr. Martinu 
Sukovi a  Ivetě Sukové , Okrajová 1156/6, 
Třebíč 
3.  Bere na vědomí zprávu o vyčíslených 
vícepracích vzniklých při výstavbě sítí 
v lokalitě Šumava. Z finančních důvodů 
souhlasí se změnou koncepce komunikace 
v lokalitě Šumava, která bude projednána 
s projektantem a dotčenými stavebníky. 
4. Bere na vědomí stanovisko možné 
spoluúčasti na výstavbě inženýrských sítí 
vlastníků soukromých pozemků v lokalitě 
Šumava. Stavební komise připraví návrh 
konkrétní formy. Příloha č. 1 

5. Schvaluje zadání pasportu ke starým  
kanalizačním stokám Ing. B. Kopečkovi. 
6. Schvaluje doplnění změny územního 
plánu č.4 o veřejnou cestu okolo objektu 
družstva a firmy Edite. Souhlasí 
s rozdělením platby za pořízené změny 
územního plánu č. 4 podle rozsahu 
žádaných ploch. 
7. Schvaluje záměr na úpravu ploch 
v okolí školy pro volný čas a tělesnou 
výchovu.  
8. Schvaluje podání žádosti do grantového 
programu „Líbí se nám v knihovně“. 
9. Souhlasí s nákupem materiálu 
k zaštěrkování pěší komunikace mezi 
plotem fotbalového hřiště a silnicí. 
10. Rozhodlo objednat zimní údržbu na 
rok 2007/2008 u firmy Zepas s.r.o. 
11. Schvaluje změnu termínů zasedání 
zastupitelstva do konce roku – 30.11., 
28.12. 
12. Bere na vědomí zprávu finančního 
výboru o kontrole plnění rozpočtu 
přednesenou předsedou finančního výboru   
Ing. Jaroslavem Krejskou . 
13. Bere na vědomí zprávu o hospodaření 
obce za říjen přednesenou starostkou Janou 
Nožičkovou 
14. Bere na vědomí zprávu stavební 
komise přednesenou místostarostou 
Emilem Krejskou 
15. Souhlasí se záměrem pronajmout 
zahrádky nad „Bazénem“ p. č. 1777/7 o 
výměře 248 m2   a p. č. 1777/2 o výměře 
340 m2 k. ú. Rudíkov  a louky na 
Chroustově p. č. 1318/5 o výměře 1160 m2 
a p. č. 1318/4 o výměře 1060 m2. 
16. Schvaluje usnesení 9. zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
USNESENÍ Z 10.ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA: 
 
1. Schvaluje program jednání  10.zasedání 
zastupitelstva obce 
2. Bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení z 9.zasedání zastupitelstva. 
3. Bere na vědomí zprávu o výstavbě 
inženýrských sítí a komunikace v lokalitě 
Šumava. Příloha č. 1 
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4.  Schvaluje záměr zateplení budovy 
školy v Rudíkově. 
5. Schvaluje návrh na dodatek 
k územnímu plánu č. 4. Jedná se o změnu 
využití a rozšíření plochy pro podnikání 
areálu bývalého zemědělského družstva. 
Na úhradě změny se bude v rámci celkové 
změny územního plánu č. 4 podílet firma 
Zepas s.r.o. a Liber družstvo vlastníků 
podle zahrnutých ploch. Příloha č. 2 
6.  Schvaluje nové členy  stavební komise- 
Ing. Jan Kotačka, Ing. Jiří Dvořák, 
Ladislav Čaněk. 
7. Schvaluje srovnání cen svozu a 
odstranění komunálního odpadu dle ceníku 
Esko- T, kombinovaný svoz 1512,00 Kč za 
rok, čtrnáctidenní svoz 1300,00 Kč za rok 
jednorázová známka 70,00 Kč/kus. Příloha 
č. 3 
8. Bere na vědomí zprávu finanční 
komise. 
9. Bere na vědomí hospodaření obce za 
měsíc listopad. 
10.  Bere na vědomí špatný stav obecního 
rozhlasu a nutnost jeho opravy, 
s investicemi počítat v rozpočtu na rok 
2008. 
11. Schvaluje usnesení 10.zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

Od října mohou žáci školy 
navštěvovat tyto zájmové kroužky: 
turistický, florbalu, odbíjené, pohybových 
her, aerobicu s tancem, keramiky, 
výtvarný, hry na flétnu, hry na kytaru, 
sborového zpěvu a tvorby webu. 
 
