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Milí spoluobčané,   
uplynula polovina letošního roku a 

můžeme se ohlédnout zpět, co se nám podařilo a 
co se  v naší obci událo.  

Nabízí se také pohled na další období, 
pokračování a dokončení  započatých akcí  i  
nové plány. 

Je před námi také příjemný čas léta, pro 
mnohé čas  dovolené a odpočinku, pro děti 
očekávané prázdniny.  

Přeji Vám všem pěkně prožitou pouť a 
příjemné slunečné léto.  

                Jana Nožičková, starostka obce 
 
 
ZPRÁVY Z ČINNOSTI V OBCI 
 

**** Zateplení základní školy probíhá podle 
harmonogramu. Do 30. 8. 2009 budou 
dokončeny všechny stavební práce. Termín 
kompletního  dokončení včetně zpráv a 
dokumentace pro Státní fond je 30. 11. 2009. 
 Současně s venkovním zateplováním   
proběhlo v minulém měsíci výběrové řízení na 
dodavatele vnitřního vybavení a techniky ve 
škole. Zadávací řízení bude ukončeno po 
uplynutí zákonných lhůt. Nenastanou-li 
mimořádné komplikace, bude začátkem září 
pro děti ve škole připraveno pěkné a teplé 
prostředí s novými  vybavením a technikou. 
  
**** V rámci projektu vybudování 
kanalizačních stok jsme obdrželi dotaci ve výši 
80 tis. na projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení. Akce je ve fázi vyřizování 
územního rozhodnutí a probíhá příprava 
dokumentace pro podání  do  dotačního 
programu, který má být vyhlášen na podzim. 
 
****  Návrh na úpravu toku v obci po doplnění 
potřebných vyjádření byl kladně posouzen na 
Ministerstvu zemědělství a doporučen   
k realizaci. Zahájili jsme jednání s ZVHS, 
realizátorem stavby, jejíž zahájení se 
předpokládá  na jaře v příštím roce. 
 
**** Byla podána žádost do grantového 
programu Naše školka o dotaci na rekonstrukci 
sociálního zařízení v MŠ dle platných norem. 
Hygienické zařízení v MŠ neodpovídá již 
dlouhou dobu platným normám a jeho 

rekonstrukce je  podmínkou Krajské hygienické 
stanice. 
 
*** Z grantového programu Metropolitní sítě - 
X - 2009 jsme získali dotaci  na posílení 
páteřního spoje ve výši 36 tis., což  představuje 
60% nákladů. Základní škola tím získá od 
provozovatele   bezplatné připojení  k internetu.  
 
   **** 
Na obecním úřadě proběhly během půl roku     
3  kontroly. 
- Z finančního úřadu - výstavba Šumavy, 
parkoviště u prodejny Střed a použití 
prostředků na zaměstnance od Úřadu práce, se 
závěrem bez porušení rozpočtové kázně 
- Ze Státního archivu na dodržování 
Spisového a skartačního řádu také s kladným 
hodnocením. 
-  V květnu proběhla kontrola 
hospodaření - audit , také bez výhrad 
k účetnictví obce a hospodaření.   

 
Další činnost a práce v obci je obsažena 
v následujících usneseních ze zasedání  
zastupitelstva obce. 
 
 

USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE RUDÍKOV                                              

konaného dne 14. 5. 2009 od 19.30 v hostinci        
U Pažourků 

 
 
 
Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 
 

1. Program 23. zasedání zastupitelstva obce 
včetně změn.  

2. Zapisovatele: Bazalová Radka 
3. Návrhovou komisi: Krejska Emil, Lehký 

Drahoslav. 
4. Ověřovatelé  zápisu: Souček Zdeněk, Lehký 

Drahoslav. 
5. Ukončení pronájmu nebytových prostor 

kadeřnictví v budově obecního úřadu s Lucií 
Bazalovou      k 31. 3. 2009 dohodou. 

6. Záměr pronájmu kadeřnictví v budově obecního 
úřadu.  



2 
 

7. Podmínku termínu kolaudace rodinných domků 
postavených  na dotovaných pozemcích v lokalitě  
Šumava, která spočívá v kolaudaci   rodinného  
domku do  5 let od kolaudace inženýrských sítí na 
Šumavě, tj. 1. 2. 2013.  V případě nedodržení bude 
vyúčtována smluvní pokuta dle smlouvy. 

8.  Kupní smlouvu  s Petrem Sedláčkem  a 
Monikou Sedláčkovou, Jaroslavem Bednářem a 
Lucií Bednářovou, Mgr. Martinem Sukem a Ivetou 
Sukovou, Milanem Ošmerou a Jitkou Prachařovou, 
Martinem Štveráčkem a Jitkou Štveráčkovou.                                    

9. Záměr prodeje staré nepojízdné  hasičské 
autocisterny. 

10. Umístění fotovoltaické  elektrárny fi Sofistav s. 
r. o. na pozemcích Ing. Jana Kotačky v  k. ú. 
Rudíkov   dle podmínek       v žádosti. 

11. Změnu povolení s nakládáním s vodami ze 3 
studní v majetku obce Rudíkov na Chroustově  
z obce Rudíkov na Liber, družstvo vlastníků  po 
dobu trvání nájemní smlouvy.  

