
Přeji Vám všem pohodové jarní dny.

Zdeněk Souček, starosta obce

Vážení spoluobčané,

nyní na jaře se Vám dostává do rukou druhé vydání

zpravodaje obce od nově zvoleného zastupitelstva.

Od posledního vydání uplynula nějaká doba, nově

zvolení zastupitelé si postupně nacházeli cestu

ke společné práci, která má být prospěšná hlavně

pro obec, respektive pro občany v ní ži jící. Vyjasnil i

jsme si některé názory, postoje a priority pro obec

a musím konstatovat, že spolupráce funguje dobře,

věcně a konstruktivně. Jsou samozřejmě témata,

k nimž máme odlišné postoje, ale to už patří k práci

v jakémkoliv týmu. Důležité je nacházet řešení

a směřovat obec kupředu v rozvoji , službách občanům

a celkové spokojenosti Vás všech. Nastartované

projekty, které jsme museli ve velmi krátkém čase

mnohdy zásadně přehodnotit, nám k těmto cílům snad

pomohou. Více se k obecním projektům vracím

v rubrice PROJEKTY.

Velmi vítám Váš zájem o informovanost ze strany

obce, neboť v hojné míře využíváte jak e-mailové

zasílání zpráv, tak SMS servis, do něhož je j iž

přihlášeno přes 1 60 odběratelů SMS z naší obce.

Rudíkovský
zpravodaj
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Poděkování

Tímto chci vyjádřit poděkování obecním zaměstnancům,

kteří ochotně denně řeší problémy a požadavky plynoucí

z provozu a dění v obci. V březnu došlo k obměně

sestavy našich pracovníků, kdy skončil pan Jan Novák

a nahradil jej Vojtěch Rambousek, na jehož pracovní

místo čerpáme dotaci z úřadu práce. Vojtěch Rambousek

tak doplni l stálou sestavu pana Pavla Trnky a Vladimíra

Večeři. Panu Novákovi děkuji za práci, kterou pro obec

doposud odváděl. Dále děkuji všem, kdo jsou ochotni

věnovat svůj čas a energii dobrým záměrům, které

s sebou nesou kulturní a společenské akce v naší obci.

Nových tváří stále přibývá. Srdečné díky Vám všem, kteří

se jakkoli podílíte!

1 . ČTVRTLETÍ / JARO 201 5

PLÁNOVANÉ AKCE:
• Setkání důchodců - v sobotu 11 . dubna 201 5 bude v sokolovně připraveno setkání rudíkovských občanů

důchodového věku s občerstvením, hudbou a programem.

• Vítání občánků - během měsíce května se uskuteční vítání občánků. Všem rodičům devíti nově narozených

dětí budou rozeslány pozvánky.

• Noc kostelů - 29. května 201 5 otevření kostela široké veřejnosti s prohlídkou věže a hudebním programem.

• Pohádková cesta kolem školy - Základní a mateřská škola L. Svobody pořádá 31 . května 201 5 Pohádkovou

cestu kolem školy ke Dni dětí.

• Pálení čarodějnic - FK Rudíkov jako každoročně zve děti a dospělé na tradiční akci Pálení čarodějnic, která se

uskuteční 30. dubna 201 5 v prostranství u školy.

• Koncert „Malá muzika Nauše Pepíka“ - obec Rudíkov uspořádá 24. října 201 5 v sokolovně hudební program

jihočeské dechové kapely Malá muzika Nauše Pepíka. Začátek této kulturní akce bude včas upřesněn.

• Noční pohádková cesta pro rodiče s dětmi - obec Rudíkov připravuje pro děti letní pohádkové putování

s táborákem na Herádce.



PROJEKTY

I I I . etapa kanalizace

Hlavní řády v ulicích nad základní školou jsou kompletně dokončeny (jedná se o stoky C4,C5,C6).

Kamerové zkoušky zde byly provedeny. Dále bude následovat realizace přípojek jednotl ivých domů.

Z celkové částky na realizaci stok C4, C5, C6, která činí 7,969.463,- Kč s DPH, máme prostavěno

k 30. březnu 5,11 2.273,92 Kč. V ulici u základní školy bude ještě vyřešen odvod balastních vod, které

z příslušné stoky zatěžovaly nátokem čističku. Balastní vody budou odvedeny do jímky pro zalévání hřiště.

V následujících měsících bude hlavní činností provádějící firmy Ekostavby Brno realizace stoky v krajské

komunikaci přes Rudíkov v délce 300 metrů, která značně omezí dopravní obslužnost. Na tuto část stavby

a kratší stoky k Valešovým, Šulovým a Mayerovým je rozpočet 9,549.506,- Kč, kde bylo čerpáno pouze

1 01 .895,- Kč za překop krajské komunikace u hasičky. Termín dokončení veškerých prací i oprav

komunikací je 30. června 201 5. Prosíme tedy občany o pochopení při omezení, která j im realizací stavby

vzniknou.

Přístřešky na kontejnery

Podali jsme žádost do Programu obnovy venkova

a byla nám přiznána dotace ve výši 1 30.000,- Kč

na zhotovení a montáž přístřešků pro kontejnery

na odpad. Tímto se snad zařadíme mezi obce,

které j iž vzhled a stání kontejnerů mají těmito

přístřešky vyřešeny. Inspiraci jsme našli v okolních

obcích Vlčatín či Hroznatín. .

