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Vážení spoluobčané, 

s naší poutí skončil dětem školní rok a začaly 

prázdniny. Chtěla bych jim popřát, aby si jich 

užily a  Vám všem přeji   pěknou dovolenou a 

krásné léto. 

  

V souvislosti s prázdninami bych všem ráda 

předala upozornění nabádající k opatrnosti 

hlavně mladé dívky a děti, neboť se dle sdělení 

Policie ČR u rybníka Březina v uplynulých 

čtrnácti dnech vyskytl muž, který ve večerních 

hodinách obtěžoval mladé dívky. 

  

Ohlédnutí za rozpracovanou prací: 

 

*** Oficiální vyhodnocení žádosti na výměnu  

zdroje tepla a radiátorů v základní škole, kterou 

jsme podali v září minulého roku,  bylo posunuto 

na srpen. Pokud peníze získáme, bude 

z časových důvodů posunuta realizace na příští 

rok. 

 

*** Projekt zahrnující pořízení malotraktoru 

s přídavkem zametací techniky, rovněž podaný 

v minulém roce, bude vyhodnocen také 

začátkem srpna. Pokud získáme dotaci, bude 

zahájeno výběrové řízení. 

 

***  V projektu na rekonstrukci tělocvičny jsme 

byli zařazeni do žadatelů -  náhradníků. 

Dle informací z ministerstva bylo celkem podáno 

1137 žádostí a doporučeno 290. Výhodu v tomto 

programu měly menší obce, naše žádost byla 

kladně obodována, ale zařazena do seznamu 

náhradníků. Pokud bude vypsán další vhodný 

dotační program, bude do něj opětovně žádost 

podána, protože rekonstrukce tělocvičny včetně 

jejího osvětlení je více než nutná. 

 

*** Probíhá příprava nového územního plánu 

obce Rudíkov, konkrétně se připravují podmínky 

pro výkup pozemků na novou zástavbu v obci.   

 

*** Žádost na dostavbu a rekonstrukci 

kanalizace v obci do OPŽP je připravena 

k podání. Během července by měla být vypsána 

výzva.  

Současně bude v červenci podána žádost na 

realizaci novostavby kanalizace na Kraj 

Vysočina, jedná se o odkanalizování části 

rodinných  domků směrem na Třebíč a 

kanalizaci pod obecním úřadem. Pokud získáme 

peníze,  budou tyto dvě  stoky vybudovány ještě 

v letošním roce. 

  

*** Byly zahájeny práce na projektové 

dokumentaci nové ČOV, na kterou jsme získali 

207 tisíc Kč, tj. polovinu nákladů. Termín 

dokončení projektu je do konce května příštího 

roku. Platné povolení na vypouštění vod  ČOV je 

do roku 2017. 

 

*** Během července budou probíhat přípravy 

další etapy realizace Židárny. Další etapou jsou 

terénní úpravy a výstavba ramp pro kočárky a 

nové schodiště.  K vlastním prostředkům nám 

byla přiznána dotace z POV v celkové výši 107 

tisíc Kč. 

  

*** Koncem července bude zahájena úprava 

potoka v celé části naší obce. Dojde ke 

zkapacitnění koryta a zpevnění břehů kamenem. 

Před vlastní realizací budou sousedi potoka 

upozorněni na plánované práce. Současně 

s realizací bude sousedním vlastníkům 

umožněno napojení do kanalizace, je však  

potřeba  předem  vyřídit jednoduchý souhlas na 

přípojku na Stavebním úřadě v Budišově.  Bližší 

informace podáme na obci.                                                                 

Do nově zrekonstruovaného potoka již budou 

svedeny pouze dešťové vody. 

 

*** Zásahová jednotka získala dotaci od Kraje 

Vysočina ve výši 28 tisíc Kč, která bude použita 

na nákup ochranných oděvů, zásahové obuvi a 

nového vybavení.   

 

*** 

 Obec Rudíkov se letos připojí k vyvěšení 

moravské vlajky. Bude vyvěšena 5. července při 

příležitosti státního svátku - Dne příchodu 

slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na 

Moravu. 

 

 Pravidelně probíhá odběr vzorků vody 

z rybníka Heradka k zjištění vhodnosti koupání. 

První vzorek ukázal oproti loňsku dobrou kvalitu 

vody vhodnou pro koupání.  Další odběr byl 

proveden v pondělí 25.6. se závěrem,že  voda je i 

přes malé množství řas  vhodná ke koupání.  
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Pozemkové úpravy v obci Rudíkov 

                      Chtěli bychom vlastníky orné půdy 

nebo lesů v katastrálním území Rudíkov vyzvat, 

aby se připojili k žádosti o provedení 

pozemkových úprav.                                                                             

 Hlavním cílem těchto úprav je pomoc 

vlastníkům uspořádat  jejich oprávněné nároky a 

zprůhlednit uživatelské vztahy k půdě tak, aby 

nastal stav, kdy zemědělci budou hospodařit na 

vlastní nebo smluvně pronajaté půdě.             