12. Starostku Janu Nožičkovu  k projednávání 
změny územního plánu č. 5. Pořizovatelem změny 
určuje  Úřad územního plánování Třebíč a 
projektanta Ing. arch. Ladislava Brožka.  

13. Podanou žádost na projektovou dokumentaci ke 
stavebnímu povolení na dokončení kanalizace do 
grantového programu Čistá voda 2009. 

14. Firmu  Investing Třebíč s.r.o., Marie Majerové 
900/2 Třebíč k zastupování obce a organizačního 
zajištění včetně poradenských služeb v zadávacím 
řízení ve veřejné zakázce „Modernizace vybavení 
Základní školy           L. Svobody v Rudíkově“  a 
pověřuje starostku podpisem  smlouvy.  

15. Podmínky zadávacího řízení, návrh smlouvy o 
dílo, obchodní podmínky ke smlouvě o dílo, 
zadávací dokumentaci včetně technických  
požadavků  na veřejnou zakázku „Modernizace 
vybavení Základní školy      L. Svobody 
v Rudíkově.“ 
 Příloha usnesení č. 1. 

16. Firmy, které budou osloveny k podání nabídky 
na  akci „Modernizace vybavení základní školy L. 
Svobody v Rudíkově“. Příloha usnesení  č. 2. 

17. Hodnotící komisi na veřejnou zakázku          
„Modernizace vybavení Základní školy L. Svobody 
v Rudíkově.“ Příloha usnesení č. 3. 

18. Vytvoření 2. pracovního místa dotovaného 
z úřadu práce - dělník čištění města -  na dobu 
určitou 1 rok. 

19. Vytvoření nového pracovního místa                
od        1. 7. 2009 - administrativní a spisový 
pracovník. 

20. Rozpočtové opatření č. 1. Příloha usnesení č. 4.
  

Zastupitelstvo obce  Rudíkov bere na vědomí: 
 
1. Podání žádosti do programu Strom života   - 
účelová dotace bez spoluúčasti  obce  - použití na 
úpravu okolí ZŠ Rudíkov – 200.000 Kč. 
2. Podanou  žádost do grantového programu 
Rozvoj vesnice 2009 - na  opravu cesty  na Heradku. 
3.  Nutnost vyřazení staré hasičské autocisterny 
z evidence vozidel. Odloženo o cca 1 měsíc,    
nabídnuto k prodeji. 
4.  Hospodaření obce za březen a duben 2009.  
5.  Vyhodnocení rozpočtu za I. čtvrtletí 2009.  
6. FK Rudíkov byla potvrzena dotace  Kraje 
Vysočina na zhodnocení sportoviště dle podané 
žádosti. (Na opravu nádrže zavlažovací vody, 
opravu oplocení hřiště a zřízení zábradlí hrací 
plochy). 
7. Žádost na  AOPK Havlíčkův Brod o zvýšení 
možnosti čerpání vody z rybníku Heradka (postup 
konsultován na  vodoprávním úřadě    MěÚ Třebíč) -  
předána starostce obce.   
 
Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí 
 
1. S postoupením stížnosti  ze dne  6. 4. 2009   
příslušnému Stavebnímu  úřadu Městyse   Budišov. 
  
Zastupitelstvo obce neschvaluje : 
 
1. Objednávku projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí a úhradu  technické studii na akci 
Doplnění systému pěších a cyklistických 
komunikací v obci Rudíkov u fi Ing. Petr Kundera  
z důvodu nutnosti jejího  dopracování.   

USNESENÍ 
 Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

RUDÍKOV  konaného dne  18. 6. 2009                   
v 19.30 v KLUBU 9 

 
Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 
 
1. Zapisovatele zápisu: Ing. Jaroslav Krejska.  
2. Návrhovou  komisi: Emil Krejska, Zdeněk 
Souček. 
3. Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeněk Bernat, 
Josef Jaša. 
4. Program 24. zasedání zastupitelstva obce 
Rudíkov včetně doplnění o dva navržené body. 
5. Zprávu hodnotící komise  o posouzení a 
hodnocení nabídek  v zadávacím řízení                      
„Modernizace vybavení Základní školy                   
L. Svobody v Rudíkově.“  
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Rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky podle 
schválených kritérií, kterou podala firma ENVINET 
a.s., Modřínova 1094, 674 01 Třebíč  a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o dílo.  
6.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod. 
7.   Vyřazení staré hasičské autocisterny 
z registru silničních vozidel na MěÚ Třebíč a 
provedení ekologické likvidace oprávněnou firmou. 
8.   Žádost o poskytnutí podpory z Fondu 
Vysočiny na rekonstrukci sociálního zařízení 
mateřské školy. 
9.        Smlouvu o poskytnutí podpory v rámci 
realizace projektu UPRADE v rámci grantového 
programu Kraje Vysočina „Metropolitní sítě         
X-2009“ 
10.  Převod hospodářského výsledku Mateřské 
školy v Rudíkově  z roku 2008 z hlavní činnosti ve 
výši 12 543,21 Kč do rezervního fondu. 
11.      Převod hospodářského výsledku Základní 
školy v  Rudíkově z roku 2008 z hlavní činnosti ve 
výši 424,10 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 
75 848,48 Kč na pokrytí ztrát z minulých let. 
12.       Závěrečný účet obce za rok 2008.       
Příloha usnesení č. 1. 
13.     Zprávu nezávislého auditu o přezkoumání 
hospodaření za rok 2008 bez výhrad.   
14.     Umístění fotovoltaické elektrárny na střeše 
budovy na p. č. 171 v areálu družstva dle podmínek 
popsaných v žádosti. 
15.    Dodatek č. 1 k Pravidlům prodeje bytových 
jednotek  v bytovém domě č. p. 134.  
16.    Uhrazení technické studie Stezky pro pěší a 
cyklisty  ve výši 16 500 Kč vypracované fi Ing. Petr 
Kundera. 
17.    Vypracování  projektu pro územní rozhodnutí 
na  Stezku pro chodce a cyklisty v obci dle nabídky 
Ing. Petra Kundery z 1. 6. 2009. Projekt zahrnuje i 
úpravu Židárny a bude podkladem pro podání 
žádosti do programu ROP Jihovýchod i podkladem 
k vybudování chodníků v obci.  
 
