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Vážení spoluobčané,
podzimní chladné dny rychle vystřídaly 
příjemné teplé léto a nastal čas podzimu.
Potěšením je nám sklizeň úrody a starostí 
příprava na nastávající zimu.  
V naší obci proběhla během letního období 
řada událostí a akcí pořádaných obcí a našimi 
spolky. Společně se zaměstnanci obce se nám 
podařilo mnoho práce.

V srpnu jsme dokončili s kameníky
z Trnavy pod vedením Josefa Mejzlíka stavbu 
Židárny, která dostala pěknou a  hlavně funkční 
podobu. Zbývá dokončit objednané zábradlí a 
osvětlení, zjara dojde k osetí a osázení. Stavba 
bude zkolaudována a bude sloužit nám všem.

V září byla opravena hřbitovní zeď, která 
se místy již zcela rozpadala a hrozilo poškození 
pomníků. 

Povodí Moravy zčásti vypořádalo 
připomínky ke kolaudaci úpravy potoka v obci a 
stavba byla Povodím Moravy zkolaudována. 

Dokončili jsme práce na opravě bývalých 
kabin, které budou sloužit jako sklady pro školku 
s využitím sociálního zařízení. Oprava byla 
finančně podpořena z Kraje Vysočina a místnosti 
budou sloužit i k příležitostnému setkávání 
v rámci společného plánování v obci. Jedná se o 
akci v rámci programu Místní agenda 
21(společné plánování), do kterého jsme se 
zapojili. Prostory budou také sloužit v návaznosti 
na projekt úpravy zázemí  za školou.                  

Na projekt víceúčelového sportoviště 
s doplněním herních prvků pro školku, s
vybudování běžeckého oválu,  hřiště pro atletiku
a opravu komunikace nám byla tento týden 
přidělena dotace z ROP ve výši   6 mil.

Budování kanalizace u bytovky 
pokračovalo v měsíci červenci a srpnu, zahájili 
jsme i práce na kanalizaci pod obcí.  Práce byly 
přerušeny z důvodu vyjednávání o jiném  
financování akce v souvislosti ze získanou dotací 
z Operačního programu životní prostředí na 
dostavbu a rekonstrukci všech plánovaných 
kanalizačních stok v obci. 

Nové plynové topení a kotelna v základní 
škole budou zrekonstruovány v příštím roce, 
protože se ve výběrovém řízení v červenci
nepodařilo vybrat dodavatele. V září bylo 
vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení. 

Přes všechna jednání a úsilí jsme 
nezískali z Městského úřadu a Kraje Vysočina 
povolení k navrženému umístění nové ČOV za 
krajskou komunikaci, proto musíme přepracovat 
návrh územního plánu. Nová ČOV musí být 
umístěna ve stávajícím areálu kořenové čistírny.

V novém návrhu územního plánu  budou  
zapracovány i podané připomínky a návrh bude 
znovu projednán. Věřím, že již nenastanou žádné 
nové okolnosti, které by zabránily hladkému 
průběhu, abychom mohli zadat zástavbovou 
územní studii na nově vznikající stavební  obecní 
lokalitu a začala příprava nových stavebních míst
pro zájemce z naší obce a okolí. 

Probíhají jednání ohledně projektu 
rozšíření krajské komunikace a Kraj Vysočina 
má vybraného dodavatele na studii opravy 
komunikace průtahem obcí. Na úsek od 
křižovatky u prodejny Střed na Hroznatín 
připravuje Kraj Vysočina na příští rok stavební 
povolení a realizaci. 

V souvislosti s opravou silnice přes obec 
bude upraven projekt na chodník od sokolovny 
k orlovně a bude znovu požádáno o peníze -  je
již vyhlášena výzva. Pokud by opětovně nebyly 
přiznány peníze z důvodu námi nesplnitelných 
technických požadavků, budou na chodník 
v příštím roce vyčleněny peníze z obecního 
rozpočtu.  

