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Milí spoluobčané, 
přináším Vám přehled o práci a dění v obci za 
1. čtvrtletí letošního roku. Práce nás 
zastupitelů je obsažena v otištěných usneseních 
ze zasedání zastupitelstva. Nově Vám dávám 
k nahlédnutí rozpočet obce na rok 2009.    
 
                ***                          
 Nový rok jsme zahájili  již tradičně 
Tříkrálovou sbírkou, pří níž bylo vybráno    
39 171 Kč, což je o 1820 Kč více než loni. Peníze 
již díky štědrosti dárců  slouží potřebným. 
    V průběhu ledna byla v sokolovně sehrána 
souborem z  Okříšek a Budišova dvě divadelní 
představení. Obě se těšila u početného publika 
velkému úspěchu. 
        Začátkem února byla dopracována 
dokumentace na dokončení 3 kanalizačních stok 
pro územní rozhodnutí, na kterou obec získala z 
grantu Kraje Vysočina 50 000 Kč. Bylo zahájeno 
územní řízení a příprava na podání žádosti o 
příspěvek na dokumentaci pro stavební povolení. 
        Obec spolu se základní školou byla úspěšná 
se žádostí na moderní vybavení školy. Získali 
jsme z ROP Jihovýchod  celkem 3 256 259 Kč, 
což je 92,5% celkových nákladů. 
  Ve škole budou do začátku příštího školního 
roku vyměněny všechny stolky a židle pro žáky, a 
dále všechny tabule za modernější keramické. 
Třídy budou vybaveny počítači, projekční 
technikou a interaktivními tabulemi. Bude zřízena 
jazyková učebna, počítačová učebna, cvičná 
kuchyňka pro žáky a nově vybavena učebna pro 
výuku fyziky a chemie. 
Probíhá příprava výběrového řízení. 
 Do Programu obnovy venkova jsme 
podali žádost na opravu bytu v základní škole. 
Přiznaná dotace činí 134 000 Kč. Oprava je téměř 
u konce a byt bude uveden do provozu.  Na 
zasedání zastupitelstva byl schválen první 
nájemce. 
      Byla podána žádost na dovybavení pracoviště 
CZECH POINT. Získané prostředky budou 
představovat 68 540 Kč, 15 % je spoluúčast obce. 
Jedná se o pořízení techniky, která bude dále 
využita v souvislosti s datovými schránkami, 
které dle zákona musí od 1. 7. 2009 obce 
zprovoznit.  
 K podzimním žádostem o opravu 
komunikace přes obec Rudíkov směrem na 

Hroznatín jsme dostali z Kraje Vysočina kladné 
vyjádření. Oprava je zařazena do plánu  oprav na 
rok 2010 a v případě finanční rezervy bude 
provedena  ještě v letošním roce. Pro majitele 
dotčených nemovitostí, kteří plánují zásah do 
komunikace, to znamená vyřešení překopů před 
začátkem opravy. 
        Zateplení základní školy probíhá podle 
harmonogramu, oproti minulé zimě již byla 
znatelná úspora na vytápění. Po nástupu pěkného 
počasí začnou intenzivní práce na zateplování 
v plném rozsahu.         
       Pro letošní rok dle sdělení rady ROP 
nebudou vyhlášeny výzvy do ROP Jihovýchod 
v rámci osy 3. 3 - Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel. Do této výzvy jsme chtěli 
zařadit projekt na chodníky a sportoviště u 
základní školy. Projekty jsou připravovány na 
příští rok. 

         V polovině března jsem  měla  možnost  
zúčastnit se konference ve věci vybudování 
úložiště radioaktivního odpadu konané ve 
Švédsku. Letošním rokem končí pětileté období 
klidu vyhlášené vládou a SÚRAO bude žádat  o 
povolení ke geologickému průzkumu ve 
vytipovaných lokalitách, tj. i v  lokalitě 
Budišovsko. V obci Rudíkov proběhlo 24. 2. 
2004  referendum, kdy se 95,7 % občanů  
vyjádřilo proti vybudování  úložiště a 94,6 % 
občanů souhlasilo, aby zastupitelstvo využilo 
všech zákonných prostředků, aby zabránilo 
stavbě hlubinného úložiště. Referendum je 
platné a závazné i pro současné zastupitelstvo. 
O jednáních, které bude SÚRAO organizovat 
Vás budu průběžně  informovat.  

  
Ke každé práci, která je dobře vykonaná a je 
z ní užitek,  patří uznání a poděkování. 
   
    Obec Rudíkov díky vzorné práci administrátora 
webu získala ocenění v krajském kole soutěže 
Zlatý erb - 2. místo  v kategorii nejlepší  
elektronická služba. Ocenění jsme získali za 
zavedený e-KATALOG místní knihovny, kterým 
si může kdokoli  vyhledat tituly v naší knihovně 
podle názvu či autora, knížku si příp. zamluvit a 
vypůjčit. Je to kompletní přehled o titulech v naší 
knihovně. Web pod správou Zdeňka Součka 
oslavil rok a patří mu za jeho vedení díky.  
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  Podařilo se zdokumentovat hlavní akce 
z předešlého roku na DVD. Hlavní podíl na 
vzniku videa má Bc.Vlaďka Hladíková,  která 
většinu akcí natáčela. DVD bude k zakoupení na 
obecním úřadě. Vlaďce a všem, kteří se na vzniku 
videa podíleli,  patří díky. 
 
