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Milí spoluobčané, 
se začátkem prázdnin pro vás vychází další číslo 
obecního zpravodaje.                                                 
Na začátku  našeho letního  vydání,  bych Vám 
všem chtěla  popřát pěkné prázdninové dny a 
klidnou dovolenou . 
                       Starostka obce, Jana Nožičková

Po zdařilé pouti   pokračují v naší obci další 
práce.

Pokračujeme pracemi na nové úpravě 
„Židárny“, kdy po dokončení opěrných zídek bude
vybudováno nové schodiště, podél kterého bude 
upravena bezbariérová cesta. Konečnou fází bude 
osetí trávou a osázení zelenÍ. Stavba je z 50% 
dotovaná z Kraje Vysočina. 

S nástupem prázdnin jsme přijali zájemce 
z řad mladých o brigádu v obci.  Budou pomáhat 
při údržbě obce a s chutí se již zapojili do opravy
bývalých kabin, na které jsme získali peníze v rámci 
programu společného plánování a života v obci.             
Budova se stane využitelná pro volný čas a zázemí 
pro mateřskou školku. 

Během prázdnin bude dokončena výstavba 
kanalizace za bytovkou směrem na Třebíč a začne 
výstavba kanalizace pod obcí. 

V druhém týdnu prázdnin bude dokončeno 
výběrové řízení na zhotovitele nového plynového
topení  a  kotelny v základní škole. Práce by měly 
začít po výběru zhotovitele co nejdříve.

Obec očekává vyhodnocení žádosti na nové 
víceúčelové hřiště u školy, které bylo posunuto na 
září.

V hodnocení žádosti kompletní rekonstrukce 
kanalizace jsme byli úspěšní, ale byli jsme zařazeni
do zásobníků vybraných projektů. Pokračujeme 
však na přípravě prováděcí projektové dokumentaci
výběrového řízení. 

Probíhá příprava projektové dokumentace na 
rekonstrukci nádrže na návsi a dopracovává se nový 
územní plán obce,  kde budou zahrnuty nové obecní 
stavební pozemky, které  má obec s majiteli již  
smluvně zajištěné. Poslední zadání územního plánu 
se týká umístění případné nové ČOV, kdy zájmem 
obce je její přemístění od hřbitova za krajskou 
komunikaci. 

Kraj vysočina bude zpracovávat studii  
opravy komunikace průtahem obcí, její součástí 
bude i plánovaný chodník od sokolovny k orlovně, 

který musí být s navrženou opravou v souladu.
Letošní rok nezískal projekt dotační podporu, s jeho 
realizací bude počítáno v příštím roce.

Dále Kraj Vysočina vyřizuje na příští rok 
povolení na opravu komunikace s umístěním 
budoucího chodníku směrem na Hroznatín.

Během června Povodí Moravy dokončilo 
práce na úpravě toku a na základě požadavku obce 
zpracovává dokumentaci skutečného provedení 
stavby.  Před kolaudací budou vypořádány všechny
připomínky a případné změny.  

Do posledních dotačních programů jsme 
zahájili přípravu žádostí o dotaci na ošetření  a 
novou výsadbu stromů a zeleně v obci a na výměnu 
oken v obecních budovách  a případné zateplení 
obecního úřadu.

V červenci proběhne první stavební výbor 
ohledně pokračování projektu rozšíření krajské 
komunikace Trnava - Rudíkov okolo Rudíkova. 
Krajem bude zhotovena projektová dokumentace 
pro stavební povolení. Projekt řeší rozšíření silnice 
v úseku od Trnavy po konec křižovatky k nádraží, 
dále srovnání „hopů“ u Trnavy a nové bezpečné 
připojení do naší obce.

