
Vážení spoluobčané, 
s blížícím se koncem roku Vám chceme 
poděkovat za spolupráci a podporu 
naší společné práce při rozvoji obce a 
v této příjemné atmosféře Vánoc Vám 
popřát mnoho krásných chvil, hodně 
pracovních a osobních úspěchů a do 
nového roku 2012 pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost, rozvahu a odhodlanost. 
 Zastupitelé obce Rudíkov 
 

  

                   INFORMACE 

 

 V měsíci prosinci bylo dokončeno 
připomínkové řízení k digitalizaci pozemků obce 
Rudíkov. Znamená to , že došlo ke sloučení staré 
pozemkové  a katastrální mapy v jednu 
digitalizovanou mapu Na obci byly k dispozici 
archy s novými údaji o pozemcích. Nyní je 
informace možné získat na Katastrálním úřadě 
v Třebíči a od ledna budou veřejně dostupné na 
internetu Případné námitky k digitalizaci lze 
podat písemně do 28. ledna na Katastrální úřad 
v Třebíči. 

Při změně výměry a parcelního čísla 
vyplývá pro vlastníka změna daňového přiznání, 
které se musí podat do konce ledna. S digitalizací 
se mění povinnost podání daňového přiznání pro 
nájemní smlouvy, daň platí vlastník pozemku.  

 
 Vlastníkům pozemků v obci 

Rudíkov byla nabídnuta možnost požádat o 
komplexní pozemkové úpravy, při kterých by 
došlo k vytyčení hranic pozemků, jejich sloučení 
a zpřístupnění novými cestami, může dojít i 
k protierozní opatřením a vybudování vodních 
ploch. Žádosti jsou na obecním úřadě spolu 
s podrobnými informacemi. Celková obnova 
může být zahájena, pokud o ni požádá nad 50% 
vlastníků půdy z katastru obce Rudíkov.  

 
Během prosince proběhlo jednání pracovní 

skupiny, kterou zřídilo Súrao, aby jednalo 
s obcemi o umístění úložiště radioaktivního 
odpadu. Požadavkem většiny z pracovní skupiny 
bylo zakotvení posílení práva obcí odmítnout 
úložiště na svém území v právní legislativě a dále 
výše případných kompenzací.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na vyšších místech schválili pouze 
kompenzace. Obec Rudíkov jedná stejně jako 
ostatní obce v souladu se závěrem referenda. 

 
 Čeká nás zimní období a s ním 

spojená údržba komunikací a chodníků. Zimní 
údržbu komunikací bude provádět společnost 
Zepas a údržbu chodníků zaměstnanci obce. 
Prosím, nestěžujme její provádění nevhodným 
parkováním vozidel na komunikacích, ale nově i 
na chodnících, kde není ani parkování dovoleno. 

   
O práci zastupitelstva za uplynulý rok 

svědčí připravené projekty k realizaci: 
.   
***podaná žádost o dotaci na malotraktor, 

která bude vyhodnocena v první polovině roku 
2012,cena cca 1mil. Kč - dotace 90%.  

 
*** podaná žádost o výměnu zdroje tepla, 

topných těles a osazení termoventilů v základní 
škole - vyhodnocení žádosti do konce března, 
v létě 2012 realizace, cena cca 6,5mil. Kč - 
dotace 90%. 

 
***dokončení III. etapy kanalizace - do 

konce ledna bude podána žádost o dotaci a 
vybrán zhotovitel na dva úseky - novou 
kanalizaci a rekonstrukci směrem k Třebíči, cena 
cca 9,5 mil. Kč - dotace  ve výši 80%. Realizace 
v roce 2012,2013. Třetí úsek nad školou bude 
realizován v další etapě z důvodu omezených 
finančních prostředků z Kraje Vysočina. 

 
***vybudování chodníků v obci včetně 

úpravy „Židárny“, do poloviny února bude 
podána žádost, cena cca 4mil. Kč, dotace 70%. 



 
Finanční výbor: 
 K 30.11.finanční výbor vyhodnotil 

rozpočet obce Rudíkov, kdy na straně příjmů bylo 
6 514 020,- Kč,                  na straně výdajů 
5 662 471,- Kč.               Zůstatek na účtě obce 
890 000,- Kč. Úvěr obce na RD Šumava z roku 
2007 - zůstatek ve výši 4 975 000,-Kč. 

 
Stavební výbor: 
Proběhly konzultace úpravy“ Židárny“ a 

připravované úpravy toku a s ní plánovaných 
přípojek kanalizace. 

 
Kontrolní výbor: 
Kontrolnímu výboru byly předány k 

posouzení nájemní smlouvy obce. 
 
Další práce a činnost je zahrnuta v 

otištěných usneseních zastupitelstva obce. 
---------------------------------------------------------- 

 
Milí spoluobčané, 

 i za sebe Vám přeji klidné vánoční svátky 

a s končícím rokem děkuji zastupitelům, členům 

výborů, zaměstnancům obce a dobrovolníkům 

za skvělou práci a volný čas, který věnovali naší 

obci. 

