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Vážení spoluobčané, 
 

v úvodu podzimního zpravodaje Vám přeji 
pěkně prožité podzimní dny. 

 
   Zastupitelstvo obce, má za sebou čtyři 
roky práce a je těsně před skončením funkčního 
období.  
O hlavních projektech, práci včetně financování 
jsme průběžně informovali pravidelně ve 
zpravodaji a na webových stránkách obce.  

Na každém konci dochází k rekapitulaci, přináším 
proto stručný přehled o práci zastupitelů za funkční 
období 2006 - 2010 a rozpracovaných projektů, 
které jsou připraveny pro období následující. 

 2006 - podzim  
*Dokončení II. etapy kanalizace a ČOV a  předání  
do hospodaření Svazku obci.  

Cena kanalizace 12,5 mil. - dotace 8,8 mil, 
příspěvek Svazku 1,2 mil, úvěr 2,5 mil -  splacen 
v prosinci letošního roku.  

2007  
* Oprava komunikace na Chalupech v celkové 
hodnotě 556 tis.-dotace 119  tis. , vlastní 437 tis..   
* Příspěvek obce 500 tis. na zatravnění hřiště u 
školy 
* Projektová dokumentace na úpravu toku za 77 tis. 
- dotace 38 tis., vlastní  39 tis.. 
* Veřejný internet na OÚ 25 tis. -dotace 10 tis., 
vlastní 15 tis. Kč 
* Páteřní mikrovlnný spoj v hodnotě 140 tis.,- 
dotace 80  tis., dar 60 tis.. 

* Příprava výstavby inženýrských sítí na Šumavě 
v celkové výši 7,7 mil., v červenci 2007 otevření 
úvěru ve výši 5,5 mil., dotace 1,04 mil., 770 tis. 
Příspěvek Svazku obcí. V září začátek výstavby 
inženýrských sítí firmou Colas, kolaudace v roce 
2008. 

2008  
* Oprava komunikace na „Mršinci“, náklady 309 
tis., dotace 116 tis., vlastní 193 tis.. 
* Vybavení knihovny za cenu 29 tis., dotace 20 tis., 
vlastní 9 tis..                                                
* Zateplení školy v celkové hodnotě 18,8 mil. 
V červenci 2008 zahájení prací firmou Stavos a v  
červenci  2009 kolaudace. Dotace ve výši 14,5 mil., 
4,5 mil. vlastní zdroje - z toho 3 mil. úhrada úspory 
za pět let a 1,5 mil 10% vlastní spoluúčasti. Čerpán 
úvěr ve výši 1,5 mil., splaceno 1,06 mil., zůstatek 
440 tis..                                
* Dovybavení knihovny automatickým programem 
ve výši 16 tis., - 11 tis. dotace, vlastní 5tis.      
 

 2009  
* Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 
na III.etapu kanalizace ve výši 166 tis.,- dotace 50 
tis. ,vlastní 116 tis.. 
* Projektová dokumentace pro územní řízení na 
chodníky ve výši 42,9 tis.. 
 * Oprava obecního bytu v základní škole za 268 tis. 
- dotace  134 tis., vlastní 134 tis.. 
* Vybavení obecního úřadu Czech Pointem ve výši 
70 tis., - příspěvek 58 tis., vlastní 12 tis. 
* Metropolitní síť doplnění v hodnotě 60tis., - 
dotace 36 tis., vlastní 24 tis.. 
* Modernizace základní školy vybavení nábytkem a 
lavicemi ve výší 3,5 mil., - dotace 3,2 mil., vlastní 
zdroj 300 tis.. 
* Splacen úvěr na půdní vestavbu v bytovce ve výši 
190 tis.. 

2010 
* Oprava komunikace pod obecním úřadem ve výši 
236 tis., - dotace 111 tis., vlastní zdroje 125 tis.. 
* Projektová dokumentace na III. etapu kanalizace 
ke stavebnímu povolení za 236 tis., - dotace 83 tis., 
vlastní zdroje 153 tis..  
* Vybudování hygienického zařízení v MŠ 
v celkové hodnotě 415 tis, - dotace 200 tisíc., 
vlastní 215 tis.. 
* Výstavba dětského hřiště v hodnotě 420 tis., - 
dotace  293 tis., vlastní 127 tis.. 
 
Na uvedených akcích, které byly v obci provedeny 
od roku 2007 získala obec na dotacích 21 mil. Kč. 