 Pozemkové úpravy mohou probíhat 

v návaznosti na provedenou digitalizaci 

katastrálnímapy.                                           

Provádění pozemkových úprav je hrazeno 

z prostředků státu včetně vytyčení pozemků po 

ukončení pozemkových úprav. Veškeré změny 

se provádějí na základě souhlasu vlastníka orné 

půdy.                                                                                    

Žádat lze individuálně nebo jednodušeji  

prostřednictvím společné žádosti, která je 

k dispozici na obecním úřadě. V současné době 

je registrováno 27% žadatelů orné půdy, 

k zahájení pozemkových úprav je potřeba 

nadpoloviční většina. Termín přihlášení jsme si 

společně s pozemkovým úřadem stanovili do 

konce září.  

Další informace lze získat z přiloženého  letáku, 

na obecním úřadě nebo přímo na Pozemkovém 

úřadě v Třebíči. 

 

                       Jana Nožičková, starostka obce 

_______________________________________ 

  
SOUHRN USNESENÍ  

Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE RUDÍKOV KONANÉHO DNE 10. 4. 2012 
VE 20.00 HOD. V HOSTINCI U PAŽOURKŮ 

----------------------------------------------------------- 

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 

 

 Zapisovatelku Martinu Smieškovou a 

ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Bernata a 

Františka Kotačku.  

 

 Regionální poradenskou agenturu, 

Starobrněnská 20, Brno 602 00, která zpracuje 

žádost o dotaci do OPŽP za cenu 25 000,- Kč za 

zpracování finanční analýzy včetně zprávy  a 

36 000,- Kč za zpracování žádosti splatné po její 

úspěšné akceptaci. 

 

 Darovací smlouvu  a Smlouvu o vkladu 

majetku se společností VODOVODY A 

KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, 

Kubišova 1172/11 Třebíč IČO 60418885, 

zastoupenou Ing. Milošem Kokešem, 

tajemníkem svazku jako dárcem a obcí Rudíkov , 

IČO 290386 , zastoupenou starostkou Janou 

Nožičkovou jako obdarovaným, kdy předmětem 

daru je kanalizace v délce 642,71 m v zůstatkové 

účetní hodnotě 69 921,- Kč.  

 

 Zpracovatele projektové dokumentace ČOV 

Ing. Luďka Sadílka, Křížová 291/25, 67401 

Třebíč za cenu 414 000,- Kč, kdy dotace bude 

činit 207 000,-  Kč. 

 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o  zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu s E-ON se 

sídlem  F.A.Gestnera 2151/6,37049 České 

Budějovice. č. 1030001941/001 na pozemku p.č. 

1721/2 za úplatu 2000,- Kč.  

 

Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí se: 

 

 Zpracováním odborného posudku, který bude 

přílohou žádosti o dotaci, doc. Ing. Jaroslavem 

Veselým, CSc. za cenu  20 000,- Kč.  

 
Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí: 

  Vyhlášení výběrového řízení na místo 

ředitele ZŠ. 

  Informace ohledně žádostí o pozemkové 

úpravy v k. ú. Rudíkov. 

  Informace z valné hromady TKO a 

mikroregionu HORÁCKO a ukládá starostce 

zjistit informace ohledně optické sítě 

ROWANET.  

 Měsíční hospodaření za měsíc leden a únor 

bez připomínek. 
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SOUHRN USNESENÍ 

Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE RUDÍKOV KONANÉHO DNE 25. 6. 2012 

VE 19.30 HOD V RESTAURACI U KOMÍNKŮ  

--------------------------------------------------- 

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje: 

 Zapisovatelku Martinu Smieškovou a 

ověřovatele zápisu Josefa Chybu a Františka 

Kotačku.  

 Prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne  

1. 8. 2011 s Občanským sdružením Střed , 

Mládežnická 229, 67401 Třebíč, zastoupeným 

ředitelkou Mgr. Martinou Bártovou na nebytové 

prostory  v budově obecního úřadu na dobu  

určitou do 31.3.2013 za cenu nájmu 300,- Kč 

měsíčně, kdy prostory budou využívány 1x týdně 

dle potřeb klientů. Ostatní znění smlouvy 

zůstávají beze změn Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1 

nájemní smlouvy. 

 Prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 

1. 8. 2011 na  pronájem bytu v Základní škole L. 