 
14. 12. 2007 

se žákyně školy zúčastnily 
krajského kola florbalového turnaje v 
Pelhřimově, do kterého se probojovaly 
vítězstvím v okresním kole této soutěže. 
Na turnaji v Pelhřimově skončily na 
pěkném 3. místě. 

 
8. 2. 2008  

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ 
Rudíkov na školní rok 2008/2009 proběhne 
v pátek 8.2.2008 od 13.00 do 17.00 hodin  
v učebnách 1. stupně ZŠ Rudíkov. 

Zápisu podléhají děti, které dovrší 
do 31.srpna 2008 šestý rok svého věku, 
popřípadě na žádost rodičů mohou být 
zapsány děti, které dovrší šestý rok věku do 
konce roku 2008 
 
O činnosti v kroužcích, ostatních soutěžích 
a akcích, které škola pořádá se můžete 
informovat na www.zsrudikov-tym.cz. 

           
  Vladimír Kozlíček, ředitel ZŠ 

 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Divadla v MŠ můžete navštívit i 
s dítětem od 2 let, které do MŠ nechodí. 
Vstupné 50,- Kč. 

 
• 10.1.2008 v 10:30 - O Rukavičce 
 
• 12.2.2008 v 8:45 - O bábě Chřipce 

 
• 6.3.2008 v 10:30 - O neposlušných 

kůzlatech 
 
• 8.4.2008 v 8:45 - O Budulínkovi 

 
 Zápis dětí do MŠ proběhne          
15. února 2008 od 13.00 do 16.00 hodin 
v MŠ v Rudíkově. Zapsány budou děti, 
které do 31. 12. 2008 dovrší věku 3 let. 

 
Kolektiv zaměstnanců MŠ Rudíkov 

přeje všem v novém roce hodně zdraví, 
pohody a obyčejného lidského štěstí. 

  
  J. Kafková, ředitelka MŠ 

 
 
 

 
 
 

http://www.zsrudikov-tym.cz
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FOTBALOVÝ KLUB 
 
Muži „A“ FK Rudíkov 

Na podzim muži FK Rudíkov „A“ 
pod vedením trenéra Aloise Komínka 
nastoupili do  druhého ročníku krajské 
soutěže 1. B třídy. Ze sestavy byl na 
hostování do Přibyslavic uvolněn Filip 
Komínek a po návratu z Rakouska bylo 
umožněno hostování ve Velkém Meziříčí 
Josefu Kafkovi, a tak se v A-týmu mohli 
ukázat noví nadějní hráči. 

V průběhu podzimu tak zasáhlo 
do hry následujících 24 hráčů, seřazeni 
jsou v závislosti na množství odehraných 
minut (od nejvíce odehraných minut po 
nejméně): Milan Salák, Jaromír Trnka, 
Lukáš Trnka, Vojtěch Rojík, Lukáš 
Nožička, Miroslav Mikyska, Lukáš 
Benáček, Josef Pažourek, Petr Nožička, 
Leoš Kudrna, Lukáš Mikyska, Petr 
Rambousek, Ondřej Kafka, Pavel Mikyska, 
Ivo Pažourek, Bohumír Pospíšil, Adam 
Toufar, Tomáš Dvořák, Vojtěch 
Rambousek, Miloš Kudrna, Jiří Kotačka, 
Martin Sedláček, Libor Chalupa, Zbyněk 
Trnka. 

V průběhu podzimu se našim 
mužům nevyhnula zranění, a to ani 
hráčům, kteří tvořili základ týmu – Josef 
Pažourek, Lukáš Nožička, Miroslav 
Mikyska,  Petr Nožička, Petr Rambousek. 
Dále nám „díry“ v sestavě udělalo 
pracovní vytížení některých hráčů a tak 
jediný, kdo nechyběl ani minutu byl Milan 
Salák. 

Přes všechny problémy, které nás 
potkaly jsme obsadili krásné páté místo se 
ziskem dvaceti jedna bodů. 

Nejlepším střelcem po podzimu je 
Jaromír Trnka s jedenácti góly, na druhém 
místě je Lukáš Nožička s pětii góly a na 
třetím místě jsou Josef Pažourek, Miroslav 
Mikyska a Lukáš Benáček se dvěma 
vstřelenými góly. 