Hasička, orlovna

Momentálně probíhají zateplovací práce na objektech

hasičky a orlovny. Po odstoupení firmy JOŠISTAV,

s.r.o. zakázky realizuje v pořadí druhá nejlevnější firma

SOFI stav, s.r.o. Technický dozor investora nám

nad oběma stavbami zajišťuje Ing. Jiří Dvořák, který

podal nej levnější nabídku. Hasičku čekají i zásadní

přestavby sociálního zázemí, kuchyňky a společenské

místnosti , při kterých pomáhají i naši obecní

zaměstnanci. Vzešel i požadavek na nová sekční vrata

pro výjezd požární techniky. Při zateplování orlovny

budeme nuceni pokácet lípu v chodníku před orlovnou,

neboť nám poškozuje základy, jímku a ohrožovala by

i novou fasádu budovy. Kořeny také vzdouvají chodník

před orlovnou. Na obě stavby čerpáme dotaci SFŽP.

Obě akce mají termín realizace do 30. června 201 5.

Nádrž na návsi

Předchozí zastupitelstvo připravovalo projekt

na rekonstrukci vodní nádrže na návsi. Povodí

Moravy však nevydá kladné stanovisko k možnosti

napouštění nádrže z potoka, neboť by se musela

navýšit hladina potoka jeho přehrazděním u nátoku

nádrže. Toto by ale bylo v rozporu s provedeným

protipovodňovým opatřením, které na potoce

povodí Moravy provedlo v minulých letech. Proto se

zastupitelé shodli na zavezení nádrže, jejím

zlikvidování a následné přípravě pro betonový

povrch kluziště.

Kompostárna a nový traktor

V březnu jsme požádali o dotaci na vybavení kompostárny, kterou v obci chceme zřídit a provozovat.

Pakliže nám bude dotace přiznána, pořídíme nový traktor, překopávač kompostu a štěpkovač dřevní hmoty.

Na veškeré vybavení lze získat 90% dotaci, rozpočet máme nastaven na 1 .633.000,- Kč. Obec by tak

pořídi la novou techniku včetně traktoru s čelním nakladačem za necelých 200.000,- Kč.

Kompostárna by pak zajišťovala l ikvidaci bioodpadu z obecní zeleně, hřišť a také z Vašich zahrádek. Obec

dnes platí kolem 45.000,- ročně za svoz bioodpadu firmě Esko-T. Minimálně tuto částku bychom chtěl i

„rozpustit“ do snížení poplatku za svoz odpadu v následujících letech.
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Chodník od hostince U Kostela směrem k orlovně

K projektu pro stavbu chodníku od hostince

U Kostela směrem k orlovně jsme zajisti l i prodloužení

stavebního povolení, které j iž nebylo platné,

a nechali dopracovat k projektu podrobný položkový

rozpočet v ceně 5.000,- Kč. S tímto projektem

můžeme teprve vypsat soutěž na dodavatele stavby

chodníku. Stavba předpokládá i přeložku optického

kabelu, či l i stavbu prodražuje. Rozpočet je zhruba

900.000,- Kč a k této částce ještě přibude zatrubnění

a odvod vod z krajské silnice. Akce to bude pro obec

značně finančně náročná, nicméně všichni asi

vnímáme potřebu tento letitý problém vyřešit.

Územní plán obce

Územní plán obce je stále platný z roku 1 994.

Vzhledem k množství připomínek, které se k ÚP

v minulých letech sešly a se kterými se nyní

musíme vypořádat, se jeho schválení neúměrně

protahuje a blokuje některé stavebníky v započetí

staveb rodinných domů. Obec již potřebuje mít

schválený nový ÚP. Veřejné projednání na obci by

mělo proběhnout v dubnu, pakliže bude vše

nachystáno z Odboru územního plánování MěÚ

Třebíč. Schválení by připadalo jako reálné

na přelomu léto/podzim podle počtu a závažnosti

připomínek, které vzejdou z veřejného projednání.

Nová třída mateřské školy

V době tvorby tohoto zpravodaje

probíhá podávání nabídek firem

pro stavbu nové třídy mateřské

školy. Předpokládané stavební

úpravy jsou v rozsahu 1 ,500.000,-

korun. Realizace by měla započít

v květnu a předání díla je plánováno

do 1 5. srpna 201 5. Realizací této

stavby uspokojíme požadavky rodičů

na umístění dětí do mateřské školy,

které byly doposud z důvodu

přeplněné kapacity odmítány. Stále

čekáme na vyjádření MŠMT

o přidělení žádané dotace na tuto

akci. Vzhledem k tomu, že vyjádření

se odkládá již od l istopadu 201 4,

nechceme již čekat a budeme

realizovat vlastními prostředky.

V případě přidělení dotace bude

možné profinancovat akci zpětně.

Multifunkční sportoviště u základní školy

V minulém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o nutnosti přehodnocení rozpočtu, neboť reálná cena

zhotovení neodpovídala projektové ceně. Tímto procesem jsme úspěšně prošl i a v těchto dnech již probíhá

výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na ROP Jihovýchod se podaři lo vyjednat téměř nemožné, a to

prodloužení termínu realizace až do 31 . října 201 5. Tím získáváme čas pro úspěšnou realizaci stavby. Přáním

by bylo nové hřiště otevřít společně s oslavou 40. výročí založení naší školy. Uvidíme, jaké budou časové

možnosti průběhu stavby.
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DĚNÍ V OBCI - ŠKOLA

Zápis žáků do 1 . třídy

V pátek 1 3. 2. proběhl v naší ZŠ tradiční zápis budoucích prvňáčků. V doprovodu rodičů ho navštívi lo

1 3 dětí, aby nám předvedly, co umí. Pod vedením učitelek 1 . stupně plni ly různé úkoly a na památku si

odnášely pamětní l isty, desky na sešity a dárečky, které pro ně vyrobil i starší žáci v keramické dílně. Nakonec

bylo do 1 . třídy nového školního roku 201 5/201 6 zapsáno 1 2 dětí, 6 dívek a 6 chlapců (3 z Rudíkova,

2 z Horních Heřmanic, 2 z Přeckova, 2 z Hroznatína a po jednom budoucím žákovi z Bochovic, Vlčatína

a Nového Telečkova).