    Děkuji firmě Zepas, zvláště Petru Šajbidorovi,  
za mnohdy neoceněnou službu při   prohrnování 
sněhu v obci. Díky jeho práci, práci zaměstnanců 
obce a  všech ostatních, kteří se na zimní údržbě 
podíleli, se  podařilo zvládnout sněhovou nadílku 
k většinové spokojenosti.  

  
Nyní se již věnujeme jarnímu úklidu. Za 

tím účelem byly přistaveny do obce dva 
velkoobjemové kontejnery. Věřím, že se nám  
podaří uklidit obec tak, aby nám v ní bylo 
dobře. 

Na závěr Vám přeji radostné 
Velikonoce a pěkně prožité jarní dny. 

 
                        Jana Nožičková, starostka obce 
 
 
Parkování vozidel na komunikacích v obci 
Rudíkov 

Vzhledem k opakovaným stížnostem 
některých občanů na neoprávněné parkování 
osobních i jiných vozidel na místních 
komunikacích v Rudíkově a na základě usnesení 
z 22. zasedání zastupitelstva obce uvádím 
následující stanovisko: 
 Dle ustanovení zákona o silničním 
provozu č. 361/2000 Sb. (zastavení a stání, § 25 
odst. 3): Při stání musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký 3 m pro oba 
směry jízdy. Z tohoto vyplývá, že oprávněné 
parkování (mimo zastavení) na místní 
komunikaci v Rudíkově je možné snad jenom na 
novém parkovišti ve středu obce, na parkovišti u 
kostela nebo u hřbitova. Neznám v Rudíkově 
místní komunikaci nebo silnici, na které by zbylo 
vedle zaparkovaného automobilu ještě 6 m na dva 
volné jízdní pruhy.  
 Je na zvážení zástupců obce Rudíkov, jak 
reagovat na stížnosti některých občanů a  zda 
v daném případě využijí např. znění zákona o 

obcích č. 128/2000 Sb. § 103 odst. 4) písm. d): 
Starosta obce: může požadovat po Policii České 
republiky spolupráci při zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku. 
 Je na našich občanech (řidičích), aby si 
uvědomili, že běžné komunikace v obci nebyly 
budovány za účelem parkování vozidel, a při 
pořizování dalšího automobilu do rodiny či 
stavbě nového domu si zajistili náležitá parkovací 
místa na vlastním pozemku nebo jiném místě, než 
je veřejná komunikace. 
                                   Emil Krejska, místostarosta 
 

USNE SENÍ  
Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

RUDÍKOV 
KONANÉHO DNE 20. 2. 2009 

 
------------------------------------------------------------------------ 
Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 
 

1. Zapisovatele zápisu: Radka Bazalová, 
2. Ověřovatele zápisu: Drahoslav Lehký,  Zdeněk  Souček. 
3. Návrhovou  komisi:  Emil  Krejska,  Josef Jaša. 
4. Program 21. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov a jeho  

 doplnění o bod - pronájem části pozemku p. č. 269/1 v k. ú. 
Rudíkov. 

5.  Projektovou dokumentaci  - 01/09  III. etapa kanalizace 
obce Rudíkov -  vypracovanou Ing.  Blahoslavem  
Kopečkem. 

6. Smlouvu o dílo č. 0109 na vypracování projektové 
dokumentace pro územní řízení na dokončení kanalizačních 
stok v obci Rudíkov  s  firmou KOINVEST,  s. r. o., 
Demlova 1011, Třebíč,  zastoupenou Ing.  Blahoslavem  
Kopečkem,  uzavřenou dne  2. 1. 2009. 

7. Záměr pronájmu pozemku  p. č.  269/1 - část u bytovky č. 
p. 172 za účelem zahrádky. 

8. Směnu pozemku  p. č. 173/9 o  vým.  179 m2 ,  který se 
oddělí geometrickým plánem  z pozemku p. č. 2230 PK v k. 
ú. Rudíkov,   za pozemek  p. č. 655 PK o vým. 177 m2  k. ú. 
Rudíkov - vlastník Liber, družstvo vlastníků, za účelem 
vypořádání vlastnických vztahů části komunikace pod 
zastavěnou budovou.  Do smlouvy s družstvem vlastníků 
Liber  bude zapracován  požadavek o  budoucím  možném 
rozšíření cesty.  

9. Pravidla pro prodej bytových jednotek  v bytovém domě 
v Rudíkově  č. p. 134. 

10. Návrh mandátní smlouvy o komplexním obstarání prodeje 
nemovitostí z majetku obce Rudíkov s firmou Zerkon T, s. 
r. o., Cyrila Boudy 605, Třebíč a pověřuje starostku 
podpisem. 

11. Žádost o dotaci na opravu obecního bytu v budově Základní 
školy  Rudíkov č. p. 167 podanou do Programu obnovy 
venkova.  

12. Firmu Stavos  Brno, a. s., U Svitavy 2, 618 00 Brno 
k provedení opravy bytu v základní škole  a pověřuje 
starostku  podpisem smlouvy o dílo.  

13.  Vyhodnocení rozpočtu obce Rudíkov za rok 2008. 
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14. Rozpočet obce Rudíkov na rok 2009.  
15. Příspěvek obce Rudíkov na provozní náklady Základní a 

Mateřské školy v Rudíkově  ve výši 477 900 Kč, příspěvek  
Fotbalovému klubu  Rudíkov ve výši 60 000 Kč a TJ Sokol 
ve výši 24 000 Kč, dle návrhu pravidel, která jsou součástí 
zápisu.  