Do dalšího období je připraven: 
* Projekt Úpravy toky, který je k posouzení u 
strategického experta. V podepsané smlouvě je 
počítáno s realizací v roce 2011. 
* Projekt na dokončení kanalizace, který je ve fázi 
dopracování změn do projektové dokumentace a 
jednáním s VaS – k podání žádosti obce. 
*Začala spolupráce na projektové dokumentaci 
zkapacitnění silnice okolo Rudíkova tak, aby 
vyhověl potřebám občanů a jejich bezpečnosti. 
 
 Při uzavírání funkčního období bych chtěla 
velmi poděkovat za spolupráci, ochotu a úsilí všem, 
kteří se podíleli na výše uvedených akcích, které 
přinesly nám všem užitek. 
 Pracovníkům obce děkuji za práci, kterou 
přispěli k zlepšení prostředí v obci a za bezchybné 
vedení administrativy obce, která každou akci 
provází. V neposlední řadě patří poděkování všem, 
kteří se podíleli na přípravě kulturních a 
společenských akcí. 
  
   Jana Nožičková, starostka 
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SOUHRN USNESENÍ 
Z 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE RUDÍKOV 
KONANÉHO DNE 10. 9. 2010 VE 20,00 

V KLUBU 9 
----------------------------------------------------
Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 
 
• Zapisovatelku Martinu Smieškovou a 

ověřovatele zápisu Zdenka Součka a Josefa 
Jašu. 

 
• Doplnění programu: 

a) Žádost  a  o vyjádření ke zbudované 
cestě na pozemku p. č. 2073/2. 
b) Žádost TJ Sokol o schválení pravidel 
pro pronájem sokolovny na rok 2010. 
c)Žádost  FK Rudíkov o výpůjčku části 
plechového  skladu na pozemku p.č. 107/2. 

 
• a) Ukončení nájemní smlouvy na užívání 

zahrádky  část 5 na pozemku p. č. 1777, 
uzavřené dne 24. 9.1992 s paní …dohodou. 
Zahrádku nabízí obec  k pronájmu.  

. 
• b) Ukončení nájemní smlouvy na užívání 

zahrádky díl 4 na pozemku p. č. 1777 
uzavřené dne 6. 11. 2001 se ……… a …… 
dohodou. Zahrádku nabízí obec 
k pronájmu.  

 
• Vypracování znaleckého posudku 9 stromů 

u kostela fi SAFE TREES, s.r.o. -  Ing. 
Jaroslav Kolařík, Ph.D., Na Štěpnici 945, 
Rosice za nabízenou cenu 6 200,00 Kč za 
účelem posouzení zdravotního stavu 
stromů  a míry ohrožení pro bezprostřední 
okolí.  

 
• Proplacení žaluzií v celkové ceně 3 498,00 

Kč …… v bytě č. . v bytovém domě č. 
p. … formou odečtu z předplaceného 
nájemného. Tímto dochází k zhodnocení 
ceny bytu.  

 
• Smlouvu o věcném břemeni č.4309-

178/001/10 s firmou E.ON distribuce, a.s. 
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6 370 49,  

 
 

 

České Budějovice a pověřuje starostku 
podpisem. 

 
• Směnu pozemku 719/30 o výměře 134 m2 

odděleného geometrickým plánem č. 361 - 
77/2008 z pozemku PK p. č. 655  obec 
Rudíkov a  jako náhradu převádí do 
vlastnictví Liber, družstvo vlastníků 
pozemek p.č .st. 173/9 o vým. 184m2 
oddělený geom. plánem č. 361 - 77/2008 
z pozemku PK p.č. 2230.  

      Pověřuje starostku podpisem. 
 
• Situaci ze dne  8. 9.  2010 podepsanou  

Bc. … a Ing. … a souhlasí s podmínkami, 
které byly projednány dne  8. 9. 2010, 
včetně navrženého obratiště u školy 
s výjimkou řešení křižovatky u hřbitova. 
 
Zastupitelstvo obce Rudíkov požaduje 
zachovat průjezdnou křižovatku u hřbitova 
z komunikace p. č. 2216/8 
z důvodu  napojení na cestu a pozemky za 
plánovanou rekonstruovanou silnicí. 

 
• a) Žádost Ing.  … o převod parcely p. č. 

1926/3 ostatní plocha a p. č. 1926/4  / orná 
půda/ vedený jako rezerva na bydlení na 
návrhovou plochu pro bydlení do 
probíhající Změny územního plánu č. 5.  
Žadatel uhradí všechny náklady s tímto 
spojené. 

 
• b) Změnu umístění křižovatky silnice 

III/360 57  dle přiložené situace a její 
zařazení do probíhající Změny  územního 
plnu č. 5.    

