
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Vážení rodiče a   

přátelé  školy, 

dovolte mi, abych 

Vás seznámil 

s projektem, 

do kterého se naše základní škola od 

letošního školního roku zapojuje. 

ADOPCE NA DÁLKU je populární 

                                 způsob dobročinnosti, 

jehož podstatou je 

pravidelná finanční 

podpora dětí z 

chudých rodin 

v rozvojových 

zemích za účelem 

jejich vzdělávání a 

obživy dárci 

z vyspělých zemí. Tato podpora je obvykle 

poskytována po dobu školní docházky 

nebo do zahájení výdělečné pracovní 

činnosti.  

Naším novým „adoptivním spolužákem“ se 

stal sedmiletý indický chlapec Maria 

Kumar Dowder, který navštěvuje 2. třídu, 

rád se zapojuje do školních aktivit a chtěl 

by se stát v budoucnosti učitelem. 

V indickém státě Karnataka, kde Maria 

žije, se o lidi na vesnicích nikdo nestará a 

jsou odkázáni sami na sebe. Jsou mnohdy 

negramotní a jejich životní podmínky jsou 

velmi žalostné. Rodiče nejsou schopni 

zajistit vzdělání svých dětí, které jsou 

nuceny k práci na poli, pastvě dobytka atd. 

Dalším důvodem, proč tak málo dětí chodí 

do školy, je ten, že si rodiče nemohou 

dovolit kupovat učebnice, školní pomůcky, 

zaplatit cestu do školy… Proto se rozhodne 

spousta lidí těmto dětem pomoci. 

„Adoptivní rodiče“ = naše základní škola 

(příp. rodiče našich žáků a další 

dobrovolníci) svým příspěvkem hradí 

školné, povinnou školní výbavu a 

pomůcky. O svém adoptivním dítěti a jeho 

výsledcích při studiu se pak adoptivní 

rodina dozvídá z korespondence, která 

probíhá mezi ní a dítětem. 

Chlapce jsme vybrali za pomoci Diecézní 

katolické charity Hradec Králové. 

Minimální roční příspěvek na podporu 

vzdělání Marii je 5.000,- Kč.  

Rádi bychom s Vaší pomocí v žácích naší 

školy začali „pěstovat“ sociální cítění, aby 

pochopili, že se v našich podmínkách 

nemají vůbec špatně. Finanční prostředky 

na adopci bychom rádi získávali z výtěžků 

školních akcí (nejbližší akce nás společně 

čeká 23. prosince v rudíkovském kostele 

sv. Petra a Pavla, kde si společně 

zazpíváme vánoční koledy), případně sběru 

papíru, léčivých bylin (zde bude 

samozřejmě na žácích, zda se rozhodnou 

peníze věnovat či ne) a v neposlední řadě 

od dobrovolných dárců z řad rodičů a 

přátel školy. 

Pokud se rozhodnete i Vy přispět 

indickému chlapci na vzdělání, bude Vám 

k dispozici celoročně pokladnička ve 

vestibulu školy. 

     

  Děkujeme za podporu. 

 

 

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO 

VOLNA 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 

Sb. (Zákon o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání) vyhlašuji z organizačních a 

technických důvodů ředitelské volno pro 

žáky školy na čtvrtek 3. 1. 2013 a pátek 

4. 1. 2013. 

KERAMICKÉ KURZY PRO 

DOSPĚLÉ / příp. rodiče s dětmi 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvojov%C3%A1_zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvojov%C3%A1_zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysp%C4%9Bl%C3%A1_zem%C4%9B


 

se budou konat pravidelně 1x za 14 dní 

vždy 

ve středu od 16.00 do 18.00 hod. 

 

1. kurz bude zahájen ve středu 9. ledna 

2013. 

 

Cena celého kurzu (leden 2013 – květen 

2013) je 800,- Kč za dospělou osobu, 

200,- Kč za dítě. 

Peníze budou vybírány na 1. kurzu. 

S sebou pracovní oblečení. 