16. Výhled rozpočtu obce Rudíkov na rok 2010 a 2011. 
17.  Návrh na usnesení.   

 
Zastupitelstvo obce Rudíkov neschvaluje: 
 

1.  Záměr  prodeje  pozemku p. č. 267  PK v k. ú.  Rudíkov. 
 

Zastupitelstvo obce  Rudíkov  projednalo: 
 

1. Petici  nájemníků  bytového domu č. p. 134  doručenou dne 
13. 2. 2009  ve věci prodeje bytových jednotek  a potvrzuje  
záměr prodeje bytových jednotek schválený na zasedání 
zastupitelstva  dne 18. 12. 2008.  
 

              Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí: 
 

1. S vytyčením pozemku p. č. 105 v k. ú. Rudíkov, jehož díl 1 
vlastní obec Rudíkov a    díl 2 Česká republika - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových,  a jeho rozdělení 
na dvě samostatné části s vlastními parcelními čísly za 
těchto podmínek:   
-  Díl 1 odkoupený dne 30. října  2003  od Římskokatolické 
církve bude situován v jižní části pozemku.   
-  Geometrický  plán bude před vložením do Katastru 
nemovitostí předložen zastupitelstvu  obce Rudíkov  ke  
schválení. 
-  Náklady spojené  s vyhotovením geometrického  plánu 
budou hrazeny poměrně dle výměry dílů.  

2. S případným převodem dílu 2 parcely č. 105 PK  k. ú. 
Rudíkov od České republiky na obec Rudíkov, i když je 
prozatím známo, že se na pozemek váže restituce. 

3.  S odkladem projednání žádosti o pronájem obecního bytu 
v budově ZŠ na dobu po provedené opravě. 
 
Zastupitelstvo obce  Rudíkov bere na vědomí: 

1. Možnost rozdělení projektu komunikace pro pěší a cyklisty 
včetně úpravy Židárny, který bude projednán na ROP 
v Jihlavě. 

2. Přiznání dotace z ROP Jihovýchod na „ Modernizaci 
vybavení ZŠ L. Svobody Rudíkov“ . 

3. Hospodaření obce Rudíkov za prosinec 2008 a leden roku 
2009. 

USNESENÍ  
Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

RUDÍKOV 
KONANÉHO DNE 27. 3. 2009 

------------------------------------------------------------------------ 
 
Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 
 
1. Zapisovatel zápisu: Radka Bazalová. 

2. Návrhová  komise: Emil Krejska, Zdeněk Souček. 

3. Ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslav Krejska, Ing. Zdeněk 
Bernat. 

4. Program 22. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov. 
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 O místním poplatku 

ze psů. Čl. 1 – 10. (čl. 4 poplatek za prvního psa 100,- Kč, 
za druhého a dalšího psa u téhož držitele 150,- Kč) 

6. Obecně závaznou vyhláška č. 2/2009 O místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 – 10. 

7. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Integrovaného operačního programu na pořízení upgradu 
kontaktního místa  Czech POINT. 

8. Podání žádosti do grantového programu Metropolitní sítě X 
– 2009. 

9. Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS 2  Jihovýchod pro projekt „Modernizace 
vybavení Základní školy L.  Svobody v Rudíkově“ a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

10. Pronájem části obecního pozemku p. č. 269/1 - 185 m2  v k. 
ú. Rudíkov Igoru Jiříčkovi, bytem Družstevní 1798/31, 
Velké Meziříčí -  nový  vlastník  bytu v bytovém domě  č.  
p. 172 v Rudíkově, za cenu 74 Kč /rok, na dobu neurčitou a 
ukládá starostce uzavřít nájemní smlouvu. 

11. Pronájem bytu v Základní škole Rudíkov paní Martě Horké, 
Rudíkov č. 5, od podpisu nájemní smlouvy na dobu 
jednoho  roku,  za cenu nájmu 2000,- Kč měsíčně. 

12. Změnu územního plánu č. 5: 
- Žádost Libora Maška o změnu p. č. 769/9 k. ú. Rudíkov 
trvalý travní porost na plochu pro bydlení. Žadatel se bude 
podílet na nákladech souvisejících se změnou.  
- Žádost Ing. Venduly Mikyskové o vyjmutí východního 
okraje p. č. 1929/5 z ploch veřejného prostranství. Žadatel 
se bude podílet na souvisejících nákladech polovičním 
dílem společně s obcí Rudíkov. 

13. Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce 
Rudíkov k  31. 12. 2008. 
 
Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí 
 

1.  S připojením parcely p. Bohuslava Hladkého č. 1779/10 
k místní komunikaci „Chalupy“ dle přiložené situace za 
podmínky, že se bude jednat o veřejně přístupnou 
komunikaci a na pozemku  p. č. 1779/10 bude v jižní části 
pozemku  zachována skladba komunikace dle platného 
územního plánu obce Rudíkov. Pověřuje starostku obce 
k uzavření smlouvy o věcném břemeni v předmětné věci. 

2. Se zajištěním bezplatné veřejné služby pro občany 
Rudíkova, kteří požádají o práci za účelem zvýšení 
příspěvků sociálních dávek dle zákona č.111/2006 
v rozsahu min. 30 hod./měsíc.  
 
Zastupitelstvo obce  Rudíkov bere na vědomí: 
 

1. Zprávu z kontroly Krajské hygienické stanice Třebíč 
v Mateřské škole Rudíkov – nutnost řešení počtu 
nevyhovujícího sociálního zařízení mateřské školy. 

2. Hospodaření obce Rudíkov za únoru 2009. 
3. Připomínku o nesprávném parkování motorových vozidel 

na místních komunikacích v obci.  
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4. Zprávu z jednání s pracovníky ROP v Jihlavě o možnosti 
rozdělení projektu na vybudování chodníků a úpravu 
Židárny. 

