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     Radostné a pokojné prožití vánočních 
svátků a do nového roku pevné zdraví a 
spokojenost Vám přejí 

 starostka Jana Nožičková a zastupitelé obce. 
 

  
 
 
ZPRÁVY Z ČINNOSTI V OBCI 
 
Během podzimního období se z velkých akcí 
podařilo: 
 •  Připravit a podat projekt do ROP Jihovýchod 
na modernizaci vybavení v základní škole. Jedná 
se o vybavení tříd novým nábytkem - lavice, židle, 
tabule, pracovní pulty, rozvody a techn. zařízení 
v učebně fyziky a chemie, zřízení cvičné 
kuchyňky, učebny pro výuku jazyků a další 
moderní pomůcky pro výuku. Rozpočet na projekt 
je 3,5 mil.  Projekt bude vyhodnocen koncem 
února. V případě úspěchu bude dotován 92,5 %. 
 •   V základní škole proběhla výměna všech 750 
oken, je zateplena budova MŠ a tři střechy. 
Teplota ve škole se již zvýšila a je znát úspora ve 
vytápění. Děti už budou moci mít bundy v šatně a 
ne se v nich učit, jak mnozí z nich pamatují. 
Bylo prostavěno celkem 9 156 184 Kč. Dotací 
z OPŽP  jsme získali 8 360 513 Kč.  
    Pokud počasí dovolí, bude se pokračovat v 
zateplování budovy výuky minerální vatou a dále 

dle harmonogramu. Do konce letních prázdnin 
příštího roku by měly být práce práce dokončeny. 
 • Lokalita Šumava je kompletní, včetně 
veřejného osvětlení. Byl zhotoven geometrický 
plán a v průběhu roku 2009 budou pozemky kupní 
smlouvou převedeny na majitele. Celková cena 
stavby, po rekapitulaci víceprací a méněprací, se 
díky zúžení komunikace a vypuštění chodníku  
snížila o 102 188,54 Kč.  
 •   Žádost o zařazení úpravy toku  do programu 
Protipovodňová opatření byla  akceptována a byla 
doporučena do dalšího hodnocení meziresortní 
komise na ministerstvo. zemědělství. Bude-li 
úspěšné, začne realizace stavby, kterou bude 
provádět i investovat ZVHS. 
 •  Změna územního plánu č. 4 je dokončena a byl  
vypracován čistopis. 
 • Pokračuje příprava projektu na víceúčelové 
sportoviště u školy pro podání žádosti o dotace. 
 • Nově bude připravován projekt na vybudování 
chodníků v obci, úpravu „Židárny“, popř. stezky 
pro cyklisty.  
   Dle informací z ROP má být v roce 2010 
vyhlášena výzva na podání žádostí o dotaci jak na 
sportoviště, tak i chodníky do výše podpory 
92,5%. 
 

Děkuji všem, kteří pro spoluobčany a  
obec po celý rok ochotně pracovali. 
 
   Jana Nožičková, starostka 
 

     
USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE RUDÍKOV 
KONANÉHO DNE 24. 10. 2008 

 
 

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 
 

1. Zapisovatele zápisu: Radka Bazalová. 
2. Ověřovatele zápisu: Drahoslav Lehký, Zdeněk 

Souček. 
3. Návrhovou  komisi: Emil Krejska, Ing. Zdeněk  

Bernat. 
4. Program 19. zasedání zastupitelstva obce 

Rudíkov. 
5. Prodej pozemku obce Rudíkov p. č. 719 PK v k. ú. 

Rudíkov o výměře   4427 m2   zájemcům:             
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LIBER družstvo vlastníků Rudíkov,  ZEPAS  
Rudíkov spol. s r.o. a EDITE spol. s r.o. Rudíkov 
(dle jejich dohody). Cena 35 Kč/m2  byla 
stanovena s podmínkou, že zájemci o koupi uhradí  
náklady spojené s prodejem pozemku a  
zaměřením,  včetně nákladů na zhotovení 
geometrického plánu. 

6. Záměr prodeje pozemku  p. č. 541, trvalý travní 
porost, o výměře 2230 m2  za rybníkem Březina za 
účelem rozšíření  rybníka. 