Díky jejich práci a obětavosti byl zajištěn 

bezproblémový chod obce a byly připraveny 

chvíle společného setkávání při různých 

příležitostech. Pokračujme ve společné práci a 

činnosti i v příštím roce, pokračujme v dobrých 

zkušenostech. 

 Jana Nožičková, starostka 
________________________________________ 

 
SOUHRN USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE RUDÍKOV 
KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V  19:30 V KLUB  

 
Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 
• zapisovatelku Martinu Smieškovou 

a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Bernata a Ivanu 
Jašovou. 

• návrh studie vypracované  
Ing. Petrem Veličkou na úpravu „Židárny“ 

s tím, že v jižní části požaduje pevnou zídku 
z kamene s nájezdem a schody. 

• postup prací na úpravě „Židárny“ 
tak, že v letošním roce dojde ke stavbě 
nástupního objektu se schodištěm a nájezdní 
rampou. 

• smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - 
číslo smlouvy 4310313/1,s E.ON Distribuce, a.s. 
zastoupenou společností E.ON Česká republika. 

• směnnou smlouvu s Ing. Janem 
Kotačkou a Mgr. Simonou Bernátovou, ve které 
je obec Rudíkov vedena jako třetí účastník. Při 
uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě 
souhlasí se stavbou rozšíření komunikace II/360 
Trnava – Rudíkov. 

• smlouvu o provedení stavby 
kanalizace s p. Františkem Jašou, Rudíkov 85 a 
Janem Jašou, Rudíkov 110. 

• investorem akce „III. etapa 
kanalizace obce Rudíkov“, obec Rudíkov. 

• rozpočtové opatření č. 4, které je 
součástí zápisu. 

Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí: 
• se změnou programu ve smyslu 

přesunu bodu č. 5 na začátek jednání 
• s pronájmem pozemku PK p. č. 

2231 o výměře 15 m2 za cenu 100Kč/za rok 
Jaroslavu Sedláčkovi, Rudíkov 107, na dobu 
určitou do 30. 9. 2014. 

• se zařazením nové úpravy křižovatky dle 
situace vypracované Ing. Vítem Rybákem, která 
je přílohou zápisu, do územního plánu obce 
Rudíkov.  

• se zahrnutím výměny těles v litině 
a termoregulačních ventilů do projektu „Výměna 
zdroje tepla v ZŠ L. Svobody Rudíkov“. 

 
Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí: 

• průběh opravy projektových prací 
akce „Úprava toku, protipovodňová opatření“ se 
závěrem, že do konce ledna bude vyřízeno 
stavební povolení. 

• měsíční hospodaření obce za srpen a 
září bez připomínek. 

• zprávu z kontrolního  výboru. 



SOUHRN USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE RUDÍKOV 

KONANÉHO DNE 16. 12. 2011V 19HODIN 
V HOSTINCI U PAŽOURKŮ 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 
• zapisovatelku Martinu Smieškovou 

a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Krejsku a 
Františka Kotačku. 

• prodloužení nájemní smlouvy na byt 
v bytovém domě č. p. 134 Janě Večeřové, 
Rudíkov 134, od 1. 1. 2012 na dobu určitou, do 
31. 12. 2012, za smluvní cenu nájmu 2493,- Kč/ 
měsíc. 

• k zajištění výběrového řízení na III. 
etapu kanalizace v obci Rudíkov firmu 
INVESTING Třebíč, s.r.o., M. Majerové 9000/2, 
674 01 Třebíč za celkovou cenu 24 000,- Kč. 

• Podmínky zadávacího řízení veřejné 
zakázky III.etapa kanalizace, které jsou nedílnou 
součástí zápisu. 

• Závazné obchodní podmínky - vzor 
smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí 
zápisu. 

• rozpočtové provizorium na rok 2012 
pro hospodaření na období od 1. 1.2012 do doby 
schválení rozpočtu na rok 2012, nejdéle však do 
31. 3. 2012. V době rozpočtového provizoria 
nesmí výdaje obce přesáhnout 1/12 skutečnosti 
daňových příjmů roku 2011 v každém měsíci 
rozpočtového provizoria.  

• rozpočtové opatření č. 5, které je 
přílohou zápisu. 

 
Zastupitelstvo obce souhlasí: 
• s investicí nájemce Klubu 9 

spočívající v zateplení stropu v budově Orlovny 
nad výčepní místností a WC s tím, že dojde 
ke zhodnocení budovy. Zateplení zrealizuje 
nájemce, a pronajímatel (obec Rudíkov) nebude 
požadovat půlroční nájemné za rok 2011 ve výši 
12 000,- Kč.  

• s čerpáním rezervního fondu na 
financování vybavení tříd v mateřské škole 
v celkové hodnotě 16 592,- Kč.  