Uzávěrka přihlášek 31. 12. 2012. 

 

Přihlášky zasílejte na email 

suk.zsrudikov@seznam.cz 

(uveďte jméno a příjmení, adresu, číslo 

mobilu, email) 

 

21. školní ples se uskuteční v sobotu  

12. ledna 2013. 

Můžete se těšit na slavnostní zahájení 

v podobě předtančení žáků 9. ročníku, 

v průběhu večera se představí ještě jednou, 

a to společně s mladšími spolužáky. Bude 

pro Vás připravena bohatá malá i velká 

tombola, výborné občerstvení z divočiny a 

samozřejmě skvělá hudba skupiny 

Maraton a diskotéka v jídelně školy. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří do této 

chvíle podpořili ples darem do tomboly. 

Pokud se rozhodnou i další, předem 

děkujeme i jim. Výtěžek z celé akce je 

věnován na rozvoj materiálního fondu pro 

výuku a činnost žáků naší školy. 

V letošním roce se výtěžek také použil na 

vybudování nového herního a relaxačního 

koutku pro děti. 

Předprodej místenek pro sponzory plesu 

bude probíhat od středy 19. prosince a od 

7. ledna pro ostatní zájemce. 

 

 

ZÁPIS 

dětí do prvního ročníku ZŠ L. Svobody 

pro školní rok 2013 – 2014 

se bude konat v pátek 25. ledna 2013 

od 13 do 17 hodin ve třídách 1. stupně 

 

Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo 

dovrší do 31. srpna 2013 šestý rok svého 

věku a dosud do školy nechodí. 

 

Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 

září do konce června příslušného školního 

roku, může být přijato do školy, je-li 

přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a 

požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Žádost nutno dodat na ředitelství příslušné 

školy a u dítěte narozeného v období od 

září do konce prosince doložit 

doporučením pedagogicko – psychologické 

poradny, u dítěte narozeného od ledna do 

konce června doložit doporučením 

pedagogicko – psychologické poradny a 

odborného lékaře. 

 

Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení 

školní docházky, doloží vyjádření 

pedagogicko – psychologické poradny a 

dětského lékaře (pediatra) nebo klinického 

psychologa  

do 31. května 2013. 

 

Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou povinni 

předložit 

občanský průkaz a rodný list dítěte. 

 

Přehled školních akcí a prázdnin na 

leden, únor a březen 2013 

LEDEN 

 1. 1. – 2. 1. 2013 Vánoční  prázdniny 

 3. 1. – 4. 1. 2013 ředitelské volno 

 7. 1. 2013 rodičovské schůzky (16 – 

18 hod.) 

 12. 1. 2013 21. školní ples 

mailto:suk.zsrudikov@seznam.cz


 25. 1. 2013 zápis žáků do 1. 

ročníku  

 29. 1. 2013 artistické vystoupení 

v ZŠ 

 31. 1. 2013 pololetní vysvědčení 

ÚNOR 

 1. 2. 2013  pololetní prázdniny 

 11. 2. – 17. 2. 2013    jarní prázdniny 

    22. 2. 2013            den      

otevřených dveří 

                      recitační soutěž 

BŘEZEN 

                exkurze v JE Dukovany 

 28.3. – 29.3.2013 velikonoční prázdniny 

 

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci… 

přeji Vám všem v tomto předvánočním 

období klid a duševní pohodu, 

přeji Vám také, abyste Vánoce prožili se 

svými blízkými a setkali se 

s mnoha dobrými lidmi, všem školákům 

přeji, aby brali Vánoce ve  

spojení s prázdninami a zimními 

radovánkami jako dárek za školní 

„trápení“.  

S blížícím se koncem roku přichází pro 

všechny období hodnocení  

úspěchů a jak už to bývá, někdy i 

neúspěchů. Jedno je však pro 

všechny společné, každý si přeje, aby ten 

nový rok byl v něčem 

(třeba v osobním nebo pracovním životě, 

v oblasti zdraví 

apod.) lepší než stávající rok. 

