
Vážení spoluobčané,

čas opravdu kvapí, a než se nadějeme, máte v rukou

letní vydání Rudíkovského zpravodaje. Vychází v době

prázdnin, dovolených a v čase výletů s rodinou,

posezení s přátel i u dobře ugri lovaného masa

a vychlazeného piva!

Vedení obce čeká v době prázdnin završení

některých důležitých projektů a s nimi související

složitá, mnohdy až byrokratická administrace, která

musí být bezprostředně po jej ich ukončení odeslána

na příslušné úřady a fondy.

Další projekty právě v tomto období zahájíme

a znamenají pro nás velký závazek zejména z hlediska

jej ich včasného dokončení. Více informací najdete

v rubrice Projekty. Při jej ich realizaci nastává vždy jisté

omezení. Asi nejvíce jsme všichni pocíti l i omezení

ve sníženém komfortu dopravní obslužnosti v rámci

rekonstrukce kanalizačních stok.

Rudíkovský
zpravodaj
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Chtěl bych tímto dodatečně poděkovat za Vaši

nezměrnou trpělivost a pochopení. Odměnou nám budiž

na dlouhé roky bezvadná kanalizace, přípojky, nové

povrchy vozovek a v rámci možností opravené chodníky.

Dovolte mi popřát Vám v nadcházejících letních dnech

především pohodu, odpočinek a načerpání nových sil .

Pojedete-l i do zahraničních destinací, především přeji

šťastný návrat ve zdraví!

Zdeněk Souček, starosta

2. ČTVRTLETÍ / LÉTO 201 5

PLÁNOVANÉ AKCE:

• Dětské odpoledne (pro děti i rodiče) - Obec Rudíkov ve spolupráci s místními spolky připravuje na poslední

prázdninovou sobotu 29. srpna 201 5 zábavné odpoledne s táborákem na Herádce. Začátek akce bude upřesněn.

(Změna termínu v případě nepříznivého počasí možná.)

• 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.

• Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva pořádá v Budišově ve dnech 1 5. a 1 6.

srpna 201 5 všeobecnou oblastní výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a vodní drůbeže. Výstava

bude otevřena v sobotu od 1 0 do 1 7 hodin. V neděli pak od 8 do 1 5 hodin. Možnost nákupu chovného materiálu.

K návštěvě zveme všechny občany.



PROJEKTY

I I I . etapa kanalizace

Projekt rekonstrukce kanalizace byl termínem 30. června 201 5 včasně zakončen. Všechny stoky, které

byly zahrnuty do projektu, jsou dokončeny včetně napojení účastnických přípojek. Rekonstrukce kanalizace

s sebou nesla značné nedokonalosti j iž z fáze projektování, v němž nebylo například počítáno

se zásypovými materiály do krajské vozovky, projekt vůbec finančně neuvažoval s opravou celé šíře krajské

vozovky, kterou by však od nás KSÚSV (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny) vyžadovala, pakliže

by kanalizace vedla středem vozovky. S tímto zásadním nedostatkem se nové zastupitelstvo muselo

vypořádat změnou realizační dokumentace a posunout kanalizaci do pravého jízdního pruhu, abychom

se vyvarovali nutnosti financovat opravu celé šíře krajské silnice. Následně se podaři lo vyjednat finanční

spoluúčast ze strany KSÚSV při opravě povrchu druhé poloviny vozovky, výsledkem je tedy nový povrch

v celé její šíři . Na straně druhé nám tato změna vygenerovala obrovské množství administrativy, zejména

při tvorbě změnových listů pro Státní fond životního prostředí ČR, který se na akci dotačně podílí.

Následovat budou opravy chodníků, které zrealizujeme prostřednictvím pracovníků obce a případně

brigádníků. Ještě jednou Vám všem děkuji za pochopení při real izaci rekonstrukce kanalizace a také

za připomínky k průběhu stavby.
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Nová třída mateřské školy

Projekt nové třídy mateřské školy zaznamenal od minulého vydání zpravodaje zásadní pokroky:

► Potvrzení dotace ze strany MŠMT ve výši 2.980.000,- Kč. Na rozhodnutí o poskytnutí dotace sice ještě

čekáme, jedná se však spíše o formální záležitost, neboť musíme ještě dodat dokumentaci k výběrovému

řízení a výběru dodavatele interiérového nábytku, didaktických pomůcek a elektroniky. V těchto dnech již běží

lhůta pro podání nabídek a 7. července 201 5 vybereme vítěze.