5. Zprávu odboru dopravy Kraje Vysočina o zařazení opravy 
silnice III/36057 přes obec Rudíkov (od křižovatky na 
Velké Meziříčí směrem na Hroznatín) do plánu oprav na 
rok 2010, v případě finanční rezervy bude akce realizována 
již v roce 2009. 

6. Informace starostky z konference ve Švédsku o 
problematice hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.  
Připomenutí výsledků a závazků z místního referenda   z  
24. ledna 2004 ve věci vybudování úložiště v lokalitě 
Budišovsko.  

7. Zprávu o získání zásahového vozidla CAS 25 - LIAZ 101 
pro zásahovou jednotku SDH Rudíkov. 

8. Získání ocenění v krajském kole soutěže Zlatý erb 09 - 
obec Rudíkov získala 2. místo v kategorii nejlepší 
elektronická služba za eKATALOG  místní knihovny.   
Poděkování Zdeňku Součkovi za správu webu a 
reprezentaci obce. 
 
 Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

1. Zpracování možnosti technického řešení hygienického 
zařízení v Mateřské škole Rudíkov dle platné normy pro 
předškolní zařízení. Úkol: místostarosta Emil Krejska.  
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Okénko do minulosti 
 

Druhá část otázek, které zazněly v AZ kvizu na 
podzimním setkání důchodců. Správné odpovědi 
naleznete na poslední straně 

 
1. Kdo se stal předsedou MNV v roce 1946? 
2. Ve kterém roce se přehnala přes Rudíkov 

a okolí velká vichřice s krupobitím? 
3. Památník arm. generála Ludvíka Svobody 

v Hroznatíně byl otevřen ve kterém roce? 
4. V roce 1961 došlo ke sloučení JZD 

Rudíkov a JZD Hroznatín pod název JZD 
„Mezilesí“. Kdo se stal tehdy předsedou a 
místopředsedou družstva? 

5. Kdy byla slavnostně otevřena nová 
hasičská zbrojnice? 

6. Ve kterém roce byla dokončena výstavba 
železnice? 

7. Ve kterém roce se předsedou JZD 
„Mezilesí“ stal Karel Bernát? 

8. Kdy byl založen sbor dobrovolných 
hasičů? 

9. K rozdělení JZD „Mezilesí“ na Liber a 
Zepas došlo ve kterém roce? 

10.  Ve kterém roce je v kronice první zmínka 
o kostele? 

 
PLÁNUJEME  

 
Dne 9. 4. se uskuteční 1. Sokolský výlet na 
kolech do Trnavy na koniklec. Sraz ve 14 hod u 
prodejny Střed. Menší děti by měli mít zajištěný 
doprovod. 
 
Slavností předání klíčů a žehnání  požárního 
vozidla CAS 25, které dostala naše požární 
jednotka se bude konat v neděli 19. dubna  před 
hasičskou zbrojnicí. Bude zajištěno drobné 
občerstvení. 
 
18. dubna 2009 se od 11 hodin koná v základní 
škole seminář afrotanců pod vedením lektorky. 
Bližší informace podá Soňa Chládková. 
 
30. dubna se u základní školy koná slet 
čarodějnic. Na sletu vystoupí žáci. Všichni jste 
srdečně zváni na přátelské posezení 
s občerstvením. 
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 Oznamujeme občanům, že 1. 5. 2009 – 
15. 6. 2009 a 7. 9. 2009 - 20. 9. 2009 bude v k. ú. 
Oslavička na trase Třebíč – Velké Meziříčí 
objížďka a to, do 12 tun celkové hmotnosti směr 
Vlčatín, Horní Heřmanice, Uhřínov. Bližší 
informace jsou zveřejněny na internetových 
stránkách obce a na úřední desce obecního úřadu. 
  
 7. května 2009 se koná v sokolovně 
v Rudíkově besídka žáků základní školy. Začátek 
je v 17 hod. Vstupné dobrovolné.  
   
 V sobotu 23. května bude od 8 do 9 hod 
probíhat na dvoře obecního úřadu sběr 
nebezpečného odpadu.   
 
Omluva 
V minulém zpravodaji bylo omylem uvedeno, že 
vedoucí hasičské mládeže je Lucie Bazalová, 
správně patří Lucie Bulová, která vede hasičskou 
mládež  společně s  Jiřím Dvořákem ml. Oba 
získali v letošním roce díky složeným zkouškám 
oprávnění - Vedoucí mládeže.    

 
FARNOST 
 
Vážení spoluobčané, 
       přijměte ode mě opět srdečný pozdrav.    
Papež Benedikt XVI. vyhlásil rok od 29. 6. 2008 
– 29.  6. 2009 Rokem sv. Pavla na základě 2000 
let od jeho narození. V naší obci máme kromě sv. 
Petra kostel zasvěcený i sv. Pavlovi. I v obecním 
znaku je atribut sv. Pavla - meč.  

Svatému Pavlovi se říká apoštol národů, a to 
právem. Byl to člověk, který se setkal s Kristem a 
toto setkání mu tak proměnilo život, že horlivě 
hlásal evangelium v téměř celém tehdejším 
středozemí. Zemřel kolem roku 64 – v Římě byl 
jako římský občan sťat mečem. Právě proto se 
stal meč jeho atributem (tím, co ho symbolizuje a 
s čím bývá znázorňován).  