Svobody č. p. 167 Mgr. Soně Chládkové, 

Rudíkov 134  od 1.8.2012 do 1.8.2013 za 

smluvní cenu nájmu  3350,- Kč.  

   Kupní smlouvu č.02-9916  uzavřenou mezi 

Romanem a Vlastou Cahovými , bytem Rudíkov 

160 a Zuzanou Hoppovou a Zbyňkem Trnkou, za 

účasti obce Rudíkov, za účelem prodeje 

pozemku p. č. 1721/14 o výměře 1538m2 

v lokalitě Šumava. Zastupitelstvo obce Rudíkov 

pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy                         

č. 02- 9916. 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene mezi obcí Rudíkov, Rudíkov 

2, IČO 00290386 a První telefonní spol. s r.o. IČ 

18198872 U Studně 7,58605 Jihlava na pozemku 

p. č. 2225 za účelem výstavby připojení páteřní 

sítě ROWANet 2011 Třebíč - Velké Meziříčí. 

 Smlouvu o výpůjčce č. PM 030507/2012 – 

ZDM aj/ Sm 

Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. PM 

030506/2012 – ZDM aj/Sm 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č. PM030523/2012 – ZDMaj/Sm  

s Povodím Moravy,s.p Dřevařská 11, 60175 

Brno, IČ 70890013 zastoupeným generálním 

ředitelem Ing. Radimem Světlíkem a pověřuje 

starostku podpisem. 

 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene s RWE na přeložku plynu 

z důvodu pokračování výstavby úpravy Židárny. 

Pověřuje starostku dořešit ve Smlouvě v článku 

III. odst. 5 zřízení úplaty.  

   

 Převod zisku MŠ ve výši 11 263.- Kč na 

úhradu ztráty ve výši 31 458,- Kč. Ztráta v MŠ 

k 31.12.2011 ve výši 20 195, - Kč. 

 Převod zisku ZŠ ve výši 164 138,40 Kč do 

rezervního fondu. 

 Zprávu o provedení fyzické inventarizace za 

rok 2011 bez výhrad. 

 Závěrečný účet obce Rudíkov za rok 2011 

bez výhrad.  

 Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 

2011 bez výhrad. 

 Poskytnutí daru Svazu tělesně postižených 

v ČR , místní organizace Komenského nám. 12, 

674 01 Třebíč ve výši 1000 ,- Kč .  

 Rozpočtové opatření č. 1. dle návrhu 

finanční komise.  

 Souhlasné prohlášení uznání vlastnictví o 

narovnání majetkových poměrů mezi obcí a 

vlastníky pozemků. 

 

Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí s: 

 Doplněním programu o bod Souhlasné 

prohlášení o uznání vlastnictví a žádost o 

navýšení kapacity MŠ Rudíkov. 

 Podáním žádosti do krajského programu 

Drobné vodohospodářské ekologické akce na 

objekty novostavby III. etapy, čerpací stanice a 

tlakové kanalizace - výtlak v ceně 2 843 250,- 

Kč. Pověřuje starostku k jednání ohledně žádosti 

na kraji na Odboru vodního a lesního 

hospodářství 

 Zařazením do území působnosti MAS 

Podhorácko pro realizaci strategického plánu 

LEADER Podhorácko,o.p.s. 

 Podpisem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 

2/2012 s Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 

00 Brno na výstavbu kanalizace v celkové 

hodnotě 2 843 250,- Kč.  

 Vložením do majetku stoky DE, DB, 

DC,B=A1 na základě pasportu v celkové 

hodnotě 169 622,- Kč. 
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Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí: 

 Výsledky konkurzní komise a rozhodnutí 

zřizovatele o jmenování ředitelem Základní 

školy L. Svobody Rudíkov Mgr. Martina Suka, 

bytem Rudíkov 233, s účinností od 1. 8. 2012 a 

podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a 

školských zařízení  

 Postup prací ohledně projektových prací 

čistírny odpadních vod v Rudíkově.  

 Měsíční hospodaření bez připomínek.    

 Vyhodnocení rozpočtu k  31. 5. 2012 bez 

připomínek.  

______________________________________ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Úspěchy žáků na okresních soutěžích: 

Okresní kolo v odbíjené – děvčata:  5. Místo  

Okresní kolo zeměpisné olympiády - kategorie B  

– Jaroslav Trnka (7. ročník) : 4. místo 

V letošním školním roce končí školu 13 žáků, 

kteří hledají uplatnění v těchto oborech: 

počet střední 

škola 

obor sídlo SŠ    

3 Hotelová 

škola  

cestovní ruch Třebíč    

2 Gymnázium  Třebíč    

1 SPŠ manž. 

Cur. 

technické 

lyceum 

Třebíč    

1 SPŠ manž. 

Cur. 

průmyslová 

ekologie 

Třebíč    

1 SPŠ manž. 

Cur. 

strojírenství Třebíč    

1 VOŠ a SŠ 

vet., zem., 

zdrav. 

 zdravotnický 

asistent 

Třebíč    

1 VOŠ a SŠ veterinářství Třebíč    

vet., zem., 

zdrav. 