7. Odložení projednání pronájmu rybníka 
„Panáčkův“ na následující zasedání zastupitelstva.  

8. Ukončení nájemní  smlouvy o pronájmu 
kadeřnictví v budově obecního úřadu                          
s   pí Číhalovou dohodou k  31. 7. 2008. 

9. Změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru 
Rudíkov formou opatření obecné povahy 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního 
zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona 
a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů. 

10.  Vložení nově zbudovaného  vodovodu v lokalitě 
Šumava v délce 364,63  m  do   hospodaření  
Svazku.  

11.  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy 
Rudíkov, příspěvkové organizaci. 

12. Předložení projektu „Modernizace a zkvalitnění 
zařízení v ZŠ Rudíkov“ do Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. Obec Rudíkov 
zajistí zdroje na předfinancování  nákladů ve výši 
3,5 mil Kč. Požadovaná výše dotace z ROP 
92,5%.  

13.  Smlouvu na zpracování projektové  žádosti  č. 
40/2008  pro projekt Modernizace vybavení ZŠ L. 
Svobody s Regionální rozvojovou agenturou  
Vysočina. 

14. Změnu průběhu stavebních prací na akci - 
„Zateplení budov  ZŠ  L. Svobody Rudíkov“ a  
Dodatek  č. 1 k SOD  s f. STAVOS Brno, a. s.  

15. Rozpočtové  opatření č. 3 - příjem v položce 4111 
UZ 98 193 - 20 tis., výdej § 6115 - 20 tis. - 
příspěvek na volby do zastupitelstva kraje 
Vysočina. 
 
Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí: 
 

1. S oslovením odborníka na parkovou zeleň 
(lesníka) na zhodnocení a návrh omlazení stromů i 
ostatní zeleně okolo základní školy. 

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí: 
 

1. Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2008. Příloha 
usnesení. 

2. Hospodaření obce Rudíkov za měsíc září 2008. 
Příloha usnesení. 

3. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu sídelního 
útvaru zpracovaného pořizovatelem. 

4. Posouzení návrhu Změny č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru krajským úřadem. 

5. Vyhodnocení stanovisek a připomínek ze 
společného jednání o návrhu Změny č. 4 
územního plánu sídelního útvaru a návrhy na 
jejich řešení v souladu s ustanovením § 50 
zák.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebnímu řádu ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon). 

6. Vyhodnocení stanovisek a připomínek, námitek 
z řízení o návrhu Změny č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru a návrhy na jejich řešení 
v souladu s ustanovením § 52 a §53 stavebního 
zákona.  
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
 Zveme rodiče s dvouletými dětmi na 
loutková divadla v MŠ. Vstupné je 50,-Kč. 

  
  6. 1. 2009 v 10.30 h. Veselá zima 
24. 2. 2009 v   8.45 h. O Smolíčkovi 
12. 3. 2009     v   8.45 h.      Hastrmánkovo jaro 
14. 4. 2009 v   8.45 h. Jak malovali vajíčka 

 
 V době vedlejších školních prázdnin má 
MŠ uzavřený  provoz. Jedná se o dny: 2. 1. 2009,        
30. 1. 2009, 2. -  8. 2. 2009, 9. - 10. 4. 2009. 

 
 Dětský karneval s šášou Viktorem se 
uskuteční v sobotu 31. 1. 2009 v tělocvičně ZŠ, 
program pro děti připraví p. Janč z Brna. 
 
 Pohodu a klid všem občanům Rudíkova 
přeje kolektiv MŠ. 
 
                              
  Jaroslava Kafková, ředitelka MŠ 
 
 
________________________________________ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
 Srdečně Vás zveme na tradiční akce 
pořádané školou: 
 17. 1. Tradiční školní ples v budově 
školy. Hraje hudební skupina Maraton. Ples bude 
zahájen ve 20.00 hodin předtančením žáků školy. 
Předprodej místenek začíná 9. ledna v ředitelně 
školy. 
 
 23. 1.  Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ 
Rudíkov na školní rok 2009/2010 proběhne 23. 1. 
2009 od 13.00 do 17.00 hodin v učebnách 1. 
stupně.            Zápisu podléhají děti, které dovrší 
do 31. srpna 2009 šestý rok svého věku, popřípadě 
na žádost rodičů mohou být zapsány děti, které 
dovrší šestý rok věku do konce roku 2009. 
 