Co bylo tak výjimečné na svatém Pavlovi a co 
nám může dát i dnes po 2000 letech? Vybírám 
jeden citát z jeho I. listu Korinťanům 9, 22 – 27: 
„Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni 
závodníci běží, ale cenu že získá jenom jeden? 
Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se však chce 
zúčastnit nějakého závodu, zachovává ve všem 
zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali věnec 

pomíjející, ale my věnec nepomíjející!“ Z toho 
vyplývá, že sv. Pavel ve svém životě jasně věděl, 
kde je cíl jeho života. Cílem a smyslem života byl 
pro něj Bůh. 

Dnešní člověk stále někam spěchá, aby něčeho 
dosáhl. Je dobře, když člověk má cíle a snaží se 
jich dosáhnout. Proč ale přesto je tolik lidí 
nespokojených, když něčeho dosáhnou?  

Je asi dost důležité, jaký je ten cíl a jak dokáže 
naplnit můj život. Pokud si např. zvolím, že chci 
mít dobrou rodinu, velký dům, vydělat hodně 
peněz a mít spoustu dalších aktivit, najednou 
možná zjistím, že mi unikají vztahy v rodině nebo 
jiné důležité věci. Kolik rodin už se rozpadlo 
právě proto, že nezbyl čas na to nejzákladnější – 
na péči o dobré vztahy mezi nejbližšími! 

Kde je tedy cíl mého života? Je ten cíl 
smysluplný? Dá mi jednou, až se budu ohlížet za 
svým životem, naplnění?  

Kam běžím ve svém životě? Nehoním se jen za 
něčím, co jednou pomine a uteče mi pod rukama? 
Na věčnost si přece vezmu jen to, co jsem si 
nashromáždil ve svém srdci! 
       
Rád bych Vás pozval na bohoslužby 
Velikonočního třídenní 9. – 12. dubna:                 
ZELENÝ ČTVRTEK  
-připomínáme si poslední večeři Páně s učedníky. 
Mše svatá bude v 18. 30 hod.            
VELKÝ PÁTEK 
-připomínáme si umučení Pána Ježíše na kříži a 
jeho smrt za spásu světa. Obřady Velkého pátku 
budou v 18. 30 hod. 
BÍLÁ SOBOTA 
-den odpočinku Pána Ježíše v hrobě.               
VELIKONOČNÍ VIGÍLIE  
-posvátná noc, kdy slavíme slavné Ježíšovo 
vzkříšení. Vigílii spolu prožijeme v sobotu          
ve 21. 00 hod..     
NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ – oslavujeme Ježíšovo 
zmrtvýchvstání. Mše svatá bude v 11. 00 hod. 

 
Přeji Vám všem, abyste si o těchto 

Velikonocích znovu uvědomili, že nás má Pán 
Ježíš všechny rád. Proto za nás trpěl, zemřel a ve 
vzkříšení nám daroval nový život.  

A aby sv. Pavel, který je patronem naší obce, 
byl také naším příkladem a velkým přímluvcem 
u Boha. 
    Mgr. Václav Knotek, farář 



6 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Dne 23. 1. 2009 proběhl zápis žáků do 1. ročníku 
pro školní rok 2009/2010. K zápisu se dostavilo 
17 žáků. V září nastoupí do školy asi 14 žáků. 
 
Koncem prosince byla ukončena první část sběru 
papíru ve škole. Žáci ho sebrali 2710 kg. 
Vykoupila jej firma HUHTAMAKI v  
Přibyslavicích. Poslední sběr papíru na škole 
probíhá nyní, bude ukončen v měsíci květnu. 
Papír můžete nosit každé pondělí v 7 hodin. 
Poděkování patří firmě SOFI za bezplatný odvoz 
papíru do Přibyslavic. 
 
Dlouhodobější akce na škole:  
Od 11. 1. se konal pro žáky 7. ročníku lyžařský 
kurz v Krkonoších. Kurzu se zúčastnilo 10 žáků, 
kteří se zdokonalili ve sjezdovém i běžeckém 
lyžování. 
 
Plaveckého výcviku se zúčastňují všichni žáci 3. 
a 4. Ročníku. Je veden učiteli Plavecké školy 
v Třebíči. Po tři roky probíhá v deseti lekcích 
ročně a po těchto letech se všichni žáci stanou 
plavci. 
 
Žáci 8. ročníku se zapojují do kurzu „První 
pomoc do škol“, která zabezpečuje krajská 
záchranná služba. Žáci se v rozsahu deseti hodin 
seznámí se srdečním a plicním oživováním, 
s obvazovou technikou a vše si prakticky procvičí 
na modelových situacích. 
 
Více o činnosti školy na: www.zsrudikov.tym.cz 
 

Vladimír Kozlíček, ředitel školy 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Zveme rodiče s dvouletými dětmi na loutková 
divadla v MŠ. Vstupné je 50,-Kč. 
 
14. 4. v 8.45 h. Jak  malovali vajíčka 
14. 5. v 8.45 h. Krakonošovy bylinky 
 
V době vedlejších školních prázdnin má MŠ 
uzavřený provoz. Jedná se o dny: 9. 4. 2009,      
10. 4. 2009. 

V únoru 2009 proběhl zápis k předškolnímu 
vzdělávání na rok 2009-2010, zapsáno bylo 
 9 dětí. 
V březnu se v MŠ uskutečnilo velikonoční 
tvoření pro rodiče a děti. 
 