 

S přáním krásných a klidných svátků 

vánočních a úspěšného 

vstupu  do nového roku 2013 

 

                  Mgr. Martin Suk 

 

 

 

… a pokud budete mít chuť a čas si 

v předvánočním shonu  

poslechnout a zazpívat si vánoční písně a 

koledy společně s 

žáky naší školy, neváhejte a přijďte za 

námi v poslední adventní 

neděli do rudíkovského kostela sv. Petra a 

Pavla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

V listopadu jsme pozvali do MŠ tatínky 

dětí, aby si společně hráli a stavěli. Děti 

byly moc rády, zejména chlapci. A 

vytvořili společně krásná díla. 

Divadla: do MŠ jezdí loutkové divadlo, 

můžete přijít s  dítětem od dvou let. 

Vstupné za dítě je 50 Kč. 

o 24. 1. 2013       v 10.30h.       

Veselá zima 

o 6. 2.  2013        v 8.45h.          

Krakonošův zlatý klíč 

o 18. 4. 2013   v 8.45h. O 

špinavém hastrmánkovi 

o  

5. prosince byla v MŠ „čertí školka“, děti 

byly převlečené za čertíky a zlobení bylo 

povoleno. 



Jen, když je navštívil Mikuláš, andílci a 

čerti ze základní školy, je zlobení na chvíli 

přešlo. 

6. prosince byla v MŠ besídka pro rodiče a 

veřejnost. 

Poslední týden před prázdninami budou 

mít děti „malé vánoční posezení“ 

s lidovými tradicemi, stromečkem, 

koledami a dárky.  

Děti nezapomenou ani na zvířátka a 

donesou jim do přírody nadílku v podobě 

zeleniny, plodů a ovoce. 

Dětský karneval v Rudíkově se uskuteční 

v tělocvičně ZŠ v neděli 20.ledna 2013 ve 

14 hodin. 

Moderovat bude Milan Řezníček z Hitrádia 

Vysočina.  

Hezké a pohodové Vánoce přeje J.Kafková 

a kol. zaměstnanců MŠ 

__________________________________ 

FARNOST 

Vážení spoluobčané, 

 přijměte v předvánočním čase ode 

mě upřímný pozdrav. Prožíváme advent, 

čas, kdy se připravujeme na oslavu 

narozenin našeho Spasitele. Čas společné 

radosti, těšení a lásky. 

Základní vlastností lásky je to, že touží být 

sdílená. Když jsou do sebe dva zamilovaní, 

jejich největší touhou je být co nejvíce 

spolu. Neříkají, že nemají pro sebe čas, ani 

nevidí nedostatky toho druhého. Říká se, 

že láska je slepá. 

 Bůh také miluje. Je zamilovaný do 

člověka a chce s ním sdílet svůj život. 

Proto vzal na sebe naše lidství - a to je 

pravé poselství Vánoc. Bůh nás miluje až 

příliš. Můžeme říct až „slepě“. Slavný 

malíř Rembrandt van Rijn na obraze 

Návrat marnotratného syna nakreslil otce, 

který objímá navráceného syna, jako 

slepého. Tím chtěl vyjádřit, že Bůh, 

kterého v tomto podobenství otec 

symbolizuje, nechce vidět naše hříchy, ale 

jde mu především o nás samotné. Bůh 

touží být s člověkem, pomáhat mu a 

provázet ho.   

 Jeden příběh vypráví o mnichu 

Rufínovi, který nesmírně toužil se osobně 

setkat s Bohem. Hodně se za to modlil. Po 

dlouhých modlitbách uslyšel ve svém srdci 

hlas: „Přijď za měsíc na vrchol hory a tam 

se setkáme.“ Rufín začal usilovně 

přemýšlet, co by měl při takové příležitosti 

Bohu dát. Nakonec ho napadlo, že do 

krásného velkého džbánu za každý dobrý 

skutek, modlitbu, oběť dá jeden kamínek. 