• s vydáním souhlasného stanoviska 
k žádosti o územní řízení k projektové 
dokumentaci rekonstrukce silnice II/360 podle 
přiložené situace, která je nedílnou součástí 
zápisu.    

• se složením inventurní komise a 
provedením inventur do 20. ledna 2012.   

• s provedením posledních 
rozpočtových úprav dle požadavků na rozpočet a 
pověřuje jimi předsedu finanční komise Mgr. 
Martina Suka a starostku obce. Rozpočtové 
úpravy budou předloženy zastupitelstvu na 
příštím zasedání.   

 
 

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí: 
 

• informace podané ředitelem 
Pozemkového úřadu v Třebíči Ing. Františkem 
Jašou ohledně možnosti pozemkových úprav.  

• přijetí daru z Kraje Vysočina na 
údržbu zeleně v obci ve výši 2478,-Kč. 

• dotaci na zásahovou jednotku obce 
Rudíkov ve výši 34 525 Kč, která bude použita na 
opravu hasičské cisterny a doplnění výbavy 
zásahové jednotky.  

• žádost Moravského rybářského 
svazu a pověřuje starostku zajistit písemné 
potvrzení o možnostech pronájmu rybníka 
Heradka od poskytovatele dotace na jeho stavbu. 
Požaduje doplnit od žadatele podmínky 
pronájmu.  

• průběh prací ohledně přípravy 
projektu pro získání dotace ze SFDI  na 
vybudování chodníků v obci. 

• podání žádosti na výměnu zdroje 
tepla v základní škole, včetně výměny těles a 
osazení termoregulačními ventily. 

• podání žádosti o stavební povolení 
na akci „Úprava toku, protipovodňová opatření“, 
jejímž investorem je Povodí Moravy.   

• informace z jednání Pracovní 
skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. 

• měsíční hospodaření obce za říjen a 
listopad bez připomínek.  

• vyhodnocení rozpočtu k 30. 11. 
2011 a zápis z finančního výboru, který je 
přílohou zápisu 

 



ZÁKLADNÍŠKOLA 
                                                                             

Srdečně Vás zveme na pořádané akce:  
 
21. 1. 2012 -  Tradiční školní ples v budově 

školy. Hraje hudební skupina Proměny, v jídelně 
školy bude diskotéka. Zahájení plesu proběhne ve 
20:00 předtančením žáků školy. Předprodej 
místenek od 13. 1. 2012 v budově školy. 

 
Oznámení: 
27. 1. 2012 - Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ 

Rudíkov na školní rok 2012/2013 proběhne od 
13:00 do 17:00 hodin v učebnách  

1. stupně ZŠ. Zápisu podléhají děti, které 
dovrší do 31. srpna 2012 šestý rok svého věku, 

popřípadě na žádost rodičů mohou být zapsány 

děti, které dovrší šestý rok věku do konce roku 

2012.                    

 

Vladimír Kozlíček, ředitel základní školy 
______________________________________ 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Do MŠ jezdí loutkové divadlo, můžete přijít 

s dětmi od dvou let.  
Vstupné za dítě je 50 Kč.  
5. 1. 2011 v 10:30 hod. Rukavička 
20. 3. 2011 v 8:45 hod. Krakonošova 

velikonoční píšťalka 

 
Dětský karneval v  Rudíkově bude 

moderovat Milan Řezníček z rádia Vysočina. 
Uskuteční se v tělocvičně ZŠ o víkendu 18. nebo 
19. února 2012 odpoledne (přesný den je ještě 
v jednání a bude uveřejněn spolu s informacemi 
od 1. 1. 2012 na webových stránkách MŠ 
www.msrudikov.wz.cz 

 
Hezké a pohodové Vánoce Vám přeje 
 
J. Kafková a kolektiv učitelek MŠ 
___________________________________ 
 
MLADÍ HASIČI RUDÍKOV 
 
     Je tady zima a s ní i pauza se soutěžemi 

a tréninky. Jediné, co se dá v zimě dělat, je jít do 
tělocvičny, zkoušet náběhy, rozcvičky a na konec 

hodiny si zahrát něco s míčem. Rozcvičky si děti 
dělají samy. Po novém roce do her přidáme i 
hasičské prvky, až nakonec v dubnu budeme 
připraveni jít rovnou ven a začít trénovat naplno.  

 
 Kdybych se měla ohlédnout za tímto 

rokem, tak byl velice úspěšný. Být v celkovém 
pořadí celé okresní ligy na 5. místě v mladší 
kategorii (mladší A) je neuvěřitelný úspěch, už 
jen proto, že se nám na jaře moc nevedlo. Soutěž 
od soutěže jsme se zlepšovali, až z toho byl 
nádherný rekord 16:09s s prvním terčem v čase 
15:863s. Největším zklamáním byla krajská 
soutěž, kde jsme měli vítězství na dosah ruky, 
stačila malá chybička v podobě zaseklé proudnice 
a museli jsme se smířit se 4. místem. Škoda, že 
většina musí jít už do starší kategorie. Pravidlem 
u nás je, že se začíná dařit, až když se musí 
skončit. 