1 OA a Jaz. 

škola 

obchodní 

akademie 

Třebíč    

1 Hotelová 

škola a OA 

hotelnictví Velké 

Meziříčí 

   

1 SŠ řem. a 

služ. 

Demlova 

autotronik Třebíč    

1 Hotelová 

škola  

cukrář Třebíč    

 

Vážení spoluobčané, milí žáci základní školy, 

kolegové… 

zajisté se k Vám již dostala informace o 

proběhnutém konkurzu na místo nového ředitele 

v Základní škole Ludvíka Svobody v Rudíkově. 

Stal jsem se jeho vítězem a zřizovatelem budu od 

1. 8. 2012 do této funkce jmenován. Dovolte mi 

tedy pár osobních slov… 

Dobrá škola poskytuje kvalitní 

vzdělávání v přátelské a nekonfliktní pracovní 

atmosféře, kde se žáci a vyučující vzájemně 

respektují a rodiče mají možnost se podílet na 

dění ve škole. Chci být pochopitelně dobrým a 

úspěšným ředitelem, proto také budu usilovat o 

to, aby škola byla dobrá a úspěšná. Škole, která 

chce uspět v současné konkurenci ostatních škol, 

je nutné vtisknout jedinečnou a osobitou tvář. 

Mou představou je vytvoření otevřené, efektivní 

a moderní školy, kde je žák kvalitně připravován 

na život, kde jsou všichni účastníci spokojeni a 

kde jsou účelně využívány všechny zdroje.  

Byl bych nesmírně rád, kdyby se škola 

stala z hlediska dlouhodobého udržení a rozvoje 

tzv. školou komunitní – tedy školou, která je 

přirozeným vzdělávacím centrem Rudíkova, ale i 

okolních obcí, a to nejen pro žáky školního věku 

v rámci plnění povinné školní docházky, ale také 

pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti.                 
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Její nabídka musí mít velmi široké spektrum 

záběru a podporu nejen zřizovatele, ale i všech 

zaměstnanců školy. V praxi by mohla poskytovat 

„dodatečné vzdělání“ např. mládeži, maminkám 

na mateřské dovolené, seniorům apod. v podobě 

různých kurzů, celoročních či jednorázových, 

různých setkávání při společných činnostech, 

výletů apod. Troufám si říci, že ve spolupráci se 

svými kolegy, zřizovatelem a širokou veřejností 

bychom mohli od školního roku 2013/2014 tento 

projekt úspěšně rozjet.  

Dobrou školu nelze vytvářet bez 

spokojených, kvalifikovaných a angažovaných 

zaměstnanců. Mojí velkou snahou bude mít 

kolem sebe pedagogy, pro které nebude případná 

mimoškolní činnost zátěží, a pedagogy, které 

bude uznávat rodičovská veřejnost a důvěřovat 

jim. Od „svého“ pedagogického sboru budu 

vyžadovat ochotu spolupracovat, tvořit, 

vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit se 

jeden od druhého.  

Spousta těchto věcí ve škole momentálně 

funguje velice dobře, ale zlepšovat je vždycky 

co… 

ZŠ L. Svobody prošla v roce 2009 

významnou rekonstrukcí, jejíž součástí bylo 

nejen zateplení celé budovy a výměna oken, ale i 

modernizace vnitřního vybavení. V současné 

době je naše škola jednou z nejmoderněji 

vybavených základních škol na Vysočině. Do 

budoucna bych další investice viděl v lepším 

zabezpečení budovy, rekonstrukci sociálních 

zařízení, zkulturnění prostorů šaten (každému 

žákovi dopřát jeho vlastní skříňku), rekonstrukci 

elektroinstalace a osvětlení ve třídách a 

odborných učebnách, ve spolupráci se 

zřizovatelem se pokusit rekonstruovat tělocvičnu 

a vybudovat víceúčelové sportovní hřiště za 

školou… Základem jsou, a i v budoucnu snad 

budou, prostředky přidělované ze státního a 

obecního rozpočtu, na nich jsou všechny 

zmiňované projekty víceméně závislé… 

V současné době již tak bídného financování 

regionálního školství bude nezbytně nutné 

podílet se na vytváření projektů k získání financí 

z evropských či krajských fondů. Proto bude 

nutné pokusit se zvýšit příjmy školy 

prostřednictvím získávání účelových dotací, bez 

kterých je realizace větších investic nemožná, 

případně pokusit se získávat příspěvky od 

sponzorů či různých nadací formou grantu na 

konkrétní projekty. 