To se jistě bude Bohu líbit. Když se blížil 

čas setkání, velmi se snažil, aby džbán byl 

plný. V určený čas vyrazil s těžkým 

džbánem na dané místo. Na vrcholu však 

Boha neviděl. Začal volat: „Kde jsi, Bože? 

Ukaž se mi, prosím!“ Vrhl se na zem a 

propukl v pláč. Náhle zaslechl silný hlas: 

„Rufíne, proč se schováváš? Cos položil 

mezi nás? Odhoď ten džbán!“ Mnich 

odpověděl: „To nemohu, Bože! Vždyť 

tohle všechno jsem svou pílí a snahou 

udělal pro tebe, abys měl radost!“ Bůh mu 

na to řekl: „Rufíne, odhoď ten džbán, 

protože tě toužím obejmout. Miluji tě!“ 

 Kéž bychom se všichni znovu 

nechali naplno obejmout nekonečnou Boží 

láskou! Vždyť Bůh nás miluje takové, jací 

jsme. Před ním se nikdy nemusíme 

přetvařovat. On o nás ví všechno. 

 Přeji vám krásné, radostné Vánoce 

a do nového roku zdraví a sílu k zvládání 



všeho, co nás čeká. K tomu Vám vyprošuji 

Boží požehnání. 

                                                                                    

Václav Knotek, farář 

__________________________________ 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Vážení hasiči, vážení spoluobčané, jsme na 

konci uplynulého roku 2012 a budeme 

hodnotit  dosavadní aktivity místní 

organizace, které sdružuje přes sto členů. 

29. prosince se sejdeme v hasičce na Valné 

hromadě a uzavřeme končící rok, a dále si 

vytýčíme nové pracovní a sportovní cíle do 

nadcházejícího roku 2013. Chtěl bych zde 

poděkovat všem aktivním  členům za 

celoroční práci pro sbor a reprezentaci 

sboru na veřejnosti při kulturních, 

sportovních a samozřejmě při hasičských 

událostech. Speciální poděkování patří 

zásahové jednotce SDH Rudíkov, kterou 

zřizuje a podporuje obec Rudíkov, za 

včasné a bezpečné výjezdy k požárům. 

V letošním roce to bylo k požáru lesa u 

obce Uhřínov a dále k požáru lesního a 

travního porostu u Trnavy. 

Sportovní aktivity mládežnických a 

ženských družstev nedosáhly na 

předloňské výsledky, přesto můžeme 

s novým závodním strojem  tzv. mašinou 

dosahovat časů srovnatelných s nejlepšími 

soupeři. 

Nejbližší akcí v novém roce bude 

masopustní průvod Rudíkovem dne 2. 

února. 

Celému sboru dobrovolných hasičů  

V Rudíkově a ostatním spoluobčanům 

přejeme klidné a příjemné prožití 

vánočních svátků a pevný krok 

v nastávajícím roce 2013. 

Za SDH Rudíkov  František Kotačka, 

starosta sboru. 

__________________________________ 

 

Činnost Tělocvičné jednoty Sokol 

Rudíkov ve IV. čtvrtletí 2012 

 Ve 4. čtvrtletí se členská základna 

TJ Sokol rozrostla o 12 členů – florbalistů, 

celkem na 61 členů. Většina členů jsou 

děti, celkem 45. Polovina dětí pracuje 

v kroužku pod vedením L. Bednářové a  

ostatní tvoří dvě florbalová družstva, 

mladší žáci a starší žáci. Obě družstva 

trénují D. Lehký ml. a M. Dlouhý a 

zapojila se do soutěže župní florbalové ligy 

2012/2013. Konec soutěže je plánován na 

březen 2013 a zatím reprezentují Sokol 

skvěle. Zvláště mladší žáci mají velkou 

šanci se zúčastnit v příštím roce 

celostátního kola v Praze. 