Obci Rudíkov se podařilo vysoutěžit od 
Krajské správy a údržby silnic traktor ZETOR 
7011. V rámci prodloužení nájemní smlouvy s
KSUS na manipulační plochu bylo dojednáno 
společné užívání plochy s obcí i s možností 
parkování.
 V srpnu proběhla instalace zabezpečovacího 
zařízení do základní školy. Akce byla finančně 
podpořena Krajem vysočina
Během léta jsme připravili k podání žádosti o 
dotaci tři projekty: 
*ošetření stromů a úpravu zeleně v obci -         
*projekt na rekonstrukci vodní nádrže na návsi  
*projekt na zateplení obecního úřadu s výměnou 
oken. 
Byla zahájena příprava projektu na zateplení 
Orlovny, na kterou vypovědělo občanské 
sdružení Samozvaná kuželkářská společnost
nájemní smlouvu. Obec bude hledat možnosti
nového využití prostor v orlovně. 
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Probíhá příprava projektu na zřízení nové třídy 
pro Mateřskou školku v budově školy. 
O nové třídě se uvažuje v souvislosti 
s výhledem narozených dětí, kterých přibývá.

Přeji Vám všem pěkné podzimní dny.
         Jana Nožičková, starostka

_______________________________________
Správa úložišť radioaktivního odpadu podala 
i přes svoje letité sliby o nezahájení prací bez 
souhlasu obcí žádost o stanovení 
průzkumného území vybudování úložiště 
radioaktivního odpadu. V naší obci se jedná o 
oblast Heradky a území k Náramči a Hodovu.

Za provedené průzkumné práce, které 
rozdělili do etap jsou sice nabízeny obcím  
finanční kompenzace, ale nejsou nastaveny 
jasná pravidla celého procesu, nejsou 
podávány úplné a pravdivé informace a obce 
nemají žádnou právní záruku, že se mohou 
k průběhu průzkumů a umístění úložiště 
postavit a v případě nastalých skutečností 
sami rozhodovat, případně celou budoucí 
stavbu odmítnout.  
Jedinou možností obcím, které nesouhlasí 
s postupem a s vybudováním úložiště je ze 
strany SÚRAO nabídnuto odvolací řízení. 
Obce, která mají referenda jsou povinni
učinit všechny kroky k zabránění vybudování 
hlubinného úložiště. 
Obec Rudíkov podá odvolání po obdržení 
oznámení z Ministerstva životního prostředí.   

SOUHRN USNESENÍ 
ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RUDÍKOV KONANÉHO DNE 3. 7. 2013 VE 
20:00 HOD. V RESTAURACI U KOMÍNKŮ
----------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje:

 zapisovatelku Martinu Smieškovou a 
ověřovatele zápisu Ivanu Jašovou a Mgr. 
Martina Suka.
 kupní smlouvu o koupi pozemku v k.ú. 
Rudíkov  p.č. 1710/34, 1710/35 a 1711/2 s
Jindřiškou a Janem Kotačkovými, bytem 
Rudíkov č.p.  33 za cenu 100,- Kč/m2.
 kupní smlouvu o koupi pozemku v k.ú. 
Rudíkov p.č. 1723/4, 1724/1, 1724/2, 1727/4, 
1727/5 a 1727/6 s Libuší a Jiřím Dvořákovými, 
bytem Rudíkov č.p. 67 za cenu 100,- Kč/m2.
 kupní smlouvu o  koupi pozemku v k.ú. 
Rudíkov p.č. 1693, 1694 a 1692 s paní Marií 
Oulehlovou a Františkou Dobrovolnou, Rudíkov  
č.p. 118 za cenu 100,- Kč/m2.
 zpracování znaleckého posudku na zeleň 
v obci (hřbitov, okolí kostela a hřiště).
 rozpočtové opatření č. 2.

Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí:

 se záměrem zateplení obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí:

 průběh výběrového řízení na,,Výměnu zdroje 
tepla v ZŠ“.

 zadání projektové dokumentace ČOV.

SOUHRN USNESENÍ
Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RUDÍKOV KONANÉHO DNE 12. 7. 2013 V
18:30 HOD.  V KLUBU 9

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje:

 zapisovatelku Martinu Smieškovou a 
ověřovatele zápisu Ivanu Jašovou a Josefa 
Chybu.
 doplnění programu: a) Smlouva o zřízení 
věcného břemene s E.ON a b) Smlouva o 
výpůjčce kontejnerů od EKO-KOM.
 rozhodnutí hodnotící komise o vyloučení 
z účasti v zadávacím řízení firmy: VESAS s.r.o. 
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Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, K-Top, 
s.r.o. Vrchlického 796/79, 674 01 Třebíč, BCR, 
s.r.o. Rudíkov 61, 675 05 Rudíkov, EVČ s.r.o. 
Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice. 
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON 
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice.
 smlouvu o výpůjčce kontejnerů s EKO-
KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.