Olympiáda v českém jazyce

Školního kola se zúčastni l i téměř všichni žáci 8. a 9.

ročníku, z nichž nejlepších výsledků dosáhli Veronika

Vostalová a Tomáš Kotačka. V okresním kole, které

proběhlo 1 2. února v Třebíči, dosáhla vynikajícího

úspěchu ve své kategori i žákyně 9. ročníku Veronika

Vostalová. Z 35 účastníků základních škol a víceletých

gymnázií obsadila krásné 2. místo a postupuje

do krajského kola, které se uskuteční 9. dubna ve Žďáru

na Sázavou. Tomáš Kotačka, který se okresního kola

zúčastni l také, obsadil dělené 30. – 32. místo.

23. školní ples

V sobotu 1 4. března proběhl v prostorách školy 23. školní ples.

Opět s bohatou tombolou (425 cen v malé tombole a 30 cen

ve velké), s taneční skupinou CREDIT, která se postarala o hudbu

k tanci a poslechu v tělocvičně, s profesionální diskotékou

moderovanou DJ Martym v jídelně školy a se dvěma předtančeními

našich žáků. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary

do tomboly, velké poděkování patří všem ochotným rodičům,

kteří pomohli zaj istit organizaci plesu a nedělní úkl id.Pevně věříme,

že všech 281 návštěvníků letošního plesu bylo spokojeno a již nyní

Vás srdečně zveme na 24. školní ples, který proběhne 27. 2. 201 6

pod taktovkou hudební skupiny PROMĚNY.

Zeměpisná olympiáda

Po úspěšném absolvování školního kola bylo na účast v okresním kole vysláno 9 soutěživých žáků naší

školy, aby poměřil i své zeměpisné znalosti se stejně starými žáky škol třebíčského okresu.

Kategorie A (6. ročník):

Josef Běhounek (1 7. místo), Kristýna Běhounková (1 9. místo), Nela Kotačková (20. místo)

Kategorie B (7. ročník):

Daniel Suk (1 4. místo), Karolína Bernatová (22. místo)

Kategorie C (8. ,9. roč.):

Antonín Šabacký (6. místo), Marek Zezula (25. místo), Šimon Pavelec (26. místo), Libor Prudík (31 . místo)

Turnaj v přehazované

Základní škola T. G. Masaryka v Třebíči uspořádala 25. února turnaj v přehazované pro žáky

4. a 5. ročníků. Mezi dvanácti družstvy se naši páťáci umísti l i na pěkném 4. místě.
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„JE NÁM 40A“

Letošní rok 201 5 je pro naši školu rokem slavnostním. Připomeneme si v něm 40 let od jejího otevření. Budeme

se snažit si toto významné výročí připomenout nejenom s žáky školy, ale i širokou veřejností z řad rodičů, obyvatel

Rudíkova a okolí a všemi přátel i školy. Na oslavy, které budou probíhat průběžně od března až do září, se nám

podaři lo získat dotaci od Kraje Vysočina (v rámci naplňování a propagace principů místní Agendy 21

a Zdraví 21 ) a nabídneme žákům i veřejnosti spoustu akcí zaměřených na zdravý způsob života, ekologii

a sport. Oslavy oficiálně zaháji l i žáci volejbalovým turnajem 1 8. března a plaváním v aquaparku Laguna Třebíč

25. března.

V rámci projektu dále proběhnou tyto akce:

1 0. 4. Celodenní výuka hip hopu pro žáky 2. stupně

1 6. 4. Čistá Vysočina (úkl id veřejného prostranství a přírody)

22. 4. Den Země

1 0. 5. Školní akademie „Vyzvi tělo k pohybu“

květen Týden ryze zdravých obědů ve školní jídelně

20. 5. Běh naděje (charitativní akce zaměřená na výzkum rakoviny)

31 . 5. Pohádková cesta kolem školy

5. 6. Celoškolní projekt „Vaříme si zdravě“

29. 6. Závody v biatlonu

1 . 9. Slavnostní znovuotevření školy – dopoledne se žáky, odpoledne s veřejností a bývalými

zaměstnanci, výstava Fair Trade, ochutnávka a možnost zakoupení fairtradových produktů, den otevřených dveří,

výstava žákovských prací září celoškolní výlet do ekologického centra v Balinách. V souvislosti s oslavami

vzniká také knížka o škole (almanach), která bude nabídnuta zájemcům 1 . 9.

Přehled školních akcí a prázdnin

DUBEN 201 5

1 . 4. Divadlo Polárka, Technické muzeum Brno (7. – 9. ročník)

2. 4.- 3. 4. Velikonoční prázdniny

7. 4. Knihovna a muzeum Velké Meziříčí (4. , 5. ročník)

7. 4. První pomoc do škol – představení záchranné sanitky (8. ročník)

1 3. 4. Love in Flames – irské tance – Pasáž Třebíč (5. – 9. ročník)

23. 4. Začátek výuky plavání (3. , 4. ročník)

29. 4. Divadlo Polárka Brno (4. – 6. ročník)

KVĚTEN 201 5

1 3. 5. Rodičovské schůzky (1 6 – 1 8 hod.)