► Stavební práce probíhají, jejich finanční rozpočet bude činit 2.1 00.000,- Kč. Na webu obce

a facebooku doplňuj i fotogaleri i z kontrolních dnů, v níž je možné zhlédnout, jak třída vzniká. Odkrytí podlah

a stěn prostor ukázalo řadu nepředvídatelných komplikací, kterým se musíme při real izaci přizpůsobovat

a operativně je řešit tak, aby byla celá akce dokončena v termínu pro otevření našim malým spoluobčánkům.

Chtěl bych poděkovat zejména Ing. Jiřímu Dvořákovi, který nad rámec své činnosti technického dozoru

mnohdy supluje rol i projektanta a hledá řešení, která nás posouvají k úspěšnému dokončení. Uznání zaslouží

i real izační firma SOFI stav s.r.o. , jejíž pracovníci aktivně přistupují k úkolům z kontrolních dnů. Zejména však

chci poděkovat ředitelce mateřské školy paní Jaroslavě Kafkové, která, ačkoliv v pracovní neschopnosti,

s námi aktivně řeší nastalé situace a problémy při real izaci. Cílem nás všech je, aby od letošního září mohlo

22 dětí ke spokojenosti využívat nově vzniklé prostory.

Územní plán obce

Na Obecním úřadě v Rudíkově proběhlo 3. června

201 5 veřejné projednání územního plánu obce.

Opět se sešlo mnoho připomínek ze strany občanů

a firem. Několik požadavků vznese i obec Rudíkov,

zejména připomínku k tzv. homogenizaci si lnice

I I /360, která by po zkapacitnění znamenala

nebezpečný úsek pro přecházení od hřbitova. Obec

se samozřejmě bude maximálně snažit tento problém

řešit. Nicméně množství připomínek a jej ich

zapracování architektem společně s procesními

termíny nepřinese platnost nového ÚP dříve než

koncem roku 201 5.
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Hasička, orlovna

K dnešnímu dni máme obě budovy zateplené a z reakcí vás občanů mám dobrý pocit. Kladně hodnotíte

zejména vizuální podobu orlovny, kde barevná kombinace myslím předčila očekávání. Na hasičce jste si j istě

všimli nových sekčních vrat, která jsou navíc elektronicky ovládaná a disponují možností otevření pomocí čipu

zabezpečovacího zařízení hasičky. Tento systém zrychlí výjezd při zásahu, kdy při ložením čipu na venkovní

čtečku začnou vrata okamžitě otevírat. Původně se dle projektu měla pouze zateplit stará plechová vrata,

ale rozhodli jsme se pro variantu nových sekčních vrat. Změna si sice vyžádala náklady navíc ve výši cca

50.000,- Kč, nicméně pro budovu hasičky je to j istě správný krok. Tato změna nás opět zatíží administrativně

tvorbou změnového listu. Celkově čeká všechny podpořené projekty z fondu SFŽP administrace a monitorovací

zprávy po dobu tzv. udržitelnosti projektu, což znamená několik roků.
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DĚNÍ V OBCI - ŠKOLA

Kompostárna Rudíkov

V rámci PRIORITNÍ OSY 4 (Zkvalitnění nakládání

s odpady a odstraňování starých ekologických

zátěží) byla naše žádost úspěšně vyhodnocena

Státním fondem životního prostředí ČR a byla nám

schválena finanční dotace ve výši 1 .543.656,- Kč

na provoz kompostárny. Spoluúčast obce bude

ve výši 1 72.000,- Kč. Finanční alokace poslouží

na nákup techniky pro provozování kompostárny.

Pořídíme nový traktor, překopávač kompostu

a štěpkovač dřevní hmoty. Kompostárna pro vás

bude zajišťovat l ikvidaci bioodpadu z vašich

zahrádek, z obecní zeleně, hřišť. Momentálně běží

výběrové řízení na dodávku techniky pro naši

kompostárnu a 1 4. července 201 5 proběhne

otevírání obálek s nejlevnější nabídkou. Provoz

kompostárny bychom mohli zahájit v průběhu září.

