
Vážení spoluobčané,

brzy tomu bude již rok od okamžiku nástupu
nového zastupitelstva naší obce po loňských
podzimních volbách. Nadešel tedy vhodný okamžik
pro krátké ohlédnutí za uplynulým časem.

Politici rádi po nástupu do funkcí zmiňují nárok
na „90 dní hájení˝, aby se zorientovali v nové funkci
a započali práci. Na tento komfort však v našem
případě nebyl absolutně čas. Hned první dny před nás
byly postaveny problémy, které vyžadovaly rychlé
zorientování. Stavební firma pro realizaci kanalizace
stála doslova před branami Rudíkova, bylo však nutno
dořešit podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace se
Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP).

Pro zateplení hasičky a orlovny jsme museli
urychleně vypracovat prováděcí projektové
dokumentace a tyto předložit na SFŽP pro schválení
a přidělení dotace. Museli jsme stanovit, které
záležitosti snesou odklad a které je nutno řešit ihned
a mnohdy přímo v Praze na SFŽP. Rozjezd to byl
opravdu hektický, kompletně smazaná data
v předávaném obecním počítači na klidu příliš
nepřidala. Nicméně ohlédnuli se takřka po roce zpět,
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myslím, že mohou zastupitelé z práce pro obec pociťovat
uspokojení, na němž nám velmi záleží i na straně druhé,
tedy na straně občanů. Z nejdůležitějších projektů nutno
zmínit v termínu otevřenou novou třídu mateřské školy,
velmi komplexní a náročný projekt kanalizace
a v neposlední řadě pak započetí stavby sportoviště
u základní školy.

Ještě v letošním roce bychom rádi uvedli v život
nový územní plán obce, aby v následujících letech mohli
zájemci započít stavby nových rodinných domů.
Informace k novým stavebním místům v lokalitě Nade Vsí
poskytneme kdykoli na obecním úřadě nebo sledujte
webové stránky obce. V brzké době bude vyřešen
nevzhledný systém umístění kontejnerů na odpady
v obci. Výhledově budeme pracovat na projektu
a realizaci čističky odpadů, prioritami jsou rovněž přechod
u hřbitova, veřejné osvětlení, systém svozu a třídění
odpadu pro jeho možné zlevnění, parkoviště u základní
školy a další.

Přeji celému týmu zastupitelstva mnoho elánu
do dalších let naší společné práce.

Zdeněk Souček  starosta
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PLÁNOVANÉ AKCE:
• Koncert „Malá muzika Nauše Pepíka˝ se uskuteční 24. října 2015, začátek v 16 hodin v sokolovně.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 150, Kč na obecním úřadě, za 200, Kč na místě.

• Vítání občánků  8. listopadu 2015 se uskuteční již druhé vítání občánků v tomto roce. Všem rodičům
nově narozených dětí budou rozeslány pozvánky.

• Poslední leč  Myslivecké sdružení Rudíkov bude pořádat 21. listopadu 2015 v sokolovně tradiční
Poslední leč.

• Posezení s harmonikou v orlovně budou začínat (se změnou letního času na zimní) již v 17 hodin.

Rudíkovský
zpravodaj



PROJEKTY

V úvodních řádcích Rudíkovského zpravodaje souhrnně zmiňuji, čím naše obec prochází. Každý
projekt lze pomyslně rozdělit do tří částí. První část spočívá v přípravě a podání žádosti, druhou částí je pak
fyzická realizace, která je vidět samozřejmě nejvíce. Aby každá jednotlivá akce přinesla předpokládaný
výsledek v předpokládaném čase a hlavně za předpokládané náklady, musí následovat třetí část projektu,
neméně důležitá, a to administrativní ukončení projektu, pokud možno bez udělení finanční korekce dotace.

Dotační tituly jsou jistě užitečnými nástroji, jak něco vybudovat, postavit či opravit. Nicméně akce
podpořené z dotací s sebou nesou i riziko vrácení části, nebo dokonce i celé dotace. A to i s odstupem
několika roků po dobu tzv. udržitelnosti projektu. Proto nyní vedení obce čeká ta nejméně záživná část,
kterou je administrativní zakončení dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotací.

Jedná se o vypracování závěrečných vyhodnocení akcí, monitorovacích zpráv a jejich odevzdání
státním institucím. Dále neustálé doplňování a opravování dokumentů, které si příslušní úředníci žádají
a stanovují. Zcela jistě to způsobí moji zvýšenou nepřítomnost přímo v terénu a ulicích naší obce. Pokud mi
nějaké vady či nedostatky v obci uniknou, budu rád za upozornění či podnět.

Zdeněk Souček  starosta
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Projekt nové třídy mateřské školy

Dne 1. září 2015 jsme ve stanoveném termínu otevřeli
novou třídu pro 22 dětí. Na slavnostní otevření bohužel nezbyl
prostor ani čas, poslední srpnové dny i první zářijové vyžádaly
obrovské úsilí pedagogického sboru i ostatních zaměstnankyň
mateřské školy, jež věnovaly detailům interiéru i vybavení třídy
Včeliček spoustu svého času, sil a nápadů, za což jim velmi děkuji.

Projekt byl rozdělen do dvou částí. Stavební část realizovala
z pozice vítěze výběrového řízení místní firma SOFI stav, s.r.o.
s rozpočtem 2.100.000, Kč. Práci skvěle odvedla pod dozorem
Ing. Jiřího Dvořáka (místní technický dozor investic), při kolaudaci
nebyla vznesena jediná připomínka. Druhá část projektu zahrnuje
vnitřní vybavení nábytkem, didaktickými pomůckami a elektronikou,
které zajišťovala firma Benjamín, s.r.o. z Buchlovic, jež podala
nejnižší nabídkovou cenu 1.389.000, Kč. Celá akce je tedy
zrealizována, finančně je uzavřena pouze stavební část. Fakturace
vnitřního vybavení a didaktiky nyní probíhá.

V současné chvíli očekáváme uvolnění financí z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, kdy nám bude poskytnuta dotace
ve výši 2.980.000, Kč. Obec se tedy podílí na této akci v celkové
výši 530.000, Kč, což po započtení projektové dokumentace
představuje spoluúčast 15 %.



III. etapa kanalizace

Stavba je fyzicky dokončena, v podzimních měsících završí provádějící firma Ekostavby Brno několik
detailů, jako jsou například ekodreny přes silnici u Aubrechtů a v komunikaci nad místním koloniálem. Dále je
nutné opravit špatně napojenou drenáž v ulici u základní školy a dorovnat terén po výkopu kolem plotu
u fotbalového hřiště, na němž vzniknou parkovací kapacity pro základní školu.

Stavba jako celek přinesla několik problémů a vyžádala si řadu kompromisů, v jejím průběhu bylo
nutné řešit řadu změn. Projekt obsahoval chyby, například absenci 12 kusů šachetních den.
Potýkali jsme se i se zvýšenou tvrdostí hornin, které nebyly na základě geologických průzkumů natipovány.
Zvýšené náklady na tvrdost chceme umořit pomocí 10procentní rezervy, kterou smlouva o poskytnutí dotace
připouští. Všechny tyto změny však s sebou nesou nutnost vyhotovit změnové listy, které je pak nutné
předložit a obhájit před projektovým manažerem ze Státního fondu životního prostředí ČR. V tuto chvíli
již probíhá proces schvalování změnových listů a finančně je akce uzavřena z cca 75 procent.
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Skutečnosti spojené s provozem kanalizace v obci

Zásadně se dotkne většiny občanů povinnost napojit se na kanalizaci, a to bez septiku
jakožto mezičlánku. I z hlediska nové čističky již nebude možné pouštět do kanalizace pouze přepad septiků,
ale je nutné septiky překlenout, zrušit a napojit odpad přímo na kanalizaci. V ustanovení § 3 odst. 8 zák.
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, může být uložena
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Stejný zákon nedovoluje
vypouštět odpadní vody do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod přes septiky
nebo domovní čistírny odpadních vod.

Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu také
Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo
podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žumpy v souladu
s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000, Kč dle §38 odst. 6 a § 118 vodního zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě neplnění zákonných povinností (které jsou dost přísné) Vám
mohou být vyměřeny, nebo dokonce opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. Prosíme tedy občany,
aby uvedená fakta respektovali a v co nejkratší době napojili svoji nemovitost na nově
vybudovanou kanalizaci.

Intenzifikace ČOV EO1000

Obec připravuje projekt pro intenzifikaci ČOV
na kapacitu 1000 ekvivalentních obyvatel. Vyřešení
intenzifikace ČOV je podmínkou Povodí Moravy pro možné
napojení nové lokality Nade Vsí na kanalizaci a odvod
odpadních vod. Zejména je intenzifikaci nutné řešit
vzhledem k nevyhovující funkci kořenové čističky. Projekt
nyní posouváme do stavu „projektové dokumentace
pro realizaci stavby˝ s územním rozhodnutím, které je
těsně před vydáním ze strany stavebního úřadu. Projekt
však vyžaduje provedení geologického průzkumu podloží
v místě stavby pro přesný výpočet založení stavby
s následným promítnutím do detailního položkového
rozpočtu. Takto připravený projekt s detailním rozpočtem
budeme předkládat do podzimní výzvy na Státní fond
životního prostředí ČR pro možnost získání dotace
na vybudování ČOV EO1000.
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Opravené chodníky v prostřední ulici nad základní školou

Ulice se stokou C4 si vyžádala nejrazantnější zásahy při rekonstrukci kanalizace. Těžká technika
musela zákonitě poničit obruby i chodníky samotné. Rozhodli jsme se pro kompletní opravu obou chodníků,
tudíž se tato ulice dočkala přes 500 m2 nové zámkové dlažby i obrub. Nabídka na položení dlažby odbornou
firmou byla 200, až 220, Kč za metr čtvereční. V rámci úspor tuto práci odvedli obecní zaměstnanci
a brigádníci. A odvedli ji naprosto perfektně, za což jim kromě standardní mzdy náleží poděkování za skvěle
odvedenou práci.

Multifunkční sportoviště u základní školy

Smlouva o realizaci byla podepsána s vítěznou firmou Swietelsky stavební, s.r.o. dne 7. července 2015.
Její realizace je v plném proudu. Nanášení povrchů mělo být dle harmonogramu započato 29. září 2015,
z kontrolního dne vzešla informace, že vzhledem k vytížení balenářů bude termín posunut na 14. října 2015.
Ostatní práce mohou probíhat bez narušení tzv. kritické cesty projektu, pevně věříme, že stavbu dokončíme včas.
Termín dokončení vyjednaný s ROP Jihovýchod, jenž je poskytovatelem dotace, je dle podepsaného dodatku
smlouvy nastaven až na 30. listopadu 2015 +/ měsíc.

V brzké době nás čeká změna veřejnoprávní smlouvy (stavebního povolení), neboť hygienická správa
stanovila požadavek zkušebního provozu s měřením úrovně hluku, jehož délka by nám výrazně ovlivnila konečný
termín kolaudace. Termín kolaudace je však závazný z hlediska poskytované dotace. Budeme tedy usilovat
o opuštění od požadavků zkušebního provozu. Stavbu zastřešuje jako generální dodavatel Swietelsky stavební,
s.r.o., subdodávku zemních prací dodává firma SOFI stav, s.r.o.

Finanční plnění akce probíhá průběžně a prostavěno máme momentálně 1.886.000, Kč s DPH. Dne
23. září 2015 jsem na základě zastupitelstvem schválené nabídky podepsal úvěrovou smlouvu ve výši 7.860.000,
Kč pro průběžné financování projektu do doby, než dojde k proplacení dotace ve výši 6.022.000, Kč. Česká
spořitelna poskytla obci půjčku za velmi výhodných podmínek, kdy úrok činí pouhých 0,96 % ročně. Úvěr můžeme
předčasně splatit bez jakéhokoliv poplatku. Počítáme, že překlenutí úvěrem do doby předčasného splacení bude
jen v řádu několika měsíců.



SLAVNOSTNĚ JSME ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Žáci a zaměstnanci Základní školy Ludvíka Svobody Rudíkov zahájili společně 1. září 2015 nový školní rok.

V letošním roce bude naši základní školu navštěvovat 115 žáků v 8 třídách (každý ročník se bude učit samostatně,
4. a 5. ročník je sloučen v jednu třídu, ale se samostatnou výukou hlavních předmětů, stejně tak 1. a 3. ročník,
který je sloučen na výuku výchov). 49 žáků navštěvujících školu je přímo z Rudíkova a 66 žáků dojíždí z okolních
obcí (13 z Vlčatína, 14 z Hroznatína, 13 z Horních Heřmanic, 3 z Oslavičky, 11 z Přeckova, 6 z Bochovic, 4 z Nového
Telečkova, 1 z Trnavy a 1 z Třebíče). I ve složení pedagogického sboru nastaly menší změny  do našich řad jsme
přivítali nového pana učitele Víta Jašu, který bude vyučovat na 2. stupni matematiku, tělesnou výchovu, pracovní
činnosti a dějepis. Slavnostní den to byl také pro naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Ve tvářích dětí bylo znát,
že se do školy opravdu těšily, nejen proto, že se ocitly v dobře známém prostředí, jelikož ve stejné budově
navštěvovaly již mateřskou školu. Prvňáčky, kterých jsme společně přivítali s panem starostou Rudíkova Zdeňkem
Součkem celkem 11, jsme všechny před jejich dojatými rodiči slavnostně ošerpovali na památku pěknou oranžovou
šerpou s nápisem PRVŇÁČEK 2015/2016 a logem naší školy a odměnili je drobnými dárky a kytičkou.
Tím ovšem slavení v naší škole neskončilo…

Po úvodních informacích a drobných dárcích s logem školy připomínajících 40 let od jejího otevření,
které všichni žáci obdrželi od svých třídních učitelů, jsme se přesunuli na fotbalové hřiště, kde jsme společně
s mateřskou školou vypustili k obloze téměř 200 balonků, to aby i jinde věděli, že slavíme… Po celý první školní den
probíhal v naší škole den otevřených dveří, do školy se mohli podívat ti, kteří k nám už dávno nechodí, ale kteří rádi
zavzpomínali na léta radostí strávených ve školních lavicích. Jistě zajímavým zpestřením byla ukázka práce naší
bývalé žákyně Elišky Vostalové, mistryně Evropy v carvingu (vyřezávání do ovoce a zeleniny), která zájemcům
ve svém workshopu nechala nahlédnout do tajů vyřezávání, které si s ní mohli nadšení dobrovolníci i vyzkoušet.