Připojení ke kanalizaci
Do konce června byl termín doplnění připojení na 
kanalizaci, kde je to technicky možné. Po obdržení 
seznamu od provozovatele budou zahájena 
s případnými nepřipojenými jednotlivci řízení a 
kontroly likvidace odpadu. V souvislosti 
s provozováním kanalizace není přípustné, aby byly 
přípojky do kanalizace provedeny přes ponechaný 
septik. Tento stav zhoršuje výsledky čištění a je 
nutné, aby připojená nemovitost měla přímé 
napojení na kanalizaci.
_________________________________________

SOUHRN USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE RUDÍKOV KONANÉHO 

DNE 6. 5. 2013 V 19 hod. v Klubu 9                               

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje:

 Zapisovatelku Martinu Smieškovou a ověřovatele 
zápisu Ing. Zdeňka Bernata a  Františka  Kotačku.
 Zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky 
,,Výměna zdroje tepla v ZŠ L. Svobody Rudíkov“.
 Zpracování projektové dokumentace s názvem 
„Úprava vodní nádrže na návsi“ firmou Regioprojekt, 
Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno za cenu 69 500,- Kč.
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 Rozpočtové opatření č. 1.

Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí:

 S úpravou vodní nádrže se záměrem zachování vodní 
plochy s tím, že bude do budoucna rozšířena pevná 
plocha pro hry dětí na protější straně návsi.
 Se záměrem prodeje pozemku p. č. 1968/3 o vým. 74 
m2 ve vlastnictví obce Rudíkov.
 Se záměrem prodeje pozemku p. č. 289 o vým. 48 m2 
a pozemku p.č. 2281 o vým. 34 m2.

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí:

 Průběh jednání ohledně územního plánu obce a 
přípravy budoucích kupních smluv ohledně pozemků 
určených pro zástavbu.
 Vyhodnocení rozpočtu k 31. 3. 2013 bez připomínek.

SOUHRN USNESENÍ 
Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RUDÍKOV KONANÉHO DNE 21. 6. 2012 V
19.30 HOD. v hostinci U Pažourků

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje:
 zapisovatelku Martinu Smieškovou a ověřovatele 
zápisu Ivanu Jašovou a Františka  Kotačku.
 členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a 
komise pro hodnocení nabídek na výběr zhotovitele na 
akci Výměna zdroje tepla v ZŠ L. Svobody Rudíkov.
Seznam je přílohou usnesení.
 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.2/2012 III. etapy 
kanalizace obce Rudíkov, ze dne             26. 1.2012
s Ekostavby Brno,a.s. se sídlem u Svitavy2,618 00 Brno.
 smlouvu o zřízení věcného břemene s Telefonica 
Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 
140 22.
 nájemníkem obecního bytu v základní škole paní 
Petru Trnkovou,  na dobu určitou do                       31. 7. 
2014 za cenu 3350,- Kč měsíčně, s podmínkou 
případného uvolnění bytu učiteli místní základní a 
mateřské školy dva měsíce před ukončením nájemní 
smlouvy.
 prodej pozemku p. č. 1968/3 SVJ vlastníků za cenu 
35 Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. 
 prodej pozemku p.č.289 a 2281 společnosti Zepas za 
cenu 35 Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. 
 koupi pozemku 2208/28 od Janu Kotačky a Jindřišky 
Kotačkové, Rudíkov 33, za cenu 35 Kč/m2 a pověřuje 
starostku podpisem kupní smlouvy. 
 závěrečný účet obce za rok 2012. Bez výhrad.
 inventarizační zprávu obce za rok 2012

 účetní závěrku obce za rok 2012, kterou tvoří účetní 
výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, sestavené 
k 31.12.2012. Uvedené účetní výkazy jsou podepsány 
statutárním orgánem obce a jsou k nahlédnutí na 
obecním úřadě. 
 zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce 
Rudíkov za rok 2012. Bez výhrad.
 výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2012.
 účetní závěrku základní a mateřské školy  za rok 
2012, kterou tvoří účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a 
ztrát a příloha, sestavené k 31.12.2012. Uvedené účetní 
výkazy jsou podepsány statutárním orgánem obce a jsou 
k nahlédnutí na obecním úřadě
zabezpečení fary.
zabezpečení hasičské zbrojnice.

Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí:
 s partnerstvím MAS Podhorácko.
 s přijetím dotací z programů Jednorázové akce a 
Místní agenda 21.
 se zřízením nového pracovního místa - pracovník 
obecního úřadu -  dle dotačních podmínek úřadu práce.
 s vyřazením majetku.