Řádná funkce školy není možná bez 

aktivní spolupráce tří základních partnerů – 

rodičů, veřejnosti a zřizovatele. Protože 

komunikace školy s rodičovskou veřejností je 

nutnou podmínkou pro získávání zpětné vazby a 

dalších informací, je zapotřebí rodiče motivovat 

k tomu, aby jejich zájem o dění ve škole 

nezačínal a nekončil třídní schůzkou. Je nutné 

pravidelně rodičům i ostatní veřejnosti ukazovat, 

co děti dokážou (dny otevřených dveří, besídky, 

výstavy ve škole i v obci, školní časopis, různé 

ankety a letáky, informační brožury…).  

Chceme-li zvýšit prestiž vzdělávání a 

učitelského povolání, je zapotřebí školu přiblížit 

a otevřít veřejnosti. Rodiče, a nejen je, kteří jeví 

o dění ve škole zájem, je třeba zapojit do 

školních akcí, ať už jako organizátory nebo 

pomocníky. Doufejme, že jich bude hodně. 

V neposlední řadě bych byl rád, abychom 

všichni společně mohli v roce 2015 důstojně 

oslavit 40. výročí založení školy. 

 

Věřím, že těchto pár řádků Vás alespoň 

částečně přesvědčí o tom, že mým cílem je 

vybudování moderní a kvalitní školy, kam se 

budou její absolventi rádi vracet a její současní 

žáci budou neradi odcházet. 

 

Dovolte mi závěrem osobně poděkovat 

jménem mým i všech mých kolegů dosavadnímu 

panu řediteli Vladimíru Kozlíčkovi. „Když člověk 

odchází, něco po sobě zanechává, a něco z toho 

si odnáší s sebou – hlavně vzpomínky.                          

Ty mu stále zůstávají."  
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Doufám, že převažují ty lepší, a proto 

upřímně děkujeme za léta spolupráce a 

přínosnou práci pro školu, za všechno hezké, ale 

i obtížné, tak, jak to každodenní práce přináší. 

Myslíme, že jsme společně vždy všechno dobře 

zvládli. 

                 Mgr. Martin Suk 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

 

*  Starší děti byly na dopravním hřišti, 

seznamovaly se s jednoduchými dopravními 

předpisy a prakticky si je vyzkoušely při jízdě na 

kolech. 

* V Plavecké škole v Třebíči se děti učily prvním 

plaveckým dovednostem. Všechny odpolední 

zájmové činnosti probíhaly od října do května. 

* Počasí dětem letos zatím přálo při všech akcích, 

například při polodenním výletě, kde plnily mnoho 

úkolů a hledaly poklad Indiánů.  

* Velmi podařenou akcí byl výlet do ZOO Jihlava, 

kde viděly i výcvik dravců. 

*  Budoucí  prvňáčci skládali svou „Malou 

školkovou maturitu“, dostali první vysvědčení. 

*   Proběhl i výlet na kolech do sousední školky v 

Náramči. 

*  V pondělí 25. června se uskutečnil táborák za 

školou a odvážné děti strávily noc ve školce. 

*  S předškoláky jsme se slavnostně rozloučili ve 

středu 27.6.2012 v 15 hodin v  jídelně školy. Na   

budoucí prvňáčky je pasovaly herečky z divadla 

L.Frištenské. 

*  Mateřinka bude mít uzavřený provoz ve dnech  

od 1. 7. 2012 do 26 .8. 2012. Od 27. srpna 2012 

bude provoz zajištěn pro přihlášené děti.  

*  Nový školní rok začne v pondělí 3. 9. 2012 a je 

přijato 53 dětí. 

Hezké léto všem občanům Rudíkova přejí děti a 

zaměstnanci mateřinky 

                    Bc. Jaroslava Kafková, ředitelka MŠ 

______________________________________ 

FARNOST 

Vážení  spoluobčané,                                                         

přijměte ode mě srdečný pozdrav.  

 Nedávno jsem slyšel pěkný příběh, tak se 

s Vámi o něj podělím. Jeden pavouk se rozhodl, 

že si upřede krásnou síť, aby měl dostatek 

potravy a byl navždycky zabezpečen. Hned se 

dal do práce. V rohu místnosti od stropu upevnil 

hlavní vlákno. Pak natahal několik dalších 

vláken sbíhajících se do středu. Vznikla 

nádherná pavučina, ze které měl i on sám radost. 