Po celý den mohli návštěvníci školy navštívit výstavy o fair trade a improvizovanou fairtradovou kavárnu
a čajovnu, ochutnat fairtradové produkty a případně jejich zakoupením přispět přímo na jejich výrobce.
Neodmyslitelnou součástí oslav byla i výstava žákovských prací a výrobků účastníků kurzů komunitní školy,
která byla instalována ve vestibulu školy. Tak významné jubileum si také zasloužilo vydání almanachu mapujícího
40letou historii školy, doplněného spoustou fotografií, seznamem všech absolventů školy a seznamem všech

zaměstnanců, kteří v historii ve škole pracovali. Dále byly vyrobeny propagační předměty s logem školy.
Vyvrcholením celého slavnostního dne bylo setkání současných a bývalých zaměstnanců a pozvaných hostů
v jídelně školy. Sešlo se nás na 80, společně jsme s radostí zhlédli hudební vystoupení žáků, společně jsme
zavzpomínali na léta strávená v naší škole, popovídali si se svými starými dobrými známými a poznali změn, kterých
naše škola za ta léta dosáhla.

Celým odpolednem se krásně proplétaly písničky zpěváků brněnského divadla Slunečnice. Mezi čestnými
hosty tohoto setkání se objevila i dcera pana prezidenta Ludvíka Svobody Zoe Klusáková se svojí dcerou Luďou
Klusákovou. Setkání, jehož součástí byla i slavnostní večeře připravená kuchařkami školní jídelny, se protáhlo
do pozdních večerních hodin a na tvářích zvláště bývalých zaměstnanců bylo znát, že škola v Rudíkově jim opravdu
přirostla k srdci a byla jejich srdeční záležitostí…
Slavnostní znovuotevření školy proběhlo v rámci projektu „Je nám 40…˝ a bylo finančně podpořeno Zdravým krajem
Vysočina.

DĚNÍ V OBCI  Škola

Kompostárna Rudíkov

Dne 11. září 2015 jsme převzali novou techniku pro kompostárnu, která se bude provozovat na pozemku
vedle autobazaru. Jelikož Ministerstvo životního prostředí vydalo novou metodiku pro obce s rozšířenou
působností, které kompostárny provozují, celý proces umístění a povolení provozu kompostárny se značně
zkomplikoval. Procesem povolení jsme ale úspěšně prošli. Po dokončení oplocení pozemku zahájíme ostrý provoz.
Po obci budou rozmístěny menší velkoobjemové kontejnery na ukládání bioodpadu pro lepší dostupnost
občanům. Na kompostárnu budeme následně hmoty svážet a na místě kompostovat. Přímý dovoz bioodpadu
na kompostárnu bude také možný, a to v určených otevíracích hodinách.

Celkové náklady na pořízení techniky (Traktor KIOTI RX7320, čelní nakladač, překopávač kompostu,
štěpkovač) činí 1.692.752, Kč. Spoluúčast obce je ve výši 169.128, Kč.
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že se do školy opravdu těšily, nejen proto, že se ocitly v dobře známém prostředí, jelikož ve stejné budově
navštěvovaly již mateřskou školu. Prvňáčky, kterých jsme společně přivítali s panem starostou Rudíkova Zdeňkem
Součkem celkem 11, jsme všechny před jejich dojatými rodiči slavnostně ošerpovali na památku pěknou oranžovou
šerpou s nápisem PRVŇÁČEK 2015/2016 a logem naší školy a odměnili je drobnými dárky a kytičkou.
Tím ovšem slavení v naší škole neskončilo…

Po úvodních informacích a drobných dárcích s logem školy připomínajících 40 let od jejího otevření,
které všichni žáci obdrželi od svých třídních učitelů, jsme se přesunuli na fotbalové hřiště, kde jsme společně
s mateřskou školou vypustili k obloze téměř 200 balonků, to aby i jinde věděli, že slavíme… Po celý první školní den
probíhal v naší škole den otevřených dveří, do školy se mohli podívat ti, kteří k nám už dávno nechodí, ale kteří rádi
zavzpomínali na léta radostí strávených ve školních lavicích. Jistě zajímavým zpestřením byla ukázka práce naší
bývalé žákyně Elišky Vostalové, mistryně Evropy v carvingu (vyřezávání do ovoce a zeleniny), která zájemcům
ve svém workshopu nechala nahlédnout do tajů vyřezávání, které si s ní mohli nadšení dobrovolníci i vyzkoušet.

Po celý den mohli návštěvníci školy navštívit výstavy o fair trade a improvizovanou fairtradovou kavárnu
a čajovnu, ochutnat fairtradové produkty a případně jejich zakoupením přispět přímo na jejich výrobce.
Neodmyslitelnou součástí oslav byla i výstava žákovských prací a výrobků účastníků kurzů komunitní školy,
která byla instalována ve vestibulu školy. Tak významné jubileum si také zasloužilo vydání almanachu mapujícího
40letou historii školy, doplněného spoustou fotografií, seznamem všech absolventů školy a seznamem všech

zaměstnanců, kteří v historii ve škole pracovali. Dále byly vyrobeny propagační předměty s logem školy.
Vyvrcholením celého slavnostního dne bylo setkání současných a bývalých zaměstnanců a pozvaných hostů
v jídelně školy. Sešlo se nás na 80, společně jsme s radostí zhlédli hudební vystoupení žáků, společně jsme
zavzpomínali na léta strávená v naší škole, popovídali si se svými starými dobrými známými a poznali změn, kterých
naše škola za ta léta dosáhla.

Celým odpolednem se krásně proplétaly písničky zpěváků brněnského divadla Slunečnice. Mezi čestnými
hosty tohoto setkání se objevila i dcera pana prezidenta Ludvíka Svobody Zoe Klusáková se svojí dcerou Luďou
Klusákovou. Setkání, jehož součástí byla i slavnostní večeře připravená kuchařkami školní jídelny, se protáhlo
do pozdních večerních hodin a na tvářích zvláště bývalých zaměstnanců bylo znát, že škola v Rudíkově jim opravdu
přirostla k srdci a byla jejich srdeční záležitostí…
Slavnostní znovuotevření školy proběhlo v rámci projektu „Je nám 40…˝ a bylo finančně podpořeno Zdravým krajem
Vysočina.
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ALMANACH A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY ŠKOLY
V ředitelně školy je možné zakoupit almanach, který byl vydán ke 40. výročí otevření naší školy

za 150, Kč a dále propagační předměty s logem školy (propisky, pravítka, reflexní medvídky, buttony, hrnky,
kšiltovky, samolepky, bloky).

DOPLNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY
Z důvodu nedohledání archivních materiálů a třídních výkazů se nám nepodařilo do almanachu, který vyšel ke
40. výročí otevření naší školy, uvést některé absolventy. Tímto se jim omlouváme a dodatečně jejich jména
zveřejňujeme.
Pozn.: v letech 1976 – 1980 mohli žáci vycházet ze ZŠ i v 8. ročníku
ŠKOLNÍ ROK 1976/1977
8. A
třídní učitel Josef Suchánek
Vlastimil Benáček, Zdeněk Doležal
8. B
třídní učitelka Helena Bečáková
Miroslav Požár, Rudolf Zíka
ŠKOLNÍ ROK 1977/1978
třídní učitelka Marie Šoukalová
Vladimír Aubrecht, Marie Dobrovolná, Miroslav Doležal, Lenka Hnízdilová, Jana Jašová, Věra Jurová, Josef
Mejzlík, Josef Mikyska, Hana Vlachová, Jiří Zimola
ŠKOLNÍ ROK 1978/1979
8. A
třídní učitel Jaroslav Aubrecht
Karel Bernat, Josef Doležal, Milan Horák, Jarmila Horká, Pavel Jaša, Marie Kupová, Jiří Mejzlík, Josef Mejzlík
8. B
třídní učitelka Vladimíra Sedláčková
Miloš Jan, Zdeňka Navrátilová, Jana Pavelcová, Josef Pohořilský, Libuše Rigová, Jan Stuchlík, Jaroslav Svoboda,
Josef Švec, Anežka Tvarůžková, Jaroslav Zmeškal
ŠKOLNÍ ROK 1979/1980
třídní učitelka Drahoslava Aubrechtová
Hana Černá, Pavla Divišová, Miluše Dlabačová, Jiří Dobrovolný, Jana Dvořáková, Alice Graciasová, Jana Hladká,
Petr Janák, Miroslava Jelínková, Zdeněk Jura, František Kotačka, Marie Kratochvílová, Jaroslav Kudláček, Dana
Kudláčková, Jaroslav Mezlík, Jitka Mejzlíková, Miroslava Mejzlíková, Dana Míčková, Jitka Pažourková, Lenka
Pažourková, Libuše Petrásková, Jan Pintér, Pavel Pohořilský, Lenka Pospíšilová, Jana Požárová, Vilém Smejkal,
Ladislav Šob, Zdeněk Šubert, Eva Švihálková, Jaroslava Švihálková, Josef Večeřa, Jitka Vochyánová, Jaroslava
Zezulová, Marie Zíková, Marie Zmeškalová



Školní akce v říjnu, listopadu a prosinci
ŘÍJEN 2015

Začátek práce v zájmových kroužcích
8. 10. Návštěva Úřadu práce Třebíč (9. roč.)

12. 10. Plenární zasedání rodičů – 16.00 hod. – v jídelně školy + přátelské
schůzky s rodiči ve třídách

15. 10. Ředitelské volno
22. 10. Den otevřených dveří
27. 10. Beseda o drogové závislosti (8., 9. roč.)
29., 30. 10. Podzimní prázdniny
LISTOPAD 2015
13. 11. Horácké divadlo – Někdo to rád horké
16. 11. Pedagogická rada
16. 11. Rodičovské schůzky 15.30 – 17.30 hod.
23. – 27. 11. Sběr starého pečiva
27. 11. Poznávejme zvířata – 9.15 hod. – tělocvična (i pro případné zájemce z řad

veřejnosti!)
29. 11. Adventní tvoření
PROSINEC 2015

4. 12. Čertovský den
17. 12. Vánoční Réva – cimbálová muzika – 7.30 hod. – tělocvična (i pro případné

zájemce z řad veřejnosti!)
21. 12. Vánoční turnaj ve florbalu
22. 12. Vánoční zpívání
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny
Aktuální akce a reportáže z nich na www.zsrudikov.cz

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov
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JAZYKOVĚ  VZDĚLÁVACÍ POBYT V ANGLII
Od 6. do 11. září se někteří žáci osmého

a devátého ročníku zúčastnili zahraničního
jazykověvzdělávacího pobytu v Anglii. V rámci
tohoto pobytu studovali angličtinu v Brightonu,
navštívili Londýn, Portsmouth a Hastings.

Procházeli se místy, která hrála důležitou
roli v historii Velké Británie, seznámili se s kulturou
národa, jehož jazykem se mluví po celém světě.
Ubytování v rodinách jim umožnilo nahlédnout
„pod pokličku˝ a udělat si představu o životě
běžného Angličana. Bezprostřední komunikace
ve škole i v hostitelských rodinách je jistě mo
tivovala k rozšiřování své slovní zásoby a k dalšímu
studiu jazyka. Získali zkušenosti se samostatným
pobytem v cizí zemi, které se jim budou v jejich
budoucím životě hodit.

Zahraniční jazykověvzdělávací pobyt
proběhl v rámci projektu „Inovace výuky
a zahraniční výjezdy na ZŠ Rudíkov˝, který je
finančně podporován MŠMT, Evropskou unií
a Evropským sociálním fondem v ČR.

ŘEDITELSKÉ VOLNO
V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004
Sb. (Zákon o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání) vyhlašuji z důvodu přerušení
dodávky elektrické energie v celé obci
Rudíkov ředitelské volno pro žáky školy
na čtvrtek 15. 10. 2015.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
I v letošním školním roce mohou žáci školy

pod vedením pedagogů navštěvovat od 1. 10. 2015
do 30. 5. 2016 různé zájmové kroužky – nabídka je pestrá
a pevně věříme, že v ní každý žák najde smysluplné
trávení svého volného času. Pro žáky nabízíme tyto
kroužky: Hra na kytaru, Matematický (příprava na přijímací
zkoušky na SŠ), Odbíjená, Florbal pro 1. – 5. ročník, Český
jazyk (příprava na přijímací zkoušky na SŠ), Výtvarná
dílnička, Flétna, Počítače, Florbal pro 6. – 9. ročník,
Pohybovky, Aerobik, Školní časopis a English Club.



Mateřská škola Rudíkov má od 1. září 2015 kapacitu 72 míst. Nikdy v historii Mateřskou školu Rudíkov tolik
dětí nenavštěvovalo. Jménem svým i jménem rodičů, kteří mohli umístit svoje dítě do mateřinky, děkujeme všem
zastupitelům obce, zejména panu starostovi, za vybudování třídy a za vstřícnost. Poděkování patří i zaměstnancům
mateřské školy za obětavou práci při přípravě nové třídy, která byla přestavěna z provozních prostor na jižní straně
budovy ZŠ a jako jediná v MŠ Rudíkov má bezbariérový vchod. Je kompletně vybavená nábytkem, moderními
pomůckami, elektronikou i hračkami. Současně s novou třídou jsme získali i nový nábytek do jídelny, kuchyňky
a vybavení pro odpočinek dětí ze Sluníček.

Při slavnostním otevírání víceúčelového hřiště za školou otevřeme i novou třídu MŠ k nahlédnutí pro ve
řejnost. V nové třídě si hraje a zvyká na kolektiv 22 dětí z Rudíkova a okolních spádových vesnic. Třídu navštěvují
nejmladší děti, narozené v roce 2011 a 2012. Program třídy je zaměřen v prvé řadě na adaptaci dětí, pohyb, sebe
obsluhu a hezké vztahy. Jen dítě, které se cítí bezpečně, se může rozvíjet a učit novým věcem. Pohyb se zpěvem
a hudbou je pro děti velmi přirozený a bude každodenní součástí programu v této třídě.
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DĚNÍ V OBCI  Mateřská škola

• Mateřská škola Rudíkov od 1 . září 201 5 prodloužila provozní dobu. Nově jsme v provozu od 6.00 do 1 5.45 hod.
• Zároveň mateřinka od 1 . září 201 5 poprvé v histori i vybírá školné ve výši 200,- Kč na dítě za měsíc.
• Děti ze všech tříd mají lepší podmínky pro předškolní vzdělávání a těší se na akce, které pro ně připravují
učitelky.

• První říjnový den si děti mohly do třídy pozvat tatínky a hrát si s nimi.
• 1 4. října 201 5 se uskuteční podzimní tvoření rodičů s dětmi – s přírodninami.
• 22. října 201 5 je pro děti připraven program s cvičeným pejskem.

• Rodičům nabízíme přednášku s psycholožkou o nastavování pravidel při výchově dětí.