 

 

 

Muži „B“ FK Rudíkov 
Hráči B-týmu z výše uvedených 

důvodů doplňovali A-tým a tím byl B-tým 
oslaben, což se projevilo i na výsledcích. 
B-tým uzavírá tabulku, ale na její krásný 
střed ztrácí pouhé tři body.    

Po podzimu hráči dostali volno do 
konce roku, ale již v pátek 4. ledna začne 
příprava na jarní část soutěží a tréninky 
pak budou každé úterý a pátek. 

 
 

Žáci FK Rudíkov 
Do ročníku 2007/2008 jsme ve 

spolupráci s žáky Trnavy přihlásili tým 
mladších žáků. Chlapci se snažili a zatím 
jim to stačilo na sedmé místo.  

Chlapci dostali volno a od ledna 
2008 jim začne trénink dvakrát týdně. 

 

Kromě fotbalových výsledků je 
potřeba si uvědomit, že v roce 2007 byl 
stanoven cíl vybudovat travnaté hřiště a to 
se konečně podařilo. K tomu, aby se na 
něm mohla hrát mistrovská utkání, však 
ještě chybí dobudovat zázemí. Je to ještě 
hodně práce, ale doufám, že ročník 
2008/2009 již začneme hrát na hřišti 
v Rudíkově, tedy domácím hřišti. 

Jménem těch, kteří mají rádi 
fotbal a fandí fotbalu v Rudíkově, děkuji 
všem, kteří přiložili ruku k dílu při 
budování hřiště a i všem těm, kteří přispěli 
materiálně i finančně. 

           Vladimír Šula, sekretář FK Rudíkov 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
Pohled za uplynulým rokem: 

 V uplynulém roce jsme  připravili 
pro občany Rudíkova tři kulturní akce. 
V únoru tradiční ostatky, v červnu  se osm 
členů v uniformách zúčastnilo průvodu 
Božího těla a na konci prázdnin uspořádali 
na návsi pro mladé zábavu se skupinou 
Extáze. 

Zúčastnili jsme  se dvou 
námětových cvičení ve Velkém Meziříčí. 

Získali jsme  požární stříkačku 
bezúplatným převodem z Velké Bíteše, 
která bude zavedena do majetku zásahové 
jednotky. Zakoupili  jsme 5 přileb 
v hodnotě 19 000 Kč, z toho 10 000 Kč 
jsme obdrželi sponzorsky od firmy Edite. 

V roce 2007   bylo nahlášeno 
zásahové jednotce nejvíc požárů za 
posledních 10 let. Celkem zásahová 
jednotka zasahovala u 10 požárů.Z nich 
největší byl 7. listopadu ve 2.15 
v Náramči, kde shořela stodola. Hašení 
v tomto čase bylo velice náročné kvůli 
mrazivému počasí. 

Sbor dobrovolných hasičů se 
rozrostl o dva  nové členy.  
 
 
Přehled zásahů v roce  2007 
12.5.      14.15     Hroznatín, ráz dřeva 
8.6.        16.25     Budišov, hašení      
                            automobilu 
29.6.       7.30      Trnava,  požár briket  
                            v RD 
3.7.        23.45     Trnava,  stoh slámy 
16.7.      19.30     Nový Telečkov,   les 
23.7.      00.10     Rudíkov, nádraží  stoh  
                            slámy 
6.8.         21.00    mezi Náramčí a  
                             Budišovem   stoh slámy 
7.8.         11.15     Baliny,  les 
15.10.     23.55    Trnava – Opatůvka,   
                             chata 
7.11.       02.15     Nárameč, stodola  

 
          Pavel Mikyska 

 
 

Mladí hasiči 
Dne 27. října 2007 byla slavnostně 

ukončena sezona mladých hasičů. 
Rozloučení proběhlo v Klubu 9. Na naši 
žádost nám byla ze strany kuželkářů 
připravena výborná grilovaná kuřata, 
ovocné poháry a limonády, co hrdlo ráčilo. 
Všichni jsme si pochutnali. Naše pozvání 
přijala i paní starostka Jana Nožičková, 
které se mezi námi jistě také líbilo. Paní 
starostka nám poděkovala za pěkné 
umístění a i my bychom chtěli poděkovat 
všem, kdo nás v naší činnosti podporují a 
sponzorují. Všichni doufáme, že tyto lidi 
v příští sezoně nezklameme a budeme se 
snažit dobře reprezentovat obec. 