Zastupitelstvo obce Rudíkov nesouhlasí:
 s pronájmem rybníka Heradka Moravskému 
rybářskému svazu dle požadavků žádosti .

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí:
 průběh ohledně jednání o územním plánu obce 
Rudíkov.
 zprávu z valné hromady Mikroregionu Horácko, 
Svazku obcí VAK, Sdružení pro   plynofikaci, Svazku 
obcí Skládka TKO.
 měsíční hospodaření obce Rudíkov.
_____________________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

RUDÍKOV JÍ A ŽIJE ZDRAVĚJI

Během května 2013 byl z velké části v naší základní 

škole zrealizován projekt „Rudíkov jí a žije 

zdravěji“, který je finančně podporován Zdravým 

krajem Vysočina. 

V květnu byly žákům školy nabídnuty 

zdravé svačinky ze školní kuchyně, uskutečnil se 

florbalový turnaj „O ovocný a zeleninový pohár“, 

při kterém naši florbalisté změřili své síly 

s družstvy z Valče a Vladislavi, v sokolovně 
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proběhla za velkého zájmu veřejnosti sportovní 

akademie „Vyzvi tělo k pohybu“, při níž byly 

kromě sportovních výkonů a zábavných scének na 

téma zdravé výživy prezentovány fairtradové 

produkty, dále kuchařky naší školní jídelny 

připravily týden zdravé výživy, při kterém byly 

žákům školy, učitelům i cizím strávníkům 

nabídnuty zdravé obědy, za něž si vyslechly 

nejedno slovo chvály. 

Ve spolupráci s Nadačním fondem Albert a 

lektory Zdravé Pětky proběhly ve škole 2 výukové 

interaktivní programy o zdravé výživě, žáci 2. 

stupně dokonce mohli nahlédnout pod pokličku 

příprav zdravé studené kuchyně i zásad správného 

stolování.                                                                           

Svou přednáškou a programem přispěl i 

Státní zdravotní ústav, který žákům 2. stupně 

nabídl seznámení se základními fakty o drogách, 

alkoholu, kouření, o problému závislosti, poruchách 

příjmu potravy – anorexii a bulimii, ale i o tom, jak 

se problémům vyhnout.                                             

Zájemci z řad široké veřejnosti si během 

teplého květnového sobotního odpoledne společně 

s námi udělali výlet a navštívili kozí farmu 

v Ratibořicích, na vlastní oči zhlédli tamní 

sedmisetčlenné kozí stádo, dozvěděli se spoustu 

zajímavých informací o ekologickém zemědělství a 

ochutnali kozí bioprodukty.                                        

S velkým úspěchem se u žáků setkal celodenní kurz 

street dance, který byl připraven ve spolupráci 

s taneční školou Timedance z Pardubic. 

Další akcí pro veřejnost byl cyklovýlet „Údolím 

řeky Balinky“ zaměřený na poznávání naučné 

stezky Balinské údolí.                               

V posledním květnovém týdnu proběhl celoškolní 

projekt zaměřený na dvě témata: Kouření cigaret, 

konzumace alkoholu a související zdravotní rizika i 

společenské problémy a Zdravá výživa, vlastní 

svačina = nejlepší svačina, výpočet BMI.          

Celý projekt „Rudíkov jí a žije zdravěji“ bude 

oficiálně slavnostně ukončen v nově 

zrekonstruované jídelně v pondělí 2. září.                      

Ráno se všemi žáky školy a rodiči prvňáčků, od 

15.00 hod. ochutnávkou zdravé výživy a 

přednáškou MUDr. Kateřiny Cajthamlové, známé 

z obrazovek televize Prima family a pořadu                

„Jste to, co jíte“.

EUpenizeskolam.cz

Naše škola je již více než 2 roky zapojena do výzvy 

EU peníze školám v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celý projekt

bude ukončen k 31. 7. 2013. Kromě absolvování 

jazykových školení v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, tvorby digitálních 

učebních materiálů, nákupu potřebného vybavení 

pro žáky školy bylo na základě výzvy k podání 

nabídek uskutečněno výběrové řízení, jehož 

výsledkem jsou další tři kusy interaktivních tabulí, 

které žáci již s radostí využívají, dodávka 

mikroskopů, USB kamery, vizualizéru a nových 

učebnic především pro žáky 2. stupně. Za pomocí 

tohoto projektu se nám podařilo opět zmodernizovat 

školu a nabídnout žákům opravdu kvalitní vzdělání.