 
• Navýšení příspěvku pro TJ Sokol o 

15 000,00 Kč dle podmínek žádosti. 
 
• Rozpočtové opatření č. 2,  které je přílohou  

usnesení. 
 

• Výpůjčku části plechového skladu u 
základní školy na pozemku p.č. 107/2 FK 
Rudíkov - Trnava za účelem úschovy 
fotbalového náčiní.  
 

 
 



3 
 

Zastupitelstvo obce Rudíkov neschvaluje: 
 
• Odstranění schodů z průchodu mezi 

rodinnými domy č. p. 89 a č. p. 46  
 
• Podání žádosti na zbudování  kompostárny 

a zajištění potřebné techniky na její 
provozování a nesouhlasí s podáním 
žádosti ve vyhlášeném dotačním titulu  na 
zřízení obecní kompostárny - termín 
podání do 31. 10. 2010. 

 
Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na 
vědomí: 
 
• Žádost paní ……… ……….. doručené dne 

7. 6. 2010 a souhlasí se společným 
projednáním se Stavebním 
úřadem  Budišov dne 16. 9. 2010.  

 
• a) Postup opravy komunikace p. č. 2208/4 

(nad prodejnou Střed) - který spočívá ve 
vybudování podélného sběrače a 
následném provedení kamerové zkoušky 
kanalizačního potrubí, podle jejíhož 
výsledku bude určen další způsob opravy.  

 
• b) Problémy na komunikaci p. č. 

2231/2( nad rodinným domem č. p. 87 ) a  
souhlasí  s vybudováním podélných 
sběračů na komunikaci p. č. 2231/2 
z důvodu záchytu dešťové vody. 

 
• a) Průběhu akce Úprava toku - 

protipovodňová opatření  - akce byla 
postoupena strategickému expertovi, který 
posoudí realizaci. Realizace je dle 
podepsaných smluvních podmínek 
plánována na rok 2011. 

 
• b) Průběh přípravy projektu  III. etapa 

kanalizace - byla provedena kamerová 
zkouška stoky  BA1, DB směr na Třebíč - 
obecní úřad, stoky D, kanalizace je ve 
špatném stavu -  potvrzena vhodnost 
rekonstrukce. Zadání dopracování 
projektové dokumentace a územního řízení. 

 
 
 
 

• Podanou žádost na Krajskou správu a 
údržbu silnic, Kosovská 1122/16 Jihlava 
586 01 opravu komunikace Hroznatín 
III/36057. Plánovaná jednání s náměstkem 
dopravy kraje Vysočina. Snížení rozpočtu 
KSÚS na rok 2011. 

 
• Hospodaření obce Rudíkov za měsíc 

červenec a srpen.  
 
• Vyhodnocení rozpočtu k 31. 7. 2010 

přednesené předsedou finanční komise a 
příspěvky okolních obcí na zateplení 
budovy základní školy v celkové výši 340 
tisíc. 

 
Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí s: 
 
• Pravidly za pronájem sokolovny  dle 

předloženého návrhu, který je přílohou  
zápisu.   

 
Zastupitelstvo obce Rudíkov ukládá: 
 
• Starostce uzavřít dohodu s …. a …. ohledně 

průchodu po pozemku p. č.  2073/2   (cesta 
k nádraží). Průchod bude bezplatný a obec 
přebere zodpovědnost za cestu po pozemku 
p. č. 2073/2.  

 
 
__________________________________ 
 
 PODĚKOVÁNÍ 
 
Obec Rudíkov děkuje okolním obcím, které 
poskytly v měsíci září a říjnu finanční dar na 
zateplení základní školy v celkové výši 340 000 
Kč. 
Obec Vlčatín 72 000,- Kč, Hroznatín 53 000,- 
Kč, Trnava 50 000,- Kč, Oslavička 50 000,- Kč, 
Přeckov 40 000,- Kč, Horní Heřmanice 
30 000,- Kč,  Bochovice  30 000,- Kč,  Nový 
Telečkov 15 000,- Kč. 
 
_______________________________ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Žáci ve škole ve školním roce 2010/2011: 
 V tomto roce navštěvuje školu 132 
žáků z těchto obcí- Rudíkov (52), Vlčatín (11), 
Trnava (8), Hroznatín (13), Horní Heřmanice 
(6), Batouchovice (3), Oslavička (4), Přeckov 
(11), Bochovice (10), Nový Telečkov (10), 
Nárameč (1), Studnice (3). 
 