SOUHRN USNESENÍ
Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RUDÍKOV KONANÉHO DNE 5.9. 2013 V 
19:30 HOD.  HOSTINCI U PAŽOURKŮ

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje:

 zapisovatelku Martinu Smieškovou a 
ověřovatele zápisu Františka Kotačku a Ing. 
Zdeňka Benata. Bez připomínek.
 doplnění programu o bod a) Kupní smlouva 
– traktor a bod b) Smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.
 ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.3.2005 
na budovu orlovny č. p. 95 dohodou k 30.9.2013.
 ukončení nájemní smlouvy s paní 
Vladimírou Pacalovou uzavřené dne 1.12.2003 
na prostory ordinace lékaře za účelem 
provozování pedikúry dohodou k 30.9.2013 a 
nabízí dále prostory k pronájmu.
 ukončení nájemní smlouvy s paní Oldřiškou 
Čechovou uzavřené dne 15.9.2008 na prostory 
ordinace lékaře za účelem provozování 
kosmetiky dohodou k 30.9.2013 a nabízí dále 
prostory k pronájmu. 
 dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu majetku 
kanalizace uzavřené v VODOVODY a 
KANALIZACE svazek obcí, Kubišova 1172, 
Třebíč, zastoupený Ing. Karlem Nedvěvickým 
dne 15.8.2007.
 dodatek č. 2 ke smlouvě o vkladu majetku 
kanalizace uzavřené s VODOVODY a 
KANALIZACE svazek obcí, , Kubišova 1172, 
Třebíč, zastoupený Ing. Karlem Nedvěvickým 
dne 2.1.2009.
 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení 
na akci „Výměna zdroje tepla v ZŠ L. Svobody 
Rudíkov“.

 pokyny pro zpracování nového návrhu 
Územního plánu Rudíkov dle § 51 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
včetně zákona č. 350/2012 Sb. ( čj. ORÚP 
41405/13 – SPIS 3545/2011/FS) 
 kupní smlouvu s Krajskou správou a údržbou 
silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, 
IČO 00090450. Předmětem smlouvy je prodej 
kolového traktoru, inv.č. 3531172700 za kupní 
cenu 120 300,- Kč. Zastupitelstvo obce Rudíkov 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 
 smlouvu o o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gernstnera 2151/6, 
37049 České Budějovice na zatížení pozemku
p.č. 1777 v k.ú. Rudíkov za úplatu 2000,- Kč a 
pověřuje starostku podpisem. 
 rozpočtové opatření č. 3.

Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí:

 se záměrem odkoupit zařízení pořízená 
nájemcem během nájmu budovy, kdy cena za 
jednotlivá zařízení bude schválena
zastupitelstvem obce po předložení nabídky na 
jednotlivá zařízení. 
 s prodloužením nájemní smlouvy na 
pozemek p. č. 268/1 Krajskou správou a údržbou 
silnic Vysočiny, Kosovská 16, Jihlava 586 01, od 
1. 9. 2013 do 1. 9. 2014 za cenu 3000,- Kč ročně 
za účelem umístění skládky a zařízení, kdy 
pronajatá plocha bude zmenšena a druhá část 
bude využita k uskladnění materiálu a zařízení 
obcí Rudíkov. 
 se záměrem nabytí do vlastnictví pozemek 
p.č. 104/1 a p.č. 105/2 z vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu a pověřuje starostku jednáním. 

Zastupitelstvo obce Rudíkov ukládá:

 určenému zastupiteli, starostce obce Janě 
Nožičkové, informovat pořizovatele Územního 
plánu Rudíkov, Městský úřad Třebíč, Oddělení 
Úřad územního plánování, o rozhodnutí 
zastupitelstva ve věci schválení Pokynů pro 
zpracování nového návrhu Územního plánu 
Rudíkov. 



4

Zastupitelstvo obce Rudíkov neschvaluje:

 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o právu 
k provedení stavby mezi obcí Rudíkov a 
Bohuslavem Hladkým, Rudíkov 267 podepsané 
dne 7.4.2009 a požaduje dodržet stanovisko 
stavební komise a dodržení postupu stavby dle 
platného stavebního povolení. 