1 3. , 1 4. 5. Fotografování tříd

1 8. 5. Den otevřených dveří

22. 5. Radim Uzel – Rizika sexu – Národní dům Třebíč (8. , 9. ročník)

25. 5. Dopravní hřiště Třebíč (4. ročník)

26. – 27. 5. Poznávací výlet (6. ročník)

ČERVEN 201 5

9. – 11 . 6. Poznávací výlet (7. ročník)

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Závěrečné prezentace žáků 5. a 9. ročníku

Branný den

30. 6. Slavnostní zakončení školního roku

1 . 7. – 31 . 8. Hlavní prázdniny

Aktuální akce a reportáže z nich na www.zsrudikov.cz

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody
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Zápis dětí do Mateřské školy Rudíkov

Zápis dětí pro školní rok 201 5/201 6 se uskutečnil 6. března 201 5. K zápisu bylo přihlášeno 33 dětí, avšak

z dosavadních kapacitních důvodů bylo při jato pouze 8 dětí. Obec Rudíkov z tohoto důvodu zajistí od školního

roku 201 5/201 6 otevření nové třídy mateřské školy – více viz v rubrice Projekty. Mateřská škola má doposud dvě

oddělení. V září 201 5 zahájí 1 1 dětí ze staršího oddělení povinnou školní docházku. Mladšímu oddělení však

končí tříletá výjimka, díky které mohlo být naplněno 25 dětmi. Od září 201 5 tedy může mladší oddělení

dle zákona pojmout 22 dětí, tedy o tři méně, než tomu bylo v předchozích třech letech. Z tohoto důvodu mohla

nyní mateřská škola při jmout jen 8 dětí. Díky nové třídě, kterou mateřská škola za podpory obce v září otevře,

budou při jaty další děti přihlášené k zápisu v březnu 201 5, které bychom jinak museli odmítnout. Druhý zápis

do mateřské školy pro nově otevřenou třídu proběhne v červnu tohoto roku. Kapacita třídy bude naplněna

dle kritéria věku. Rozhodnutí o při jetí rodiče obdrží.

DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol Rudíkov

V letošním roce opět TJ Sokol pokračuje ve svých aktivitách z předchozího roku.

Od února 201 5 jsme znovu započali cvičení s dětmi

v rámci TJ Sokol Rudíkov, tentokrát pod vedením

Michaely Bazalové a Ireny Mejzlíkové. Těší nás hojná

účast dětí. Při našem posledním setkání jsme

zaznamenali šestnáct příchozích. Avšak připomínáme,

že kurz je stále otevřený a jsme plně nakloněni všem

novým zájemcům. Při našem setkávání, které se koná

každé úterý od 1 4:00 do 1 5:00, se zaměřujeme

na pohybové aktivity. Náplní hodiny jsou především

kolektivní hry s důrazem kladeným jak na pohyb, tak

na týmovou spolupráci. V nejbl ižší době, pokud nám

bude přát počasí, plánujeme přesun z prostor tělocvičny

ven. S pobytem venku máme zároveň v plánu

uspořádání výletních akcí v rámci setkávání a také

bychom byli rádi, kdyby se nám povedla uskutečnit

víkendová akce pro děti. „Jsme rády, že je o cvičení

ze strany dětí zájem, práce s dětmi nás baví a hodláme

dále pokračovat ve vedení i ve cvičitelském vzdělávání

se,“ říkají obě cvičitelky.

Župní florbalová liga, do které se zapoji la dvě naše družstva, byla ukončena posledním turnajem 7. března

v Rouchovanech, kde proběhlo také vyhlášení výsledků a předání cen. Družstvo minižáků pod vedením

Romany Cahové a Kateřiny Štolpové s florbalem teprve začíná a výsledky prozatím nedosáhly na stupně

vítězů. O to větší si děti zaslouží pochvalu za bojovnost a odhodlání, za to, že považují tento ročník

za startovní do let budoucích, za dobrou příležitost k pohybu a pobytu mezi svými kamarády.

Družstvo mladších žáků si vedlo nad očekávání skvěle a v celkovém pořadí získalo stříbrnou příčku, na kterou

jsou kluci i děvčata společně s trenérem Jiřím Kotačkou náležitě hrdí. Zlata se však tým také dočkal, a to díky

Zbyňku Doležalovi, který obháji l post nejlepšího gólmana mladších žáků. Na podzim, kdy l iga začínala, zřejmě

nikdo nepředpokládal, že by se smíšené družstvo mohlo probojovat a vystoupat po žebříčku takto vysoko. . . .

V letošním roce postupují do pražského finale první dvě družstva. Na tento finálový turnaj ovšem neplatí

věková výjimka dvou našich hráček, které by se tedy nemohly finále zúčastnit. Protože by tým nemohl hrát

ve složení, v jakém postoupil , rozhodli se hráči, vel ice kamarádsky, pražského turnaje nezúčastnit.

Za TJ Sokol Mgr. Eva Kružíková, místostarosta Sokola

Cvičení žen probíhá beze změn – tedy každé

pondělí si mají možnost protáhnout tělo

cvičením pilates a ve středu v rychlejším

aerobním tempu.

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola Rudíkov
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Těsně před startem jarní části fotbalových soutěží je ten pravý čas na rekapitulaci dosavadních výsledků v této

sezoně. Tým FK Rudíkov - Trnava má čtyři želízka v ohni v podobě mužstev: muži A, muži B, mladší a starší žáci.

Mužstvo starších žáků, fungující ve spolupráci s budišovskými hráči pod vedením trenéra Lukáše Trnky, setrvalo

přes zimní přestávku na čtvrtém místě při zisku 1 0 bodů, bi lanci zápasů 3-1 -4 a celkovém skóre 22:23. Mladší žáci

zimu přečkali pouze o stupínek níže než jej ich starší kolegové se ziskem 1 2 bodů, bi lancí 4-0-4 a skóre 23:32.

Doufejme, že v druhé části sezony si chlapci povedou minimálně stejně dobře. Nadcházející domácí zápasy budou

probíhat ve stejném duchu jako v podzimní části , Rudíkov a Budišov se budou v pořádání těchto zápasů střídat.