Upozornění: 
 Protože do počítačového kurzu pro dospělé 
se na podzimní termín přihlásilo málo zájemců, 
odkládá se tento kurz na měsíce únor a březen. 
Zájemci se mohou přihlásit do konce ledna u 
ředitele školy. 
 
 V rámci ekologické výchovy je ve 
vestibulu školy umístěn kontejner na sběr malých 
elektrospotřebičů (vysoušeče vlasů, žehličky, 
mobilní telefony…) a další kontejner na sběr 
malých baterií. Tyto kontejnery mohou využívat i 
občané obce. 
                                 Vladimír Kozlíček, ředitel ZŠ 
 
 
FARNOST 
 
Vážení spoluobčané, 
 přijměte ode mě adventní pozdrav pokoje a 
radosti. 

Nedávno jsem dětem v hodině náboženství 
položil otázku: „Co je největší dar, který jsme o 
Vánocích dostali my všichni?“ Některé 
odpovědělo mobil, jiné MP3 atd. Až po delší 
chvíli jedno dítě odpovědělo: „Pán Ježíš“. Zarazilo 
mě, s jakým skálopevným přesvědčením to děti 
říkaly. Vnímal jsem, že vidí jen ten svůj dárek, 
který chtějí! Vedlo mě to k zamyšlení: „Neučíme 
naše děti jen brát? Učíme je skromnosti?“  

Chápu to, že rodiče chtějí dát svým dětem 
to nejlepší. Ale musí mít vše, po čem touží? 

Nezahrnujeme je „věcmi“ jen proto, že na děti 
nemáme čas a nejsme schopni jim dát řádné 
hodnoty do života? Vždyť nejdůležitější je 
vychovat ze svých dětí správné lidi, kteří jednou 
v životě dobře obstojí! 

Dítě si lehce zvykne jen brát. Jenže život 
není o tom „jen brát“. Pokud člověk jen bere, je 
sobec, a pokud bere na úkor druhých, je to velice 
špatné. Potom dělá i ty druhé nešťastnými. 

 Možná někdo namítne, že dávat v dnešní 
době je hloupost. Není. Podívejte se kolem sebe: 
těch sobců, kteří jen berou a žijí na úkor druhých, 
je víc než dost. Dávejme a rozdávejme také i ze 
svých vloh, nadání, z toho co můžeme dát ze srdce 
a vždycky tak čiňme s láskou. Paradoxem je, že 
ačkoli budeme rozdávat, budeme bohatší a 
šťastnější. 

Bůh nám dal sám sebe skrze svého Syna 
Pána Ježíše, který se narodil v Betlémě. Bůh se 
nám dává v neomezené míře: to je velké tajemství 
Vánoc. Bůh nás obdaroval,  že přišel do tohoto 
světa, aby byl s námi.  

Zkusme žasnout zase více nad tímto Božím 
obdarováním a nezapomínejme, že my sobě 
navzájem máme být obdarováním! Neměřme 
lidské vztahy „ekonomicky“, ale vnímejme dar 
druhého člověka pro mě! Tak se zase budeme 
stávat více lidmi, bude mezi námi více 
porozumění a pochopení.  

Mluví se teď v poslední době o finanční 
krizi: ta možná pramení právě také i z toho, že 
jsme chtěli hodně brát a málo dávat - a lidské 
hodnoty se začaly ze světa vytrácet.  

Ve světle Vánoc můžeme zahlédnout 
znovu tu jistotu, že Bůh se stal pro každého z nás 
osobně Bohem blízkým. On nepřišel, aby odstranil 
všechny naše problémy a těžkosti, ale aby nám 
pomáhal. A pokud žijeme s ním, mnoho můžeme 
posunout k lepšímu. 
           Srdečně Vás také zvu na vánoční 
bohoslužby: - půlnoční mši svatou na Štědrý den 
v Beneticích ve 22.00, Boží hod vánoční            
25. prosince v 11.00 v Rudíkově.          