A nemusel dlouho čekat a chytila se první 

moucha. Pavouk si liboval, jak se má dobře, nic 

mu nescházelo, nikdy netrpěl hladem. Jednoho 

dne se však stalo, že se žádná muška nechytila. 

Řekl si, že to nevadí, chytne se druhý den. Jenže 

se to opakovalo znovu, a třetí den zase. To už 

začal být nervózní a hladový. Když se ani čtvrtý 

den žádná muška nechytila, začal přemýšlet, kde 

je chyba. Obešel celou pavučinu, ale žádnou 

závadu na ní nenašel. Sedl si a začal se na ni 

pozorně dívat. Svůj pohled náhle zaměřil na 

hlavní vlákno od stropu a napadlo ho: Co tady 

dělá ta nit, co vede nahoru? Vždyť není k 

ničemu, jedině mi překáží! Rozzlobeně vyskočil 

a svými kusadly ji přeťal.                                                 

Vtom se však celá síť zhroutila a nebohý pavouk 

se do ní zamotal. Nit shůry, kterou pavouk 

překousl, totiž nesla celé jeho dílo.                            

 Každý člověk přirozeně touží být šťastný. 

V mládí bývají představy, že se štěstí někde 

najde, že jakoby odněkud přijde. Pohádek o 

princeznách, kterým štěstí padlo do klína, známe 

dost. V reálném životě je to ale jinak.                    

 Problém je, jak a kde člověk to své štěstí 

hledá. Někdy ho člověk hledá mimo sebe – ve 

věcech, v druhých lidech.  
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Ale ani věci, ani někdo blízký zárukou štěstí 

není. Touhu po štěstí nám vložil do srdce Bůh a 

již svatý Augustin říkal: „Nepokojné je mé srdce, 

Bože, dokud nespočine v Tobě.“ Štěstí musí 

člověk hledat a najít ve svém nitru. To je 

opravdové štěstí.    Bůh stvořil 

člověka, aby byl šťastný, stvořil ho jako svůj 

obraz. Vybavil ho touhou po štěstí, ale taky 

schopností, jak pravého štěstí dosáhnout a udržet 

si ho. Pavouk v příběhu si to své štěstí poctivě 

vybudoval, ale pak si ho sám svou hloupostí 

zničil. Pokud člověk odřízne svůj vztah k Bohu, 

může zahynout jako ten pavouk.  

 Přeji Vám, a modlím se za to, abyste byli 

šťastní. A pokud snad je někdo nešťastný, může 

zase znovu vždy najít své štěstí v Bohu.                                                                 

              P.  Václav Knotek, farář 

______________________________________ 

SBOR DOBROLNÝCH HASIČŮ 

 

 Vážení občané Rudíkova,  sbor  

dobrovolných  hasičů Vám  děkuje za 

dodržování zákazu vypalování staré trávy a za  

nahlašování vypalování  klestí při lesních  

pracích.                

Tak,  jako  každoročně, v dubnu hasiči 

připravují techniku a  sportovní vybavení na  

sezonu. V letošním  roce okrskové  sdružení 

vypsalo  soutěž o nejupravenější  hasičskou 

zbrojnici. Výmalba a celkový  úklid už  byly  

v hasičce  nutností,  a tak se  nám  do naší  

činnosti vyhlášená soutěž vysloveně hodila. 

Odměnou nám  může  být  2. místo při  dnu  

otevřených  dveří  dne 6. 5. 2012. 

V dubnu  jsme ještě  stihli pomoci firmě  

ZEPAS  při  sběru  kamene na  polích  za  

Hroznatínem a  v okolí Batouchovic. 

  Dvacátého května  se  smíšené  družstvo 

žen a  mužů zúčastnilo okrskového kola 

v požárním sportu v Trnavě,  bohužel bez větších 

úspěchů.   

  

V červnu již tradičně  hasiči  pomáhají  

farnosti  s průvodem Božího těla  v Rudíkově. 

 

Nejbližší plánovanou  akcí je rocková 

taneční  zábava LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  

s populární skupinou REFLEXY  z Uherského 

Hradiště. Těšíme  se na všechny návštěvníky  

v sobotu  1. září  2012. 

 

  Sportovní  družstva  SDH Rudíkov se  

pravidelně zúčastňují  všech okresních a 

některých krajských  soutěží  v požárním  sportu  

již s novou mašinou. Stroj  byl  koupen  v dubnu 

letošního roku za 98 tis. Kč  od  špičkového 

mechanika pana Vrbky ze Želetavy. Už víme, co 

mašina dokáže,  a proto bych  chtěl poděkovat 

touto cestou všem,  kteří se na pořízení podíleli, 

zejména dárcům finančních prostředků.  