     Mladší B si také udělali svůj rekord, a to 
na krajské soutěži v Lavičkách, odkud si odvezli 
pohár za 5.místo a jejich čas byl 18:27s. Na příští 
rok to mají moc pěkně rozběhnuté. 

     Starší se celkově umístili na 9. místě a 
vzhledem k tomu, že na jaře byli až na 18.místě, 
se pěkně probojovali do první desítky. U nás měli 
svůj nejlepší čas (15:401s), který naznačuje, že to 
příští rok bude ještě lepší.  

     Za tento rok jsme si domů dovezli 11 
pohárů. 3x za první místo, 2x za druhé a 

3x za třetí místo, poháry z kraje za 4. a 5. 
místo a jeden putovní pohár, který budeme muset 
v srpnu předat dalšímu vítězi na další rok. 

     V příštím roce možná nastoupíme ve 
čtyřech družstvech. Máme hodně dětí.  

     17. 12. 2011 se družstvo žen zúčastnilo 
soutěže v Kojatíně o Vánočního kapra. Jenom o 
kousek jim uniklo první místo a nakonec si 
odvezli pohár, ceny a kapra za místo druhé.  

 
     Chtěla bych poděkovat panu Švihálkovi, 

který s námi jezdil skoro na každou soutěž a panu 
Dvořákovi, který toho měl taky hodně, když jsme 
mu přibyly ještě jako ženy a dost soutěží se 
konalo ve stejný den a čas, ale na jiném místě. Za 
víkend jsme stihli i 3 soutěže. Bylo to náročné, 
ale rok je úspěšně za námi.  

 
 Lucie Bulová, vedoucí mládeže  
 



SBOR DOBROVOLNÝC HASIČŮ 
  
Vážení hasiči, vážení spoluobčané, končí 

nám rok 2011 a budeme bilancovat co se podařilo 
a co nám takzvaně  uteklo. 

  
7. ledna 2012 se sejdeme v hasičce na 

Valné hromadě a uzavřeme končící  rok, a dále si 
vytýčíme nové cíle  do nadcházejícího Roku 
2012.   

Chtěl bych tady poděkovat všem aktivním 
členům sboru za celoroční práci. 

Velký dík patří zásahové jednotce SHD 
Rudíkov 

 Za včasné a bezpečné výjezdy k požárům v 
roce 2011.  

Zásahová jednotka byla povolána k požáru  
stodoly v Oslavičce,  požáru trávy a lesního 
porostu v obci Osové, rozsáhlého požáru lesa ve 
Vlčatíně, a k poslednímu letošnímu požáru  
obytných a hospodářských budov v Budišově. 

 Úspěšnou sezonou prošly i mládežnické 
sportovní družstva mladých hasičů a ženská 
hasičská družstva. 

Z plánovaných akcí na rok 2012 je již 
zmiňovaná Valná hromada7. ledna 2012 v 19 
hod. v hasičce. 

 Masopustní průvod obcí 11. února 2012. A 
již dnes mohu ujistit příznivce populární kapely 
REFLEXY, že v Rudíkově to vypukne v létě 
koncem prázdnin. 

Celému sboru dobrovolných hasičů v 
Rudíkově a ostatním spoluobčanům přejeme 
příjemné prožití Vánočních svátků a pevný krok v 
novém roce 2012 

František  Kotačka , starosta sboru 
----------------------------------------------------- 

 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OBCE 
 
Obec rozšířila od 1. ledna roku 2012 

zásahovou jednotku o nové mladé členy. Řadu 
hasičů v zásahové jednotce doplní Drahoslav 
Lehký ml., Michal Dlouhý, Ondřej Robotka, 
Vojta Robotka a Josef Čonka. Od května se už 
těší na činnost i Pavel Šoukal.                    

Svoji činnost v letošním roce ukončili Petr 
Necid, Bedřich Pučálka a Josef Stejskal. Díky za 
jejich službu a obětavost.  

Mladí kluci budou zařazeni zejména 
k dýchací technice a posílí i řady strojníků a 
řidiče. Projdou základním a poté odborným 
výcvikem, aby byli plně připraveni zasáhnout 
včas a v plné výbavě, kde jich bude potřeba.  
Všem hasičům, kteří v zásahové jednotce 
pracovali a všem, kteří se obětavě účastnili 
v minulém roce zásahů patří poděkování. 

  
Mikyska Pavel, velitel JSDH a Dvořák Jiří,       
zástupce velitele JSDH 

___________________________________ 
 
TJ SOKOL 
                              
 V roce 2011 do TJ Sokol vstoupilo 8 

členů odbíjené a 23 dětí. Členská základna se 
zvýšila na 50 členů. 