• Besídku pro rodiče plánujeme již tradičně s mikulášskou nadílkou.

Hezký podzim všem občanům Rudíkova přeje J.Kafková a kolektiv zaměstnanců MŠ Rudíkov



DĚNÍ V OBCI  SDH Rudíkov
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S podzimním sychravým počasím přichází topná sezona. Dovoluji si
připomenout všem majitelům nemovitostí, aby provedli pravidelné čištění komínů
a kontrolu či případnou revizi topných zařízení ve svých domech. Předejdete tím
pak zbytečným starostem v zimě, kdy už kotle musí topit na plný výkon.
Meteorologové letos předpovídají tuhou a dlouhou zimu.

V první polovině letošního roku úspěšně prošla rekonstrukcí budova
hasičské zbrojnice. Celkové zateplení a výměna oken jsou viditelné zvenčí.
Vnitřní prostory jsme upravili pro potřeby hasičů i ostatních spoluobčanů
k pořádaní rodinných oslav. Pokud jste nestihli den otevřených dveří v měsíci
květnu, nabízíme tuto možnost kdykoliv po dohodě.

Akce pořádané SDH
Tradiční pouťové zábavy a loučení s prázdninami na návsi byly ušetřeny deštivého počasí a proběhly

ke spokojenosti nás všech.
Další významnou akcí SDH byly víkendové soutěže v požárním útoku. V sobotu 19. září 2015 jsme

pořádali soutěž mladých hasičů, která je součástí okresní ligy mládeže. O den později pro dospělé hasiče
4. ročník v požárním útoku O pohár obce Rudíkov. V sobotu k nám krásné podzimní počasí přivedlo 39
soutěžních družstev a v neděli 21 družstev žen a mužů. Jménem sboru bych chtěl tímto poděkovat všem
sponzorům, bez jejich podpory bychom se v tomto sportovním odvětví neobešli. Více informací z této akce přináší
níže mladí hasiči.

Výhledově jsou plánovány tyto akce:
▪ posezení členů sboru v hasičce u dobrého piva (na konci měsíce října),
▪ valná hromada (koncem roku 2015),
▪ 29. ledna 2016 lyžařský zájezd do Krkonoš, lyžařské středisko Paseky nad Jizerou
(změna termínu možná).

Rudíkov se 19. a 20. září oblékl do hasičského dresu
Na hřišti za Pokloňkem se třetí zářijový víkend uskutečnily hasičské závody. 19. září se jednalo o soutěž

žáků ve dvou věkových kategoriích: mladší a starší žáci. Soutěž spadá do okresní ligy mladých hasičů okresu
Třebíč. 20. září to byla pohárová soutěž mužů a žen. Naše děti se umístily v mladší kategorii na krásném čtvrtém
místě a ve starší kategorii na místě osmém. Soutěže mužů a žen se bohužel družstvo z Rudíkova nezúčastnilo.
Litovany vyhrály kategorii mužů a kategorie žen patřila Kamenné. Velké díky patří všem sponzorům,
organizátorům, soutěžícím a divákům, bez kterých by se tento víkend nemohl uskutečnit. Kromě činnosti dětí
v hasičském sportu máme také velmi nadanou členku Blanku Mejzlíkovou z Hroznatína, která zaznamenala
v průběhu tohoto roku nevídaný úspěch v soutěži Plamen – kategorii starších dorostenkyní, kde svými

výkony vybojovala účast až
v celorepublikovém kole, do něhož
postoupila po jasném vítězství
v okresním i krajském kole.
V celorepublikovém kole v obrovské
konkurenci skončila naše
reprezentantka devátá. Tímto jí dě
kujeme za obětavou reprezentaci naší
obce na poli hasičského sportu.

Za mladé hasiče Jiří Dvořák ml.



Od měsíce srpna v knihovně proběhlo několik změn. Moniku Sedláčkovou vystřídala na pozici knihovnice
Petra Robotková. Dále se prodloužila doba, po kterou si do knihovny můžete přijít knihu nejen vypůjčit,
ale i zpříjemnit si středeční podvečer v pěkném prostředí, a to vždy od 17 do 19 hodin.

V naší knihovně najdete beletrii, poezii i literaturu naučnou. Jsou tu knihy nejen pro dospělé, ale i pro děti
a mládež. Vybírat lze z více než 4000 svazků, které vlastní rudíkovská knihovna, rovněž i z tzv. výměnného fondu.
Jedná se o knihy, které nám zapůjčuje Městská knihovna Třebíč. Tyto knihy zde zůstávají po určitou dobu,
poté se vrátí zpět výměnou za jiné. Výpůjční poplatky zůstaly nezměněny. Pro děti, studenty, důchodce a rodiče
na MD činí 20, Kč, pro ostatní návštěvníky pak 40, Kč, vždy na kalendářní rok. Základní informace o knihovně
najdete na webových stránkách obce.

Těším se na Vaši návštěvu, Petra Robotková

DĚNÍ V OBCI  Florbal
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Na začátku prázdnin se florbalisté Rudíkova, pod názvem FBK ZŠ Rudíkov, zúčastnili turnaje v Praze.
Tento turnaj – PRAGUE GAMES je největším florbalovým turnajem v Evropě, což dokazuje účast 360 týmů z devíti
zemí. Turnaj je koncipován jako mládežnický a účastní se ho hráči od dvanácti do osmnácti let.

Bohužel před turnajem se několik našich hráčů omluvilo a museli jsme narychlo shánět posily na doplnění,
což se podařilo, nakonec tedy odcestovala skupina dvanácti hráčů. Na turnaji jsme na úvod prohráli s finským
týmem 1:5, ale poté jsme porazili 3:2 tým ze Švédska a remizovali s Litoměřicemi 1:1. Ze skupiny jsme postoupili
z druhého místa a ve vyřazovací části narazili na TJ Turnov. V zápase, hraném na 2x15 minut čistého času, jsme již
v deváté minutě vedli 4:0, ale tento zápas dospěl až k nájezdům, když jsme vedení 5:4 ztratili půl minuty
před koncem zápasu. Bohužel utkání pro nás nedopadlo dobře a v již zmíněných nájezdech kluci neuspěli. Bylo to
pro nás velké zklamání, ale zároveň ponaučení. Turnaj je každoročně v závěru zpestřen dovednostními soutěžemi
hráčů a velkou diskotékou. Další den jsme se podívali na některé finálové zápasy a poté již odcestovali domů.

Přes prázdniny jsme využili nabídku florbalového klubu z Okříšek a tým mladších žáků z Rudíkova jsme
přihlásili pod jejich jménem do florbalové soutěže ČFbU. Tým je složen pouze z našich hráčů a hráček a na začátku
září jsme započali letní přípravu v rudíkovské tělocvičně. Soutěžní zápasy budou probíhat od října do dubna
a věříme, že v nich budeme úspěšní. Starší žáci a dorostenci trénují a hrají v Okříškách ve velké tělocvičně, protože
ti již hrají systémem 5+1, pro který je naše tělocvična nedostačující.