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí:

 vyhodnocení výsledků projednání návrhu 
Územního plánu Rudíkov dle § 51 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
včetně zákona č. 350/2012 Sb. ( čj. ORÚP 
39179/13 – SPIS 3545/2011/FS). 
 zprávu z finančního výboru.
 měsíční hospodaření obce. 
____________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Začal nám nový školní rok 2013/2014…
… ale i o prázdninách se ve škole pracovalo a 
podařilo se nám společně s Obecním úřadem 
Rudíkov za pomoci získané dotace od Kraje 
Vysočina vybavit školu kvalitním 
zabezpečovacím zařízením napojeným na pult 
centralizované ochrany a s možností uzamykání 
školy přes dopoledne, kdy probíhá vyučování. 
Škola je tedy nově uzamčena od 8.00 do 10.15. a 
pak od 13.00 hod. Ke vstupu do budovy jsou 
v době uzamčení k dispozici zvonky umístěné u 
levého vstupu.
O prázdninách jsme ve škole také vymalovali 
vestibul, prostor našeho společného setkávání, a 
opatřili ho novými nástěnkami.
Ve dnech 9. – 13. července se 2 družstva našich 
florbalistů zúčastnila mezinárodního 
florbalového turnaje Prague Games v Praze. 
Konkurence 321 družstev z celého světa byla 
opravdu veliká, ale naši chlapci se nedali 
zastrašit a obě družstva postoupila ze základní 
skupiny. V dalších soubojích již narazila na lepší 
soupeře, ale přesto všichni hodnotili turnaj jako 
velice přínosný zdroj zážitků a hlavně 
florbalových zkušeností. 

První den nového školního roku byl slavnostní 
nejenom pro 11 nových prvňáčků a jejich rodiče, 

ale v odpoledních hodinách i pro širokou 
veřejnost, která společně s námi a MUDr. 
Kateřinou Cajthamlovou slavnostně ukončila 
projekt „Rudíkov jí a žije zdravěji“, který 
v naší škole probíhal od dubna letošního roku a 
jehož hlavním výsledkem je nově 
zrekonstruovaná jídelna školy.

Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje ZŠ L. 
Svobody 127 žáků (56 dívek, 71 chlapců) 
z těchto obcí: Vlčatín (10), Trnava (5), Hroznatín 
(11), Horní Heřmanice (11), Batouchovice (2), 
Oslavička (3), Přeckov (11), Bochovice (5), 
Nový Telečkov (8), Rudíkov (58), Nárameč (1), 
Pocoucov (2).

Nabídka kroužků

V letošním školním roce se nám společně 
s učiteli i dobrovolníky z řad veřejnosti podařilo 
nabídnout žákům rekordní počet 22 kroužků, 
které odpovídají možnostem školy a jejich 
nabídka je dostatečně pestrá, aby si každé dítě 
mohlo vybrat. Chceme společnými silami dětem 
dopřát najít si čas na smysluplný odpočinek, 
který by jim přinesl pocit radosti a úspěchu:

hra na kytaru (2x), florbal (8x), hry v přírodě, 
konverzace z angličtiny (2x), hra na flétnu, 
zajímavá matematika, keramika, příprava na 
přijímací zkoušky z M a Čj pro 9. ročník, 
historicko – turistický kroužek, hip hop pro 
začátečníky, chemicko – biologický kroužek, 
náprava specifických poruch učení.

20. září byly uzavřeny závazné přihlášky, 
odevzdalo je celkem 93 žáků, kteří měli zájem o 
návštěvu kroužku. V letošním školním roce je 
žákům školy otevřeno celkem 14 kroužků (z 22 
nabízených), do kterých se přihlásilo více jak 8 
zájemců.

Komunitní škola Rudíkov, o.s.

KŠ Rudíkov otevírá pro letošní rok 2 
z celkového počtu 8 nabízených kurzů – bytové 
dekorace a keramika pro rodiče s dětmi.
V současné době se nám hlásí ještě dodateční 
zájemci o kurz angličtiny pro začátečníky, proto 
uvažujeme o jeho otevření cca od listopadu 
2013.
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Komunitní škola je vzdělávací instituce, která 
nabízí možnost celoživotního učení komunitě 
(dětem, rodičům, veřejnosti) a reaguje na její 
potřeby a zájmy. Je jedním z článků vzdělávání
v obcích, zdrojem informací i celkové osvěty pro 
komunitu obyvatel a okolí na venkově. 

Komunitní škola je otevřená další činnosti a 
budou průběžně nabízeny různé aktivity a 
možnost dalšího vzdělávání. 

Pálavské dráče 2013

Mistrovství ČR dračích lodí školních posádek 
27.9.2013 –Pasohlávky.

Dne 27 .9. 2013  se  zúčastnili  žáci 
druhého stupně závodů dračích lodí na 
Novomlýnské nádrži.  V kategorii základních 
škol bylo přihlášeno osm družstev.  Dvě družstva 
byla z naší školy. 