 
 Aerobik stejně jako i minulé roky 

probíhal v tělocvičně základní školy každé 
pondělí a čtvrtek cvičením pro ženy a dívky - 
aerobic, step aerobic a cvičení na velkých míčích. 
Cvičení, které vede Mgr. S. Chládková a Mgr. E. 
Kružíkova pravidelně navštěvuje 10-15 žen z 
Rudíkova a okolí. Nově od listopadu 2011 se 
začal cvičit ve škole pilates. Pro velký zájem 
plánujeme znovuotevření uceleného kurzu pro 
začátečníky na únor 2012. Na své si přišly i děti - 
tedy hlavně chlapci, kteří pod vedením pana 
Drahoslava Lehkého ml. každou sobotu trénují 
florbal. 

 
Kroužek dětí pokračoval pod vedením 

členky Sokola Lucie Bednářové i v roce 2011. 
Děti se setkávaly každý čtvrtek v tělocvičně školy 
a na hřišti, kde hrály různé hry a soutěže, včetně 
halloweenské noci, nebo v sokolovně, kde 
vyráběly papírové draky. Zúčastňovaly se 
turistických pochodů, např. na koniklece do 
Trnavy nebo pochodu „Po stopách armádního 
generála Ludvíka Svobody“. Velkým zážitkem 
pro děti byla víkendová akce na Jurenkově osadě. 
Závěr roku oslavily děti občerstvením a 
mejdanem v hostinci U Komínků. 

 
 Volejbalový oddíl se schází 

pravidelně každý týden buď v tělocvičně školy 
nebo na travnatém hřišti u školy. Volejbalisté se 
zúčastňují většinou amatérských turnajů. 



V květnu se zúčastnili volejbalového turnaje 
v Chlumu. Dalšího turnaje v září se zúčastnili 
manželé Jenerálovi v Praze, kde společně se 
spřáteleným družstvem DTJ Třebíč získali hezké 
4. místo. V září volejbalisté pod vedením p. 
Komínka provedli opravu osvětlení v tělocvičně 
školy. Situace s novým volejbalovým hřištěm se 
v obci dosud nezměnila, proto v letním období 
využívají ke hře provizorní prostor na fotbalovém 
hřišti za bránou u základní školy. 

 
 Přeborů přespolního běhu se 

podobně jako v předchozích letech zúčastňoval 
člen Sokola Ing. Pavel Kratochvíl s velmi 
dobrými výsledky. Celkem naběhal v roce 2011   
3 800 km a zúčastnil se 55 závodů. V kat. 50-59 
let obsadil l. místa v Brněnském poháru, 
Znojemském poháru, Poháru běžce Vysočiny, na 
Envinet cupu a na Jihomoravské běžecké tour. 
Jeho nejlepším  výsledkem bylo 2. místo na 
Mistrovství Evropy ve štafetovém běhu – kros ve 
Francii v kat. 50-55 let. Dále obsadil l. místo a 
získal titul Mistr ČR v 10 km běhu na Mistrovství 
ČR v Třebíči, totéž v půlmaratonu (21 km) 
v Plzni a v maratonu (42 km) v Kladně. V závodě 
v Běchovicích obsadil 1. místo a dostal zvláštní 
cenu nejlepšího běžce memoriálu L.Tesáčka. 

Za vynikající výsledky mu blahopřejeme. 
 

TJ Sokol uspořádal v roce 2011 tři výlety do 
přírody a jednu víkendovou akci pro děti. 
 

 Sokolský výlet za rozkvetlými konikleci 
Ve čtvrtek 7. 4. 2011 se skupinka 30 turistů, 

z toho 22 dětí, zúčastnila pěšího výletu do Trnavy 
za rozkvetlými konikleci. Výlet pěšky byl 
náročný. Druhý výlet v neděli 10. 4. 2011 se 
uskutečnil na kolech, kterého se zúčastnilo jen 5 
turistů. 

 
Sokolský Aquazorbing na Heradce 

Dne 2.6.2011 věnoval TJ Sokol 
Rudíkov  ke Dni dětí všem našim malým 
sokolíkům aquazorbing na rybníku Heradka. Akci 
jim umožnil Vít Jaša z Rudíkova. Pod vedením L. 
Bednářové a D. Mejzlíkové se akce zúčastnilo 17 
dětí. 

1. sokolská víkendová akce 

Ve dnech 20.5. - 22. 5. 2011 vyrazilo 17 
malých sokolíků pod vedením L. Bednářové, D. 