Zastupitelstvo obce  Rudíkov bere na vědomí: 
 
1. Zprávu stavební komise přednesenou 
místostarostou Emilem Krejskem.  
Příloha usnesení č. 2. 
2. Hospodaření obce Rudíkov za květen. 
Příloha usnesení č. 3. 
3. Kladné doporučení  z Ministerstva 
zemědělství  k uskutečnění akce Úprava toku -
protipovodňová opatření.    
 
__________________________________ 
 

Veřejná zeleň v obci Rudíkov 
  

V Rudíkově, stejně tak jako ve všech 
jiných obcích a městech, je spousta veřejných 
travnatých a ostatních ploch vyžadujících 
údržbu. Ať se jedná o plochy v majetku Obce 
Rudíkov, Kraje Vysočina či České republiky, o 
všechny se u nás stará Obec Rudíkov a někteří 
vlastníci přilehlých nemovitostí. A právě všem 
těm vlastníkům či občanům, kteří dobrovolně 
zcela bezplatně většinou po mnoho let udržují 
travnaté plochy v okolí svého domu, zahrady 
nebo jiné nemovitosti, touto cestou chceme 
vyjádřit alespoň poděkování a přání, aby jim 
tato  činnost i nadále vydržela. Děkujeme za to, 
že takto přispíváte k lepšímu vzhledu celé obce 
a též přispíváte k snížení nákladů Obce 
Rudíkov s údržbou zelených ploch.  

                  
Emil Krejska, místostarosta obce 

 
 
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 
konané ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2009 v obci 
Rudíkov. 
Počet osob zapsaných na seznamu voličů - 522. 
Voleb se zúčastnilo 153 voličů, volební účast 
29,31 % . 
Bylo odevzdáno  153 platných hlasovacích 
lístků. 
______________________________________ 
 
ODS                                        40 hlasů  26,14 % 
ČSSD                                       30 hlasů  19,60%  
KSČM                                     24 hlasů  15,68% 
KDU ČSL                               23 hlasů   15,03% 
Suverenita                                7 hlasů     4,57% 
Nejen hasiči a živnostníci 
 s učiteli do Evropy                   7 hlasů   4,57 % 
Evropská demokratická strana   6 hlasů  3,92 % 
Strana důstojného života           6 hlasů   3,92% 
Dělnická strana                          2 hlasy   1,03% 
Volte pravý blok                        2 hlasy   1,03% 
Věci veřejné                               2hlasy    1,03% 
Demokratická strana zelených   1 hlas     0,65% 
Sdružení pro republiku              1 hlas      0,65% 
Libertas.cz                                 1 hlas      0,65% 
SNK Evropští demokraté          1 hlas      0,65% 
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FARNOST 
Vážení spoluobčané, 
  přijměte ode mě opět srdečný pozdrav.  

V minulém zpravodaji jsem psal o sv. 
Pavlovi, který je spolu se sv. Petrem patronem 
našeho kostela a obce. Rád bych Vás dnes 
upozornil na to, co, nebo spíše Kdo byl pro něj 
v životě nejdůležitější.  

Ve II. listě Korintským 11, 23-28 sv. 
Pavel shrnuje ve zkratce vše, co prožil: 
„Lopotil jsem se mnohem více, do žaláře jsem 
se dostal častěji, týrání jsem zakusil nad 
veškerou míru, v nebezpečí života jsem se octl 
častokrát. Pětkrát mi židé vysázeli čtyřicet ran 
bez jedné, třikrát jsem byl bit pruty, jednou 
kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, den a 
noc jsem se zmítal na širém moři. Často na 
cestách, v nebezpečích na řekách, v 
nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od 
vlastního národa, v nebezpečích od pohanů, v 
nebezpečích v městě, v nebezpečích v 
neobydlených krajích, v nebezpečích na moři, v 
nebezpečích mezi falešnými bratry. K tomu 
vyčerpávající práce, bezesné noci, hlad a žízeň, 
časté posty, zima a chatrné oblečení. Kromě 
toho každodenní nával ke mně a starost o 
všechny církevní obce. Kdo kde cítí slabost, 
abych ji necítil i já? Kdo je sváděn ke hříchu, 
aby to nepálilo i mne? Když už se musím 
chlubit, chci se chlubit svou slabostí. Bůh, Otec 
Pána Ježíše - ať je veleben na věky - ví, že 
mluvím čistou pravdu. V Damašku místodržitel 
krále Arety dal město Damašek hlídat, aby se 
mě zmocnil. Ale byl jsem spuštěn v koši 
otvorem v hradbách, a tak jsem unikl jeho 
rukám“.  