PRAGUE GAMES

Florbal je sportem číslo jedna v naší ZŠ. Chceme 

našim florbalistům dopřát co nejvíce zkušeností a 

sportovních zážitků. 

Ve dnech 9. až 13. července se 2 družstva 

naší školy (mladší žáci a starší žáci) zúčastní 10. 

ročníku mezinárodníhoflorbalového turnaje Prague 

Games, který se uskuteční v Praze. Do turnaje bylo 

letos vybráno 321 týmů ze 14 států! Téměř 

polovina všech zúčastněných dorazí ze zahraničí a 

Prague Games tak potvrzují pověst turnaje, jehož 

mezinárodní obsazení nemá v současnosti obdoby. 

Zúčastní se družstva z Finska, Lotyšska, Maďarska, 

Německa, Norska, Polska, Ruska, Slovenska, 

Švédska, Švýcarska, Ukrajiny, Singapuru, 

Slovinska a České republiky.

Držme tedy všichni našich chlapcům palce, aby 

obstáli v tak silné konkurenci co nejlépe!
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PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ 

ŠKOLY (i SOU) do 1. ročníku šk. roku 2013/2014

počet střední škola obor sídlo SŠ
1 Bezpečnostně 

právní 
akademie

bezpečnostně 
právní činnost

Brno

1 Střední škola
stavební

stavebnictví Třebíč

2 Gymnázium --- Třebíč
3 Střední 

průmyslová 
škola

technické 
lyceum (1)
elektron.  
počítačové 
systémy (2)

Třebíč

1 SOŠ a SOU řezník Třešť
2 Hotelová 

škola
kuchař – číšník 
(1)
cestovní ruch 
(1)

Třebíč

1 Střední škola 
řemesel

automechanik Třebíč

1 Obchodní 
akademie

--- Třebíč

ŠKOLNÍ POUŤ 2014

V rámci Fondu Vysočiny se nám v programu 

Jednorázové akce podařilo získat dotaci na 

uspořádání netradičního Dne dětí 1. 6. 2014 

s názvem Školní pouť 2014. V příštím roce bude 

tradiční Pohádkový les nahrazen akcí, kdy společně 

učitelé, žáci, mládež a dobrovolníci z řad široké 

veřejnosti připraví pro děti příjemné nedělní 

odpoledne plné sportu, her, tvoření, dětských 

úsměvů a radosti.

KOMUNITNÍ ŠKOLA RUDÍKOV, o. s.

Její činnost se rozběhne od září 2013. Na 

základě ankety pro občany byla sestavena konečná 

nabídka kurzů, která byla všem občanům 

představena roznesenými letáky s přihláškou.

V Komunitní škole Rudíkov můžete od září 

navštěvovat tyto kurzy: keramika pro rodiče 

s dětmi (nebo pouze dospělé), bytové dekorace, 

gelové nehty pro začátečníky, korálkování, 

angličtina pro začátečníky, finanční gramotnost 

pro domácnost, počítač pro domácnost a cvičení 

pro rodiče s dětmi.

Pokud se Vám nějaký kurz zalíbí alespoň názvem, 

přijďte mezi nás a udělejte něco pro svoje další 

sebevzdělávání. Nestihli jste se přihlásit 

v termínu uvedeném na přihlášce? Přes celé 

prázdniny je Vám k dispozici on – line přihláška na 

adrese: http://www.zsrudikov.cz/komunitni-skola/

NABÍDKA ŠKOLNÍ JÍDELNY A KUCHYNĚ

Pokud potřebujete uspořádat rodinnou 

oslavu nebo jinou společenskou událost, můžete 

využít služeb naší školní jídelny a kuchyně.

Připravíme pro Vás hostinu přesně podle 

Vašeho přání – slavnostní tabule, květinová 

výzdoba, výběr menu (klasické nebo rautové).             