Nabídka zájmové činnosti pro žáky školy na 
tento školní rok: 
 Kroužek keramiky, dva kroužky 
florbalu, dva kroužky odbíjené, kroužek hry na 
kytaru, hra na flétnu, kroužek konverzace z Aj, 
kroužek sportovních her děvčat, kroužek pro 
děti s poruchami učení. Zahájení činnosti 
kroužků je podmíněno dostatečným zájmem 
dětí. 
 Kromě kroužků pro děti škola během 
školního roku nabídne rodičům a ostatním 
zájemcům kurz keramiky a základů 
počítačových dovedností. 
 
Enviromentální výchova: 
 Vztah k životnímu prostředí je u žáků 
vytvářen ve všech předmětech, kde to různá 
témata učiva nabízejí. Kromě toho se škola 
zapojila do akce Čistá Vysočina, do akce 
Recyklohraní, který zajišťoval sběr staré 
elektroniky a do soutěže „Soutěžíme 
s Třídílkem“, který zapojuje žáky školy do 
sběru starého papíru.V této soutěži se žáci 
školy umístili v okrese na 8. místě s 29,3 kg 
sebraného papíru na žáka. 
 
 I letos se ve škole bude sbírat starý 
papír (ne kartony) a zájemci z řad veřejnosti 
mohou donést papír do školy každý den od 
7,00 do 7,20 hodin. 
 Kromě toho v rámci akce Recyklohraní 
budeme na škole sbírat staré mobily, které 
můžete vhodit do krabice ve vestibulu školy. 
 Více na internetových stránkách školy 
www.zsrudikov.cz 
 
 Vladimír Kozlíček, ředitel ZŠ  

 
 
 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

 
 

• Mateřská škola v Rudíkově má 
k předškolnímu vzdělávání přihlášeno 50 
dětí.  
Vybudování nového sociálního zařízení 
tak přišlo velmi vhod. Všem, kdo se 
podíleli na získání dotací a na průběhu 
rekonstrukce děkujeme. 
 
 

 
 
• Od letošního roku v mateřince 
nejmladší děti po obědě opět odpočívají na 
lehátku, starší pouze chvíli na polštářku. 
Jsou pro ně připraveny odpolední činnosti: 
„Šikulky“, „Žížalky“, „Flétničky“, 
logopedie, angličtina,  arteterapie.     

  
•  Sdružení Alternativa a firma SOFI stav 
s.r.o. Rudíkov  zaplatila      dětem výlet do 
Dukovan na výstavu skřítků „Pohádkový 
svět“ dne 20. 9. 2010.  Děkujeme. 
 
• Do Rudíkova bude jezdit loutkové 
divadlo, opět je můžete s dvouletými dětmi  
navštívit. Vstupné je 50,- Kč za dítě. 
 
 
 
 

http://www.zsrudikov.cz
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Program loutkových divadel: 
• 11. 11. 2010     8.45h.   Jak dědeček 

tahal řepu 
• 16. 12. 2010    8.45h.   Vánoční 

pohádka – psaní Ježíškovi 
• 7. 2. 2010        8.45h.   Jak pejsek 

onemocněl 
            
      
                           J. Kafková a kol 
 
__________________________________ 
 
 
FARNOST 
 
Vážení spoluobčané, 
 
    třetí zářijový týden papež Benedikt 
XVI. navštívil Velkou Británii. Tato návštěva 
byla provázena, jak už to bývá, různými 
emocemi, ať kladnými či zápornými. To jste 
jistě ve sdělovacích prostředcích zaznamenali.  
 Mně velmi oslovilo, co papež řekl 
v jedné promluvě ke studentům v St. Mary´s 
University College:  
 „Bůh vás miluje mnohem víc, než si 
umíte představit, a přeje vám maximum… Mít 
peníze dává možnost být štědrými a konat ve 
světě dobro, ale samo o sobě nečiní člověka 
šťastným. Být bohatě obdařeni určitými 
schopnostmi nebo profesí je dobrá věc, ale 
nikdy nás to neuspokojí, dokud se nezaměříme 
na něco ještě většího. Může nás to proslavit, 
ale neučiní nás to šťastnými. Po štěstí všichni 
toužíme, ale jednou z největších tragédií 
tohoto světa je, že ho mnozí nikdy nenajdou, 
protože ho hledají na špatných místech. Řešení 
je velmi prosté: pravé štěstí je třeba hledat 
v Bohu. Pouze On může uspokojit nejhlubší 
potřebu našeho srdce.“ 
    Přeji vám všem, abyste ve svých 
životech hledali a nacházeli opravdové štěstí.  
 