V čem může být svatý Pavel 
inspirativní i pro nás v současné době? Myslím, 
že především svou úžasnou vytrvalostí ve víře a 
ve svém poslání, jak je citováno výše. Zmiňuje, 
co všechno prožil nebo spíš přežil. Kdyby se 
jeho život nafilmoval, byl by to skvělý akční 
„trhák“. Neskutečné svědectví člověka, který 
své poslání nikdy nevzdal. A kde bral k tomu 
sílu? Pro sv. Pavla byl vším Kristus. Setkání 
s Kristem u Damašku od základů změnilo jeho 
život a bylo pro něj určujícím momentem až do 
jeho mučednické smrti.  

Můžeme se ptát: Kdo je pro mě 
nejdůležitější? Na jakých základech stavím svůj 

život? Jsou to opravdové hodnoty, které, i když 
se mi něco v životě „hroutí“, zůstanou a mohu 
na nich začít stavět znovu?  

Dům musí mít řádné základy, aby byl 
dobrý. A stejně tak, pokud má člověk v životě 
dobré základy, i jeho život je dobrý a může 
mnoho dobrého přinést tomuto světu.  

Přeji nám všem, aby sv. Pavel, který je 
patronem naší obce, byl stále naším příkladem 
a velkým přímluvcem u Boha. 

      P. Mgr. Václav Knotek 
        ______________________________________ 
                   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

 V červnu byl ve škole ukončen sběr 
papíru. Žáci ho sebrali 2350 kg a vykoupila ho 
firma HUHTAMAKI v Přibyslavicích. Další 
sběr papíru ve škole zatím neplánujeme, 
protože otevřením tříd v přízemí v dalším 
školním roce přijdeme vhodné prostory pro 
jeho ukládání . 
Děkujeme firmě SOFI za bezplatný odvoz 
papíru do Přibyslavic. 
 Připomínáme možnost odkládání 
drobné elektroniky a baterií do kontejnerů ve 
vestibulu školy. 
V letošním školním roce končí docházku 16 
žáků, kteří hledají uplatnění v těchto oborech: 
Počet 
žáků 

Střední škola obor 

3 SPŠ Curieových Průmyslová ekologie 
2 SŠ řemesel a služeb Opravář zem. strojů 
2 Hotelová škola Hotelnictví 
3 Gymnázium  
1 SŠ řemesel a služeb Kuchař číšník 
1 SPŠ Curieových Slaboproudá 

elektrotechnika 
1 Hotelová škola Hotelnictví a turismus 
1 Stř. škola obchodu a 

služeb 
Kosmetička 

1 Stř. škola obchodu a 
služeb 

Kadeřnice 

1 Vyš. odbor. šk. a SŠ 
veter. 

Zdravotnický asistent 

 
V neděli 14. června se uskutečnila akce ke Dni 
dětí  - Pohádkový les, kterou uspořádali učitelé 
ZŠ a MtŠ v Rudíkově. Na některých 
stanovištích pomohli i žáci a rodiče. Po delší 
době vyšlo počasí.  Akce se zúčastnilo 165 dětí 
se svými rodiči. 
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 MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 Na konci školního roku se konají v MŠ 
akce, na které se děti těší. Letos hledaly poklad 
s pohádkou  O krtečkovi, byly na kole v MŠ 
Nárameč, na výletě v Dinoparku ve Vyškově. 
Čeká je ještě táborák, noc ve školce, malá 
školková maturita. 
 V úterý 29. 6. 2009 od 15. hod. bude 
v jídelně ZŠ sehráno poslední loutkové divadlo 
v tomto školním roce s názvem Pohádkové 
zpívání a dále proběhne slavnostní pasování 
předškoláků na prvňáčky. 
V době hlavních prázdnin bude provoz MŠ pro 
malý počet přihlášených dětí uzavřen. 
 Přejeme všem dětem i občanům hezké 
léto.       
   Kolektiv MŠ Rudíkov 

________________________________________ 
 

FOTBALOVÝ KLUB  
Muži FK Rudíkov 
Naši fotbalisté mají před sebou 

poslední zápas ročníku 2008/2009. Snaha 
našeho týmu dostat se do míst v tabulce, která 
zaručují poklidný konec sezóny, se nezdařila. 
Před posledním zápasem jsme stále v oblasti, 
kde hrozí sestup. Mohli jsme se zachránit při 
utkání v Mohelně. Snaha byla, ale výsledek 0:0 
pro nás nic neřeší. Když čtete tento 
ZPRAVODAJ, tak víte jak jsme nakonec 
dopadli. 