Před novou sezonou jsme se poslední zářijový víkend, společně s hráči Okříšek, zúčastnili mládežnického
turnaje ve slovenské Stupavě. Turnaj je to mnohem menší než ten pražský, ale počet padesáti týmů z ČR,
Slovenska, Maďarska a Polska zaručoval slušnou úroveň. Přihlásili jsme týmy do dvou kategorií a na turnaj
odcestovala celkem třicetičlenná výprava. Mladší žáci si ve skupině nevedli vůbec špatně a v prvním zápase
potrápili budoucího finalisty kategorie GAMU Košice. Tento zápas prohráli 3:4. Druhý zápas s Trebišovem vyhráli 7:5
a ve třetím přehráli domácí Stupavu vysoko 11:1. Posledním soupeřem ve skupině byl maďarský tým Vajda,
se kterým jsme smolně prohráli 3:4 a ve skupině obsadili třetí místo. Ve vyřazovací části turnaje jsme sehráli zápas
se slovenským týmem DFL, ale bohužel po výsledku 3:3 vypadli na nájezdy. Kategorii vyhráli Kaplice před Košicemi
a třetí skončil Trebišov.

Dorostenci po remízách 1:1 se slovenským týmem Koniferum, 4:4 se Zvolenem, prohře s bratislavským
SNIPERS 0:2 a kontumační výhře 5:0 nad Košicemi obsadili ve skupině třetí místo. Ve vyřazovací části turnaje
porazili tým DFL 4:0 a šli do čtvrtfinále proti maďarskému týmu, favoritovi turnaje, SZFK Komarom. V tomto zápase
po bojovném výkonu nakonec soupeři podlehli 1:2 a byli vyřazeni. Kategorii vyhráli slovenští Koniferum
před maďarským týmem Komarom. Třetí místo obsadil SNIPERS Bratislava.

Jiří Kotačka

DĚNÍ V OBCI  Knihovna



Obec Rudíkov je jakožto zřizovatel nucena řešit situaci, která vznikla vinou nízké naplněnosti základní školy
(konkrétně 48 procent z celkové kapacity školy). Byli jsme postaveni před dvě varianty možného řešení. Tou první
je sjednocení 1.  3. třídy do malotřídkového režimu a propuštění části učitelů, což by škole umožnilo ekonomicky
vybalancovat rozpočet pro platy učitelů, který se odvíjí právě od naplněnosti školy.

Druhou variantou, lepší zejména pro děti, je udělit škole výjimku a neslučovat třídy. Ovšem musíme na sebe
vzít jako zřizovatel odpovědnost dofinancovat rozdíl chybějících mzdových prostředků. Na mzdy škole chybí cca
400.000, Kč ročně. Na ostatní provozní výdaje škola dostává každoročně od obce 1,2 milionu Kč.

Pro řešení této situace obec Rudíkov podnikla tyto kroky: jednala s každou jednotlivou obcí, z níž dojíždějí
děti do zdejší školy, o možném příspěvku (přehled viz níže), jenž byl vypočten poměrem počtu dětí z dané obce.
Nutno podotknout, že rozpočtové určení daní nedává žádnou povinnost okolním obcím, jejichž žáci naši školu
navštěvují, přispívat na její chod. Díky mimořádně vstřícnému kroku některých obcí se však podařilo dofinancovat
mzdové prostředky pedagogů.

Dalším krokem, kterým obec Rudíkov bude přispívat ke snižování provozních nákladů, je spolupráce
obecních zaměstnanců v maximální možné míře se školou, čímž zamezíme najímání externích firem na některé akce

související s provozem budovy. Ušetřené prostředky budou přesouvány na dorovnání mzdových prostředků.
Po dohodě s vedením školy bude soustředěna pozornost na zatraktivňování naší školy dětem z okolních obcí

s úsilím o co největší naplněnost. Trnava a Rohy vždy měly spádovost k naší škole, už několik roků k nám však
nedojíždějí, čímž ztrácíme cca 30.000, Kč ročně na jednoho žáka ze státního rozpočtu.
Chtěl bych tímto velice poděkovat za vstřícnost obcím, které po společných jednáních dospěly k závěru
a odsouhlasily příspěvky pro základní školu.

Hroznatín 34.281, Kč
Vlčatín 31.644, Kč
Přeckov 29.007, Kč
Nový Telečkov 13.185, Kč
Oslavička 10.548, Kč
BochoviceBatouchovice 0, Kč (odmítají přispět)
Horní Heřmanice 0, Kč (obec má velké výdaje na výstavbu kanalizace  možnost opětovného projednání koncem
roku 2015 podle finanční situace obce)

Zdeněk Souček  starosta
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DĚNÍ V OBCI  Fotbal

Do nové fotbalové sezony 2015/2016 byly pod hlavičkou FK Rudíkov  Trnava přihlášeny následující
týmy: muži A, muži B, dorost a starší přípravka. Co se týče ostatních žákovských kategorií, tedy družstva mladší
přípravky a mladších žáků, tyto týmy byly po vzájemné dohodě přihlášeny pod hlavičkou FC Budišov  Nárameč a lze
s potěšením konstatovat, že spolupráce na této úrovni funguje výborně a v každém z týmů je přibližně stejný počet
fotbalistů jak z Rudíkova, tak z Budišova, resp. Náramče.

Pro drtivou většinu kluků z přípravky, jak starší, tak i mladší, je tato sezona naprosto specifická tím,
že se jedná o jejich historicky první nástup k mistrovským utkáním. Do této doby měli za sebou pouze pár
přátelských utkání, ale do toho pravého fotbalového světa vstoupili až nyní. S tím také souvisí fakt, že nyní nastupují
proti klukům, kteří mohou mít odehrány i tři a více sezon, a je tedy nutno přistupovat k výsledkům se značnou
rezervou. V tomto věku však nejsou výsledky prioritou, jde hlavně o radost ze hry a navíc s přibývajícími
zkušenostmi rostou i výkony našich nejmladších fotbalistů.

Zatím nejlepší výsledky za podzimní část sezony vybojovali mladší žáci, po čtyřech odehraných utkáních
ani jednou nezaváhali,a dosáhli tak plného počtu bodů s prvenstvím v tabulce. Doufejme, že na dosavadní výsledky
navážou a budou se nadále pohybovat v čele tabulky.

Dorostenecké mužstvo má odehráno již více zápasů a po sedmi kolech se pohybovalo přibližně ve středu
tabulky se ziskem devíti bodů. Je velice potěšující, že dorostenců chodí na zápasy i tréninky velký počet a že má
trenér Lukáš Trnka z čeho vybírat, je dobře, že dorůstá nová generace fotbalistů, kteří by mohli co nevidět doplnit
A mužstvo.

Trnava, resp. rudíkovská rezerva, v minulé sezoně postoupila o soutěž výše a v letošním ročníku
fotbalových soutěží bojuje o body ve III. třídě. Po devíti zápasech je na posledním místě se dvěma vyhranými
zápasy, jednou remízou a šesti prohrami. Teprve čas ukáže, zda je vůbec schopna ve vyšší soutěži setrvat.

Bohužel ani rudíkovskému Atýmu se letošní sezona zatím nedaří podle představ a v tuto chvíli se pohybuje
na dně tabulky s jedním vyhraným, jedním remizovaným zápasem a sedmi prohrami. Bohužel je trenér Jaromír
Trnka opět okolnostmi nucen laborovat s hráči na pozici brankáře z důvodu zranění gólmanské jedničky. Když se
k tomu připočtou časté individuální chyby jednotlivých hráčů v zápasech a nepříliš vysoká tréninková morálka, je
zřejmé, že pokud si „áčko˝ nechce zopakovat konec minulé sezony, kdy se sestup zachraňoval v posledním kole,
bude muset hodně přidat.