Krásné a radostné prožití svátků vánočních 
a mnoho zdraví, opravdového štěstí, radosti a síly 
do Nového roku přeje a k tomu žehná  

                                                                           
            P. Mgr. Václav Knotek, farář 
  

 



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
 
Ohlédnutí : 
 
Můžeme říci, že podzimní čas byl společensky 
velmi  pestrý a vydařil se. Dokázali jsme společně 
připravit pěkné chvíle pro všechny občany od 
nejmladších až po ty nejstarší. 
 
        *** 12. října se po roce konala slavnost vítání 
občánků. Přivítali jsme 5 malých dětí z Rudíkova. 
Tradičně slavnost obohatilo milé vystoupení dětí 
z MŠ a ZŠ zpívali, pro malé děti i maminky.                                    
            *** Na sobotu 8. listopadu přijalo pozvání   
80 rudíkovských důchodců na společenské setkání 
do sokolovny. Slavnostní tabuli a sál pro starší 
spoluobčany nachystala parta rudíkovských 
studentek, které také zajistily téměř profesionální 
obsluhu. 
     Občerstvení pro společně strávený večer 
připravily kuchařky ze ZŠ a za přípravu cukroví 
patří poděkování pí J. Kotačkové a pí  Cahové. 
            Celým večerem provázela místní dechová 
hudba. Program zpestřilo taneční vystoupení žáků 
ZŠ pod vedením pí uč. Chládkové a soutěž AZ 
kvíz s otázkami z  rudíkovské minulosti, kterou 
moderoval Michal Karásek. Akci zaznamenala na 
video Vlaďka Hladíková a můžeme je ve  
 zkrácené formě zhlédnout na internetových 
stránkách obce. Setkání sponzorsky podpořila 
firma Proalimex s. r. o. . 
 *** Beseda o misi v Afgánistánu nás 
uvedla do atmosféry, kde probíhá válka, a 
přiblížila nám úplně jiný způsob života ve válkou 
postižené oblasti. Se zajímavými zážitky a 
ukázkou záběrů za námi přijel bývalý rudíkovský 
farář, dnes vojenský kaplan, kapitán Mgr. Petr 
Svoboda. 
 ***Adventní období jsme začali společně 
vpodvečer před základní školou prvním 
„Andělským sletem“. Dvacítka rozzářených  
andílků přivítala se zpěvem, za doprovodu kytar 
dětí, adventní dobu, která vyvrcholí Vánocemi, 
čemuž odpovídal i stromeček rozsvícený na závěr 
setkání. 
  Odpolední adventní tvoření zajištěné 
učiteli školy, dobrý svařák, andělský punč či grok, 
cukroví (napečené pí Sklenářovou, Marií 
Necidovou a pí Jelínkovou z Vlčatína) a sladkosti 
pro děti, to vše přispělo ke klidné a příjemné 

atmosféřec1. adventní neděle. Sponzorsky akci 
podpořilo družstvo Liber, firma Zepas  a místní 
podnikatelé František Kotačka a Ing. Jan Kotačka. 
 

 
 

 *** Mikulášská nadílka patřila dětem 
v pátek 5. prosince, kdy se v Klubu 9 sešlo 24 
ochotných čertů, čertíků a  čertic, andělů a 2 
Mikuláši. Po setmění se vydali navštívit a 
obdarovat na 50 dětí přihlášených prostřednictvím 
Mikulášské pošty. Výběr čertů byl pestrý a 
nejedno dítě na ně bude dlouho vzpomínat, a snad 
bude i hodné J.  
 Na sladkosti do balíčků přispěla firma 
Edite a Klub 9, v němž také balíčky nachystali a 
po skončení výpravy pro  unavenou 24 člennou 
výpravu připravili pohoštění. 

 
  
 Všechny společenské akce podzimu byly 
zajištěny díky spolupráci mnoha pomocníků.   K 
již jmenovaným připojuji pí Petru Robotkovu, pí 
Evu Kružíkovu a poděkování patří i všem 
ostatním nejmenovaným, kteří přispěli  svým 
dílem.  
 Bez společné práce by se akce nepodařily. 
Věříme, že je většina zúčastněných spokojená a že 
budeme v příštím roce pokračovat. Všechny větší 
události v obci jsou natáčeny na video a bude 
vydáno CD. 
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Připravujeme: 
 
• V sobotu  3. ledna 2009 nás navštíví koledníci 
tříkrálové sbírky, kteří nám budou vinšovat štěstí, 
zdraví, dlouhá léta  a označí naše příbytky 
symboly K+M+B 2009.  Budeme mít možnost  
finančně přispět  na charitou určené projekty. 
 