Multifunkční sportoviště u základní školy

Od minulého vydání zpravodaje jsme výrazně

pokročil i směrem k realizaci tohoto projektu

a v těchto dnech jsme před podpisem smlouvy

s vítězem výběrového řízení. Hodnotící komise

zasedla 1 8. května 201 5 a vybrala nejlevnější

nabídku firmy Swietelsky stavební s.r.o. , která

nabídla cenu 7.857.090,- Kč (s DPH). Dotace

na hřiště je z ROP Jihovýchod stanovena

na 6.022.000,- Kč. Následovalo přehodnocení

výběrového řízení poskytovatelem dotace ROP

Jihovýchod. Teprve po odsouhlasení správnosti

výběrového řízení poskytovatelem můžeme

smlouvu s vítězem podepsat. Multifunkční hřiště

musí být hotové do 31 . října 201 5. Snad si ho

všichni ještě do konce roku dostatečně užijeme!

Děkujeme všem, kteří se zapoji l i 1 3. května do veřejné

charitativní sbírky pro l idi nemocné nádorovým

onemocněním a na výzkum boje proti rakovině pod názvem

KYTIČKOVÝ DEN – Český den proti rakovině. Žáci naší

školy prodali celkem 1 00 kytiček a vybral i za ně 2 720,- Kč.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Pythagoriáda – 7. ročník – Jakub Švec – 6. místo v okresním kole

Pythagoriáda – 8. ročník – Antonín Šabacký – 6. místo v okresním kole

Dopravní výchova – 4. ročník – Miroslav Horký – nejúspěšnější absolvent v získání

průkazu cyklisty

Pohár rozhlasu – okresní kolo - Simona Uchyti lová – 2. místo v hodu míčkem
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INOVACE VÝUKY A ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY NA ZŠ RUDÍKOV

Projekt, na který se nám podaři lo získat dotaci 343 021 ,- Kč

s nulovou spoluúčastí školy, proběhne od 1 . 7. do 31 . 1 2. 201 5 v rámci

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

(56. výzva MŠMT) a nabídne žákům a učitelům čtenářské dílny jako

prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

s nákupem 1 00 nových knih do školní knihovny, zahraniční jazykový

kurz pro učitelku angličtiny, odbornou stáž v zahraničí pro 2 učitele

zaměřenou na jej ich profesní rozvoj v cizích jazycích, matematice,

přírodovědných a technických předmětech a v neposlední řadě

zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro 23 žáků školy v Angli i ,

který proběhne v září a umožní zúčastněným žákům kromě poznání

Londýna a dalších měst Anglie i několik hodin strávených přímo

v anglických školách.
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Moderní je nekouřit!

Zdravé město Třebíč, Dům dětí a mládeže Třebíč a Nemocnice Třebíč, p. o. j iž poněkolikáté vyhlási ly

u příležitosti Světového dne bez tabáku (31 . 5. 201 5) výtvarnou soutěž MODERNÍ JE NEKOUŘIT! . Soutěž

spočívala v tvorbě plakátu s protikuřáckou tematikou a byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ. V naší škole

se do soutěže zapoji l úplně celý 2. stupeň, který v hodinách výtvarné výchovy zpracoval svůj námět na plakát.

Z celkového počtu 55 prací bylo vybráno 1 6 plakátů a doručeno do DDM Třebíč, kde se utkaly společně

s konkurencí z ostatních škol o diplomy a upomínkové předměty města Třebíče. Nejlepší díla byla v měsíci

červnu vystavena v Nemocnici Třebíč a nejlepší autoři oceněni. Vítězkou celé soutěže se stala žákyně naší

školy Veronika Vostalová (9. ročník) a dále byly oceněny práce Viktorie Zezulové (9. ročník) a Martiny Šulové

(9. ročník). Všechny soutěžní práce je možné zhlédnout na našem webu.

30. června proběhlo v jídelně školy tradiční slavnostní zakončení školního roku a rozloučení s deváťáky

a jej ich šerpování. Každoročně bývají odměňováni žáci školy nejen knižní odměnou a pochvalou ředitele školy

za výjimečné skutky a činy, ale i za tradiční sběrové akce, které probíhají ve škole buď celoročně nebo nárazově.

Pochvalu ředitele školy s knižní odměnou obdrželo 1 8 žáků, žáci školy nasbíral i a usušil i přes 73 kg

pomerančové kůry a sesbíral i 8 900 kg starého papíru. V soutěži Soutěžíme s Třídílkem, kterou organizuje

společnost Esko-T s.r.o. , se tak naše škola s nasbíranými ki logramy starého papíru umísti la na krásném 6. místě.

PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (i SOU) do 1 . ročníku školního roku 201 5/201 6



„JE NÁM 40C“

projekt na oslavu 40. výročí otevření naší školy se pomalu chýlí ke konci. V rámci něj jsme žákům

i veřejnosti nabídl i spoustu vydařených akcí, které se dle ohlasů líbi ly (volejbalový turnaj, plavání v aquaparku

v Třebíči, celodenní výuku hip hopu, akci Čistá Vysočina, Den Země s přednáškou o Africe, školní akademii,

týden ryze zdravých obědů zpestřený návštěvou profesionálního kuchaře, Běh naděje, Pohádkovou cestu kolem

školy, celoškolní projekt vaření se Zdravou Pětkou a branný den spojený se závody v biatlonu). Vyvrcholení

projektu nás čeká 1 . září při slavnostním znovuotevření školy, kdy budou dveře školy otevřeny po celý den

naprosto pro všechny, bude možnost zhlédnutí několika výstav žákovských prací, výstav o Fair Trade

s možností zakoupení a ochutnávky fairtradových produktů, čekají na vás propagační předměty s logem školy

a ke koupi bude také almanach mapující čtyřiceti letou histori i nové školy v Rudíkově bohatý na přehled všech

důležitých událostí, které škola zažila, doplněný spoustou fotografií a seznamem všech absolventů školy.

Pro pozvané bývalé a současné zaměstnance a přátele školy bude od 1 6.00 hodin v jídelně připraven bohatý

program se slavnostní večeří, vystoupením žáků školy, herců a zpěváků brněnského divadla Slunečnice a naší

bývalé žákyně, mistryně Evropy v carvingu (vyřezávání do ovoce a zeleniny) Elišky Vostalové. Pro žáky bude

projekt definitivně ukončen v třetím záři jovém týdnu návštěvou ekologického centra.
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PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY

V červenci podáme žádost o dotaci, kterou vyhlási la Rada Kraje Vysočina (opět s nulovou spoluúčastí

školy) a jejímž účelem je vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností

(Merkur apod.) v celkové výši 50 000,- Kč. Věříme, že uspějeme a žáci školy tak nový školní rok přivítají

s novými učebními pomůckami.

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin plných sluníčka, pohody, odpočinku a nezapomenutelných zážitkůP

Na shledanou 1 . září v 7.20 hod. při slavnostním znovuotevření školy a zahájení nového školního roku

201 5/201 6. Reportáže z jednotl ivých akcí a bližší informace o škole na www.zsrudikov.cz

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

DĚNÍ V OBCI - MATEŘSKÁ ŠKOLA

Informace pro rodiče pro školní rok 201 5/201 6

Ředitelka Mateřské školy Rudíkov, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě

ustanovení § 1 23 odst. 1 a 4 zákona č. 561 /2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 1 4/2005 Sb. , o předškolním vzdělávání a v souladu s Pokynem

ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje: základní částka úplaty za předškolní vzdělávání

dítěte s celodenním pobytem činí 200,- Kč na kalendářní měsíc. Více na webových stránkách mateřské školy:

www.msrudikov.cz

Poslední tři měsíce školního roku proběhly jako každoročně ve znamení spousty akcí pro naše děti. V dubnu

se představil Milan Ošmera s kouzlením a cvičenými potkany. Děti staršího oddělení zaháji ly plavecký výcvik

v třebíčském bazénu Laguna. Do zámeckého parku v Náměšti nad Oslavou děti zamíři ly na pohádkový program

s poznávacími aktivitami, kde si mohly vyzkoušet například řezání pi lou, chytání ryb, praní prádla na valše nebo

si pohladit koně či ovečky. Program zakončila pohádka o vodnících. V závěru dubna maminky připravily dětem

nápadité a krásné čarodějnické kostýmy, za které j im moc děkujeme.

V květnu absolvovaly v naší mateřské škole pedagogickou praxi Anna Mejzlíková a Barbora Šajbidorová,

studentky Střední pedagogické školy Znojmo. Obohati ly dětem hravé putování lesem se spoustou úkolů, na jejímž

konci čekal tematický motiv druhého pololetí - „pejsek s kočičkou“ a také dobroty. Paní učitelka Marcela Sapíková

připravila s dětmi staršího oddělení hudební vystoupení pro nově narozené občánky Rudíkova, kteří byl i slavnostně

přivítáni 7. května 201 5 v obřadní síni obecního úřadu.