Družstva  „VODNÍCI“  a  „PLAVCI“. Naši žáci 
se s touto aktivitou setkali poprvé, některá 
družstva se již pravidelně zúčastňují závodů 
dračích lodí. I když jsme nebyli favority, tak 
jsme nastoupili do závodů s velkým nadšením. 
Mladší kategorie „VODNÍCI“ byli celkově 5. 
Starší „PLAVCI“ s velkým překvapením všech 
si vybojovali první místo – „ZLATO“.

Žákům se akce velmi líbila a těší se na příští rok.

Školní akce v říjnu, listopadu a prosinci:

Říjen 2013
začátek práce v zájmových kroužcích
7. 10. Plenární zasedání rodičů – 16.00 hod., 
jídelna
9. 10. – divadlo Pasáž Třebíč (1. – 4. roč.)
18. 10. – divadlo Pasáž Třebíč (5. – 9. roč.)
23. 10. Den otevřených dveří
23. 10. Beseda o drogách (9. ročník)
24., 25. 10. Okresní kolo stolního tenisu
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

Listopad 2013
15. 11. Exkurze do teplárny v Třebíči (7. – 9. 
ročník)
18. 11. Rodičovské schůzky – 16.00 – 18.00 hod.
20. 11. Poznávejme zvířata, tělocvična, 

9. 15 hod.-akce přístupná i pro veřejnost – 35,-
Kč/os.
26. 11. Beseda Energie pro budoucnost   (6. – 9. 
ročník)

Prosinec 2013
1. 12. Adventní tvoření
5. 12. Čertovský den
9. 12. Beseda se spisovatelkou Petrou 
Dvořákovou (celá škola)
19. 12. Vánoční turnaj ve florbale
20. 12. Vánoční zpívání ve vestibulu školy
21. 12. - 5. 1. Vánoční prázdniny
Další aktuální akce najdete na našich webových 
stránkách www.zsrudikov.cz

Pozvánka na závěr…
14. 10. od 8.15 hod. na travnaté ploše za školou 
– Seiferos – nejucelenější sbírka dravců a sov 
(35 ks) v ČR – výjimečné letecké schopnosti 
dravců s ukázkami imitace lovu, výklad o životě 
dravců…
Zveme zájemce i z řad široké veřejnosti…
Vstupné 50,- Kč.

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců                   
ZŠ L. Svobody

__________________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 Ve školním roce 2013 / 2014 navštěvuje 
mateřinku 53 dětí. Z toho 22 dětí půjde v zimě 
k zápisu do 1. třídy ZŠ.

 Všechny děti poslední rok před vstupem do 
1. třídy ZŠ budou mít opět zařazenou do 
vzdělávání i výuku angličtiny, pravidelnou 
průpravu pro psaní a čtení  (grafomotoriku) 
metodou Dobrého startu a program rozvoje 
předmatematických představ.

 Dopoledne probíhá ve třídách výchovně 
vzdělávací program, odpoledne se mohou děti 
účastnit vzdělávacích (angličtina, matematické 
představy) i zájmových činností (žížalky, 
píšťalky a skřítkování – pozorování přírody, hry 
a jednoduché pokusy). 
Mohou si domluvit  nápravu vadné výslovnosti 
hlásek  u Mgr. Marečkové.
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 Do Vánoc čeká děti několik akcí. Navštíví 
chovatele ptáků, knihovnu, pojedeme na muzikál 
do Třebíče, bude podzimní tvoření 
s přírodninami, pozveme tatínky a budeme 
vyrábět krmítka pro ptáky, připravíme čertí 
školku, besídku k Mikuláši s nadílkou, vánoční 
posezení s koledou a postaráme se o vánoční 
nadílku pro zvířata v lese.  
 Od října bude ve třídě Berušek miniškolka 
pro nepřijaté děti s rodiči.

Po hezkém létě i hezký podzim všem přeje                           
J. Kafková a kol. učitelek MŠ

__________________________________

FARNOST

Vážení spoluobčané,

V září jsme si připomněli 400. výročí 
Bible kralické, která byla tištěna v nedalekých 
Kralicích. 

Bible je nejrozšířenější knihou na světě a 
je možné říct, že je to takový dopis Boha 
člověku. Není vždy snadné jí rozumět, ale její 
základní zvěstí je, že Bůh má každého člověka 
rád. Mnohé biblické příběhy nám přibližují Boží 
jednání s člověkem, jak Bůh člověka vede 
a vychovává. Bible je také knihou, v níž můžeme 
nacházet to, co je pro nás lidi podstatné – smysl 
života.