K tomu Vám žehná farář Václav Knotek. 
 

 
 
 
 

 
 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
 
Podzim 
 
 Toto slovo pro nás myslivce a všechny 
milovníky přírody, a tím i zvěře v ní, znamená 
vrchol všeho snažení a píle v péči o přírodu a 
tuto zvěř.  
 Doufám, že si většina našich 
spoluobčanů všimla podivných kůlů na 
některých úsecích silnice ? To jsou tzv. 
pachové ohradníky, které mají zabránit 
přebíhání zvěře přes komunikaci a tím omezit 
střetu s motorovými vozidly. Sami ze 
zkušenosti víte, že je to velice nepříjemné a 
někdy velice nákladné.  
 Také jste si mohli všimnout dřevěných 
budek na našich rybnících. To je zase pomoc 
divokým kachnám při hnízdění. Dále budujeme 
nory pro lišky, napajedla pro zvěř a 
v neposlední řadě pomáháme našim 
zemědělským podnikům. Je to jen malý výčet 
naší bohaté činnosti. A toto vše je právě 
korunováno na podzim – přichází doba ,, honů 
a naháněk“ – plánované redukce zvěře v naší 
přírodě. Obnovením tradice konání ,, poslední 
leči“ se můžete zúčastnit tohoto mysliveckého 
svátku i vy všichni. Proto vás co nejsrdečněji 
zveme do naší sokolovny 20. listopadu na 
poslední leč, kde toto všechno můžeme 
společně oslavit ! 

                                                                           
Za M. S. Rudíkov 
Josef Havlíček                                                                            

_______________________________  
 
MLADÍ HASIČI RUDÍKOV 
 
 Letošní sezona, která skončila v září 
byla nejúspěšnější v historii mladých hasičů 
v Rudíkově. 
 Největším úspěchem bylo třetí místo 
v Okresní lize, na které dosáhlo naše nejstarší  
družstvo.                                        
Umístění nebylo jisté ani před poslední soutěží, 
která proběhla v neděli 28. 9. v naší obci. 
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Starší zde dosáhli krásného druhého umístění a 
tím potvrdily i umístění v okresní lize. 
Mladší ,,A“ se umístili v Okresní na 10. místě 
a mladší ,,B“ na 17. místě. 
Do budoucna máme v plánu vytrénování dětí 
do pozic útočících na vrchol.  
 
  Kolektiv mladých hasičů 
 ______________________________                        
 
SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 
 
 Hasiči se v létě věnovali zabezpečení 
kulturních a sportovních akcí v okolí 
Rudíkova. V Třebíči u Kostelíčka při 
historické bitvě ve dnech 3. a 4. července 
jsme  hlídali možná ohniska požáru při 
ukázkách dělostřelectva. Na konci srpna jsme 
doplňovali vodu parnímu vlaku na trase 
z  Budišova do Velkého Meziříčí.  Tradiční 
zábava na návsi v Rudíkově  „LOUČENÍ 
s prázdninami“ nemohla chybět, i když při 
letošních akcích nám vůbec nepřálo počasí. 
   Poslední zářijová neděle měla 
patřit  závodům okresní ligy mládeže. Bohužel 
opět počasí překazilo naše plány, a závody se 
musely uskutečnit v náhradním termínu , 
v neděli 28. září. 
 Několikadenní vytrvalý déšť nás 
donutil ke změně místa. Závody se uskutečnily 
na parkovišti v areálu firmy SOFI plus, s.r.o. 
Rudíkov. Tímto bychom chtěli poděkovat za 
možnost zde závody uspořádat. Ing. Janu 
Kotačkovi, jednateli firmy patří dík za 
vstřícnost a ochotu při přípravě celé akce.  
  Odměnou všem hasičům a divákům 
bylo umístění našeho TOP družstva na druhém 
místě při těchto závodech, a celkově třetí 
příčce v celoroční soutěži Okresní ligy 
mládeže. 
  Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově 
děkuje  všem firmám a  sponzorům, kteří se 
finančně a materiálně podíleli na 
uspořádání  závodů. 
 
František Kotačka, starosta sboru SDH  
 
 
 

 
 
DROBNÉ INFORMACE 
 
***V pátek 15. října od 14 - 22hod a v sobotu 
16.října od 8 - 14hod budou probíhat v obřadní 
síni na obecním úřadě volby do obecního 
zastupitelstva v Rudíkově. 
 