Prázdniny jsou tu! Před jej ich začátkem strávily děti příjemný podvečer u táboráku i se svými rodiči a sourozenci,

opekly si špekáčky, zazpívaly písničky, které se v mateřské škole v uplynulém roce naučily, ti odvážnější přespaly

„ve spacáku“ ve školce. Závěr roku čekala jedenáct předškoláčků malá školková maturita a slavnostní pohádkové

rozloučení s pohoštěním pro rodiče i sourozence. Budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole. Velmi si

ceníme srdečného a milého rozloučení absolventů ZŠ. I j im přejeme vše dobré ve studijním i osobním životě. . .
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s poznávacími aktivitami, kde si mohly vyzkoušet například řezání pi lou, chytání ryb, praní prádla na valše nebo

si pohladit koně či ovečky. Program zakončila pohádka o vodnících. V závěru dubna maminky připravily dětem

nápadité a krásné čarodějnické kostýmy, za které j im moc děkujeme.

V květnu absolvovaly v naší mateřské škole pedagogickou praxi Anna Mejzlíková a Barbora Šajbidorová,

studentky Střední pedagogické školy Znojmo. Obohati ly dětem hravé putování lesem se spoustou úkolů, na jejímž

konci čekal tematický motiv druhého pololetí - „pejsek s kočičkou“ a také dobroty. Paní učitelka Marcela Sapíková

připravila s dětmi staršího oddělení hudební vystoupení pro nově narozené občánky Rudíkova, kteří byl i slavnostně

přivítáni 7. května 201 5 v obřadní síni obecního úřadu.

Prázdniny jsou tu! Před jej ich začátkem strávily děti příjemný podvečer u táboráku i se svými rodiči a sourozenci,

opekly si špekáčky, zazpívaly písničky, které se v mateřské škole v uplynulém roce naučily, ti odvážnější přespaly

„ve spacáku“ ve školce. Závěr roku čekala jedenáct předškoláčků malá školková maturita a slavnostní pohádkové

rozloučení s pohoštěním pro rodiče i sourozence. Budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole. Velmi si

ceníme srdečného a milého rozloučení absolventů ZŠ. I j im přejeme vše dobré ve studijním i osobním životě. . .

Všem přejeme krásné prázdniny a hodně sluníčka.

Kolektiv mateřské školy

Pozvánka

Dne 1 . září 201 5 zveme všechny občany od 8.30 do 9.00 hodin před hlavní vchod do budovy základní školy,

kde bude připraveno malé překvapení k 40. výročí jejího otevření.
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DĚNÍ V OBCI - Mariášový turnaj

Mariášový turnaj o velikonočního beránka

Závěrem mariášové sezóny byl na Velikonoční pondělí uspořádán již 1 2. ročník turnaje o velikonočního beránka

v hostinci U Kostela. Zúčastni lo se 23 hráčů z celého okolí. Velkým zklamáním byla neúčast domácích hráčů,

pro které byl původně tento turnaj pořádán. Po absolvování čtyř hodinových kol se z vítězství radoval Ing. Jaromír

Dobrovolný, na druhém místě se umísti l Josef Mezlík z Vlčatína, třetí místo obsadil Jaroslav Fiala z Hostákova.

Takzvanou bramborovou medail i za 4. místo obdržel Josef Havlíček. Každý z hráčů byl odměněn hodnotnou cenou.

Poděkování patří vedení hostince za vstřícnost a personálu za dobrou obsluhu. Za rok opět na shledanou a „mariáši

zdar“!

Za organizační výbor Jaromír Dobrovolný



DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol Rudíkov

Florbalové týmy ukončily župní turnaj – o výsledcích jsme informovali j iž v předešlém čísle zpravodaje.

V jarních měsících se opět roztočil kolotoč florbalových turnajů. Toho v Liberci (Nisaopen) se na konci května

zúčastni l také dívčí tým TJ Sokola Rudíkov ve složení Kristýna Běhounková, Magda Brabcová, Tereza

Dvořáková, Marie Trnková, Nela Kotačková, Klára Šulová a posila z Okříšek Pavla Kosielská jakožto náhradnice

Simony Uchyti lové, která se těsně před turnajem zranila, i tak byla však holkám velkou oporou v řadách diváků.