Dnes je v mnoha časopisech, filmech, 
reklamách nabízen „recept“ pro šťastný život. 
Ale ti, kdo se jím řídí, jsou skutečně spokojeni a 
šťastni?

Bible, jako slovo od Boha, nám ukazuje 
opravdový recept na opravdový šťastný život. 
Zkusme ji vzít někdy do ruky a začíst se do ní, 
třeba prvně jen jako do zajímavé knihy. Začněme 
od Lukášova evangelia, kde jsou ty nejkrásnější 
texty o Boží lásce a Božím milosrdenství. A 
když bibli začneme pravidelně číst, potom ji 
třeba začneme chápat i hlouběji. Dnes se hlavně 
hledí na vnější krásu člověka, a je mnoho 
návodů, jak jí dosáhnout. 

Zkusme hledat v Bibli ten důležitější 
recept - na vnitřní krásu člověka, na krásu jeho 
srdce. Boží slovo má moc zušlechťovat lidská 
srdce.

Žehná vám – ve vašich radostech i 
starostech - Václav Knotek, farář

_____________________________________

MLADÍ HASIČI

S podzimem se blíží konec sezony a ten 
nám zrovna dvakrát zatím nevychází. Starší žáci 
mají smůlu a většinou se něco nepovede a mají 
tak v konečném celkovém pořadí zatím 17. 
místo. Bohužel je to jedna z těch horších sezon. 

Mladší žáci zase velice kolísají nahoru a dolů. 
Z toho se pokazí úplně všechno a nebo to 
vyjde… V Budíkovicích 7.9.2013 se umístili na 
krásném 6. místě s časem 18:15s a ve Starči 
15.9.2013 bohužel až na 8. místě s nádherným 
časem 17:29s. 

Předposlední závody okresní ligy mladých 
hasičů se konaly u nás v Rudíkově. V kategorii 
mladších žáků vyhrálo družstvo z Výčap, časem 
17:95s. Mladší žáci z Rudíkova se umístili až na 
14. místě s časem 27:87s. Kategorii starších žáků 
ovládlo družstvo z Markvartic s časem 15:22s. 
Rudíkovští starší žáci byli na krásném 6. místě 
s časem 17:41s.

V celkovém umístění okresní ligy mladých 
hasičů se družstvo mladších žáků umístilo na 13.
místě s počtem 27 bodů. Starší žáci se umístili na 
místě 11. s celkovým počtem 26 bodů. 

Ženy letos mají docela úspěšnou sezonu, kde si 
vylepšily rekord už třikrát a prozatím skončily na 
čase 18:06s (LP 17:98s), se kterým vyhrály
závod ve Hvězdoňovicích. Na závodech 
v Rudíkově se naše ženy umístily na 7. místě 
s časem 23:30s. 

Stejně jako loni se ženy zúčastnily závodu O 
kojatskou babu, kde se závodí v převlecích. Loni 
jsme si vyhrály s kostýmy mrkví a letos zase 
s jeptiškami. Moc děkujeme paní Lehké, která 
nám velice pomohla a ušila celé masky. 

                                                                                                         
Kolektiv mladých hasičů



7

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

S podzimním sychravým počasím přichází  topná  
sezona.  Připomínám  všem  majitelům 
nemovitostí provést pravidelné čištění komínů a 
kontrolu nebo případné revize na všech topných 
zařízeních  ve svých  domech.  Předejdete  tím 
pak   zbytečným  starostem v zimě, kdy už  kotle  
musí topit  na plný výkon.  Meteorologové  letos  
předpovídají   tuhou a dlouhou zimu.   

  Na konci prázdnin hasiči již   tradičně pořádali 
na návsi  taneční zábavu  LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI,  tentokrát s kapelou 
z Velkomeziříčska  START 02.   I přes nižší  
návštěvu se akce  vydařila , a určitě  kapelu  opět   
v Rudíkově  ještě  uslyšíme.