 Hezké jaro občanům Rudíkova přeje    
kolektiv MŠ 
 
FK RUDÍKOV 

 
Naši fotbalisté mají za sebou podzimní část 

ročníku 2008/2009. Při pohledu na tabulku 
nemůžeme být spokojeni, ale je třeba se podívat 
na to, které týmy okupují přední místa. Předně je 
to vedoucí tým soutěže Borovina-Opatov, který 
se přihlásil do naši soutěže z pozice týmu 
krajského přeboru. Na druhém místě je tým Křoví 
– nováček soutěže, který má ve svém týmu 
brněnské ligové hráče Cupáka a Šustáčka. Navíc 
se tento tým netají snahou postoupit o další 
stupínek výše. Dále jsou tu dva týmy, které k nám 
sestoupily z I. A třídy, a to Stonařov a Rozsochy. 
V popředí figuruje i další nováček, a to Studenec. 
Po tomto výčtu je zřejmé, že tato soutěž je pro 
letošní sezonu mnohem kvalitnější, než byl ročník 
minulý. Toto tvrzení lze podložit i postavením 
týmu Měřína, který loni přišel o postup až 
v posledním kole soutěže a po polovině letošního 
ročníku se tým Měřína usadil na opačném konci. 

 

Rk. Tým Záp Výhry Remízy Prohry Skóre Body (Prav) 

1. 
Borovina-
Opatov 

13 10 1 2 48: 15 31 ( 13) 

2. Křoví 13 8 3 2 34: 18 27 ( 9) 

3. Stonařov 13 6 6 1 31: 16 24 ( 3) 

4. Studenec 13 7 3 3 26: 18 24 ( 3) 

5. Vrchovina 
B 

13 7 1 5 25: 32 22 ( 4) 

6. Mohelno 13 5 2 6 23: 30 17 ( -1) 

7. Hrotovice 13 4 3 6 18: 23 15 ( -6) 

8. Rozsochy 13 4 3 6 14: 20 15 ( -6) 

9. Jakubov 13 3 5 5 27: 26 14 ( -4) 

10. Bedřichov 13 4 2 7 26: 31 14 ( -7) 

11. Puklice 13 4 2 7 21: 30 14 ( -4) 

12. Rudíkov 13 4 2 7 20: 32 14 ( -7) 

13. Luka nad J. 13 3 3 7 20: 30 12 ( -9) 

14. Měřín 13 2 4 7 24: 36 10 ( -8) 

http://www.zsrudikov.tym.cz
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Křížová Tabulka – všechny výsledky za 
podzim 2008: 

Naši střelci: 
MIKYSKA Miroslav  6 
TRNKA Jaromír  3 
PAŽOUREK Josef  3 
NOŽIČKA Lukáš  3 
CHYBA Josef   2 
NOŽIČKA Petr   1 
SALÁK Milan   1 
MIKYSKA Lukáš  1 

Abychom se propracovali do první poloviny 
tabulky, bylo třeba doplnit tým o hráče, kteří 
budou ochotni podstoupit tréninkové dávky a 
budou se na hřišti bít o námi očekávané body. 
Proto v průběhu zimní přestávky došlo k návratu 
Leoše Kudrny z hostování v Hodově, kde se 
rozehrával po zranění. Cestu z Hodova do 
Rudíkova zvolil i Antonín Voborný, který se po 
určité době vrátil „na místo činu“. V podzimní 
části se začal aktivně ve fotbalu angažovat i 
„třebíčský“ atlet Josef Chyba. Na půl roku přišel 
na hostování z dorostu HFK Třebíč Vladimír 
Šula, který má ovšem problémy s kolenem, a tak 
je ve hvězdách, zda se objeví na trávníku. 
Poslední posilou je Michal Mejzlík, který přišel 
na půlroční hostování z Velkého Meziříčí 
(podzim roku 2008 odehrál za Měřín, kde byl též 
na hostování). 

Nezbývá nám než věřit v sílu týmu, který se 
svými výkony dostane do první poloviny tabulky, 
kam patří. 

  Žáci - soutěž 7+1 
Naše budoucí naděje odehráli podzimní část 

soutěže a nevedli si vůbec špatně: 
Za práci s mládeží je třeba poděkovat našim 

aktivním fotbalistům, a to jmenovitě Josefu 
Pažourkovi a Lukáši Trnkovi, který kromě toho 
svůj volný čas věnuje údržbě travnatého hřiště. 
Rk.  Tým Záp Výhry Remízy Prohry Skóre Body (Prav)

1. Třebelovice 9 7 0 2 80:18 21 -9 

2. Jakubov 9 7 0 2 31:15 21 -9 

3. Výčapy 9 6 1 2 44:19 19 -4 

4. Předín 9 6 0 3 32:31 18 -3 

5. Rudíkov 9 6 0 3 21:24 18 -6 

6. Budišov-
Nárameč 

9 5 1 3 30:19 16 -1 

7. Čáslavice-
Sádek 

9 3 0 6 29:44 9 ( -3) 

8. Rouchovany 9 1 1 7 12:32 4 (-11) 

9. Třebenice 9 1 1 7 13:52 4 ( -8) 

10. Blatnice 9 0 2 7 12:50 2 (-13) 

 
Do ročníku 2009/2010 se připravuje účelové 

propojení mezi FK Rudíkov a TJ Trnava. 
Záměrem tohoto propojení je se spolupracovat na 
zajištění fotbalových soutěží. Především jde o to, 
abychom do fotbalových soutěží zapojili všechny 
věkové kategorie a od mládeže vychovávali 
postupně hráče až do mužské kategorie. 