• V neděli  11. ledna bude v sokolovně  sehrána 
ochotnickým souborem z Okříšek komedie se 
zpěvy „ Svatba pod deštníky aneb Zvoní se po 
třetí„. Všichni jsme srdečně zváni.  Ze zkušeností 
 minulého roku se jistě můžeme opět těšit na 
pěkně strávený nedělní podvečer. 
 
• V sobotu 7. února pořádá Samozvaná 
kuželkářská společnost v sokolovně již                  
4. rudíkovský ples. K poslechu a tanci hraje 
skupina Los Valos. Začátek ve 20 hod. Bohatá 
tombola s hodnotnými cenami připravena. 
 
• V průběhu února bude v sokolovně sehráno 
ochotnickým souborem z Budišova divadelní 
představení Mamzelle Nitouche. 
 
• V sobotu 7. března pořádá SDH tradiční ostatky 
s hudbou a průvodem masek, které nás uvedou do 
postní doby. 
 
• Pro příznivce stolního tenisu uvádíme termín 
tradičního jarního turnaje. Stolnětenisové klání se 
uskuteční v sobotu 21. března 2009 v tělocvičně 
ZŠ Rudíkov. Hrát se bude opět ve dvou 
kategoriích – registrovaní a neregistrovaní. 

 
• V sobotu 18. dubna 2009 se pro velký úspěch 

bude v Rudíkově opět konat seminář afrotanců 
s lektorkou Terezou Pospěchovou. Bližší 
informace podá Soňa Chládková. 

 
 
 

                         
 
 

                                                                                                                              
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
Mladí hasiči 
 
 25. října proběhlo v Klubu 9 oficiální 
ukončení sezony mladých hasičů.  
 Setkání se zúčastnili téměř všichni mladí 
soutěžící, starosta SDH p. Pavel Mikyska, 
starostka obce pí Jana Nožičková, pokladník SDH 
p. Jiří Mikyska, vedoucí  mládeže p. Jiří Dvořák, 
velitelé družstev p.  Švihálek, Jiří Dvořák ml, 
Lucie Bazalová a sponzoři mladých hasičů, za f. 
EDITE p. Karel Bernat, za Klub 9 p. Ladislav 
Čaněk. Setkání zahájil starosta SDH  p. Pavel 
Mikyska, který poděkoval za práci a dobrou 
reprezentaci místní jednotky při soutěžích.  
 Mladší hasiči obsadili 12. a 19. místo z     
23 družstev a starší 9. a 16. místo z celkových 28 
družstev.  
 Starostka obce, po ocenění snahy a 
společně odvedené práce, povzbudila jak soutěžící 
tak vedoucí  do příští sezony a předala všem 
kšiltovky se znakem  obce a sladkosti.  
 Firma Edite přispěla mladým hasičům na 
činnost částkou 5000 Kč, Klub  9 také jejich práci 
podpořil 5000 Kč a připravil pro zúčastněné 
pohoštění. 
 Sponzorům za finanční příspěvky,  Klubu 
9 za poskytnutí pohoštění a všem, kteří podporují 
činnost mladých hasičů, patří poděkování. 
 
     Jiří Dvořák, 
 zástupce JPO, vedoucí mládeže SDH Rudíkov, 
starosta okrsku SDH 
 
------------------------------------------------------------- 
 
        Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem za 
práci v roce 2008 a všechny zve na Valnou 
hromadu, která se koná 27. 12. od 19. hodin 
v hasičce. Všem spoluobčanům přeje SDH klidné 
a příjemné prožití svátků Vánoc a úspěšný vstup 
do roku 2009 v němž nebude třeba hasičů.  
 