Na závěr však ještě jedna pozitivní zpráva. Rudíkovský fotbal obohatilo založení fotbalové školičky i pro ty
nejmenší děti (4 roky), které ještě věkem nespadají ani do té nejmladší kategorie. Tréninky jsou jednou týdně
v pátek a vítány jsou všechny děti, které by si rády vybily přebytečnou energii třeba právě na fotbalovém hřišti.

Za FK RudíkovTrnava Vladimír Šula ml.

Okolní obce přispěly na dofinancování platů učitelů



Obec Rudíkov je jakožto zřizovatel nucena řešit situaci, která vznikla vinou nízké naplněnosti základní školy
(konkrétně 48 procent z celkové kapacity školy). Byli jsme postaveni před dvě varianty možného řešení. Tou první
je sjednocení 1.  3. třídy do malotřídkového režimu a propuštění části učitelů, což by škole umožnilo ekonomicky
vybalancovat rozpočet pro platy učitelů, který se odvíjí právě od naplněnosti školy.

Druhou variantou, lepší zejména pro děti, je udělit škole výjimku a neslučovat třídy. Ovšem musíme na sebe
vzít jako zřizovatel odpovědnost dofinancovat rozdíl chybějících mzdových prostředků. Na mzdy škole chybí cca
400.000, Kč ročně. Na ostatní provozní výdaje škola dostává každoročně od obce 1,2 milionu Kč.

Pro řešení této situace obec Rudíkov podnikla tyto kroky: jednala s každou jednotlivou obcí, z níž dojíždějí
děti do zdejší školy, o možném příspěvku (přehled viz níže), jenž byl vypočten poměrem počtu dětí z dané obce.
Nutno podotknout, že rozpočtové určení daní nedává žádnou povinnost okolním obcím, jejichž žáci naši školu
navštěvují, přispívat na její chod. Díky mimořádně vstřícnému kroku některých obcí se však podařilo dofinancovat
mzdové prostředky pedagogů.

Dalším krokem, kterým obec Rudíkov bude přispívat ke snižování provozních nákladů, je spolupráce
obecních zaměstnanců v maximální možné míře se školou, čímž zamezíme najímání externích firem na některé akce

související s provozem budovy. Ušetřené prostředky budou přesouvány na dorovnání mzdových prostředků.
Po dohodě s vedením školy bude soustředěna pozornost na zatraktivňování naší školy dětem z okolních obcí

s úsilím o co největší naplněnost. Trnava a Rohy vždy měly spádovost k naší škole, už několik roků k nám však
nedojíždějí, čímž ztrácíme cca 30.000, Kč ročně na jednoho žáka ze státního rozpočtu.
Chtěl bych tímto velice poděkovat za vstřícnost obcím, které po společných jednáních dospěly k závěru
a odsouhlasily příspěvky pro základní školu.

Hroznatín 34.281, Kč
Vlčatín 31.644, Kč
Přeckov 29.007, Kč
Nový Telečkov 13.185, Kč
Oslavička 10.548, Kč
BochoviceBatouchovice 0, Kč (odmítají přispět)
Horní Heřmanice 0, Kč (obec má velké výdaje na výstavbu kanalizace  možnost opětovného projednání koncem
roku 2015 podle finanční situace obce)
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Dovolte mi opět poskytnout několik informací o vývoji nejen lokality Horka.
Ministr životního prostředí stanovil průzkumná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (PÚ ZZZK) ve všech sedmi
uvažovaných lokalitách (viz mapka).

Znamená to jediné. I přes protesty obcí a místních ekologických spolků jde stát rázně za svým cílem,
kterým je v roce 2025 stanovit finální lokalitu pro budování hlubinného úložiště pro případné ukládání vysoce
radioaktivního odpadu (dále HÚ). Jak mimo jiné zaznělo na konferenci „Výzvy a příležitosti při vyhledávání lokality
pro HÚ˝, je termín 2025 a určení finální lokality podmínkou pro případné povolení dostavby nových jaderných bloků
v Dukovanech a Temelíně.

Termín, který milníku 2025 bude předcházet, už je asi všem notoricky známý  v roce 2018 (spíše 2020)
musí být určeny dvě kandidátní lokality. Nakonec vládou v květnu schválená energetická koncepce počítá
s nárůstem produkce elektřiny z jádra přes 50 % celkové produkce. Nyní se pohybuje na 33 % celkové produkce.
Z pohledu státu tedy nebude možné oddělovat rozvoj jaderné energetiky od záměru vybudování HÚ. Kde však
nakonec HÚ bude vybudováno, za jakých podmínek (přijatelných širokým společenským konsenzem), bude ještě
nějakou dobu zkoumáno a diskutováno. K přijatelnému a co možná nejšetrnějšímu řešení má také přispět Pracovní
skupina pro dialog o hlubinném úložišti. Tato skupina zřízená Radou vlády má posílit transparentní proces výběru
vhodné lokality pro HÚ s respektováním zájmů veřejnosti.

Jsem přesvědčen, že nejlepším možným řešením by bylo prosadit právo VETA pro obce,
tedy v kterémkoliv okamžiku hledání lokality se zříci účasti na vyhledávání a umístění HÚ. Podobným způsobem
postupovaly i jiné země (Švédsko, Finsko, Francie) a k řešení nakonec dospěly.

Mimo jiné i proto jsem na 16. schůzi PS dialog navrhl a vyvolal hlasování o zakotvení práva VETA do nově
připravovaného věcného záměru zákona o HÚ, kdy tento záměr PS Dialog připomínkuje a podává do něj náměty.
Jaké ale bylo moje zděšení, když „pro˝ právo VETA hlasovali pouze 3 členové PS Dialog (Souček  lokalita Horka,
Ing. Svoboda  ZDV lokalita Horka, Mgr. Nováčková  lokalita Hrádek). PROTI právu VETA hlasovalo 11 členů a 10
členů se zdrželo hlasování.

Ještě o něco více mě šokovalo, když „pro˝ nehlasoval ani Ing. Sequens z ekospolku Calla a nehlasoval „pro˝
ani Mgr. Doucha  právník volený zástupci obcí všech sedmi lokalit. Oba pánové na veřejných debatách o HÚ v naší
obci tvrdili, že toto by byla nejlepší možná varianta pro posílení práv obcí. Hlasování tomu ale nepřizpůsobili. Až
s odstupem času si musí člověk uspořádat myšlenky, co, koho, proč a jaké vazby vlastně pánové na debatách
podporovali, když v Praze hovoří jinak. Jak tedy můžeme očekávat ze strany státu přiznání práva VETA pro obce
v otázce HÚ, když není tento požadavek schopen vzejít ani z PS Dialog, jehož členy jsou zástupci všech sedmi
lokalit!

Co je ale nakonec výstupem dosavadní práce PS Dialog? Legislativní podskupina PS Dialog připravila
variantu zapojení senátu do rozhodovacího a povolovacího procesu pro určení lokality pro HÚ. Lepší variantu, jak
posílit právo obcí v tomto procesu, nikdo nepředložil. Skrze senátorské pravomoci lze některé cíle PS Dialog lépe
importovat do finálního rozhodovacího procesu. Právo VETA je velmi osvícenou, ale bohužel, a pro mě k velké lítosti,
neprůchozí variantou, a tak drtivá většina členů PS Dialog odhlasovala, že do věcného záměru zákona o hlubinném
úložišti zakomponujeme právě variantu se zapojením senátu.