 
                  Vladimír Šula, sekretář FK Rudíkov 

 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
 Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově 
svolal na 27. 12. 2008  VALNOU HROMADU 
členské základny. Jednání se zúčastnilo 55 
hasičů, starostka obce paní Jana Nožičková, 
zastupitelé obce Ing. Zdeněk Bernat a pan 
Drahoslav Lehký. Dále přijel pan Bohumír 
Benáček,  velitel okresního sdružení 
dobrovolných hasičů. Z jeho diskusního 
příspěvku byli všichni rudíkovští hasiči nadšeni, 
protože najisto  slíbil  nové auto - hasičskou 
cisternu.  Dnes již víme, že slib se proměnil ve 
skutečnost. 
 Dále hasiči připravili na 28. únor 
masopustní průvod Rudíkovem s kapelou a  se 
spoustou různých masek a převleků. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Rudíkov --- 0:5  5:3  2:1  3:1  3:3  2:2  1:4 

2. Stonařov  --- 0:1  1:1  3:0  3:1  3:2  4:4 3:0 

3. Rozsochy 1:2  --- 0:5  2:1  0:1  2:1  2:1  0:1 

4. Bedřichov  2:2  --- 2:4  3:0  2:1  0:1  3:1 2:7 

5. Studenec 1:0  1:0  --- 3:0  1:3  2:2  5:0  2:0 

6. Hrotovice  0:0  3:1  --- 1:1  2:2  2:4  2:0 1:3 

7. 
Luka nad 
J. 

2:0  3:2  1:2  --- 1:2  2:2  1:2  2:3 

8. 
Vrchovina 
B 

 1:1  3:0  4:2  --- 4:1  1:2  2:0  

9. Měřín 3:1  1:1  3:3  3:3  --- 2:3  2:1   

10. Jakubov  2:2  2:2  0:1  6:1  --- 3:4  2:1  

11. Křoví 4:0  1:1  4:0  5:1  2:1  --- 3:3   

12. Mohelno  2:4  2:1  1:2  3:2  2:1  --- 4:1  

13. Puklice 2:1  2:2  2:1  2:3  3:2  2:1  ---  

14. Borovina        12:0 8:2 2:0 1:1 4:0 3:1 --- 
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 V měsici březnu  proběhlo v hasičce 
školení zásahové jednotky a první zkušební 
výjezd s novým vozidlem. Dále se jednotliví 
hasiči zúčastňují školení strojníků, obsluh 
dýchacích přístrojů, školení velitelů zásahových 
jednotek a vedoucích družstev mládeže.  
 V březnu jsme se konečně dočkali téměř 
nového hasičského vozidla  LIAZ- cisterny 
s vodním dělem. Po drobných opravách a 
úpravách doufejme, že bude sloužit pro Rudíkov 
a celé okolí k potřebným zásahům alespoň tak 
dlouho, jak  starý TRAMBUS (vyroben v 60. 
letech minulého století- pozn. autora), který díky 
pečlivé udržbě sloužil rudíkovské zásahové 
jednotce téměř 25 let. 
 V neděli 19. dubna 2009 se  bude u 
hasičky konat slavnostní předání klíčů od nového 
zásahové vozidla. Nové hasičské auto požehná 
pan farář. Pro veřejnost bude před hasičkou 
připraveno drobné občerstvení. Hodina 
slavnostního předání  bude upřesněna. 
 S přicházejícím pěkným jarním počasím 
se začínají scházet mladí hasiči k nácviku, aby 
s vylepšenou technikou v nové sezoně dosáhli 
ještě lepších úspěchů než doposud.  
 Letos budou hasiči připravovat pouťové 
zábavy. V pátek 26. června zahraje skupina 
VJETEF, v sobotu a v neděli klidnější kapely 
UNI BAND a LOS VALOS. 
 S přicházejícím jarním počasím 
připomínáme zákaz plošného vypalování trávy!!! 
  
                                   Za  všechny hasiče  přeji 
veselé prožití Velikonočních svátků         
    František Kotačka 
 
Zásahové vozidlo 

Požární automobil CAS25- LIAZ 101 
pochází od  zásahové jednotky profesionálních 
hasičů z Moravských Budějovic. 

Získaná cisterna byla vyrobena v roce 
1988 a v roce 2004 prošla generální opravou. 
Uvnitř se nachází 6 míst pro požárníky, je zde 
možnost umístit 4 dýchací přístroje. Cisterna  
pojme 2500 l vody.  

 
 
 
 
 

Turnaj ve stolním tenise  
   Na jubilejní již desátý ročník 
rudíkovského turnaje ve stolním tenise dorazilo 
tentokrát více jak pět desítek soutěžících. Stolně 
tenisové klání se konalo tradičně v místní 
tělocvičně ZŠ v sobotu 21. března. 
 V nabité konkurenci z kategorie 
registrovaní si prvenství zcela zaslouženě a bez 
ztráty jediného setu odvezl prvoligový František 
Kanta hrající za oddíl DTJ Hradec Králové. 
Tentokrát na druhém místě skončil loňský vítěz, 
„domácí“ Vojtěch Havel – KST Dolní Němčí. 
Třetí místo doslova vybojoval v poměru 3:2 na 
sety třetiligový Milan Bartoš(Sokol Brno), který 
udolal Petra Paláta – SK Telč.  
  Kategorie neregistrovaných i letos patřila 
Petru Jaškovi z Třebíče (ředitel třebíčské charity), 
který tak obhájil loňské prvenství. Ve finále 
porazil Tomáše Večeřu z Nového Telečkova. Na 
třetím místě skončil nestárnoucí Jaroslav Doležal 
(Velké Meziříčí).    
 Cena útěchy připadla mladičkému 
Kryštofu Červenkovi, který se ve finále utkal 
s Tomášem Trojanem z Bochovic.  
 K desátému ročníku patřil navíc i bonus, 
který v podání zábavné exhibice předvedli 
divákům František Kanta s Vojtou Havlem. 
Nekonečné a fantastické údery při smečích, hra 
nohou, v leže či „hlavičky“ patřily mezi základní 
výbavu zmíněných aktérů exhibice.  
 Celý turnaj opět s přehledem řídil 
prvoligový rozhodčí Honza Šafařík z Hustopečí. 
         