Nyní již známé skutečnosti: 

1. Postupujícím týmem je Borovina-
Opatov, pokud bude mít zájem postoupit             

2. Tým Hrotovic, po podzimu na 
krásném 7. místě, se propadl až ke dnu a 
společně s týmem Puklic jsou jistými 
sestupujícími. 

Tabulka I. B třídy skupiny B mužů před 
posledním zápasem ročníku 2008/2009: 
Rk. Tým Záp Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Borovina 25 19 2 4 89:34 59 
2. Stonařov 25 14 10 1 59:29 52 
3. Vrchovina B 25 16 3 6 47:39 51 
4. Křoví 25 14 5 6 56:41 47 
5. Studenec 25 11 5 9 48:46 38 
6. Jakubov 25 9 6 10 51:46 33 

7. Bedřichov 25 9 5 11 51:52 32 
8. Rozsochy 25 8 7 10 30:39 31 
9. Mohelno 25 8 5 12 31:46 29 
10. Luka nad J. 25 8 4 13 44:50 28 
11. Měřín 25 6 8 11 39:52 26 
12. Rudíkov 25 7 4 14 36:54 25 
13. Hrotovice 25 4 7 14 30:59 19 
14. Puklice 25 5 3 17 33:57 18 

 
Naši střelci: 
MIKYSKA Miroslav 10 
TRNKA Jaromír 6 
NOŽIČKA Lukáš 5 
PAŽOUREK Josef 4 
VOBORNÝ Antonín 2 
MIKYSKA Lukáš 2 
CHYBA Josef 2 
ŠULA Vladimír 1 
SALÁK Milan 1 
KUDRNA Leoš 1 
BENÁČEK Lukáš 1 
NOŽIČKA Petr 1 

Do jarních bojů zasáhly všechny 
podzimní posily - Leoš Kudrna, Antonín 
Voborný, Vladimír Šula i Michal Mejzlík. 
Bohužel posila do útoku Antonín Voborný si 
po dvou utkáních přivodil zranění a do dalších 
bojů již nemohl nastoupit.  

Vladimír Šula, sekretář FK Rudíkov 
 

 
Žáci FK Rudíkov 
Mužstvo mladších žáků získalo  v 

soutěžním ročníku 2008/2009 okresní soutěže 
22 bodů při skóre 35 : 65, což znamenalo šesté 
místo  v konečné tabulce. Výkony týmu v jarní 
části soutěže poznamenal odchod brankáře 
Jiřího Dvořáka, na hostování do Velkého 
Meziříčí. V brance ho nahradil Roman Švec, 
který na podzim podával velmi dobré výkony v 
obraně a v některých jarních zápasech v poli 
výrazně scházel. Dále náš tým trápila slabá 
produktivita v útoku, což v utkáních se 
silnějšími týmy, které disponovaly hráči  
staršími, fyzicky zdatnějšími, znamenalo naši 
prohru, která byla zdůrazněna velkým rozdílem 
ve skóre.  
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Konečná tabulka ročníku 2008/2009: 
Rk. Tým Záp Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. Třebelovice 18 14 2 2 148:32 44 
2. Výčapy 18 14 1 3 77:29 43 
3. Jakubov 18 11 3 4 72:35 36 
4. Budišov-

Nárameč 
18 11 1 6 62:36 34 

5. Předín 18 10 2 6 57:56 32 
6. Rudíkov 18 7 1 10 35:65 22 
7. Rouchovany 18 5 2 11 40:60 17 
8. Čáslavice-

Sádek 
18 4 4 10 42:75 16 

9. Blatnice 18 3 2 13 24:82 11 
10. Třebenice 18 1 2 15 18:105 5 

V osmnácti utkáních jsme vstřelili 
celkem 35 branek, o které se postarali tito 
střelci: 

Dobrovolný Milan 11 
Trnka Pavel 10 

Dudr Vladimír 6 
Hort Lukáš 2 
Kolomazník Jan 2 

Trnka Jan 2 
Kolomazník Václav 1 

Dobrovolný Jan 1 
Ale přišly i zápasy, ve kterých naše 

mužstvo podalo  velmi dobrý výkon a kluci  
dokázali, že když netrpí přehnaným respektem 
ze silnějšího soupeře, jsou velkým příslibem 
pro budoucnost fotbalu v Rudíkově. 