           mladé hasičky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
 

Myslivecké sdružení Rudíkov 
hospodaří již od roku 1978 na cca 2050 ha 
v současné podobě. Týká se to katastru 
obcí Rudíkov, Vlčatín, Oslavička, 
Hroznatín a Přeckov. 
K dnešnímu dni má 34 členů. Má 
uzavřenou nájemní smlouvu s honebním 
společenstvem, jejímiž členy jsou vesměs 
všichni vlastníci pozemku. Cena za nájem 
honebních pozemků činí nemalou část 
nákladu našeho mysliveckého sdružení. 
Dalšími náklady sdružení je nákup 
obilovin a směsí pro přikrmování spárkaté 
a drobné zvěře v době střádání. Naproti 
tomu příjmy sdružení jsou z prodeje 
zvěřiny a menší část z kulturních akcí. 
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Naše myslivecké sdružení se snaží 
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 
Dodržováním tradic a konáním různých 
společenských akcí (Poslední leč, zkoušky 
psů, příspěvky pro školu, školku, důchodce 
a hasiče) se snažíme zapojit do 
společenského dění v jednotlivých obcích. 

Myslíme si, že myslivci byli, jsou a 
budou nedílnou součástí života celé naší 
společnosti a nelze je brát, jak to někteří 
naši spoluobčané vidí jen jako "lovce a 
masorády". Věřte, nebo ne, to je u většiny 
z nás až na posledním místě. Drtivé většině 
z nás jde o přírodu a zachování jejího 
bohatství pro všechny, hlavně pro generace 
příští. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem organizacím i jednotlivcům za 
spolupráci v uplynulém období. Všechny 
spoluobčany žádám, aby byli shovívaví k 
nějakému tomu "okusu" u stromku a 
nějaké té "buchtě" na poli. 
 

Přeji všem hodně zdraví a štěstí v 
Novém roce. 

Myslivosti zdar! 
   

        Josef Havlíček, předseda 
mysliveckého sdružení. 

 
 
 
FARNOST 
 

Vážení spoluobčané, 
přijměte ode mě ve vánočním čase milý 
pozdrav.  

Často slyším, že nemáme čas na to 
či ono, nestiháme, nestiháme, musíme  mít 
to či ono, protože to má tamten, pořád 
někam spěcháme, nemáme čas se modlit, 
jít do kostela. Dnešní doba je taková… 

Je pravda, že doba je taková, jaká 
je. Jenže doba nedělá dobu, ale lidé, my, 
každý z nás. Člověk má obrovskou výsadu 
a tou je svoboda, která se má rozhodovat 
pro dobro. V tom je její velikost. Bůh nám 
dal také rozum, abychom byli schopni 
přemýšlet, rozlišovat co je a co není pro 
mě, pro druhé i společnost dobré.  Proto se 

nemusíme jen nechat unášet „proudem“ 
doby, ale můžeme si žít svůj život podle 
hodnot, jež jsou pro nás důležité!  

Máme Vánoce, které nám 
připomínají jesličky a obdivujeme malého 
Ježíška. On by se však nenarodil, kdyby 
Panna Maria neřekla své ano. Ona mohla 
také říct Bohu: „dnes je doba taková a já 
mám strach se stát matkou Boží“. Ona 
dokázala být sama sebou, protože byla 
blízko Bohu. Ten, kdo je blízko Bohu, 
dokáže být sám sebou, protože jako 
milovaného Božího dítěte zná svou cenu a 
hodnotu.  

Přejí Vám požehnané svátky 
vánoční. Přejí Vám také hodně zdraví a 
Božího požehnání do nového roku 2008,  i 
když asi budeme muset všichni hlouběji 
sahat do svých peněženek. 