***Od 11. října do 24. října bude z důvodu 
souvislé opravy KSÚS uzavřena silnice na 
Hroznatín. Oprava celého úseku silnice bude 
rozdělena z důvodu finanční náročnosti na 
etapy. Opravu úseku Rudíkov - Hroznatín se 
podařilo společně s obcí Hroznatín vyřídit ještě 
na letošní rok, další etapa bude oprava v obci 
Rudíkov a  od Hroznatína po křižovatku na 
Bochovice a Benetice. 
 
*** Každé pondělí a čtvrtek probíhá  od   19 do 
20 hod v tělocvičně školy cvičení pro ženy a 
dívky. 
 
*** V rudíkovské knihovně je od října 
změněna půjčovní doba, knihy se budou 
půjčovat vždy v úterý od 16-18 hodin. 
 
*** 8. října byl v naší obci zahájen zimní svoz 
odpadu, popelnice budou vyváženy každý 
pátek. 
 
*** ESKO - T dodalo obci Rudíkov známky 
k označení popelnic.  
Známky jsou k vyzvednutí na obecním úřadě 
po celý měsíc říjen. 
Od 5. listopadu budou vyváženy pouze 
označené popelnice známkou OBEC 
RUDÍKOV. 
 
*** Od 27. října do 1. listopadu bude v naší 
obci přistaven velkoobjemový kontejner na 
objemný směsný odpad. Nesmí se již do něho 
ukládat větve a lupení a odpad ze zahrádky, na 
tento druh odpadu je stále přistaven kontejner 
na parkovišti u hřbitova. 
 
*** Sběr nebezpečného odpadu je naplánován 
svozovou  firmou ESKO - T na sobotu  27. 
listopadu. 
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*** Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. 
upozorňuje na dodržování povinností 
vyplývajících ze zákona č. 458/2000sb. Na 
základě tohoto zákona upozorňuje občany na 
povinnost odstranění nebo ořez dřevin 
ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz 
elektrického vedení. Odstranění nebo ořez 
dřevin proveďte v termínu do 15. listopadu 
tohoto roku. Po uplynutí tohoto termínu 
provedou zaměstnanci společnosti E.ON ořez 
dřevin vlastními prostředky. 
 
***Podzimní akce v Klubu 9 
23.10. - kuřata na rožni od 18°° 
13.11. - taneční zábava se skupinou 
             Spirit rock hudba 80. - 90. let          
v Klubu 9 
27.11. - taneční zábava se skupinou  

  Extáze v sokolovně 
31.12. - pravidelný Silvestr 
 
Občanské sdružení SKS 1 zve všechny občany. 
_____________________________ 
  
 
OHLÉDNUTÍ 
 
Příměstský letní tábor STŘED 2010 v  
  Rudíkově 
 
 Rudíkov v polovině července opět ožil 
dětmi z příměstského tábora, který v této obci 
už potřetí realizovalo občanské sdružení 
STŘED.  
 Možnost strávit týden smysluplných 
aktivit rozvíjejících sociální dovednosti, 
vzájemné kontakty a toleranci dětí využívá 
stále více rodin nejen přímo z obce, ale i 
z nejširšího okolí. Letos byl zájem ze strany 
rodičů a dětí skutečně velký a kapacita tábora 
byla naplněna už začátkem měsíce června.  
 Děti letos čekaly opět nejrůznější 
činnosti, hry, soutěže, sportování. Mohly si 
vyzkoušet i ryze tábornické dovednosti jako je 
rozdělávání ohně a vaření v přírodě. 
„Společným jmenovatelem všech aktivit je už 
tradičně prevence rizikového chování nejen 
mezi dětmi, ale i ve vztahu k  
 

nejrůznějším situacím, v nichž se děti ocitají“, 
vysvětlila hlavní vedoucí, sociální asistentka 
Hana Oravcová. 
 
 Poděkování patří spolupracujícím 
subjektům: ZŠ Rudíkov, v jejíž prostorách děti 
našly zázemí, Obecnímu úřadu Rudíkov za 
pomoc při zajištění preventivního dne pro děti a 
Městské policii Třebíč, která dětem připravila 
nevšední zážitek na lanových aktivitách a raftu.  
Zpracovala: Mgr. Hana Oravcová,                tel: 
775725664 
 