Mejzlíkové a V. Cahové na víkendovou akci na 
Jurenkovu osadu, umístěnou v lese 
blízko  Studence. Cestu do Studence absolvovaly 
děti z rudíkovského nádraží vlakem. Po pěší 
chůzi asi 2 km dorazily do chaty Jurenkova 
osada. Druhý den dopoledne děti hrály míčové 
hry, po obědě, který si musely  samy uvařit, hrály 
hry v lese. Večer usedly k táboráku a po opečení 
buřtíků si zahrály noční hru MAJÁK. Třetí den 
zdolávaly obležený hrad (samozřejmě jen jako). 
Po obědě následovalo vyhlášení vítězů, rozdávání 
diplomů a cen. Potom už následovala cesta domů. 
Pěšky do Studence a vlakem do Rudíkova.   

 

Vejšlap údolím řeky Oslavy 

V sobotu 29. 10. 2011se vydala skupinka 
10 turistů na vejšlap kolem řeky Oslavy. 
Vlakem dojeli do Náměště nad Oslavou, kde 
čekalo ještě 7 dalších turistů z Náměště i Třebíče. 
Kousek za Náměští sešli k řece Oslavě a po 
proudu jejím údolím putovali až k zřícenině hradu 
Lamberk. 
Původních 14 kilometrů si tím trochu prodloužili, 
ale stálo to za to. Údolí se ukázalo ve své zlaté 
podzimní kráse, takže nikdo nelitoval unavených 
nohou. 

V sokolovně se v roce 2011  konalo 15 akcí: 
2 ochotnícká divadla, ples Kuželkářů,     ples 
firmy Sofi-stav, 2 školní besídky, sraz důchodců, 
taneční zábava FK, Mysliveckého sdružení, 
Mrkvobraní, 2 soukromé akce a několik 
prodejních akcí. 

Na sokolském hřišti došlo k rozsáhlejším 
úpravám. Podařilo se směnou pozemků s  Ing. J. 
Nožičkou zajistit plochu hřiště tak, aby byla celá 
plocha na pozemku TJ Sokol, což doposud 
nebylo. Na nových hranicích bylo postaveno nové 
oplocení, na které přispěla příspěvkem 10 tis. Kč 
obec Rudíkov a dotací 10 tis. Kč Kraj Vysočina. 

 Vzhledem k tomu, že  dotace do 
sportu jsou od státu z důvodu finanční krize stále 
nižší, neobejde se činnost Sokola bez finanční 
pomoci obce. V roce 2011 přispěla obec Rudíkov 
na činnost Sokola částkou 25 tis. Kč, z toho 10 tis. 
Kč na oplocení a Župa sokolská na provoz 
sokolovny částkou 5 tis. Kč. 

 
Za TJ Sokol Ing. B. Zlevorová,                   

starosta TJ Sokol 
 



 
FARNOST 
 
Vážení spoluobčané, 
 
v předvánočním čase přijměte srdečný 

pozdrav. V adventním čase vždy s dětmi hovořím 
o Vánocích a o jejich smyslu. Nejvíce se těší na 
dárečky a vánoční atmosféru. Je hezké hledět 
dětem do očí, když se dívají na malého Ježíška, 
narozeného v Betlémě. To je to, co si máme vždy 
o Vánocích znovu uvědomit – Bůh nás obdaroval 
tím, že přišel do tohoto světa a vzal na sebe naše 
lidství. V Ježíši Kristu se pro nás stal Bohem 
blízkým.  

V listě židům 4, 15 čteme: „Nemáme přece 
velekněze, který není schopen mít soucit s námi 
slabými …“ Stal se pro nás člověkem, aby s námi 
mohl sdílet naše radosti, práci, snažení, ale také 
naše prohry, slabosti, nedokonalosti, utrpení. Bůh 
má s námi soucit, protože prožil náš život  a žije 
ho s námi stále. Toto je důvod naší vánoční 
radosti. My se k němu smíme obracet a On jde 
s námi v našem životě.  

 
Otevřeme a ztišme  o Vánocích znovu svá 

srdce, abychom mohli znovu naslouchat 
tajemnému Božímu hlasu, který k nám promlouvá 
z betlémských jesliček: „Mám tě rád človíčku, 
neboj se, já jsem s tebou! Nikdy tě neopustím, i 
když ty mě třeba opustíš!“ Ježíš Kristus přišel, 
aby nás ujistil, že nás Bůh má rád, že u něho – na 
rozdíl od nás od lidí – neexistuje nikdo odstrčený, 
osamocený a nemilovaný. 

 
Přeji Vám Všem krásné Vánoce a do 

nového roku vyprošuji a posílám Boží požehnání. 
 
  Václav Knotek, farář 

______________________________________ 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
 
Měsíce listopad a prosinec se ve většině 

Mysliveckých sdružení nesou ve znamení 
společných lovů. Je to čas, na který se po celý rok 
těšíme nejen z pohledu loveckého, ale i 
společenského. V našem mysliveckém sdružení je 
to odlov zakomorovaných bažantů, černé zvěře a 
zvěře škodné zákonem povolené.  