   Lukáš Trnka 
  *****                     

 Obec Rudíkov děkuje  fotbalovému 
týmu mužů za reprezentaci obce v krajské 
fotbalové soutěži v uplynulé sezóně        
2008-2009.                                                        
_____________________________________ 

 
HASIČI 

 Okresní liga mladých hasičů byla 
zahájena soutěží v Moravských Budějovicích 
dne 8. 5. 2009.  Snaha o zlepšení a zdokonalení 
výsledků začala již zhruba o jeden měsíc dříve 
pilnou přípravou na našem novém hasičském 
hřišti. To bude oficiálně otevřené 27. 9. 2009  

soutěží, která bude zakončovat celou letošní 
okresní ligu mladších hasičů. Cílem letošní 
sezony u starších žáků je umístit se do 5. místa 
a mladších žáků do 7. místa. Už na druhé 
soutěži jsme se pátému místu přiblížili 
nádherným časem 16 : 80 s. Bohužel nás od 
cíle dělily pouhé 4 setinky. Nezbývá nám tedy 
než si přát, aby naše další výkony byly podle 
našich představ.  
 Letos Rudíkov zastupuje jedno družstvo 
starších a dvě družstva mladších žáků. Přibylo 
nám 5 nových členů. Většina z nich musí za 
svým koníčkem dojíždět z okolních vesnic. 
Nejmladším členem je žák rudíkovské mateřské 
školky z Hroznatína Pavlík Pospíšil. 
 V neposlední řadě bychom chtěli 
poděkovat našim sponzorům, bez kterých 
bychom těchto výkonů nemohli dosáhnou. 
Jedná se o Klub 9 a firmu Edite. Díky nim jsme 
na počátku letošní sezony opravili stříkačku a 
sací vedení. Chceme jim proto jménem 
mladých hasičů poděkovat.  
Vedoucí mládeže Bulová Lucie, Dvořák Jiří 
ml., Dvořák Jiří st., Švihálek Jaroslav. 
_____________________________________
   

SOKOL 
 

  Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Rudíkov 
v 1. pololetí roku 2009. 

Podobně jako loni pokračovala činnost 
Sokola cvičením žen v aerobiku pod vedením 
Mgr. Soni Chládkové a Mgr. Evy Kružíkové.  

Bylo také zahájeno cvičení dětí pod 
vedením paní Lucie Bednářové. 

Oddíl florbalistů pod vedením základní 
školy se zúčastnil jarního přeboru ve florbalu. 
Sokol uspořádal dva výlety do přírody.  
 První v dubnu na kolech do Trnavy na 
rozkvetlé koniklece. Zúčastnilo se 15 cyklistů, 
z toho 10 dětí. Sokol poskytl výletníkům menší 
občerstvení. Výlet se vydařil 
 Druhý výlet zorganizovala Mgr. Soňa 
Chládková v květnu do Balinského údolí. 
Zúčastnilo se 18 výletníků. Na počátku byla 
cesta vlakem do Velkého Meziříčí na dobrou 
zmrzlinu. Odtud pokračoval výlet pěšky 
nádhernou přírodou do Balin, Nového 
Telečkova a přes Babí horu zpět do Rudíkova. 
Díky pěknému počasí se výlet také vydařil. 
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Sokolské hřiště jsme v letošním roce 
doplnili dvěma hrazdami pro děti. 

V sokolovně jsme po 6 letech znovu 
nalakovali parkety a všechny dřevěné podlahy. 
Obec Rudíkov poskytla příspěvek 10 tis. Kč na 
nákup laku. 

1. výlet                                                         

 
2. výlet 

 
 Za TJ Sokol Rudíkov B. Zlevorová 
______________________________________ 
 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
 

 MS Rudíkov hospodaří na výměře 
2 072 ha, které má pronajaty od vlastníků 
Honebního společenstva. Jsou to katastry obcí 
Rudíkov, Hroznatín, Vlčatín, Přeckov   a 
Oslavička. Velikostí patří k největším 
sdružením na okrese.  
 Naše společnost má 34 členů a to        
18 z Rudíkova, 7 z Vlčatína, 3 z  Hroznatína,    
3 z Vel. Meziříčí, 1 z Oslavičky, 1 z Náramče,    
1 z Třebíče.  
Nepatříme k zazvěřeným honitbám pernaté 
zvěře i když v minulosti to tak bývalo. 
Důvodem je vyšší nadmořská výška  a celkové 
změny hospodařených porostů. Naší hlavní  