Rudíkovské rezervě, resp. Trnavě, se daři lo ze všech celků nejlépe. Podzimní část zakončila na prvním místě se

ziskem 27 bodů, když devět zápasů vyhrála a pouze jeden prohrála. Nezbývá než popřát, aby se i na jaře takto

daři lo. V A-mužstvu rudíkovského fotbalu došlo v průběhu podzimní části k zásadní změně. Trenéra Aloise

Komínka vystřídal Jaromír Trnka. Trenér Komínek vedl mužstvo od roku 2002, podaři lo se mu dvakrát postoupit

a celkem odtrénoval 332 zápasů, za což mu patří velký dík. Podzimní část sezony se hráčům Rudíkova nepříl iš

daři lo a do jarní části vstupují z 9. příčky, s 1 5 body na kontě, při bi lanci 4-3-6 a skóre 31 :35.

Karneval 201 5

Mateřská škola Rudíkov uspořádala 1 5. února 201 5 ve spolupráci s rodiči

dětí tradiční karneval. Tentokráte opět s Milanem Řezníčkem, s nímž si mohly

děti zatancovat, zasoutěžit nebo vyhrát cenu v tombole. Velmi si vážíme mnoha

sponzorů z řad rodičů, firem i obcí, kteří svými finančními příspěvky a dary

do malé a velké tomboly zajisti l i , aby žádné z dětí neodešlo smutné. Finanční

stránka je jen jednou polovinou úspěchu. Ta druhá závisí na ochotě

a spolupráci l idské. Připravit prostor a posezení pro konání karnevalu a přitom

nenarušit výuku v tělocvičně ani ve škole není možné bez pomoci ochotných

rodičů, obce a v neposlední řadě bez spolupráce základní školy. Díky jim všem.

Je jen velká škoda, že se každoročně najdou rodiče, kteří se po vyhlášení

hlavní tomboly zvednou a odejdou. Možná je ani nenapadne, jaký dávají svým

dětem vzor do života a jak se cítí všichni, kteří přípravám věnovali spoustu si l

a času. O to větší dík patří všem, kteří jakkoli pomáhali a přispěli k real izaci této

akce. Finanční výtěžek z karnevalu je využit k pokrytí nákladů na některá

divadla a doprovodné akce pro děti, aktuálně byly pořízeny nadstandardní

výukové pomůcky, kterými je dětem zkvalitněno předškolní vzdělávání.

Akce připravované pro děti v období jaro - léto 201 5

• 23. března 201 5 mateřská škola uspořádala oblíbené jarní tvoření rodičů s dětmi.

• Zájemci ze třídy Sluníček (starší oddělení) zahájí od dubna 201 5 pravidelné plavání v třebíčském

aquaparku Laguna.

• Děti z obou oddělení mateřské školy se mohou těšit na výlet do Náměště nad Oslavou, kde je v zámecké

konírně čeká v rámci special izovaného programu pásmo zábavných a vzdělávacích aktivit, divadlo a další.

• Duben uzavřeme jako každoročně čarodějnickým rejděním v kostýmech.

• Následující měsíc připravíme pro děti oblíbenou cestu za pokladem.

• Pohádkovou cestou kolem školy oslavíme Den dětí. Akce se uskuteční v neděli 31 . května 201 5 v prostoru

kolem školy.

• Školní rok s dětmi zakončíme společným táborákem, na který srdečně zveme i rodiče a sourozence,

odvážnější děti si mohou vyzkoušet „noc ve školce“. Poté se rozloučíme s předškoláky slavnostní akcí,

na které budou pasováni na školáky.

Hezké jaro všem občanům a zejména dětem přeje kolektiv MŠ Rudíkov

DĚNÍ V OBCI - FK Rudíkov
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Poslední únorový víkend hosti la rudíkovská sokolovna 9. turnaj 1 6. ročníku dálniční l igy o přeborníka Vysočiny

a Brněnska v mariáši. Jednotl ivé turnaje se hrají od začátku l istopadu až do konce března vždy po čtrnácti dnech.

Každý turnaj pak čítá pět kol, z nichž se nejlepší a nejhorší nezapočítává. Peníze se po jednotl ivých kolech vracejí.

Turnaje se zúčastni lo 86 hráčů, absolutním vítězem se stal Rostislav Janšta z Křoví, který obdržel hlavní cenu

notebook. Druhé místo obsadil Vlastimil Liška z Prštic u Brna, který za svůj výkon získal motorovou pilu. Na třetí

pozici se pak umísti l Zdeněk Svoboda z Velké Bíteše, který vyhrál 5 m2 obkladů od firmy DominArt. Josef Střecha

jako nejlepší z domácích hráčů obsadil šesté místo.

Velké poděkování patří manželům Mikyskovým za výrobu zabíjačkových pochoutek a obědového menu, hostinci

U Kostela a obsluhujícímu personálu za propůjčení pohostinských prostor. Další velké poděkování patří j iž našim

takřka tradičním sponzorům za velmi hodnotné dary, bez nich bychom nemohli tento náročný turnaj uspořádat.

Turnaj podpoři l i :

BDS Bítešská dopravní společnost, s.r.o.

DominArt, spol. s r.o.

Za FK Rudíkov – Trnava, Vladimír Šula ml.

Dovolujeme si informovat občany o událostech ve Sboru dobrovolných hasičů Rudíkov

• Z činnosti sboru je nutné zmínit účast zástupců na valné hromadě okrsku v Přeckově, kde se veřejnou volbou

stal starostou okrsku Rudíkov na další období pan Jiří Dvořák.

• Masopustní průvod obcí 7. února 201 5 připomněl občanům tradici, kterou u nás v Rudíkově hasiči podporují j iž

po dlouhá deseti letí.

• Na okresním shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů v Třebelovicích se dne 21 . března 201 5

stal znovu na pěti leté období starostou Okresního sdružení hasičů Třebíč pan Miroslav Ježek z Heraltic.

• V současné době probíhá zateplení budovy hasičky. Lze přepokládat, že v květnu, při dni otevřených dveří

v hasičských zbrojnicích, si budou moci občané Rudíkova budovu prohlédnout j iž ve zrekonstruované podobě.