Do dívčí kategorie se přihlási lo celkem šest týmů, které vzájemně sehrály zápasy „každý s každým“. V prvním

pátečním zápase holky nastoupily proti TJ Turnov. Zaskočila je si lová a agresivní hra soupeřek, ze které si

hráčky odnesly spoustu modřin a několikrát došlo i na slzy. Tento zápas prohrály jednoznačně 0:6 a pro Turnov

to byla jediná výhra v turnaji . Odpoledne nastoupily proti pozdějším vítězkám celého turnaje z BLACK ANGELS

Praha. V tomto zápase již holky v soubojích přitvrdi ly, ale doplati ly na špatné proměňování šancí. Bohužel

v závěru nám soupeřky gólově odskočily a zaslouženě zvítězi ly 7:3.

V sobotu jsme hrál i první zápas až v 1 7 hodin, a tak jsme navštívi l i místní ZOO a IQ Park, což přineslo nám

všem výborný zážitek. Poté nás však čekal další zápas se soupeřkami z Mladé Boleslavi. Evidentně z holek

spadla nervozita a do zápasu šly plny odhodlání. Po bojovném výkonu remizovaly 2:2 a přesvědčily se,

že dokážou protihráčky „pěkně potrápit“. J istě j im to dodalo velké sebevědomí, protože v dalším večerním

zápase s FA Dračice z České Lípy sehrály pěkný zápas a s přehledem vyhrály 4:2. V neděli , po dopolední

návštěvě libereckého bazénu, jsme do posledního zápasu ve skupině nastoupil i proti domácím favoritkám

z FBC Liberec. V tomto zápase se rozhodovalo, zda TJ Sokol Rudíkov postoupí do bojů o medaile, či nikol iv.

Za obrovské podpory domácích fanoušků se hrálo dramatické a vyrovnané utkání. Nakonec se štěstí přikloni lo

na stranu soupeřek, které vyhrály těsně 4:3. Holky se čtyřmi body obsadily páté místo a o medaile si j iž bohužel

nezahrály. Nedělní odpoledne jsme si ještě zpestři l i výletem na Ještěd a poté na nás čekal návrat domů. Další

turnaj, na který pojedou hráči Rudíkova, bude následovat druhý červencový týden v Praze - florbalistům známý

PRAGUE GAMES. Na ten pojedou kluci j iž potřetí a j istě je čekají skvělé zápasy. Kromě Litoměřic mají

ve skupině tým ze Švédska a Finska!

Jiří Kotačka

Kroužek dětí, který se setkal s velkým ohlasem a stále se rozrůstá,

zakončil pravidelná úterní setkávání ve školním roce herním

odpolednem. Akce se konala 26. června 201 5 v příjemný

předprázdninový podvečer, jenž byl završen společnou nocí strávenou

ve škole (viz fotogalerie). Děti se naučily a zahrály si mnoho nových her,

zajímavá byla ale také společná příprava večeře a snídaně. Nejvíce se

ovšem těšily na stezku odvahy, která byla opravdu strašidelná. . . Vedoucí

kroužku Michaela Bazalová a Irena Mejzlíková nemíní s dětmi zahálet

ani o prázdninách a plánují turistické výlety do přírody s cílem dobrého

poznání okolí naší obce.

Krásné léto všem za TJ Sokol Rudíkov přeje Eva Kružíková

Činnost Sokola se v tomto období zaměřuje na děti.
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DĚNÍ V OBCI - FK Rudíkov

Jarní měsíce byly pro myslivce časem úklidu krmných zařízení, výroby nových či opravy starých loveckých

zařízení. Jaro je rovněž spojeno s kladením mláďat. Pro nás myslivce je velmi důležité zabezpečit kl id v honitbě

v době kladení mláďat srnčí zvěře. Mláďata musíme chránit i od stále rychlejších mechanizovaných strojů

používaných k sečení luk, kde srny kladou mladé. Tímto bychom chtěl i poděkovat zemědělským společnostem,

které hospodaří v naší honitbě, za perfektní spolupráci. Rovněž děkujeme všem občanům, kteří po naší výzvě

omezil i volný pohyb se psy v honitbě.