lovnou zvěří je srnčí, černá zvěř a divoké 
kachny.  
 Pro zvýšení stavu bažantů jsme 
vybudovali voliéry v Rudíkově a Hroznatíně, 
kde provádíme odchov kuřat a jejich  následné 
vypuštění do honitby. 
Pravidelně naší honitbu propůjčujeme 
k provádění různých zkoušek loveckých psů. 
 Pro větší osvětu a propagaci tradic naší 
české myslivosti pořádáme poslední leč 
s hudební produkcí a bohatou tombolou. I když 
nemáme velkou návštěvnost  patří tato akce 
k vyvrcholení naší myslivecké sezóny. 
 Měsíc červen je měsícem myslivosti. 
Slouží hlavně k ochraně zvěře, která v červnu  
rodí a vyvádí svoje mláďata. Při kosení pícnin 
spolupracujeme s vedením našich 
zemědělských společností Liber a Zepas. 
Používáme různé druhy plašičů, které večer 
před kosením umísťujeme do porostů. Tím 
způsobem se snažíme minimalizovat ztráty 
zasečením, hlavně u srnčat. Porosty prochází 
členové i s loveckými psy. 
Bohatou brigádnickou činnost vykazujeme při 
sběru kamene nebo v honitbě při výrobě 
různých zařízení, ať jsou to napajedla, kachní 
budky, lapací zařízení nebo nory pro odlov 
lišek. Tím plníme to, co je hlavní náplň 
mysliveckého hospodaření, a to ochranu zvěře. 
 Největším nynějším problémem je 
snížení stavu černé zvěře, která způsobuje 
velké škody na pozemcích našich 
zemědělských společností. I přes vyšší odstřel 
se nám to stále nedaří.  
 Žádáme držitele pejsků, kteří je chodí 
venčit  do naší přírody, aby je hlavně v této 
době kladení mláďat nenechávali volně pobíhat 
po honitbě.  
 Závěrem chci poděkovat všem členům 
za dobrý přístup k plnění svých povinností při 
zimním přikrmování a za  brigádnickou 
činnost. Těmito  způsoby se snažíme o 
zachování co nejvíce zvířecí fauny v naší 
krásné krajině. Nemysliveckou veřejnost 
chceme svými dobrými akcemi přesvědčit o 
tom, že naší hlavní náplní není zvěř lovit, ale 
hlavně ji chránit. 
      Za MS Ing. Jaromír Dobrovolný, hospodář 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STŘED 
Tisková zpráva ze dne 2. 6. 2009 z programu 
Sociální asistence a poradenství 
 Příměstský letní tábor STŘED 2009 v 
Rudíkově 
 Stejně jako loni i letos připravuje 
občanské sdružení STŘED v Rudíkově 
příměstský tábor pro děti ve věku 4 – 10 let. 
Sociální asistentka Hana Oravcová, hlavní 
vedoucí tábora slibuje: „Děti se opět mohou 
těšit na své známé členy posádky naší 
prázdninové lodi, se kterými prožijí nejrůznější 
dobrodružství spojená s tématikou vody, moře 
a námořnických legrácek. Letos děti čeká i 
větší výprava spojená s táborákem.“ Tábor 
mohou využít nejen děti z obcí okolo 
Rudíkova, ale prakticky z celého regionu 
Třebíčska. 
„Účelem tábora je nejen smysluplné využití 
volného času o prázdninách, ale především 
zprostředkování nových kontaktů a přátelství 
mezi dětmi,“ dodala Oravcová. 
Tábor se uskuteční v termínu 13. - 17. 7. Více 
informací naleznete na www.stred.info nebo 
osobně na telefonu: 775 725 664. 
 Zpracovala: Bc. Hana Oravcová, tel: 
775 725 664 a  Mgr. Marcela Frgálová  
 
OKÉNKO DO MINULOSTI 
 
Okénko do historie rudíkovského školství. 
 Školství v Rudíkově má bohatou tradici 
a sahá až do roku 1691 kdy byla ustanovena 
škola. První škola pravděpodobně stála naproti 
kostelu (dnes č. p. 34) 
Přehled rektorů, ředitelů či správců škol: 
1771 – 1773 – Johan Buchta 
1773 – 1813 – Václav Prockschiber 
1813 – 1822 – František Bezstarosti – odešel 
po 10. letech do bahatší školy Zbraslav u Brna 
1823 – 1841 – Ignác Stiastny (Šťastný) – 
pocházel z Rudy 
1841 – 1858 - František Šťastný 
1859 – 1866 – Jakub Kališ – účast na přestavbě 
nové školy 
1876 – 1898 - Jan Vítek – založil žákovskou a 
obecní knihovnu 
1898 – 1917 – Karel Florián – vzorný učitel, 
čestný občan z Rudíkova 
1917 – 1922 – Albín Mikunda 

1922 – 1923 - František Vaněk 
1923 – 1926 - František Štěpánek 
1927 – 1939 – Bohuslav Milostný – zemřel při 
pochodu smrti v koncentračním táboře 
17.2.1945 
 1939 - 1941 – Jakub Kosour 
1941 – 1953 – Marie Plachetská – dlouholetá 
zasloužilá rudíkovská učitelka 
1953 – 1954 – Otakar Kroutil 
1954 – 1957 – Alois Pol 
1957 – 1990 - František Kašpar – zasloužiliý 
účitel, měl svůj podíl na výstavbě nové školy 
1990 – 1992 - Jaroslav Aubrecht 
1992 do současnosti – Vladimír Kozlíček 
 
Poděkování od Klubu 9 
 Klub 9 touto cestou děkuje ¨všem, kteří 
nám donesli ze svých rodinných archivů 
historické fotografie Rudíkova. Přispěli tak 
k zajímavé sbírce historie naší obce, který je ke 
zhlédnutí v našem klubu pod názvem „ V cvalu 
20. století – fotografie mluví.“ V současné době 
je zde vystaveno 40 fotek a dalších asi 100 je 
uloženo v elektronické podobě. Pokud doma 
naleznete ještě další zajímavé fotografie, 
zejména z předválečné a válečné doby, prosíme 
o jejich zapůjčení do Klubu 9. Vše po 
naskenování poctivě vrátíme.  
    Díky Klub 9 
 