• 24. května 201 5 Vás hasiči zvou na okrskové kolo v požárním útoku.

Závody budou pořádat hasiči v Trnavě a naše družstvo bude obhajovat loňské první místo.

• Pořádání pouťových zábav se v naší obci pravidelně střídá mezi Sborem dobrovolných hasičů Rudíkov a FK

Rudíkov. Letos Vás hasiči zvou poslední víkend v červnu na hudební skupiny KMČ, REFLEXY a v neděli pak

na kapelu LOS VALOS.

V příloze zpravodaje připojujeme kalendář hasičských soutěží pro rok 201 5.

Příjemné prožití jarního období za celý sbor Vám všem přeje

starosta sboru František Kotačka

DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

DĚNÍ V OBCI - Dálniční liga v mariáši

Nezbývá než doufat, že změna trenéra spolu s j istým omlazením kádru přispěje ke zlepšení výkonů a postupu

tabulkou směrem k vyššímu umístění.

Další změnou, ke které došlo, je vytvoření mužstva přípravek. Toto mužstvo prozatím nehraje žádnou soutěž, ale

do budoucna se s touto variantou počítá a bylo by dobré, kdyby se podaři lo vychovat další generace fotbalistů, kteří

by udrželi tradici rudíkovského fotbalu.

V příloze zpravodaje připojujeme rozlosování soutěží pro JARO 201 5.
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Jatky Zezula Rudíkov

Liber, družstvo vlastníků Rudíkov

Zepas Rudíkov, spol. s r.o.

Obecní úřad Rudíkov

Norunex s.r.o.

BCR, s.r.o. partner pro vodu, topení, plyn

Kobra hutní prodejna, s.r.o.

SOFI stav, s.r.o.

MIKROP Čebín, a.s.

koloniál Střed Rudíkov

T. I .T. – Třebíč, International Transport

Agrimex, spol. s r.o. - Třebíč

Michal Karásek

Myslivecké sdružení Rudíkov

Všem patří velký dík.

Všechny domácí hráče zveme na již tradiční vel ikonoční turnaj v mariáši, který se uskuteční 5. dubna 201 5. Sraz

hráčů bude v 1 7:30 hodin v hostinci U Kostela v Rudíkově.

Za mariášový kolektiv ing. Jaromír Dobrovolný

Je noc z 8. na 9. května 1 945. V dálce jdou slyšet výbuchy, dělostřelecké salvy a kulometná palba.

Pro rudíkovské občany je to známka toho, že se blíží fronta a s ní i osvoboditelé v podobě Rudé armády. Jak to ale

bylo dříve? Jak probíhal život občanů v době nesvobody za I I . světové války?

Již od začátku konfl iktu, tedy od března 1 939 panovala v Rudíkově silná antifašistická nálada. Obec však měla

štěstí v tom, že si zde okupační vojska nevybudovala stálou posádku. Hospodářské poměry a celkově celý chod

obce byl přizpůsobený válečným událostem. Většina úrody ocházela na frontu a to stejné se týkalo i dobytka.

Hospodářské výnosy a chov dobytka byl podřízen přísné kontrole, ale i přesto docházelo k černým porážkám

a zatajování skutečných výnosů. Obec byla často navštěvována příslušníky gestapa (tajné státní pol icie), která zde

pátrala po rodině generála Ludvíka Svobody. Až na drobné incidenty zachovávali Němci k místním chladný postoj.

Jednou z výjimek byl rok 1 942, když byla v Rudíkově odhalena menší i legální skupina, tvořena třemi

velkomeziříčskými židy a jedním rudíkovským občanem Antonínem Novotným, který nenastoupil na nucené práce

do Německa. Tato čtveřice - Antonín Novotný (1 906-1 942), Richard Beck (1 888-1 942), Hana Becková (1 922-1 942)

a Leo Braun (?-1 942) - často navštěvovala a ukrývala se u místního rodáka Josefa Střechy (1 897-1 942). Skupina

však byla prozrazena a všichni byl i 2. dubna 1 942 zatčeni. 1 6. června 1 942 proběhla poprava v Kaunicových

kolejích v Brně (sídlo gestapa). Popravena byla i manželka Josefa Střechy Marie (1 902-1 942), jej ich syn Ladislav

(1 925-1 942) a manželka Leo Brauna Eliška Braunová (1 897-1 942). Leo však zatčen nebyl, podaři lo se mu

uprchnout, ale brzy byl dopaden a zastřelen u Pavlínova. Krušnější chvilky zažila vesnice až v souvislosti

s postupující frontou. Posledních pár dnů před osvobozením byl v Rudíkově ubytován prapor německého vojska.

Pravděpodobně se jednalo o některou z jednotek, která byla podřízena 6. tankové divizi (6. Panzer Divizion

generálporučíka Rudolfa von Waldenfelse), která se o několik dní později vzdala Rudé armádě při Bratislavsko-

brněnské operaci. Síla a odhodlání těchto jednotek byla j iž zlomena, a proto měly problémy spíše mezi sebou, než

aby trápily místní obyvatelstvo. Kvůli obavám z rabování hromadil i obyvatelé své cennosti a ukládali je do předem

připravených úkrytů, které byly vykopány v lesích nad obcí. Mimo to síl i la i aktivita partyzánů, např. partyzánská

skupina TAU, která operovala v okolí Velkého Meziříčí, provedla v dubnu 1 945 bombový útok na železniční

Výročí konce II. světové války aneb

Jak prožil konec války Rudíkov?
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skladiště v Rudíkově a o několik dnů později byla přepadena i místní četnická stanice, ze které partyzáni ukradl i tři

pistole a ke každé 50 nábojů. Nejčinnější byla partyzánská skupina Xaver, která měla 8. května 1 945 zajmout asi