 V posledním čtvrtletí roku byla 

dokončena oprava sokolovny, hlavně 

oprava fasády a odvodnění venkovní 

fasády. Opravy a úklid provedli 

zaměstnanci obce ve spolupráci se členy 

Sokola. 

 TJ Sokol uspořádal v listopadu  

pěší pochod do Hroznatína. Na konec roku 

je naplánován Silvestrovský pochod. Sraz 

bude v 11 hod u školy. S sebou ať si každý 

vezme špekáček na opékání. 

Ing. B. Zlevorová, starostka TJ Sokol  

__________________________________  

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ  

Vážení občané, 

je před námi konec letošního roku. 

Nekončí pro nás jen kalendářní rok, ale 



také lovecká sezona, u nás hlavně odlov 

srnčí zvěře. Pokračuje ale odlov černé, 

která je pro nás z důvodů velkých škod, 

jako zvěř neškodná. Naší prvořadou 

povinností je pečovat o zvěř v období 

nouze. Měli bychom navštěvovat 

myslivecká zařízení pravidelně a 

minimálně jedenkrát týdně. Předkládáme 

v tomto období hlavně dostatek objemného 

krmiva a snižujeme dávky jádra. Mělo by 

být naší morální povinností, abychom zvěři 

o Vánocích dopřáli klid. Z těchto důvodů 

prosíme i majitele pejsků, aby je nepouštěli 

v honitbě při jejich venčení.  

Čas je ale neúprosný a ten příští je pro nás 

myslivce velmi zásadní. Bude se provádět 

nový pronájem honiteb, budou volby 

mysliveckých sdružení, proběhne valná 

hromada Honebního společenstva. 

A právě projednávání dalšího využití bude 

zrcadlem dosavadního plnění sjednaných 

nájemních podmínek a hodnocení vztahů 

mezi myslivci, vlastníky pozemků a 

zemědělskými firmami. Ze srdce si všichni 

přejeme, aby nám to všem vycházelo.  

Snažíme se i o kulturní činnost. Bylo to i 

letos uspořádání Poslední leče. 

Návštěvnost byla jako každý rok průměrná 

a děkujeme Všem, kteří naši činnost přišli 

podpořit. 

Proto vyslovujeme poděkování sponzorům, 

kteří podpořili naši tombolu dary nebo 

svými výrobky. Jmenovitě děkujeme těmto 

firmám: Agro 2000, Agrimex, Dominant 

Rudíkov, Jatky Zezula, Kobra – hutní 

prodejna Střítež, Liber Rudíkov, Němec 

Partners, Norunex Rudíkov, Mikrop Čebín, 

Pohostinství Pažourek, Agro Trnava, obec 

Rudíkov, Sellier Bellot, Zepas Rudíkov. 

Za přípravu jídel děkujeme Bistru Rudíkov 

– Havlíček. 

Za MS Rudíkov Ing. Dobrovolný 

__________________________________ 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

OHLÉDNUTÍ 

*** Kulturní komise připravila 27. října  

2. rudíkovské ,,Mrkvobraní“. Program 

zahájilo vystoupení folklórního souboru 

Bajdyš. V průběhu celého odpoledne 

probíhal bohatý program, ochutnávka 

mrkve pokaždé jinak, výstavka ,, Co nám 

to tu vyrostlo?, vystoupení žáků základní a 

mateřské školy, ukázka lidových řemesel 

s možností nákupu.  

 

***Rudíkovská drakiáda byla uspořádána 

18. listopadu, akci pořádal kulturní výbor 

obce. Drakiáda se konala na travnatém 

hřišti za ,, Pokloňkem“.  Děti se svými 

draky soutěžily mezi sebou v nejrůznějších 

kategoriích. 

 

***Prožití první adventní neděle patřilo již 

tradičně adventnímu tvoření v základní 

škole, po kterém se začali před školou 

scházet čertíci a andílci. Po hudebním 

vystoupení dětí ze základní školy se 

uskutečnily soutěže mezi čertíky a andílky. 

Letos opět patřilo vítězství zástupcům z 

nebe. 