               Výbor SDH Rudíkov 
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OKÉNKO DO MINULOSTI  
 
V „okénku“ uvádíme část otázek, které zazněly na 
podzimním setkání důchodců v AZ kvízu, který 
moderoval Michal Karásek. Můžete si vyzkoušet 
svoje znalosti o rudíkovské historii. Správné 
odpovědi najdete na zadní straně tohoto 
zpravodaje. 
 

1. Ve kterém roce spadl za objekty družstva 
vojenský vrtulník, v němž zahynulo 10 
vojáků? 

2. Ve kterém roce byla otevřena nová základní 
škola a kdo byl jejím ředitelem? 

3. Kdo byl zvolen starostou obce v roce 1938? 
4. Kdo byl zvolen předsedou a tajemníkem 

MNV v roce 1976? 
5. Kdo se stal starostou a místostarostou obce 

v roce 1990? 
6. V roce 1991 odstoupil z funkce předsedy 

družstva Ing. Dušan Beneš. Kdo byl jeho 
nástupcem? 

7. Kolik obyvatel měla obec v roce 1991? 
8. Kdo trénoval fotbalisty Sokol Rudíkov 

v roce 1978? 
9. Ve kterém roce zemřel armádní generál 

Ludvík Svoboda? 
10. Ve kterém roce zemřel farář Zdeněk Jelínek 

a kdo byl jeho nástupcem? 
11. Ve kterém roce byly z farního kostela 

odmontovány zvony (zůstal jen umíráček)? 
12. Ve kterém roce získali fotbalisté Zlatý 

pohár ZN a postoupili i do 3. třídy 
okresních soutěží? 

 
 
 

VYJÁDŘENÍ VaS 
 
Realizace akce „ Zajištění kvality pitné vody ve 
vodárenské soustavě jihozápadní Moravy„  v 
polovině 
 
 Rozhodující vlastník vodovodní sítě 
v našem regionu „ Svazek vodovody a kanalizace 
se sídlem v Třebíči“ v nedávném období zajistil 
finanční prostředky na jednu z nejvýznamnějších 
investičních akcí současné doby v kraji Vysočina 
s názvem „Zajištění kvality pitné vody ve 
vodárenské soustavě jihozápadní Moravy“. Akce 

je z 63% hrazena z prostředků EU a pro divizi 
Třebíč věcně znamená kompletní rekonstrukci 
Úpravny vody Štítary a výměnu ocelových částí 
všech tří přivaděčů, které zásobují vodou město 
Třebíč. Konkrétně 10,1 km potrubí na trase ÚV 
Štítary-Třebíč, 11,2 km potrubí na trase ÚV 
Heraltice-Třebíč, 7,7 km potrubí na trase ÚV 
Mostiště-Třebíč (v části provozovanou naší 
divizí). Součástí této akce je dále stavební i 
technologická rekonstrukce všech vodojemů na 
těchto trasách a výměna všech kalosvodů a 
vzdušníků na těchto přivaděčích. V letech 2004-
2007 probíhaly přípravné práce na tomto projektu 
včetně zajištění projektové dokumentace, 
stavebních povolení a výběru zhotovitelů. 
V loňském roce pak byly postupně zahájeny 
realizační práce na jednotlivých objektech, 
veřejnost byla o této akci informována v předstihu 
prostřednictvím regionálního tisku. Bohužel 
realizace tak velkého projektu je spojena 
s takovými zásahy do vodovodní sítě, které mají 
v určitých časových úsecích přímý negativní 
dopad na naše zákazníky. V praxi se jedná o 
odstávky na vodovodní síti spojené 
s přepojováním nových tras na stávající, výluky 
spojené s rekonstrukcí kalosvodů a vzdušníků na 
přivaděčích či rekonstrukcích armaturních komor 
vodojemů. Všechny tyto odstávky mohou být 
spojené se zhoršenou kvalitou dodávané vody či 
dokonce s výlukami v dodávkách vody. O těchto 
plánovaných akcích informujeme veřejnost na 
našich internetových stránkách 
www.vodarenska.cz nebo prostřednictvím starostů 
jednotlivých obcí. 
 Dne 17. 11. proběhla plánovaná odstávka 
přivaděče ČS Ovčírna-Třebíč spojená 
s rekonstrukcí odtoku vodojemu Baliny, 
rekonstrukcí armaturní šachty Oslavička-Nový 
Telečkov a 3 kusů kalosvodů a vzdušníků mezi 
vodojemem Baliny a obcí Rudíkov. Vlastní 
realizaci akce, tak jako ostatní práce na této části 
trasy, zajišťovala společnost Outulný.  Odstávka 
proběhla původně v předem dohodnutém časovém 
intervalu, avšak při napouštění přivaděče naši 
montéři zjistili netěsnosti spojené s únikem vody 
v nově zrekonstruované šachtě Oslavička -  
Telečkov. Přivaděč bylo nutné našimi montéry 
znovu odstavit. Pracovníci dodavatele vzniklé 
závady opravili, poté jsme opětovně přistoupili 