20 německých vojáků, které partyzáni držel i přes noc na kopci v Telečkově. Ráno 9. května zajal i ještě další vojáky,

které předali v Rudíkově kolem poledne vojákům Rudé armády. V noci z 9. na 1 0. května měli Sověti většinu těchto

Němců postřílet a zakopat na louce poblíž hřbitova. Jednou z místních obětí byl i jednadvaceti letý Alois Mikyska

z Rudíkova č. 25, který vzal do ruky pohozenou vojenskou pušku a oblékl vojenský plášť. Dva Němci, kteří ho však

zpozorovali , proti němu namíři l i své samopaly a zastřel i l i ho. Prostor, ve kterém se nalézá obec, nebyl v podstatě

zasažen bojovými událostmi. Do této oblasti se dostala až Rudá armáda v průběhu Pražské operace. Místo totiž

leželo v mezilehlém prostoru mezi osami 6. gardové tankové armády vedené generálplukovníkem Andrejem

Grigorjevičem Kravčenkem a 1 . gardové jezdecko-mechanizované skupiny. Tyto dvě skupiny postupovaly

po hlavních silnicích vedoucích z Třebíče a Velkého Meziříčí směrem na Jihlavu. Ráno 9. května 1 945 kolem 8:30

se v Rudíkově objevil první sovětský tankQ

Mgr. Jan Kratochvíl

1 0

Lokalita HORKA

Geologické průzkumy v naší lokalitě

Dne 23. února rozkladová komise Ministerstva životního prostředí (MŽP) doporučila svému ministrovi

ke schválení stanovení průzkumných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (PÚ ZZZK). A to jak v naší lokalitě

Horka, tak v dalších čtyřech lokalitách ČR. O stanovení PÚ ZZZK tedy ministr ŽP rozhodne řádově v několika málo

týdnech, a to všude stejným působem, bez ohledu na to, zda obce stáhly své rozklady, či nikol iv.

Proč jsme však stáhl i rozklad právě my a okolní obce lokality Horka? Co tomuto rozhodnutí předcházelo?

Pokusím se Vám přiblížit problematiku tohoto procesu spíše laickým způsobem, neboť si samozřejmě v tomto

nedělám „patent na rozum“. Rozkladem rozumíme podání opravného prostředku proti rozhodnutí. 20. října 201 4

obdržely obce rozhodnutí MŽP o stanovení PÚ ZZZK Horka. Zde se uvádí, že se jedná o rozhodnutí podle §34

odst. 1 ), písm. b) zákona č. 44/1 988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Následně za obce

Rudíkov, Hodov, Rohy, Nárameč a Budišov na toto rozhodnutí, spadající do gesce horního zákona, reagovala

7. l istopadu 201 4 advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. a na základě plných mocí podala rozklad

proti rozhodnutí k MŽP. Obce Vlčatín, Oslavička, Osové a Oslavice se tohoto rozkladu neúčastni ly vůbec, to

znamená, že v podstatě se stanovením PÚ ZZZK Horka souhlasi ly. Obce Oslavice a Osové daly přímo písemný

souhlas se stanovením PÚ ZZZK Horka. Poněkud velkou nevoli však mezi představitel i dotčených obcí vzbudila

informace, jež jsem zveřejni l na 3. veřejném zastupitelstvu 5. ledna 201 5, o odměně fakturované obci Rudíkov

ke dni 27. 5. 201 4 za podání rozkladu advokátní kanceláři Šikola a partneři, s.r.o. ve výši bezmála 60 tisíc korun.

K tomu se navíc přidaly pochybnosti o smyslu podání tohoto rozkladu, neboť rozhodnutí MŽP bylo v říjnu vydáno

i přes odvolání městyse Budišov, které městys jako jediný podal už 31 . ledna 201 4. Klíčové z pohledu referend je

i zdůvodnění MŽP, proč námitku Budišova z ledna 201 4 nepři jalo a zcela odmítlo váhu referenda jako takového.

Ano můžeme sice říci, že podání rozkladu je jakousi formou protestu a demonstrací vzdoru. Proč ale opakovat

jednou podané, a stejně zamítnuté? Pro posouzení efektivnosti tohoto kroku jsme zohlednil i i další souvislosti ,

zejména existenci právních a věcných důvodů rozkladu, souvislost rozhodnutí s celkovým procesem výběru vhodné

lokality. S představitel i obcí jsme se obávali , že podání rozkladu bude pouhou formalitou, která postrádá jakýkoliv

reálný dopad na výsledek správního řízení, a že nastane situace, kdy jediným účinkem rozkladu bude oddálení

právní moci rozhodnutí a finanční ztráta 1 3,5 mil ionů korun pro lokalitu Horka, což znamená konkrétně 900.000,- Kč

pro obec Rudíkov za rok 201 4. Naše úvahy se potvrdi ly v plném rozsahu 23. února 201 5. A potvrdi l se i předpoklad,

že se rozhodne i v lokalitách, které své rozklady nestáhly. Někdo samozřejmě namítá, že peníze nejsou všechno.

Nejsou, ale obec potřebuje financovat školu, školku, čističku, inženýrské sítě a další.
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Nepochybně není smyslem výsledků místního referenda to, aby zastupitelé obce čini l i i různé neefektivní a smysl

postrádající kroky, které nás pouze v tomto procesu ekonomicky poškodí. Naše společné snahy obcí o získání

kompenzace pro lokalitu už za rok 201 4 se však nepodaři ly. Důvodem bylo nestažení rozkladu ekologického hnutí

Calla z Českých Budějovic, které také bylo účastníkem řízení. Ačkoliv o kroku stažení reálně uvažovalo, nakonec

svůj rozklad ponechalo v platnosti . Nechť si tento krok každý zkusí zdůvodnit. . . Jaké jsou priority a cíle hnutí

Calla? Kdo financuje toto hnutí? Reálně nám tak jej ich postojem vznikla ekonomická újma ve výši 1 3,5 mil ionů.