Akce se dají dle domluvy pořádat každý den                 

(v pracovních dnech od 15.00 hod., o víkendech 

neomezeně).                                                                 

Bližší informace na tel.: 561 039 035, emailu: 

stejsk1@seznam.cz nebo webu www.zsrudikov.cz.

Přeji všem pohodové a klidné prázdniny, dětem 

hodně pěkných zážitků, krásné počasí, dospělým 

pak dostatek odpočinku k načerpání sil do dalších 

měsíců tohoto roku.

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců               

ZŠ L. Svobody Rudíkov

_________________________________________

MATEŘSKÁ  ŠKOLA                                       

Na jaře bývá pro děti MŠ vždy mnoho akcí.        

Nejinak tomu bylo i letos.

* Navštívili jsme dopravní hřiště ve Velkém

Meziříčí, děti se seznamovaly s jednoduchými 

dopravními předpisy a prakticky si je vyzkoušely 

při jízdě na kolech.

* V Plavecké škole v Třebíči se děti učily prvním 

plaveckým dovednostem. 
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* Poklad v lese a úkoly po cestě dětem letos 

připravili Maková panenka s motýlem Emanuelem. 

* Na výletě na zámku  v Jaroměřicích nad 

Rokytnou viděly děti i divadlo s klasickými 

závěsnými loutkami, historické hračky a několik 

zámeckých komnat.

* Starší děti jely na kolech do sousední              MŠ 

v Hodově.

* V pondělí 24.června jsme uspořádali táborák (z 

důvodu nepřízně počasí v netradiční podobě 

v jídelně školy) a odvážné děti přespaly ve školce.

* Nejstarší děti skládaly ve středu  26. 6. 2012  svou 

„Malou školkovou maturitu“ a dostaly první   

vysvědčení.

* S předškoláky jsme se slavnostně rozloučili ve 

čtvrtek 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 31.8.2012. 

* Nový školní rok začne v pondělí  2. 9. 2012 a je 

přijato 53 dětí. Pro nepřijaté děti plánujeme na příští 

školní rok otevřít celoročně 1x v týdnu  

„miniškolku“ .

Hezké léto všem občanům Rudíkova přejí děti a 

zaměstnanci  mateřinky.

_______________________________________

TJ SOKOL RUDÍKOV

Činnost v I. pol. 2013

TJ Sokol Rudíkov  má nové webové stránky : 

www.sokolrudikov.webnode.cz

Víkendovka

Dny 3.- 5. května 2013 se pro děti z kroužku Sokola 
staly vítaným zpestřením všedních dnů.               

Kroužek dětí pod vedením L. Bednářové, D. 
Mejzlíkové a V. Cahové se vydal společně na 
3. víkendovku, tentokrát do Naloučan. 

V pátek po příjezdu do chaty začal boj o to nejlepší 
místo a postel. Poté následovalo seznámení 
s programem a hraní zajímavých her.
Okolí Naloučan přímo vybízelo k prozkoumání. 
V sobotu ráno se všichni společně vydali po 
Mlynářské stezce kolem řeky Oslavy až 
k Naloučanskému mlýnu. Prostředí a příroda kolem 
něj byly opravdu nádherné.
Po obědě a menším odpočinku se děti již těšily na 
další odvážnou cestu směr Ocmanická rozhledna. 
Počasí vyšlo a výhled do okolí byl úžasný. Bylo 
vidět na Dukovany, zámek v Náměšti nad Oslavou 
a další pozoruhodné zajímavosti krásné Vysočiny. 
I když byla na všech znát únava po zdolaných 
kilometrech, večer proběhly hry a  k chuti přišel
špekáček na ohni.

V neděli děti dostaly odměny a diplomy za 
zvládnutí víkendovky. Šťastni a plni zážitků dojely 
domů. Po cestě už začaly plánovat další víkendovou 
akci na příští rok.