Rozloučení s prázdninami 
 
 V neděli 29. srpna proběhlo na návsi 
rozloučení s prázdninami. Pro děti byly 
připraveny zábavné atrakce- z mikroregionu 
Horácko byly půjčeny trampolíny a koloběžky 
a celé odpoledne si děti užily skákacího hradu.  
 Všichni se zvědavostí sledovali dvě 
vystoupení šermířů z Přibyslavic. Nejlákavější 
atrakcí se stal pro děti aguazorbing na požární 
nádrži, který připravil Víťa Jaša. K příjemnému 
odpoledni s bohatým občerstvením přispělo i 
pěkně připravené hudební ozvučení místním 
Pavlem Šoukalem. 
Akci finančně podpořila skupina ČEZ a 
ekologický mikroregion Horácko.   
 Za celým odpolednem stojí nejméně dvě 
desítky organizátorů a pomocníků z řad 
mládeže a dospělých, kterým patří za všechny 
spokojené děti a dospělé díky. 
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II. rudíkovská stezka odvahy 
 
 Rudíkovská mládež a ženy ve 
spolupráci s obcí a Klubem 9 připravily pro 
děti na sobotní večer 2. října stezku odvahy na 
téma: ,, Pověst o původu kamení na 
Rudíkovsku“. Na odvážnou cestu do tmy za 
sokolské hřiště se vydalo bezmála 90 
odvážných  dětí, pro které byla v cíli 
připravena odměna. 
 
Všem, kteří se podíleli na přípravě   stezky 
odvahy  patří poděkování. 
 
__________________________________ 
 
Upozornění pro občany 
 
 Nástup chladných dní  často někteří 
obyvatelé spojují  se spalováním toxického 
odpadu v kotlech na tuhá paliva. Jedná se 
zejména o PET lahve, igelitové sáčky a jiné 
plasty, popřípadě materiály napuštěné různými 
rozpouštědly nebo dehtovými 
deriváty .V důsledku spalování těchto látek 
uniká do ovzduší velké množství škodlivých 
látek, které prokazatelně škodí zdraví.  
 Toto jednání má však i protiprávní 
rozměr a v platných zákonech, zejména 
v zákoně č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a 
v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech se přísně 
zakazuje, aby s odpady bylo nakládáno tak, že 
by to ohrožovalo lidské zdraví nebo 
poškozovalo životní prostředí. Je zakázáno 
spalovat ty látky, které jsou zdrojem 
znečišťování ovzduší. 
 
 Upozorňujeme  na tyto skutečnosti 
spojené s případným spalováním toxických 
látek i na skutečnosti  ohledně možných  
postihů v případě upozornění na  Inspekci 
životního prostředí s dopadem potrestání pro 
původce tohoto znečištění. 
Věříme, že budeme i v tomto směru k sobě   
navzájem ohleduplní.       
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Významné jubileum oslavili: 
 
srpen 
65 let – Večeřová Marie, Rudíkov 42 
 
září 
75 let – Komínek Antonín, Rudíkov 134 
65 let – Jelínková Marie, Rudíkov 143 
 
říjen 
65 let – Trutna Zdeněk, Rudíkov 163 
70 let – Hladký Vladimír, Rudíkov 53 
 
Narození občánci 
 
srpen 
Pavel Jura, Rudíkov 210 
Michaela Kubátová, Rudíkov 188 
Matyáš Buršík, Rudíkov 173 
 
září 
Tobiáš Bradáč, Rudíkov 27 
 
Zemřelí občané 
 
srpen 
Ladislav Sedláček, Rudíkov 108, ve věku 79 let 
__________________________________  
 
Kontakty: 
Obecní úřad, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov 
Tel. 568 878 184, 564 406 351 
Mob. 724 193 919 
Email:ou.rudikov@rudikov.cz 
Internetová adresa: www. rudikov.cz 
 
Úřední hodiny: 
PO - ST 8 - 12, 13 - 17 
________________________________ 
 
Obrázek na titulní stranu nakreslila     Aneta 
Ambrožová, žákyně 6. ročníku ZŠ Rudíkov

mailto:Email:ou.rudikov@rudikov.cz
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Okénko do minulosti 
Osídlení Rudíkova a okolí podle rodové 

kroniky. 

                   Třebíčský benediktýnský klášter, jenž 
dal později základ vzniku města Třebíče, byl 
založen r. 1101 moravskými údělnými 
knížaty z rodu Přemyslova, brněnským 
knížetem Oldřichem a jeho bratrem, 
znojemským knížetem Litoldem. Nový 
klášter byl nadán zbožím, to je vesnicemi, 
aby měl hospodářské zázemí. A tak roku 
1101 byly klášteru mimo jiné vesnice 
darovány též: Studlenec = Studenec, Konišín 
= Koněšín, Zmirk = Smrk, Hostákov, 
Nárameč, Naboru = Na Boru / zaniklá ves u 
Rudíkova/, Trnava = Trnava, Křižanov, 
Seichovo = snad Číchov, Clumané = Chlum, 
Kojatino = Kojetín, ale také Kohaz =  
Kochánov a r. 1156 byl též klášteru darován 
Netín atd. 