       V zimních měsících ale nezapomínáme 
na péči o zvěř. Spárkatou (srnčí a černou) 
intenzivně přikrmujeme jadrnými krmivy. U nás 
je to namačkaná jadrná směs obohacená 
potřebnými vitaminy a minerálními látkami. 
Z přirozených krmiv předkládáme kaštany, 
žaludy a objemná krmiva po napadnutí sněhu. Do 
solníků se zakládá kamenná sůl. Bažantům se 
předkládá zrní s odpady. Krmná zařízení se 
navštěvují jedenkrát týdně.  

 
V zimních měsících dopřejeme zvěři hlavně 

klid. Časté rušení procházkami po honitbě jí 
neprospívá. Přichází tím o svoje tukové zásoby, 
stresuje se a následkem jsou i zvýšené úhyny a 
škody na lesních porostech. Z těchto důvodů 
venčete svoje pejsky na vodítku, nepouštějte je 
v honitbě a vyhýbejte se našim krmným 
zařízením. Každým rokem, skoro tradičně, 
pořádáme pro veřejnost Poslední leč. Ta se 
bohužel stává každým rokem méně navštěvovaná, 
proto děkujeme všem sponzorům, kteří svými 
dary obohatili naši velmi početnou tombolu a dík 
všem návštěvníkům, kteří nás v naší kulturní 
činnosti přišli podpořit. Ještě jednou díky všem.  

 
Letošní rok bude brzy za námi, nastane čas 

sčítání úspěchů a neúspěchů. Protože naše 
myslivost nemá v naší společnosti lehkou úlohu, 
snaží se členové našeho sdružení svým dobrým 
přístupem zlepšit její obraz v očích naší 
společnosti uspořádáním brigád. Pořádali jsme 
zkoušky psů, Poslední leč, budování 
mysliveckých zařízení. Děkujeme všem za 
podporu s přáním veselých vánočních svátků a 
hlavně hodně zdraví    

 
Ing. Jaromír Dobrovolný, myslivecký 

hospodář 
___________________________________ 
 
 
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

 
OHLÉDNUTÍ 
 
*** Kulturní komise připravila 22. října 
1. rudíkovské „Mrkvobraní“. Program 

zahájila cimbálová muzika Jožky Imricha, 
vystoupil folklorní soubor Bajdyšek.  



V průběhu celého odpoledne probíhal, 
bohatý program, prodej tomboly, ochutnávka 
„Mrkev pokaždé jinak“ a výstava „Co nám to tu 
vyrostlo?“ I přes malou účast našich spoluobčanů 
si všichni přítomní „Mrkvobraní“ užili. 

 
*** V sobotu 5. listopadu proběhl výlov 

rybníka Heradka. S výlovem pomáhali rybáři 
z místní organizace. Vylovilo se celkem 20 
amurů,5 kaprů a 20 štik. Při tak malém počtu se 
ryby neprodávaly, ale byly připraveny ke 
konzumaci pro veřejnost na 7. zasedání 
zastupitelstva obce. 

 
*** 1. rudíkovská Drakiáda byla 

uspořádána 12. listopadu, akci pořádal kulturní 
výbor obce. Drakiáda se konala na travnatém 
hřišti za „Pokloňkem“. Svoje draky přislo na 
oblohu vypustit 35 dětí v doprovodu rodičů, které 
mezi sebou soutěžily v nejrůznějších kategoriích. 

 
***Prožití první adventní neděle patřilo již 

tradičně adventnímu tvoření v základní škole, po 
kterém se začaly před školou scházet skupinky 
čertů a andělů. Po vystoupení  dětí ze základní 
školy se spolu při soutěži „O nejdelší vánoční 

řetěz“   utkali čertíci a andílci. Letošní rok se 
podařilo zvítězit andílkům.  

Na závěr setkání proběhlo společné 
rozsvícení vánočního stromečku.         Podvečer 
všem zpříjemnil teplý čaj a dospělým kvalitní 
svařák. 

Děkujeme Janu Šobovi za zajištění 
stromečku a všem, kteří se podíleli na organizaci 
adventního odpoledne. 

 
*** Mikulášská nadílka patřila dětem 

v pondělí 5. prosince, kdy se v Klubu 9 sešli čerti, 
andělé a dva Mikuláši. Po setmění se vydali 
navštívit a obdarovat 50dětí. Na sladkosti do 
balíčků přispěl Klub 9. 

 
*** Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 

proběhlo 9. prosince. Akce byla organizována 
rádiem Impuls. Děti se sešly na návsi, kde 
obdržely balónky s přáním Ježíškovi, které 
všechny společně vypustily na pokyn rádia 
Impuls v 15:15 hodin.                                                    
Ani letos nebyl pokořen rekord z roku 2008, kdy 
bylo vypuštěno 100 858 balónků, letos jich děti 

v celé republice vypustily celkem 75 820. 
Z rudíkovské návsi vzlétlo 136 balónků. 