Oblastní přebor ve florbalu 

Chlapci si z Prahy dovezli stříbro!
Ale vše začalo mnohem dříve...                        
 Florbalový tým se po výtečném výsledku v Župní 
florbalové lize probojoval do Oblastního přeboru, 
který se uskutečnil 8. května v Praze v Tyršově 
domě. 
Rudíkovští florbaloví borci se do Prahy vydali den 
předem - jednak aby nebyli v den turnaje unaveni 
cestováním, ale také proto, aby si užili krásu jarní 
Prahy.                                                                    
Prohlídka začala v Technickém muzeu - tam každý 
objevil něco zajímavého a poučného. Přes Letenské 
sady, Pražský hrad a Nerudovu uličku se kluci 
dostali k cíli tohoto dne - tedy k McDonald´s. Po 
řádném občerstvení se vydali k Michnovu paláci, k 
dnešnímu Tyršovu domu, kde si rozbalili spacáky. 
Po dlóóouhém usínaní a krátké noci se hráči 
probudili ve skvělé formě a s touhou vyhrát... aspoň 
něco!                      
Z touhy vyhrát "aspoň něco" však brzy sešlo! Po 
samých výhrách až do finále si rudíkovští začali 
myslet na zlato.
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O to větší bylo zklamání, když v neuvěřitelně nervy 
drásajícím zápase soupeři zvýšili skóre v posledních 
sekundách. Nebudeme si nic nalhávat - v té chvíli 
se klukům zhroutil svět, vytryskly slzy a to i v očích 
fandícího publika.                                  
Ještě cestou domů se jim honilo hlavou velké 
PROČ. Během jízdy však přišlo tolik sms gratulací, 
obdivných a děkovných slov, že si snad již nyní 
velmi dobře uvědomují, jak úspěšní byli. "Nedávno 
o nich nikdo nevěděl a nyní jsou stříbrní v Praze!"
Nesmíme také zapomenout na vyhlášení nejlepšího 
střelce turnaje - což byl náš 
Honzík Trnka. 
Poděkování patří také jejich trenérům D. Lehkému 
a M. Dlouhému.

TJ Sokol Rudíkov v I. pol. 2013 skvěle 
reprezentoval Ing. Pavel Kratochvíl, 
který celoročně pilně trénuje ale i závodí.              
Již během zimních měsíců 2012/13 odběhal 7 
závodů ve Znojemském poháru a v kategorii 50 - 59 
roků zakončil tento pohár v březnu celkovým 1. 
místem. Článek ze Znojemského deníku "Běh na 
Kraví horu ovládl Kratochvíl" vypovídá za vše.
To však nebyla jediná série závodů během zimy... 
Hned v dubnu si doběhl na Brněnském běžeckém 
poháru pro další 1. místo (taktéž v kat. 50 – 59). 
Tento běžecký pohár měl celkem 10 závodů 
v průběhu zimy. Porovnejte výsledky ve výsledkové 
listině pro všechny kategorie mužů a 
veteránů umístěné na  našich webových stránkách a 
uvidíte, že Pavel patří do kategorie veteránů pouze 
datem narození!

Další měsíc přinesl další závody -                            
1.místo Bojkovice (12,5 km),                                  
1.místo Tučapy (10 km),                                        
1.místo Černá Hora (9 km).                                  
Vše v kategorii 50 - 59 roků.
V této kategorii Pavel Kratochvíl také běžel v 
červnu na Mistrovství ČR veteránů v Kolíně (20 
km), kde opět zvítězil.

Nejlepších a nejcennějších výsledků dosáhl 
Ing. Pavel Kratochvíl na 13. Mistrovství Evropy 
atletů v silničním běhu, chůzi a krosu, kategorie 
veteránů v Úpici, který se konal ve dnech 24. - 26. 
5. 2013.                                                                                  
Na tomto významném závodě získal v kategorii              
50-54 skvělá umístění

-          3. místo běh na 10 km
-    2. místo běh na 10 km, družstva
-          2. místo štafeta v krosu
-          3. místo půlmaratón, družstva.

Výsledkové listiny si můžete opět prohlédnou na 
web. stránkách.

BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME DALŠÍ 
VÍTĚZNÉ KILOMETRY!

V II. Pololetí letošního roku Sokol plánuje 
uskutečnění několika pochodů a výlet na rozhlednu 
Mařenka. Samozřejmě budeme pokračovat v Župní 
florbalové lize 2013/2014 s několika družstvy od 
mini žáků po juniory.