PLÁNOVANÉ AKCE  
 

**** Sbor dobrovolných hasičů zve všechny 
spoluobčany na pouťové taneční zábavy na 
návsi.  
-  V pátek  zahraje  pro mladé  skupina Vjetef 
- V sobotu  taneční zábava se skupinou Texas   
- V neděli zahraje k tanci a poslechu  skupina  
Los Valos. 
 Připraveno bude bohaté občerstvení. V případě 
nepříznivého počasí se pouťové taneční zábavy 
přesunou do místní sokolovny. 
****  Prázdninové akce v  Klubu 9  
11.7. - grilované sele 
1. 8. -   grilovaná kuřata 
22. 8.  - grilované sele  
Klub 9 srdečně zve všechny občany. 
****  V pátek 28. 9. 2009 pořádá SDH 
Rudíkov na návsi  taneční zábavu se skupinou 
Extáze. 

http://www.stred.info
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**** V neděli 30. srpna proběhne slavnostní 
otevření zateplené a nově vybavené základní 
školy s prohlídkou. Na odpoledne bude 
připraven program pro děti i dospělé - dětské 
atrakce,  beseda o historii, z občerstvení uzené 
makrely, jistě pivo, limo….. 
**** Na druhý víkend v září připravujeme  pro 
děti i dospělé 1. rudíkovskou stezku odvahy. 
 
_________________________________ 

 
 Charita  Třebíč 

 
Vážení přátelé, občané, 
představujeme Vám OBLASTNÍ CHARITU 
TŘEBÍČ (OCHT), se sídlem v ul. L. Pokorného 
15 (Židovská čtvrť),její činnost.  Ředitelem 
OCHT je Mgr. Petr Jašek. 
 
 Oblastní charita Třebíč je nezisková 
církevní organizace, která vznikla 1. 9. 1992. Je 
organizační jednotkou Diecézní charity Brno, 
působí v sociální, zdravotní a humanitární 
oblasti. Na území okresu Třebíč pomáhá nyní 
v devatenácti střediscích specializovaných na 
různé druhy pomoci lidem, kteří se ocitli 
v těžké životní situaci.  
 Seznamování občanů našeho okresu 
s třebíčskou Charitou je součástí projektu 
Rozvoj a podpora koordinace sousedské 
pomoci v obcích, který byl podpořen krajem 
Vysočina. Jeho hlavní náplní je vyhledávání 
osob, které potřebují pomoc, i osob, které 
pomoc mohou nabídnout, a zprostředkování 
jejich kontaktu, tedy vzájemné sousedské 
výpomoci tam, kde dosud nefungovala.  
 Může se jednat například o pomoc 
v domácnosti, s nákupy, dovozem obědů, 
dopravou  k lékaři, na úřady či na bohoslužby, 
poskytnutí krátkodobého dohledu pro 
člena rodiny, který nemůže zůstat sám a 
podobně. Mnohým starším lidem schází někdo, 
kdo by měl čas si s nimi pohovořit. Pomocí pro 
tyto lidi by byly návštěvy člověka, který by jim 
dokázal naslouchat a srdečně si s nimi 
popovídal.  
 Prosíme, aby se ozvali ti z Vás, kteří by 
rádi posloužili někomu, kdo je v nesnázích, a 
také ti, kteří pomoc potřebují, koordinátorkám 
projektu Blance Spilkové, mob.: 739 389 138 

nebo Mgr. Jarmile Bergerové, mob.:  731 646 
992. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi i na to, že Vám 
budeme moci být prospěšné.  
 Blanka Spilková a Jarmila Bergerová 
______________________________________ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Významné  jubileum   oslavili: 
duben  
Chromá  Jaroslava, Rudíkov 153 – 60 let 
Dudr Vladimír, Rudíkov 216 – 55 let 
Žáková Zdeňka, Rudíkov 197 – 50 let 
Tomancová Dana, Rudíkov 172 – 50 let 
Pažourková Jarmila, Rudíkov   46 – 65 let 
Novák Jan, Rudíkov 89  - 55 let 
 
květen   
Šajbidorová Žofie, Rudíkov 38 – 60 let 
Kotačka Jan, Rudíkov 33 – 65 let 
Mikyska Vladimír, Rudíkov 87 – 55 let  
Svoboda Miroslav,Rudíkov 177 -  55 let 
Kudrnová Jana, Rudíkov 219 – 50 let 
 
červen     
Kratochvílová Libuše, Rudíkov 100 – 70 let 
Saláková Květoslava, Rudíkov 158 – 60 let 
Kašpar Zbyněk, Rudíkov 156 – 50 let 
Jelínek Pavel, Rudíkov 161 – 55 let  
   
Narození   občané: 
duben  
Mayer  Tomáš, Rudíkov  12  
 
Zemřelí  občané: 
květen  
Rous Jiří, Rudíkov 9 ve věku 74 let 
 
červen  
Komínek Alois, Rudíkov16, ve věku 83 let 
______________________________________ 
Kontakty: 
Obecní úřad , Rudíkov 2,675 05 Rudíkov 
Tel. 568 878 184, 564 406 351 
Mob. 724 193919 
Email: ou.rudikovudikov.cz 
Internetová adresa: www. rudikov.cz 
 
Obrázek na titulní stranu nakreslila Eliška 
Vostalová,  žákyně 9. Třídy ZŠ Rudíkov. 