Z tohoto výčtu obcí vyplývá, že byla 
osídlena krajina nejen kolem řeky Jihlavy a 
na sever od Třebíčského kláštera, ale také na 
západ od Velkého Meziříčí. Jestliže je 
jmenován k r. 1104 Bor, tak potom snad v té 
době už mohl existovat i Rudvíkov/ dnešní 
Rudíkov/, neboť zasvěcení jeho kostela sv. 
Petru a Pavlu patří mezi jedny z nejstarších 
zasvěcení /patrocinií/ a lze je řadit snad do 
11. - 12. století. 

       První písemná zpráva o Velkém 
Meziříčí je z roku 1197. Podle ní údělný 
kníže brněnský Spytihněv, potvrzuje 
obdarování kláštera Třebíčského. 

Oslavička se připomíná r. 1360, Osové r. 
1365, Benedín / zaniklá ves u Oslavičky/ je 
připomínán r. 1376, Nesměr /zaniklá ves u 
Velkého Meziříčí/ se připomína r. 1365, 
Přeckov r . 1360, Rudíkov r. 1234, kdy 
Heřman Rudvíkova daroval patronátní právo 
kostela v Rudíkově Oslavanskému klášteru. 
Vlčatín r. 1373, Batouchovice se připomínají 
k r. 1381, Bochovice k r. 1353, Horní 
Heřmanice r. 1349, Hroznatín r. 1365 atd. 

Nový, dříve též zvaný Dolní Telečkov je 
poprvé připomínán r. 1236 na listině 
Oslavanského kláštera. 

       Kdo to byl Heřman z Rudvíkova 
(Rudíkova), připomínaný r. 1234 ?  

Dle Staromoravských rodů od Josefa 
Pilnáčka, byla jeho matka Judita pochována  

 

v Oslavanském klášteře. Se svou ženou 
Kunikundou = Kunhutou měl syny Arnošta, 
Heřmana a dceru Dymodis. 

       Arnošt z Rudíkova se připomíná ještě 
17.12. 1289, kdy olomoucký biskup Dětřich 
potvrzuje klášteru v Oslavanech patronátní 
právo kostela v Rudíkově. Darované mu 
Arnoštem synem nebožtíka Heřmana 
z Rudíkova. 

       Páni z Rudíkova měli ve znaku červený 
štít a na něm dvě stříbrná lekna.  

Stejný znak měli též Černčičtí z Kácova, 
páni z Drnholce, z Újezda u Tišnova, z Ušic, 
ze Stošovic ve Slezsku, z Kounic atd. 

Lze říci, že páni z Rudíkova jsou členy velmi 
rozvětveného rodu Stošů z Kounic a že 
nejstarší známý předek tohoto rodu, jenž se 
připomíná r. 1165 se nazýval Sezima 
z Kounic /z Dolních Kounic u Brna/ a byl 
nejvyšším komorníkem. Snad jeho synem 
byl Vilém z Kounic, válečník a vojevůdce, 
který roku 1179 přepadl Rakousko a 
zpustošil je. Za pokání založil klášter 
v Kounicích. Náš Heřman z Rudíkova by 
mohl být jeho vnukem či synovcem. 

       Profesor Hosák ve své studii „ 
K středověké kolonizaci poříčí horní Svratky 
a Oslavy“ /Viz. ČSPS č.2/1952, str. 75/ se 
domnívá, že otec Heřmana z Rudíkova se 
jmenoval Hroznata. Toto jméno bylo v rodě 
znaku lekna velmi časté. Domnívá se, že 
tento založil Hroznatín. 

     Po Heřmanovi jsou jmenovány Dolní a 
Horní Heřmanice. Dle těchto fakt se 
domnívá, že okolí Rudíkova bylo 
kolonizováno v první polovině 13. století, 
čili mezi léty 1200 - 1250. 

Dále se domnívá, že okolí Rudíkova patřilo 
dříve pánům z Lomnice a ne Meziříčí a 
z Tasova, kteří měli ve znaku křídlo, a že 
toto území získali páni z Rudíkova jako věno 
při sňatku s některou příslušnicí z rodu 
Lomniců kolem r. 1200. 

Doslovně čerpáno z kroniky rodu Sedláčků 
z Nového Telečkova, kterou se svým 
bratrem Miroslavem sestavil Ing. Jiří 
Drápala ze Křtin v letech 1965 - 1985. 