A přesto zde máme platné rozhodnutí o stanovení průzkumného území.

Považuji za nutné upřesnit základní postoj, který k problematice zaujímám: nelze činit rovnítko mezi požadováním

kompenzací ze strany státu a souhlasem s průzkumy, či dokonce s vybudováním úložiště! Naopak jsem si vědom

velkého poškození našeho kraje zařazením do výběrových lokalit a pouze za toto chci adekvátní satisfakci!

Nicméně etapa průzkumů je jasně danou skutečností, kterou stát stanoví ve všech lokalitách uvažovaných

pro stavbu HÚ. Průzkumy nám ale mohou paradoxně pomoci k tomu, že budeme vyloučeni ze zvažovaných

lokalit. Doba průzkumů se ale nabízí k jednání se státem o změně výše kompenzací, protože systém a výše se

nám jeví jako špatně nastavená. Atmosféra ohledně tohoto tématu není asi v žádné lokalitě ni jak veselá, a pakliže

nám někdo (stát) způsobuje újmu, měl by nás patřičně kompenzovat. A samozřejmě především finančně. V této

chvíl i ani j iné způsoby kompenzace v úvahu nepřipadají. Přesto prosím věřte, že mojí snahou, a jsem přesvědčen,

že snahou ostatních zastupitelů, bude vyjádření nesouhlasu s vybudováním hlubinného úložiště. Cesta, kterou se

stát vydal hledat vhodnou lokalitu pro HÚ, není příl iš dobře vyšlapána. Bude tedy nutné napnout síly

ve vyjednávání posílení práv obcí v tomto procesu. K takovému cíl i má směřovat i poslání Pracovní skupiny

Dialog, do které mě a pana starostu Janouška z Oslavice nominovali zástupci obcí. Tato skupina, zřízená Radou

vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, má jako jeden z cílů posílení transparentního procesu výběru

vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti . O procesu a aktivitách v Pracovní skupině

Dialog, o postupu jednání v této skupině a vůbec o problematice tohoto tématu Vás budu pravidelně informovat

všemi dostupnými prostředky. Z minulých let cítím značný dluh v informovanosti ohledně této problematiky, ačkoliv

jsme jako obec měli ve skupině zastoupení také.

Zdeněk Souček, starosta

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

Divadelní představení

V sobotu 7. března 201 5 sehrál ochotnický soubor

z Budišova divadelní představení Noc na Karlštejně

v místní sokolovně.

Tříkrálová sbírka 201 5

Děkujeme Vám za podporu Tříkrálové sbírky

201 5 v naší obci, která se konala v sobotu

3. ledna 201 5. Občané Rudíkova přispěli

částkou 1 8 1 70,- Kč.

Celková částka v součtu s okolními obcemi

čini la 48 1 96,- Kč.

Lyžování v Černé hoře

V sobotu 28. února 201 5 navštívi lo 54 lyžařů z naší obce areál v Janských Lázních, který je součástí

největšího lyžařského resortu v Česku (SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou). Janské Lázně se

nacházejí ve východní části Krkonoš. Černohorský areál nám nabídl 1 5 kilometrů sjezdových tratí, z nichž

nejdelší měří až tři ki lometry. Někteří z nás vyzkoušeli i přejezd rolbou mezi areály Černá hora a Pec

pod Sněžkou.

Sbor dobrovolných hasičů Rudíkov připomněl 7. února 201 5 tradici masopustního průvodu v maskách.



Významné jubileum oslavili

leden

80 let – Růžena Toufarová

60 let – Jiří Pažourek

únor

97 let – Anežka Dvořáková

85 let – Marie Svobodová

březen

85 let – Vlastimír Divín

60 let – Pavel Bernát

Narození občánci

únor

Klára Bartesová

Všem srdečně blahopřejeme.

Rudíkovský zpravodaj vydává obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Rudíkov 2

675 05 Rudíkov

tel. : +420 568 878 1 84

mobil :+420 773 826 754

e-mail :ou.rudikov@rudikov.cz

mobil starosty: +420 604 266 642

Zemřelí občané

březen - Václav Švihálek

1 2

Poslední březnovou neděli si občané nejen z Rudíkova mohli zpříjemnit návštěvou Jarní prodejní

výstavy pořádané obcí Rudíkov a základní školou. K vidění a k obdivu byly v prostorách školy vystaveny

výtvory mnoha zručných lidí. Návštěvníci si tedy mohli koupit nebo jen tak prohlédnout košíky z proutí,

pedigu či papíru, netradičně pletené pomlázky, jarní květinové dekorace, malované hrníčky, ale i perníčky,

med zpracovaný mnoha způsoby, háčkované slepičky, krasl ice ve stylu madeira i malované a mnoho

dalšího. Některé výrobky byly vytvářeny přímo na místě, a tak obdivovatelé řemeslného umění viděl i vše

pěkně od začátkuQ

Návštěvníci však nemuseli pouze přihlížet, mohli se i aktivně zapojit. V prostorách školy byly totiž

přichystány tvořivé dílničky. Mnohé domovy zdobí vlastnoručně vyrobené jarní věnce z proutí, vel ikonoční

zápich, nazdobený perníček, ten ale j iž zřejmě nezdobí – určitě více lákal k snědku. Někteří kluci si

vyzkoušeli pletení pomlázky netradiční formou a ti nejmenší si mohli vyrobit jednoduché kuřátko či slepičku

nebo si jen tak vybarvit jarní obrázek. Ke zpříjemnění atmosféry zajisté také přispělo připravené posezení

nad kávou, čajem nebo limonádou s talířkem domácích zákusků od organizátorek celé akce.