Další  významnou  akcí byly víkendové 
soutěže v požárním útoku.   V sobotu 21. 9. jsme 
pořádali soutěž mladých hasičů třebíčské okresní 
ligy. O den později jsme uspořádali pro dospělé 
2. ročník v požárním útoku  O pohár obce  
Rudíkov.                                                          
V sobotu  dorazilo do Rudíkova 34 
mládežnických  družstev  rozdělených do dvou 
věkových kategorií.                                                         
V neděli soutěžilo celkem 21 družstev ,  jak 
mužských a  ženských, tak i smíšených.  Celkové  
výsledky   jsou v příloze  zpravodaje.  Jménem  
sboru  bych chtěl tímto poděkovat všem 
sponzorům, bez jejich podpory  bychom  se 
v tomto sportu neobešli.                                                     

Než  nastoupí  zima,  musíme  připravit  
techniku  na zimní  provoz, abychom byli 
připravení zasáhnout a  pomoci.     Klidné  
podzimní  dny   Vám  přeje  za všechny  hasiče 

                       František  Kotačka , starosta

_____________________________________

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL

Po letní přestávce Sokol Rudíkov opět 
rozjíždísvojičinnost.                                              

Cvičení pro ženy začne od října pod 
vedením Mgr. Evy Kružíkové a Mgr. Soni 
Chládkové.                                                    
V pondělí od 19 – 20 hodin bude aerobik 
s posilováním, ve středu od 19 – 20 hodin 
cvičení Pilates.

Od října bude pokračovat kroužek dětí 
pod vedením Lucie Bednářové.

Úspěšní florbalisté se o prázdninách ve 
spolupráci se školou zúčastnili mezinárodního 
turnaje Prague Games v Praze. Od října už pilně 
trénují pod vedením Drahoše Lehkého a 
Michaela Dlouhého a chystají se na novou 
sezonu Župní florbalové ligy 2013/2014. 
Potěšující je, že se k chlapcům přidala i děvčata, 
která pod vedením Veroniky Šulové rozjíždějí 
pravidelné tréninky a také se přidali Ti nejmenší.

V přespolním běhu nás  přes léto úspěšně 
reprezentoval Ing. Pavel Kratochvíl.

                                                                                
Za TJ Sokol Ing. Bohuslava Zlevorová, starostka 
_________________________________

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 

     V září nám začíná podzim a s ním hlavní
lovecká sezona. Začíná odlov naší nejhojnější 
spárkaté zvěře, a to samičí a srnčat. Máme 
naplánované i naháňky na černou a to 
v termínech 12. a 26. října v okolí Rudíkova. Z 
těchto důvodů prosíme občany, aby dávali pozor 
v lesích v okolí naší obce.                                    

V letních měsících  se členové našeho 
sdružení věnovali hlavně odstřelu srnců a 
brigádnické činnosti. Byly natřeny voliéry pro 
bažanty, obnoveny zásypy pro bažanty, 
přestříkány pachové ohradníky a proběhl sběr 
kamene.

    V neděli 1. září  se naše MS zúčastnilo 
Rozloučení s prázdninami, které pořádala  
kulturní komise naší obce na návsi. U pěti 
stanovišť děti hádaly plemena psů, trofeje, 
předvedly znalost stromů a střelbu ze 
vzduchovek.                                                       

Členové si zopakovali střelbu 
z brokových a kulových zbraní na střelnici 
v Nových Syrovicích a budou i proškoleni 
z bezpečnosti zacházení se zbraní.  Přeji všem 
„Lovuzdar“        

                                                                                              
Za MS Rudíkov Ing. Jaromír Dobrovolný 
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

OHLÉDNUTÍ

Rozloučení s prázdninami

V sobotu 1. září proběhlo Rozloučení 
s prázdninami.  Pro děti byly připraveny ve 
spolupráci s Mysliveckým sdružením soutěže a 
zábavné atrakce, z Mikroreginu Horácko byly 
půjčeny koloběžky a stany. Vydařenou akci jsme 
si všichni užili.
Akci finančně podpořil Kraj Vysočina.

Mrkvobraní aneb I.rudíkovské trhy

Kulturní komise obce Rudíkov uspořádala 
v neděli 29. 9. 2013 MRKVOBRANÍ I. 
RUDÍKOVSKÉ TRHY. Proběhl prodej a 
prezentace originálních výrobků a pochoutek.
Akci finančně podpořil Kraj Vysočina v rámci 
Místní agendy 21.

PŘIPRAVUJEME

Rudíkovská stezka odvahy

Kulturní výbor a mládež připraví pro děti na 
sobtoní večer 12. října stezku odvahy na téma ,, 
Památné kameny“ v Rudíkově.

Drakiáda

Koncem měsíce října bude uspořádána drakiáda. 
Bližší informace budou uveřejněny, hlavně aby 
nám foukalo.

Výlov rybníku Heradka

Rybářské sdružení Rudíkov provede 19. října 
výlov kapříků z rybníku Heradka. Malé 
občerstvení zajištěno.