Ing. Bohuslava Zlevorová, starostka TJ Sokol

_________________________________________

MLADÍ HASIČI

Konečně začala sezona a s ní i závody. 

Dětem se zpočátku zrovna dvakrát nevedlo. 

Pokazilo se, co se dalo, a tak není divu, že mají 

v celkovém pořadí zatím jenom 3 body za 3 

dokončené závody. Trochu se to prolomilo 

v Petrovicích a Hře Plamenen, kdy daly čas 17:10 a 

to byl první slušný útok letošní sezony. 15.6.2013 

jsme vyrazili do Mohelna na závody, kde jsme 

předvedli kvalitní výkon a čas 17:41s nám zajistil 

krásné druhé místo a domů jsme si dovezli největší 

pohár, jaký jsme kdy vyhráli.                    

Tento čas je velice slušný na závody mimo ligu, ale

na okresní lize je potřeba čas ještě alespoň o dvě 

sekundy snížit. 

Mladší kategorie překvapila 5. místem na 

soutěži v Častohosticích, kde s časem 17:15s 

šokovali, a o to víc potom mrzelo, že to stačilo až 

na 5. místo. Účastnili se pouze dvou závodů okresní 

ligy, kde v prvním závodě měli čas 28s. 

Momentálně se dělí s deseti body o 7. a 8. pozici 

v celkovém pořadí okresní ligy s Budíkovicemi. 

V neděli 26. 5. 2013 se pořádal okrsek 

v Trnavě, kam jsme jeli se třemi družstvy.                 
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Mladší, starší a ženy. V dětské kategorii i ženské 

jsme si dovezli pohár za první místo.

Ženy mají svůj velký úspěch z Tasova z 9. 6. 2013, 

kde v konkurenci třech okresů obsadily krásné 3. 

místo a dosáhly rekordu v čase 19:03s (první terč 

18:60s). Budeme doufat, že to nebyla jen ojedinělá 

chvilka a bude se dařit i nadále jak ženám, tak i 

dětem.                                                                                                

Kolektiv mladých hasičů

_________________________________________

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

  Vážení  občané Rudíkova,  sbor  dobrovolných 
hasičů Vám děkuje za dodržování zákazu jarního 
vypalování   staré  trávy a za nahlašování 
vypalování klestí.

V květnu  jsme opět po roce  připravili  pro 
veřejnost   den otevřených  dveří v hasičské 
zbrojnici  s možností nahlédnout do kroniky sboru. 
Tato  akce zároveň  proběhla ve všech okolních 
vesnicích patřící do  okrsku Rudíkov. 

Taktéž v květnu byla v TRNAVĚ  okrsková 
soutěž v požárním sportu. Rudíkov reprezentovaly 
družstva  dětí  a ženy. 

V červnu již tradičně hasiči pomáhají 
farnosti s průvodem Božího těla   po  Rudíkově.

Pořádání  pouťových zábav v letošním roce 
patřilo  hasičům, připravili jsme o posledním 
červnovém víkendu tři taneční zábavy.
 V letošním roce jsme tak trochu porušili tradici, a  
na pátek jsme pozvali  kapelu  pro  střední a starší 
generaci PEKELNÍCI REVIVAL BANG.  V sobotu 
k nám po roce opět  zavítaly  REFLEXY, populární 
česká kapela  pro  příznivce  super hudby.  
Pro dobrou nedělní náladu hrála  již od 18 hod. 
skupina Los Valos . 

Věříme, že jsme přispěli ke správném pouťovému
veselí. 

  Školákům přejeme krásné prožití prázdnin, 
dospělým příjemnou dovolenou s pravidlem 
šťastného návratu.

František Kotačka, starosta sboru SDH Rudíkov 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ RUDÍKOV

Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody

V naší krajině se vyskytuje velké množství 
mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných 
druhů, ale také volně žijících živočichů. Spatřit 
můžeme srnčata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví
mláďata i mláďata většiny našich pěvců. Právě 
mláďata jsou nejvíce vystavena tlaku predátorů a 
působení negativních faktorů.