                                                                                                 
Václav Knotek, farář 
 
 
 
Občanské sdružení STŘED  
 
od září 2007 také v Rudíkově 
 

Občanské sdružení STŘED 
otevřelo v září 2007 nové detašované 
pracoviště v pronajatých prostorách ZŠ 
Ludvíka Svobody v Rudíkově. Toto 
pracoviště v rámci programu Sociální 
asistence a poradenství poskytuje 
odbornou pomoc dětem s nerovnoměrným 
vývojem a s nejrůznějšími problémy 
v rozumové a citové oblasti. Sociální 
asistentka Bc.Hana Oravcová, která 
pracoviště vede, je diplomovaný 
arteterapeut a metody arteterapie využívá 
jako prostředku pomáhajícím při 
nápravách řeči a komunikačních 
dovedností, jemné a hrubé motoriky apod., 
dále při zvládání potíží vyplývajících 
z poruch psychického vývoje (poruchy 
pozornosti a hyperaktivity, specifické 
poruchy učení, hyperkinetické poruchy, 
poruchy chování atd.). Řeší rovněž 
problémy dětí s adaptací v dětském 
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kolektivu, emoční problémy dětí a složité 
výchovné situace v rodině. Program je 
určen předškolním i školním dětem a jejich 
rodinám a je bezplatný. Pracovní doba 
pracoviště je pondělí až pátek od 7:30 do 
12:00 hodin, sociální asistentku lze 
kontaktovat osobně přímo na pracovišti 
v ZŠ Rudíkov nebo na telefonním čísle 
775725664,e-mailem: oravcova@stred.info. 

 
 
Kdo je občanské sdružení 

STŘED? 
 
O.s.STŘED vzniklo v r.2000 

v Třebíči a jeho základní ideou je 
dosahovat kvalitního a koncepčního 
rozvoje v oblasti poskytování služeb 
sociální intervence pro občany z regionu 
Třebíčska. V současné době má pracoviště 
v Třebíči, Moravských Budějovicích a 
v Rudíkově. Programy a služby, které 
STŘED realizuje, jsou zaměřeny jako 
prevence rizikového chování u dětí a 
mladistvých, jako pomoc rodinám s dětmi, 
jejichž vývoj je ohrožen sociální exkluzí, 
jako způsob sociální integrace ohrožených 
skupin obyvatel.  

 
O.s.STŘED působí ve třech 

základních oblastech. První z nich jsou 
dobrovolnické programy, kam patří 
Program Pět P a Dobrovolnická centra, 
jejichž cílem je vyhledávání a školení 
dobrovolníků pro jiné organizace 
zajišťující sociální služby nebo speciální 
výběr dobrovolníků, kteří se stávají 
partnery a kamarády handicapovaných či 
jinak znevýhodněných dětí a pomáhají 
předejít jejich sociální izolaci. Druhou 
oblastí je Centrum sociální intervence a 
pomoci nabízející komplexní péči o 
člověka v obtížných životních situacích, 
které ohrožují jeho psychické zdraví a 
které by mohly vyústit v jeho sociální 
vyloučení s následným složitým zpětným 
začleňováním do komunity. Součástí jsou 
tyto aktivity a programy: Ambulance 
klinické psychologie, Linka důvěry 
STŘED, Probační programy, Sociální 

intervence a poradenství a Sociální 
asistence a poradenství v ohrožených 
rodinách. Třetí oblastí jsou preventivní, 
sociálně-výchovné a vzdělávací aktivity, 
realizované  jako preventivní programy pro 
školy, nízkoprahový klub Su-Terén a 
výchovně-rekreační tábory. 

 
Více informací o činnosti sdružení 

a poskytovaných službách najdete na 
adrese www.stred.info. 
 
 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Významné jubileum oslavili: 
Říjen 
55 let  -  Smejkalová Helena, Rudíkov 166 
70 let  -  Večeřa Josef, Rudíkov 42 
50 let  -  Večeřa Vladimír, Rudíkov 71 
75 let  -  Pažourek František, Rudíkov 7 
 
Listopad 
50 let  - Kratochvílová Miluše, Rudíkov 164 
60 let -  Saláková Zdeňka, Rudíkov 148 
70 let  - Večeřová Františka, Rudíkov 66 
65 let  -  Mejzlíková Ludmila, Rudíkov 151 
 
Prosinec 
55 let -  Makeš Milan, Rudíkov 187 
80 let -  Jašová Anděla, Rudíkov 144 
 
Narození  občané: 
Prosinec 
Střecha  Tomáš, Rudíkov 134 
Pažourek Štěpán, Rudíkov 101 
 
Zemřelí  občané: 
Říjen 
53 let  -   Chalupa Jiří, Rudíkov 172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oravcova@stred.info
http://www.stred.info
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
 
Ohlédnutí: 

11.11. proběhla malá slavnost Vítání 
občánků. Přivítáno bylo 9 dětí z Rudíkova, 
7 kluků a 2 holky a 2 děti z Vlčatína. Akci 
obohatilo pěkné vystoupení dětí z MŠ a 
ZŠ. 
 