 
*** Obec Rudíkov uspořádala 10. prosince 

zájezd  do Hudebního divadla Karlín  na 
muzikálové představení JESUS CHRIST 
SUPERSTAR. Občané, kteří se této společenské 
události zúčastnili, mohli v obsazení hlavních rolí 
vidět Kamila Střihavku, Václava Bártu, Báru 
Basikovou a Ondřeje Brzobohatého. 

 
Všechny společenské akce byly zajištěny 

díky kulturnímu výboru a spolupráci mnoha 

dobrovolníků. Děkujeme Všem, kteří ochotně 

pomáhali, připravili jsme dětem a sobě navzájem 

pěkné společné chvíle. Není nic hezčího než 

viditelná radost dětských očí a jejich upřímný 

usměv ☺  

_________________________________ 

 
PŘIPRAVUJEME 
 
*** V sobotu 7. ledna nás navštíví 

koledníci Tříkrálové sbírky, kteří nám budou 
vinšovat štěstí, zdraví a dlouhá léta. Máme 
možnost finančně přispět na projekt Charity. 

 
*** V sobotu 21. ledna se koná tradiční 

školní ples v budově školy. Hraje hudební 
skupina Proměny. 

 
*** V sobotu 11. února pořádá Klub 9 

tradiční ples v sokolovně v Rudíkově. Hraje 
hudební skupina Los Valos. Předprodej 
vstupenek bude probíhat od ledna, vždy od 18:00 
v Klubu 9. 

 
ˇˇˇˇJako každý rok budou v sokolovně 

sehrána divadelní představení ochotníků.Termín a 
čas bude upřesněn. 

 
ˇˇˇˇNež začne postní doba, budeme si moci 

vychutnat zabíjačkové dobroty, které připravíme 
společně se Sborem dobrovolných hasičů.  

 
ˇˇˇˇZcela jistě si zopakujeme lyžování na 

horách, loni jsme byli v Rakousku, kam vyjedeme 
letos bude upřesněno a včas oznámeno.  

 
 



 
INZERCE 
 
*** Výkup tříděného papíru probíhá 

každou neděli od 9:30 do 11:00 hod. a středu od 
17:00 do 18:30 hod. u Brychtů č. p. 28. 

Současná cena: noviny 1 Kč/kg,   časopisy 
a letáky 0,60 Kč/kg, karton 0,20 Kč/kg . 

 
*** Kadeřnictví Eva Brychtová nabízí své 

služby (dámské i pánské stříhání) v Rudíkově č. p. 
28, telefon: 732 431 498. 

 
*** Na obecním úřadě lze zakoupit knížku 

„Křížem krážem Vysočinou, aneb 1. netradiční 
průvodce prostorem a časem“, cena knihy je 229 
Kč. Kniha je tzv. vlastivědné kukátko, které 
obsahuje vyprávění o vesničkách a městečkách 
Vysočiny. 

 
 

 
 
NABÍDKA SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÉ  
SLUŽBY 

  
Charita nabízí pro občany obce Rudíkov a 

okolí možnost zajištění pečovatelské péče pro 
staré a nemocné občany. Jedná se o pomoc při 
základní obslužnosti v době krátkodobé i 
dlouhodobé nemoci, pomoc se zajištěním chodu 
domácnosti - nákupy,běžný úklid a poskytování 
přiměřené zdravotnické péče. Je možné po 
dohodě zajistit i osobní asistenci.  Kdo by měl o 
službu zájem může se informovat na obecním 
úřadě v Rudíkově.  
__________________________________ 

 
DOVOLENÁ  O  VÁNOCÍCH 
 
Obecní úřad  
Pátek 23.12. 
Úterý 27.12. 
Pátek 30.12. 
 
MUDr. Zelinka 
 
Dovolená od 27.12 - 30. 12. -  zastupuje 

 MUDr. Bednářová v Třebíči 
 

 
MUDr. Daniel Kvapil 
 
Ordinuje pouze 27. 12.  a  29. 12. 

 dopoledne.  
 
__________________________________ 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Významné jubileum oslavili: 
Listopad 
85 let – Havlíčková Emilie 
65 let – Sklenářová Libuše 
65 let – Chromý Otta 
65 let – Večeřa Bohuslav 
 
Prosinec 
60 let – Mejzlíková Eva   
 
Narození občánci: 
Říjen 
Filip Šoukal 
 
Listopad 
Anna Sedláčková 
 
Zemřelí občané: 
Prosinec 
Jaroslav Pažourek, ve věku 73 let 
 
 
_____________________________ 
 
  
Kontakty: 
Obecní úřad Rudíkov 2 ,                              

 675 05  Rudíkov 
Tel.: 568 878 184, 564 406 351 
Starostka: 724 19 39 19 
E-mail: ou.rudikov@seznam.cz 
Internetová adresa: www.rudikov.cz 
 
Obrázek na titulní stránku nakreslila 

 Kristýna Solařová, žákyně 9. ročníku 
 
___________________________________