Všichni naši členové se v tomto období více
než jindy věnují ochraně národního bohatství. 
Důležitý je v tomto období hlavně klid v honitbě.
V tomto období nastává sečení pícnin a travních 
porostů, které představují v daném období  pro  
mláďata ideální krytové podmínky.
Aby nedocházelo při sečení  ke ztrátám, používá 
naše Myslivecké sdružení zvukové a světelné 
plašiče, které se ve večerních hodinách před 
sečením umísťují do porostů. 
Účelem je odvedení hlavně srnčat  z těchto porostů. 
Spolupracujeme s vedením zemědělských 
společností, které nám oznamují postup sklizně a 
tím ztráty na mláďatech minimalizovat.
Pro ochranu zvěře před střety s motorovými vozidly 
používáme podél silnic Třebíč – Velké Meziříčí 
v našem revíru skoro 3 km pachových ohradníků. 
Tato nastříkaná pěna se obnovuje každé dva měsíce 
a má za účel odradit hlavně srnčí a černou zvěř od 
přecházení přes komunikaci hlavně v lesních 
úsecích.

V těchto měsících probíhá i odstřel srnců a černé
zvěře. Nabízíme občanům její odprodej pro jejich 
vlastní spotřebu.

Za MS Ing. Jaromír Dobrovolný
______________________________________

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

OHLÉDNUTÍ

*** V sobotu 27. dubna proběhlo v sokolovně 
setkání důchodců. Od 16 hodin byl připraven 
program s občerstvením.  Všechny přítomné 
potěšilo vystoupení žáků ze základní školy a 
dechová hudba Lesanka.
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Všem, kdo se podíleli na přípravě setkání, patří 
poděkování. 

*** V neděli  19. května ve 14 hodin se v obřadní 
síni obecního úřadu konalo tradiční vítání občánků. 
Z Rudíkova byly starostkou slavnostně přivítány 
tyto děti:
Tereza  Štveráčková, Lea Nekudová, Kristýna 
Mutlová, Evelína Belko, Simona Zejdová, Radek 
Burda, Zuzana Součková, Barbora Kubíková a Vít 
Ošmera.

Z obce Vlčatín byly starostou Josefem Mejzlíkem 
přivítány čtyři děti.

*** V červnu jsme uspořádali zájezd do Mahenova 
divadla do Brna na divadelní představení „Romeo a 
Julie.
V krásném prostředí brněnského národního divadla 
jsme shlédli moderněji zpracovanou známou 
divadelní hru od W. Shakespeara.

Všem, kdo se podílejí na přípravě společenských a 
kulturních akcí patří poděkování.

PŘIPRAVUJEME

Kulturní komise ve spolupráci s rudíkovskou 
mládeží  připravuje pro děti na neděli 1. září  již 
tradiční zakončení prázdnin. 
V letošním roce jsme získali na akci peníze z Kraje 
Vysočina, které nám umožní připravit bohatý a 
pestr program. Tradičně se počítá s grilováním 
makrel.

________________________________________

INFORMACE

Knihovna Rudíkov

V době letních prázdnin bude v naší knihovně
omezený provoz :

Provozní doba
Úterý 2. 7. 2013 16:00 – 18:00 hodin
Úterý 16. 7. 2013 16:00 – 18:00 hodin
Úterý 30. 7. 2013 16:00 – 18:00 hodin
Úterý 13. 8. 2013 16:00 – 18:00 hodin
Úterý 27. 8. 2013 16:00 – 18:00 hodin

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE

Významné jubileum oslavili:

Duben
91 let – Josef Dobrovolný

Květen
75 let – Jiřina Jašková
75 let – František Jaša
60 let – Antonín Dvořák

Červen
75 let – Aloisie Horká
70 let – František Šoukal
88 let - Dobrovolná Libuše

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné 
zdraví do dalších let.

Narození občánci:

Duben
Vít Ošmera, Rudíkov 239
Nela Chalupová, Rudíkov 268

Květen
Adam Kosielski, Rudíkov 132
Vojtěch Číhal, Rudíkov 179
Vojtěch Pěnča, Rudíkov 249

Červen
Tereza Pospíšilová, Rudíkov 168
______________________________________
Kontakty:

OBECNÍ ÚŘAD, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
Telefonní spojení: 
568 878 184
564 406 351
Mob. 773 826 754
Mobil 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.