14.11. proběhla beseda občanů 
s místopředsedou poslanecké sněmovny 
Ing. Janem Kasalem a radním kraje 
Vysočina Ing. Miroslavem Houškou. 
Skvěle moderoval Michal Karásek. 

 
 

 

2.12. Rozsvícení stromečku u školy s 
vystoupením žáků ZŠ, mikulášská nadílka 
a adventní výroba na mramoru připravená 
učiteli ZŠ. 
 

 
 
21.12. Zpívání koled na mramoru v ZŠ. Za 
účasti rodičů a hostů se děti a učitelé ZŠ a 
MŠ sešli ve vestibulu školy, kde si 
zazpívali vánoční písničky a koledy.  
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Připravované akce: 

V sobotu 5.1. přijdou už sedmým 
rokem k našim dveřím koledníci tříkrálové 
sbírky.Vyjdou před polednem a budou nám 
vinšovat štěstí, zdraví a dlouhá léta. 
Budeme mít možnost přispět do 
zapečetěných kasiček na potřebné. Sbírku 
pořádá charita a použití prostředků je 
popsáno v letáčcích, které obdržíte od 
koledníků. 

*** 
V neděli 20.1. v 16 hod je pozván 

do sokolovny  ochotnický divadelní soubor 
z  Budišova, který se nám představí 
s operetou od K.Tobise„ Na tý louce 
zelený“. Hudbu k ní složil Jára 
Bareš.Všichni jste srdečně zváni. 

*** 
V sobotu 26.1. se koná tradiční 

školní ples v budově ZŠ. Hraje skupina 
Meteor, v jídelně bude diskotéka. Ples 
zahájí ve 20,00 hodin předtančení žáků. 
Předprodej místenek bude zahájen 
21.1.2008 v ředitelně školy. 

*** 
V sobotu 9.2.2008 zahájí postní 

dobu tradiční ostatky s hudbou pořádané 
Sborem dobrovolných hasičů. Všichni 
tušíme co nás čeká J. 

*** 
V sobotu 16.2. pořádá Samozvaná 

kuželkářská společnost v Sokolovně již 3.  
rudíkovský ples. Začíná ve 20.00 hodin v 
předtančením skupiny Arabes. Hraje 
skupina Los Valos. Předprodej vstupenek 
v K9. 

*** 
V sobotu 1.března proběhne v naší 

obci turnajové klání ve stolním tenise. 
Turnaj se uskuteční v tělocvičně ZŠ se 
začátkem v 9 hod. Hrát se bude opět ve 
dvou kategoriích registrovaní a 
neregistrovaní. Připomeňme si výsledky z 
posledního turnaje z roku 2006. 
V kategorii neregistrovaných: 1. Zuzana 
Havlová, 2. Jaromír Havel, 3.Lukáš 
Nožička. V kategorii registrovaných: 1. 
Milan Bartoš, 2. Vojtěch Havel, 3. Jan 

Bazala. Všichni příznivci tohoto sportu 
jsou srdečně zváni. 
SLUŽBY V NAŠÍ OBCI 
 
Masáže sportovní a regenerační -  
Kateřina Štolpová , Rudíkov 145, tel.: 
608 777 281                                                                    
e- mail - katerinastolpova@seznam.cz 
 
Kadeřnictví - Lucie Bazalová - v sobotu 
v kadeřnictví na obecním úřadě od 8 hod. 
Objednat se můžete na tel. 605 061 557 po 
15 hod. 
 
Kadeřnictví - Alena Číhalová – 1x za 14 
dní v pátek. Objednávky na obecním 
úřadě.  
 
Pedikura + masáže – Vladimíra Pacalová 
1x za měsíc ve středu od 9 hod v ordinaci 
lékařů. Objednávky na obecním úřadě. 
 
Kosmetika - Olga Cahová  k 1.1.2008 
končí svoje služby v obci . 
 
 
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 
Leona Kotačková z Rudíkova, žákyně      
9. ročníku ZŠ. 
 

mailto:katerinastolpova@seznam.cz
mailto:ou.rudikov@rudikov.cz
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