Na závěr proběhlo společné rozsvícení 

stromečku. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 

organizaci adventního odpoledne. 

 

***Ve středu 5. prosince patřila 

mikulášská nadílka dětem, kdy se 

v hasičské zbrojnici sešli dva Mikuláši a 

nespočet čertů. Po setmění se vydali 

navštívit a obdarovat 50 dětí. Na sladkosti 

do balíčků přispěla obec Rudíkov. 

 

***vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 

proběhlo v pátek 14. prosince. Akce byla 

organizovaná rádiem Impuls. Děti se sešly 

za budovou školy, kde obdržely balónky 

s přáním Ježíškovi. Na pokyn z rádia 



Impuls v 15:15 hodin společně všechny 

vypustily balónky s přáním Ježíškovi. 

Do akce se zapojilo 147 organizací, obcí a 

dalších institucí a bylo vypuštěno 39 385 

balónků. Loňský rekord , kdy bylo 

vypuštěno přes 100 000 balónků, nepadl, 

ale o to přece ani nešlo. Nejdůležitější 

bylo, že byla dodržena krásná tradice. 

V jedné chvíli se k nebi obrátily tisíce očí 

dětí i jejich rodičů, tisíce očí mnoha lidí. 

Všichni měli v těch očích přání nejen 

dárků od Ježíška, ale především přání 

klidu, spokojenosti a lidské solidarity. 

 

Všechny společenské akce byly zajištěny 

díky kulturnímu výboru a spolupráci 

mnoha dobrovolníků. Děkujeme všem, kteří 

ochotně pomáhali. 

__________________________________

____ 

 

PŘIPRAVUJEME 

 

*** V sobotu 5. ledna nás navštíví 

koledníci Tříkrálové sbírky, kteří nám 

budou vinšovat štěstí, zdraví a dlouhá léta. 

Máme možnost finančně přispět na projekt 

Charity. 

 

*** V sobotu 12. ledna se koná tradiční 

školní ples v budově školy. Hraje hudební 

skupina Maraton. 

 

Akce v Klubu 9 

***   V sobotu 22. 12. pořádá Klub 9 

taneční zábavu se skupinou Acheron. 

***      V sobotu 29. 12. Vás zve Klub 9 na 

předsilvestrovský tatarák. 

*** V sobotu 9. 2. pořádá Klub 9 tradiční 

ples v sokolovně v Rudíkově. Hraje 

hudební skupina Los Valos.  

Předprodej vstupenek bude probíhat od 

ledna, vždy od 18:00 hod. v Klubu 9. 

 

*** Jako každý rok budou v sokolovně 

sehrána divadelní představení ochotníků. 

Termín a čas bude upřesněn. 

 

*** V únoru budeme moci vychutnat 

zabíjačkové dobroty, které připravíme se 

Sborem dobrovolných hasičů. 

__________________________________ 

 

DOVOLENÁ O VÁNOCÍCH 

Obecní úřad 

Čtvrtek 27. 12. 

Pátek    28. 12. 

Pondělí 31. 12.  

 

MUDr. Daniel Kvapil 

bude čerpat dovolenou od 27. 12. do 31.12. 

2012. 

 

MUDr. Milan Bušek  

Bude ordinovat pouze v uvedených dnech. 

Čtvrtek 27. 12. od 7 do 10 hod. 

Pátek  28. 12. od 7 do 10 hod. 

Pondělí    31.    12.    od   7    do    10   hod. 

__________________________________ 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Významné jubileum oslavili: 

Říjen 

 60 let - Smejkalová Helena 

 

Listopad 

75 let – Večeřová Františka 

70 let – Mejzlíková Ludmila 

65 let – Saláková Zdeňka 

60 let – Kratochvílová Miluše 

 

Prosinec 

60 let – Makeš Milan 

 

Narození občánci: 

 

Říjen 

Zuzana Součková 

__________________________________ 

 

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  

Veronika Vostalová, žákyně 7. ročníku ZŠ 