    Pavel Nožička  
 
Turnaj v mariáši 
 V sobotu 28. února 2009 uspořádala 
karetní společnost v hostinci U Komínků turnaj 
v mariáši ve třech. 
 Rudíkovský turnaj byl již devátým 
z desetidílného seriálu. Turnaje se hrají o 
přeborníka Vysočiny a Brněnska. 
 Letos se zúčastnilo 84 hráčů z celé této 
oblasti, z tohoto poču byly i 4 ženy. Turnaj se 
hrál na pět kol.  
 Celkové výsledky: 
 1. místo – Zdeněk Svoboda, Velká Bíteš 
 2. místo – Josef Střecha, Rudíkov 
 3. místo – Ing. Jaromír Dobrovolný, Rudíkov 
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 4. místo – Bohumil Dobrovolný – Velké   
                  Meziříčí 
 5. místo – František Žák – Velká Bíteš 
 6. místo – první žena Milena Minaříková – Velké  
                  Meziříčí 
 
Prvních dvacet jedna hráčů bylo odměněno 
hodnotnými cenami (mobilním telefonem, 
mixérem, vysavačem, DVD a dalšími). Ceny 
předávala starostka obce Jana Nožičková. Většinu 
z nich věnovali spříznění sponzoři, kterým za to 
patří poděkování. 
 
Sponzoři turnaje: 
Bítešská dopravní společnost s.r.o. Ing. Kliment 
Jatky Rudíkov p. Zezula 
Obec Rudíkov  
Hostinec u Komínků p. Komínková 
Komez Rudíkov p. Komínek 
Sofi stav Rudíkov ing.Kotačka  
Kobra p. Kotačka František 
W.P.S. dřevo Rudíkov p.Vydra 
TIT Třebíč p. Pučálka 
Prodavačky prodejny Střed 
Zepas Rudíkov ing. Kratochvíl 
Liber dr.vl.Rudíkov p.Novák 
Mavet – jatky – p. Mejzlík 
Pila Rudíkov p. Robotka 
p. Vlast.Maštalíř, p. Vlast.Doležal, MS Rudíkov a další. 
 
Všem patří upřímné poděkování pořadatelů! 
 

Ing. Jaromír Dobrovolný 
 
Košt slivovice 
 V sobotu 7. 3. 2009 proběhl v Rudíkově 
v hostinci U Komínků již 3. ročník Rudíkovského 
koštu a soutěže o nejchutnější slivovici a 
ostatních pálenek. Pěkné slunečné léto a podzim 
se postaraly o vysokou kvalitu většiny vzorků o 
čemž svědčí vyrovnané bodové ohodnocení 
soutěžících. Nejvzdálenější vzorek byl až z 
Uherského Brodu. Celé soutěžní klání se neslo ve 
veselé náladě s bohatým občerstvením paní 
Komínkové a za doprovodu hudební kapely. 
Těsné, ale zasloužené vítězství a nějvětší pohár si 
odvezl pan František Štorfa z Telče, kterému 
srdečně gratulujeme. O poháry a ceny se podělili:  
 
1. Štorfa F.- Telč                                    55,5 bodů 
2. Jaša J.- Rudíkov                                 54,5 bodů 
3. Dvořák J.-  Kamenná                         54    bodů 
4. Skrobikowsky P.- Radonín                49    bodů 
5. Šula V.- Rudíkov                               47,5 bodů 

SAMOZVANÁ KUŽELKÁŘSKÁ SPOLEČNOST 
  
 Samozvaná kuželkářská společnost zve do 
Klubu 9 na shlédnutí stálé „minigalerie“ 
historických fotografií Rudíkova (asi 25 foto, 
nejstarší z roku 1914). 

 
Správné odpovědi na otázky AZ kvizu: 
 

1. Předseda – Josef Jaša, rolník č. 35, zástupce 
předsedy – Václav Pažourek, č. 103 

2. 1984 
3. 1985 
4. Vítězslav Kopečný, Václav Kafka 
5. 17. 6. 1990 
6. 1886 
7. 1962 
8. 1898 
9. 2. září 1993 
10.  1234 

 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Významné jubileum oslavili: 
leden 
80 let – Chalupová Františka, Rudíkov 50 
70 let – Mejzlíková Anežka, Rudíkov 73 
 
 
únor 
65 let – Hladká Božena, Rudíkov 53 
65 let – Požárová Vlasta, Rudíkov 160 
65 let – Jura František, Rudíkov 58 
 
březen 
50 let –  Havlíčková Anežka, Rudíkov 125 
50 let – Brychtová Anděla, Rudíkov 28 
65 let – Molák Jaroslav, Rudíkov 74 
 
 
 
Kontakt na Obecní úřad: 
tel.: 568 878 184, 564 406 351 
mob.: 724 193 919 
email: ou.rudikov@rudikov.cz 
internet. adr.: www.rudikov.cz 
 
Obrázek na titulní stránce nakreslila 
Eliška Vostalová, žákyně 9. ročníku ZŠ. 

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