Poslední leč

Myslivecké sdružení Rudíkov bude pořádat            
23. listopadu v sokolovně tradiční Poslední leč. 

DROBNÉ INFORMACE

E – AUKCE
       Na obecním úřadě je možnost získat bližší 
informace nebo se zaregistrovat v E - AUKCI.   

E -AUKCE je forma výběrového řízení cen 
dodávek elektrické energie a plynu.                          
E- Aukce probíhá v rámci Mikroregionu 
Horácko a obce.
Pro účast k registraci je potřeba, aby si zájemci s 
sebou přinesli poslední vyúčtování faktury za 
elektřinu  a plyn, případně kopii smlouvy. 
Informace budou poskytovány v pondělí             
7.10. 2013 od 13:00 do 17:00 hodin na obecním 
úřadě.. E-AUKCE o nejvýhodnějšího 
poskytovatele elektřiny a plynu proběhne         
10. 10. 2013.

Svoz odpadu
 Od pátku 4. října zahájilo ESKO T v naší obci 
zimní  svoz odpadu, popelnice budou vyváženy
již každý týden.

Velkoobjemový kontejner
Od čtvrtka  3. Října do pondělí 7. října bude 
v naší obci na parkovišti naproti prodejně Střed 
přistaven velkoobjemový kontejner na objemný 
směsný odpad. Do kontejneru je možné uložit 
objemný odpad z domácnosti, koberce, nábytek, 
suť. Kontejner na bioodpad (lupení a trávu) je 
přistaven trvale u hřbitova a u hasičky.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu je naplánován na 19.
10. 2013, sběr bude probíhat na dvoře obecního 
úřadu od 8 do 10 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013.

Ořez dřevin
         E.ON upozorňuje vlastníky nemovitostí a 
pozemků na ořez popřípadě odstranění dřevin 
ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízení 
distribuční soustavy. Odstranění a ořez dřevin, 
prosíme, proveďte v termínu do konce tohoto 
roku. Pokud vlastník nemovitosti neodstraní 
stromoví nebo neprovede ořez dřevin, vstoupí 
zaměstnanci E.ON na dotčené pozemky a 
provedou nezbytné zásahy do dřevin. Seznam 
pozemků připravených k ořezu je na obecním 
úřadě.
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Bezpečnost v obci
Na základě oznámení dochází ke zvýšeným 
krádežím na hřbitově, bude posíleno hlídání 
hřbitova i v denních hodinách . Prosíme o 
nahlášení podezřelých osob na hřbitově na obci 
nebo na bezpečnostní službu tel. č. 725065788

Pronájem prostor pro kosmetiku, pedikúru a 
masáže
Na obecním úřadě jsou volné prostory k 
provozování kosmetiky, pedikúry a masáží. 
Bližší informace získáte na obecním úřadě.

Kamenné památky na třebíčsku.
Na obecním úřadě Rudíkov je k prodeji knížka 
od Emanuela Nožičky: Kamenné památky na 
třebíčsku. Cena: 240,- Kč. Zároveň nás pan 
Nožička prosí  o pomoc a informace o umístění 
kamene na obrázku.  Měl by se nacházet na 
katastru Rudíkova u pěšiny na pravé straně 
silnice, jdeme li k Rudíkovu. Na balvanu je 
umístěn kříž o rozměrech 21x21x cm o síle 2 cm. 
Velikost balvanu viditelná ze země je 1 m, síla 
0,70 m. Význam kamene není znám. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významné jubileum oslavili:

Červenec
75  let - Pažourková Zdeňka
70  let - Šobová Marta

Srpen
70  let - Jelínek Karel
65  let - Rybníček Josef
65  let –Trnková Marie

Září
75  let - Buš Martin
75 let – Večeřová Ludmila
75 let – Havlíček Václav
75 let – Drápelová Hana
65 let – Dobrovolná Růžena
60 let – Benáček František

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné 
zdraví do dalších let.

Narození občánci:

Červenec
Emma Boučková, Rudíkov 195

Srpen
Adam Smetana, Rudíkov 182

Září
Eliška Široká, Rudíkov 185

__________________________________

Kontakty:

OBECNÍ ÚŘAD, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
Tel. 568 878 184, 564 406 351
tel. mobil 773826754, starostka: 724193919
Email: ou.rudikov@ rudikov.cz
Internetová adresa: www.rudikov.cz

Obrázek na titulní stranu nakreslila     Aneta 
Ambrožová, žákyně 9. ročníku ZŠ