Krásné prožití letních měsíců přeje za MS Rudíkov Ondřej Robotka a Vojtěch Kašpar

Měsíc červen neznamená pouze školáky očekávaný konec školního roku, ale je to rovněž období, kdy vrcholí

fotbalové soutěže a rozhoduje se o konečném pořadí jednotl ivých týmů. Jak si v právě uplynulé sezoně vedly týmy

pod hlavičkou FK Rudíkov - Trnava? Mladší žáci, kteří hrál i krajskou soutěž, skončil i ve středu tabulky na pátém

místě se ziskem 25 bodů. I přesto, že nedosáhli na vyšší příčky, měli po konci sezony důvod slavit, a to díky

umístění na dodatečném turnaji , který se konal v Předíně. Na tomto turnaji skončil i na krásném druhém místě,

a mohli se tak těšit z poháru, který vyhrál i .

Stejnou soutěž jako mladší žáci hrál i i žáci starší. I jej ich umístění bylo podobné a obsadil i šestou příčku se

ziskem 1 6 bodů. O co méně se jim daři lo v základní části , o to více se zadaři lo při nástavbovém turnaji , který se

konal v Rudíkově. Starší žáci zde vyhrál i všechny svoje zápasy a zaslouženě převzali do rukou pohár pro nejlepší

mužstvo. Je škoda, že stejnou snahu a zápal neprokazovali i v průběhu sezony, protože jej ich umístění by poté

bylo j istě lepší. Historicky nejlepší sezonu měla rudíkovská rezerva, převážně tvořena hráči Trnavy. V tabulce

po základní části okupovali první místo, kdy pouze jednou nedokázali soupeře porazit a jednou došlo k dělení

bodů. V následné nadstavbové části, která měla určit postupujícího do vyšší soutěže, byla Trnava opět nejlepším

týmem, kdy ji dokázaly dvakrát porazit pouze Přibyslavice. V novém soutěžním ročníku se tedy v Trnavě bude hrát

I I I . třída, která důkladněji prověří fotbalové schopnosti hráčů B týmu.

Ne příl iš vydařenou sezonu prožíval rudíkovský A - tým. Vzhledem k reorganizaci vyšší soutěže a kvůli tomu,

že z vyšší soutěže padají týmy právě do třebíčského okresu, došlo k tomu, že okresní přebor musely tuto sezonu

opustit hned čtyři celky najednou. Rudíkovskému celku se na hřišti příl iš nedaři lo, pár kol před koncem se ocitnul

na sestupových příčkách a reálně hrozilo, že se soutěž neudrží. Naštěstí ale fotbal isté z Lipníku zaváhali , čímž dali

možnost Rudíkovu opět převzít záchranu do vlastních rukou. Ti si j iž nenechali tuto možnost vzít a výhrou

v posledním kole rozhodli o tom, že se v Rudíkově i příští sezonu bude hrát okresní přebor.

V nadcházející sezoně čeká rudíkovský fotbal několik změn. Po letech se bude hrát v Rudíkově opět

dorostenecká soutěž, a to pod vedením trenéra Lukáše Trnky. Rovněž dojde k přihlášení mužstev mladší a starší

přípravky do soutěže, a naše nejmladší naděje si tak vyzkouší ostré zápasy. Bohužel se do nadcházející sezony

nepřihlásí mužstvo starších žáků, ale pouze mužstvo mladších žáků. Nutno podotknout, že mládežnická mužstva

byla vytvořena ve spolupráci s budišovským fotbalem. Jsme nyní v situaci, kdy na poli mládeže není víceméně ani

jeden tým schopen existovat samostatně.

Na závěr nezbývá než popřát všem fotbalistům, aby si uži l i zaslouženou pauzu mezi ročníky a nabral i potřebné

síly do další sezony. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílel i na chodu mužstva,

a v neposlední řadě bych chtěl vyjádřit svůj dík fanouškům, kteří i přes nevýrazné výkony nezanevřel i na domácí

tým a chodil i jej podporovat.

Sportu zdar a fotbalu zvláště! Vladimír Šula ml.

DĚNÍ V OBCI - Myslivecké sdružení Rudíkov
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Vážení spoluobčané,

skončil školní rok a začala doba dovolených. Určitě se všichni těšíme, co prožijeme, kam se podíváme.