Jsou to firmy a živnostníci z Rudíkova a okolí:   

pan  Tesař z Budišova,  Jatky Zezula, Norunex 

s.r.o. Rudíkov, pan  Bednář,  pan Pavel Jaša,  

AGSTAV Třebíč  a.s. ; KOBRA hutní prodejna 

s.r.o.  Střítež, SOFI stav s.r.o. Rudíkov, 

pan  Kafka Horní  Radslavice,  pan Bohumír 

Pospíšil, obec Hroznatín, obec Přeckov, obec 

Vlčatín, obec  Rudíkov, Uchytil CZ autobusová 

doprava, pan  Drahoš Lehký Rudíkov,  pan 

Vlastimil Pažourek – hospoda Rudíkov,  pan  

Michal  Karásek, firma Dominart, spol. s r.o., 

pan  Jan  Šob,   Klub  9. 

Celkem sponzoři a  dárci  věnovali 70.500,- Kč. 

Dárcům nabízíme  možnost umístění  LOGA  na  

sportovní  mašinu,  popř  reklamních poutačů na  

ostatní  vybavení.  

 Dětem  přejeme krásné prožití prázdnin,  

dospělým  příjemnou  dovolenou s pravidlem 

šťastného  návratu.    

 

František  Kotačka,  starosta  sboru  SDH  

Rudíkov 

_______________________________________  

 

MLADÍ HASIČI 

 V roce 2012 nás čeká velké množství 

závodů, jak v kategoriích dětí, tak i dospělých. 

V dětské kategorii jsme vyrazili do boje se 4 

družstvy, a to dvěma z mladší kategorie a dvěma 

ze starší kategorie.  

Dále nás reprezentují ženy, a dokonce i muži si 

vyzkoušeli zasoutěžit si na okrskové soutěži 

v Trnavě.  
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Družstvo nebylo úplně mužské, skládalo se ze 4 

kluků a třech děvčat.   

Těsně před prvními závody jsme odjeli na 

víkend do Starče, kde probíhalo soustředění. 

Nocovali jsme na faře a cvičilo se na hasičském 

hřišti, kde jsme měli k dispozici vodu, terče atd. 

Víkend se velice vydařil a každopádně 

v tréninku pomohl více než hodinka, dvě v týdnu 

u nás.  

 Letos nás od začátku sezony doprovázelo 

prokletí čtvrtého místa. 5 závodů za sebou jsme 

si domů odvezli 4. místo.  Je to sice úspěch, ale 

je to umístění těsně pod tvz. „bednou“ a zamrzí 

více než jakékoliv umístění. Na závody proto 

jedeme se zvláštním pocitem, jestli budeme 

pořád takto pokračovat, nebo nám to už konečně 

vyjde na medaile.  

 Na každých závodech překvapí jiné 

družstvo. Nějaké rekordy už také padly, a když 

to bude postupovat pořád dál, tak snad brzy 

navážeme na úspěchy předchozích dvou let.  

 Momentálně jsme v celkovém pořadí ve 

starší kategorii družstvo „A“ na 5. místě a „B“ na 

14. místě z 29 kolektivů a mladší kategorie „A“ 

na 6. místě a „B“  na 17. místě z 22.  

 Družstvo žen má za sebou také pár 

závodů, ale spíše se vždy nevedlo, pouze jednou 

dokázalo bodovat, a to 5. místem ve Výčapech, 

kde se sjelo 13 družstev žen.  Účastnily se i 

oblastního kola v Kojatíně, kde v požárním 

útoku a štafetách vybojovaly jak jinak než 4. 

místo.  

 Budeme tedy doufat, že prokletí 

prolomíme a že domů ve všech kategoriích 

budeme dovážet opět poháry.  

 

  Bulová Lucie, vedoucí mládeže. 

_______________________________________ 

 

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA OBCE RUDÍKOV 

 

 Jedenáct členů zásahové jednotky 

Rudíkov  zasahovalo v neděli 29. dubna u požáru  

lesního porostu u Balin, který způsobilo pálení 

klestí.                                                                      

Každé pálení klestí musí být předem hlášeno na 

informační středisko v Jihlavě a v těchto dnech 

je zakázáno. Stejně se týká i pálení trávy. 

 

 V zásahové jednotce proběhlo v měsíci 

 červnu školení první pomoci. Školení 

s praktickými ukázkami provedl MUDr. Daniel 

Kvapil.  