http://www.vodarenska.cz
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k napouštění přivaděče, avšak již 
s několikahodinovým zpožděním.  
Lze říct, že tato velká investiční akce je přibližně 
v polovině, trasa mezi ČS Ovčírnou a obcí 
Rudíkov je již však z větší části zrenovovaná, 
výluky v dodávkách vody do Rudíkova 
očekáváme v příštím roce především v souvislosti 
s kompletní rekonstrukcí přerušovací komory 
umístěné v blízkosti Vaší obce. 
Závěrem přeji Všem občanům Vaší obce mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2009. 
 
   Ing. Vladimír Novotný, vedoucí provozu 
vodovodů a kanalizací Třebíč 
 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 
 

Významné jubileum oslavili: 
 
říjen 
70 let – Komínková Marie, Rudíkov 134 
50 let – Jaša Jan, Rudíkov 110 
60 let – Fejta Josef, Rudíkov 69 
50 let – Sedláčková Miloslava, Rudíkov 107 
listopad 
50 let – Kašpar Stanislav, Rudíkov 147 
65 let – Havlíčková Jiřina, Rudíkov 140 
60 let – Šabacký Ivan, Rudíkov 3 
80 let – Mikysková Anežka, Rudíkov 87 
65 let – Jašová Marie, Rudíkov 82 
55 let – Dvořáková Alena, Rudíkov 189 
prosinec 
75 let – Večeřová Věra, Rudíkov 71 
50 let – Mašek Josef, Rudíkov 219 
65 let – Valešová Olga,Rudíkov 76 
 

Zemřelí občané 
 
říjen 
Střecha Josef, Rudíkov 92 – ve věku 94 let 
prosinec 
Jašová Anděla, Rudíkov 144 - ve věku nedožitých 
81 let 
Švihálková Květoslava, Rudíkov 49 - ve   věku   
81 let 
 
 

DROBNÉ INFORMACE 
 
Služby v obci 
 
 Od září je možné využít v naší obci služeb 
kosmetičky. Dle telefonických objednávek dojíždí 
do naší obce kosmetička Oldřiška Čechová ze 
Svatoslavi.  
 
Webové stránky obce 
 
 Již rok má rudíkovský web nového 
administrátora, který vytvořil zcela nové stránky 
obce. Je na nich možné najít aktuální informace ze 
všech spolků a dění v obci. Za jejich vedení patří 
poděkování Zdeňku Součkovi. 
 
Správné odpovědi na otázky AZ kvízu:  
 
  1. 1972  
  2. 1975 František Kašpar 
  3. Jaroslav Sedláček 
  4. Jaroslav Horký, Ing.. Jiří Průša,  
  5. Miroslav Svoboda, Ing. Bohuslava Zlevorová  
  6. Ing. Josef Nožička  
  7. 651  
  8. Miloslav Pažourek  
  9. 1979  
10. 1994,  Mgr. Jiří Buchta  
11. 1942  
12. 1979 
 
 
 
Příspěvky do dalšího čísla zpravodaje budou 
přijímány do 27. března 2009 
 
 
Kontakt na obecní úřad: 
tel.: 568 878 184, 564 406 351 
mobil: 724 193 919 
email: ou.rudikov@rudikov.cz 
internet. adr.: www.rudikov.cz 
 
Obrázek na titulní stránce nakreslila 
Eliška Vostalová, žákyně 9. ročníku. 
 

mailto:ou.rudikov@rudikov.cz
http://www.rudikov.cz