Čekají nás dny, kdy budeme odpočívat, kdy bude rodina více spolu. Během roku žijeme v neustálém kolotoči

shonu, práce a starostí. Samozřejmě je třeba zabezpečit rodinu po materiální stránce. Ale teď budeme mít víc

času. Využijme tento volný čas naplno! Jsme stvořeni k obrazu Božímu. A tak, jako troj jediný Bůh žije

ve vztahu Otce, Syna a Ducha svatého, tak i my máme zde na zemi budovat vztah k Bohu, k sobě a k druhým

lidem. Pokud budeme vytvářet domov, ale zapomeneme pracovat na vztazích, je to špatně. Často slyším

posměšky na bezdomovce. Nejsou ale právě oni těmi, kterým se z nějakých důvodů zhrouti ly vztahy, a proto

ztrati l i smysl života? Je důležité žít v rodinách jeden pro druhého, projevovat zájem o jeho potřeby, navzájem

si pomáhat. Je to někdy fuška, ale vždycky se to vyplatí! Pokud v rodině funguje vzájemná komunikace a je

v ní dostatek lásky, úcty a pochopení, lépe se překonávají všechny nesnáze, které život přinese. Přeji Vám,

abyste letos o dovolené udělal i něco víc pro hezké vztahy ve vašich rodinách.

Krásné prázdniny a dobu dovolených Vám přeje a k tomu žehná Václav Knotek, farář

Noc kostelů v Rudíkově

Kostel sv. Petra a Pavla v Rudíkově ožil 29. května 201 5 přítomností široké veřejnosti , zajímavých hostů

a zejména malých i větších dětí, které si mohly v připravených tvořivých dílničkách obohatit své znalosti

či dovednosti nejen z bibl ické oblasti . Takřka pětihodinový program vyvrcholi l profesionálním výkonem

MgA. Tomáše Nováčka, který naplni l podvečerní atmosféru improvizovanou varhanní tvorbou. Stejně kvalitní

zážitek nabídl pěvecký sbor z Heřmanova, s nímž vystoupila i Dana Brychtová z Rudíkova. Netradiční

možnosti podívané na Rudíkov pak využilo mnoho návštěvníků této akce, kteří se rozhodli vystoupat na věž

kostela. Jan Jaša připravil o histori i věže zajímavý výklad. Tvořivé dílny pro děti nabídly možnost vyrobit

si vlastní lucernu, sestavit si Noemovu archu, prověřit si znalosti v jednoduchém i náročnějším kvízu. Kvíz

pro dospělé navazoval na výklad o histori i kostela, který připravil Bohumír Pospíši l . Akce svým drobným

výtěžkem podpoři la opravu střechy kostela, která bude znamenat pro naši farnost investici více

než 4.000.000,- Kč.
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

Setkání občanů důchodového věku

V sobotu 11 . dubna 201 5 proběhlo v sokolovně setkání

občanů důchodového věku. Od 1 6 hodin byl připraven

program s občerstvením.

Noc kostelů

Kostel sv. Petra a Pavla v Rudíkově ožil

dne 29. května 201 5 přítomností široké

veřejnosti , zajímavých hostů a zejména

malých i větších dětí při příležitosti akce Noc

kostelů. (Více v rubrice Farnost.)

Vítání občánků

V neděli 7. června 201 5 ve 1 4 hodin se v obřadní síni

obecního úřadu konalo tradiční vítání občánků. Z Rudíkova

bylo starostou slavnostně přivítáno 1 0 dětí. Z obce Vlčatín

bylo přivítáno starostou Josefem Mezlíkem jedno dítě. Touto

cestou děkujeme paní učitelce Marcele Sapíkové

za přípravu hudebního vystoupení s dětmi mateřské školy.

Rovněž děkujeme paní Ludmile Uchyti lové za hudební

doprovod této slavnostní akce. Zastupitelstvo obce také

děkuje paní Martině Smieškové za precizní přípravu této

akce.

Významné jubileum oslavili

duben

80 let – Ludmila Pažourková

60 let – Karel Smetana

60 let – Vlastimil Maštalíř

květen

70 let – František Kotačka

červen

80 let – Marie Pažourková

90 let – Libuše Dobrovolná

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

duben - Josef Hladký, Anežka Dvořáková, Rudolf Zíka květen - Antonín Požár

Narození občánci

duben

Eliška Dobrovolná

květen

Eliška Kosielská

Štěpán Široký

Jakub Rybníček
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Zpracoval redakční tým ve složení Zdeněk Souček, Ivana Hladká, I lona a Bohumír Pospíši lovi