 

 Jaroslav Sedláček, velitel zásahové jednotky 

 

_______________________________________ 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

OHLÉDNUTÍ 

V sobotu 19. května bylo v sokolovně připraveno 

setkání důchodců. Od 16 hodin byl připraven 

program s občerstvením.                                                 

Potěšilo vystoupení žáků ze základní školy a 

dechová hudba Lesanka. 

Všem, kdo setkání připravili, patří poděkování. 

**** 

 V neděli 27. května ve 14 hodin se 

v obřadní síni obecního úřadu konalo tradiční  

vítání občánků.  Z Rudíkova byly starostkou 

slavnostně přivítány tyto děti: 

Vanessa Burdová, Štěpán Mutl,  Natálie 

Sedláčková, Filip Šoukal, Anna Sedláčková, 

David Číhal, Michaela Chytková, Karolína 

Mikysková, Gabriela Buršíková a Filip Jiříček. 

  

Z obce Vlčatín byly starostou Josefem 

Mejzlíkem přivítány dvě děti. 

 

Celou malou slavnost podtrhla pěkně vyzdobená 

obřadní místnost  a vystoupení dětí z mateřské a 

základní školy.  

 

   **** 

Máme za sebou prožitou pouť, která je 

v Rudíkově díky pouťovým zábavám řádně 

slavena tři dny. Letošní pouť se díky letnímu 

počasí pěkně vydařila. 

V sobotu byl také odehrán tradiční pouťový 

zápas na fotbalovém hřišti, domácí proti 

„náplavám“, kdy v letošním roce patřilo opět  

vítězství  rodákům. 
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PŘIPRAVUJEME 

 

 Kulturní komise obce připravuje pro děti 

na neděli 2. září zakončení prázdnin 

s programem a grilováním makrel.  

Program a čas bude upřesněn před akcí. 

 

 Pro děti jsou na začátek školního roku a 

podzimu plánovány  již zažité akce - Stezka 

odvahy a Drakiáda. 

_____________________________________   

 

INFORMACE 
 

Masérské a relaxační služby 

Jedná se o masáž zad, šíje a celého těla. 

Masáže budou probíhat v případě zájmu  

v budově obecního úřadu .  

Máte – li zájem, můžete se domluvit  na  

tel: 739 725 268 

Těší se na Vás Karla Červenková. 

 

Kadeřnické služby a modeláž nehtů 

Nabízí Eva Brychtová, Rudíkov č.p. 28, 

objednat se můžete na tel:732 431 498. 

 

Výkup papíru 

Výkup papíru bude probíhat na adrese Rudíkov 

č. p. 28, bližší informace podá 

Petr Brychta. 

 

Družstvo Liber 

Oznamuje vlastníkům pozemků, že po provedené 

digitalizaci je třeba provést aktualizaci 

nájemních smluv. Družstvo Liber žádá, aby se 

majitelé pozemků dostavili s aktuálním výpisem 

z katastru nemovitostí (tj. s výpisem po 

digitalizaci) do kanceláře družstva Liber.  

 

Svoz odpadu 

Esko – T oznamuje,  že v pátek  6. 7. budou 

popelnice vyvezeny. 

_______________________________________ 

 

Statistické údaje o obci ke dni  30. 5. 2012 

 

Dospělí            545 

Dospělí - muži          277 

Dospělí- ženy   268 

 

Děti (15-18 let)  23 

Děti (15-18let)chlapci 9 

Děti (15-18let)dívky  14 

--------------------------------------------------- 

Děti (do 15let)   103 

Děti (do 15let)chlapci             58 

Děti (do 15 let) dívky     45 

------------------------------------------------- 

Děti (6-7let)   12 

Děti (do 3let)           31 

 

Nejstarší obyvatel žena 94 let. 

Nejmladší obyvatel žena 24 dní. 

_______________________________________ 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Významné jubileum oslavili: 

Duben 

90 let – Dobrovolný Josef 

80 let – Robotka Josef 

60 let – Večeřa František 

 

Květen 

80 let – Voborná Božena 

80 let – Toufar František 

 

Červen 

60 let – Loskotová Zdeňka 

 

Všem jubilantům GRATULUJEME. 

 

Narození občánci: 

 

Květen 

Tereza Štveráčková, Rudíkov 230 

Lea Nekudová, Rudíkov 171 

________________________________ 

 

Kontakty: 

OBECNÍ ÚŘAD, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov 

Tel. 568 878 184, 564 406 351,mob.773 826 754 

Mob.starostka 724 193 919 

Email: ou.rudikov@rudikov.cz 
Internetová adresa: www.rudikov.cz 
______________________________________ 
 

Obrázek na titulní stranu nakreslila Adéla 

Šajbidorová, žákyně 7. ročníku  ZŠ  Rudíkov. 

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