Senát by tak měl být pro rozhodnutí vlády o umístění HÚ závazným doporučujícím orgánem, na jehož
základě pak vláda schválí, či neschválí umístění HÚ v určité lokalitě. Proč zrovna senát? Senátoři jsou voleni
dvoukolově nadpoloviční většinou hlasů, což má být dostatečně reprezentativním vzorkem obyvatelstva, jehož zájmy
pak mají senátoři hájit. Senát bude muset před rozhodnutím uspořádat veřejné slyšení, kde bude prostor
pro kohokoliv se k rozhodování vyjadřovat či lobovat.

Zdali však tato varianta věcného záměru zákona o HÚ přejde v plné podobě i do paragrafového znění
ostrého zákona v roce 2016, je otázkou a je v rukou našich zákonodárců. PS Dialog bude mít prostor zákon
připomínkovat. Ještě nás v tomto procesu čekají perné chvilky.

Pracovní skupina má celkem 33 členů, její složení je následující:

Organizace/instituce Počet členů
Představitelé místních samospráv z lokalit (2 představitelé z každé uvedené lokality) 14
Ministerstvo průmyslu a obchodu 1
Ministerstvo životního prostředí 1
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1
Správa úložišť radioaktivních odpadů 1
Představitelé místních spolků (1 představitel z každé uvedené lokality) 7
Nevládní ekologické organizace (celostátní působnost) 2
Veřejnost – Parlament ČR (1 poslanec a 1 senátor  Ing. František Bradáč) 2
Zástupce odborné veřejnosti  sociolog 1
Odborník  vybraní zástupci obcí 1
Právní expert  vybraní zástupci obcí 1
Právní expert  za legislativní oblast 1

Zdeněk Souček
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Znamená to jediné. I přes protesty obcí a místních ekologických spolků jde stát rázně za svým cílem,
kterým je v roce 2025 stanovit finální lokalitu pro budování hlubinného úložiště pro případné ukládání vysoce
radioaktivního odpadu (dále HÚ). Jak mimo jiné zaznělo na konferenci „Výzvy a příležitosti při vyhledávání lokality
pro HÚ˝, je termín 2025 a určení finální lokality podmínkou pro případné povolení dostavby nových jaderných bloků
v Dukovanech a Temelíně.

Termín, který milníku 2025 bude předcházet, už je asi všem notoricky známý  v roce 2018 (spíše 2020)
musí být určeny dvě kandidátní lokality. Nakonec vládou v květnu schválená energetická koncepce počítá
s nárůstem produkce elektřiny z jádra přes 50 % celkové produkce. Nyní se pohybuje na 33 % celkové produkce.
Z pohledu státu tedy nebude možné oddělovat rozvoj jaderné energetiky od záměru vybudování HÚ. Kde však
nakonec HÚ bude vybudováno, za jakých podmínek (přijatelných širokým společenským konsenzem), bude ještě
nějakou dobu zkoumáno a diskutováno. K přijatelnému a co možná nejšetrnějšímu řešení má také přispět Pracovní
skupina pro dialog o hlubinném úložišti. Tato skupina zřízená Radou vlády má posílit transparentní proces výběru
vhodné lokality pro HÚ s respektováním zájmů veřejnosti.

Jsem přesvědčen, že nejlepším možným řešením by bylo prosadit právo VETA pro obce,
tedy v kterémkoliv okamžiku hledání lokality se zříci účasti na vyhledávání a umístění HÚ. Podobným způsobem
postupovaly i jiné země (Švédsko, Finsko, Francie) a k řešení nakonec dospěly.

Mimo jiné i proto jsem na 16. schůzi PS dialog navrhl a vyvolal hlasování o zakotvení práva VETA do nově
připravovaného věcného záměru zákona o HÚ, kdy tento záměr PS Dialog připomínkuje a podává do něj náměty.
Jaké ale bylo moje zděšení, když „pro˝ právo VETA hlasovali pouze 3 členové PS Dialog (Souček  lokalita Horka,
Ing. Svoboda  ZDV lokalita Horka, Mgr. Nováčková  lokalita Hrádek). PROTI právu VETA hlasovalo 11 členů a 10
členů se zdrželo hlasování.

Ještě o něco více mě šokovalo, když „pro˝ nehlasoval ani Ing. Sequens z ekospolku Calla a nehlasoval „pro˝
ani Mgr. Doucha  právník volený zástupci obcí všech sedmi lokalit. Oba pánové na veřejných debatách o HÚ v naší
obci tvrdili, že toto by byla nejlepší možná varianta pro posílení práv obcí. Hlasování tomu ale nepřizpůsobili. Až
s odstupem času si musí člověk uspořádat myšlenky, co, koho, proč a jaké vazby vlastně pánové na debatách
podporovali, když v Praze hovoří jinak. Jak tedy můžeme očekávat ze strany státu přiznání práva VETA pro obce
v otázce HÚ, když není tento požadavek schopen vzejít ani z PS Dialog, jehož členy jsou zástupci všech sedmi
lokalit!

Co je ale nakonec výstupem dosavadní práce PS Dialog? Legislativní podskupina PS Dialog připravila
variantu zapojení senátu do rozhodovacího a povolovacího procesu pro určení lokality pro HÚ. Lepší variantu, jak
posílit právo obcí v tomto procesu, nikdo nepředložil. Skrze senátorské pravomoci lze některé cíle PS Dialog lépe
importovat do finálního rozhodovacího procesu. Právo VETA je velmi osvícenou, ale bohužel, a pro mě k velké lítosti,
neprůchozí variantou, a tak drtivá většina členů PS Dialog odhlasovala, že do věcného záměru zákona o hlubinném
úložišti zakomponujeme právě variantu se zapojením senátu.

Senát by tak měl být pro rozhodnutí vlády o umístění HÚ závazným doporučujícím orgánem, na jehož
základě pak vláda schválí, či neschválí umístění HÚ v určité lokalitě. Proč zrovna senát? Senátoři jsou voleni
dvoukolově nadpoloviční většinou hlasů, což má být dostatečně reprezentativním vzorkem obyvatelstva, jehož zájmy
pak mají senátoři hájit. Senát bude muset před rozhodnutím uspořádat veřejné slyšení, kde bude prostor
pro kohokoliv se k rozhodování vyjadřovat či lobovat.

Zdali však tato varianta věcného záměru zákona o HÚ přejde v plné podobě i do paragrafového znění
ostrého zákona v roce 2016, je otázkou a je v rukou našich zákonodárců. PS Dialog bude mít prostor zákon
připomínkovat. Ještě nás v tomto procesu čekají perné chvilky.

Pracovní skupina má celkem 33 členů, její složení je následující:

Organizace/instituce Počet členů
Představitelé místních samospráv z lokalit (2 představitelé z každé uvedené lokality) 14
Ministerstvo průmyslu a obchodu 1
Ministerstvo životního prostředí 1
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1
Správa úložišť radioaktivních odpadů 1
Představitelé místních spolků (1 představitel z každé uvedené lokality) 7
Nevládní ekologické organizace (celostátní působnost) 2
Veřejnost – Parlament ČR (1 poslanec a 1 senátor  Ing. František Bradáč) 2
Zástupce odborné veřejnosti  sociolog 1
Odborník  vybraní zástupci obcí 1
Právní expert  vybraní zástupci obcí 1
Právní expert  za legislativní oblast 1

Zdeněk Souček
Člen PS pro dialog o hlubinném úložišti



Více o  naší společnosti naleznete na: 

www.vodarenska.cz  

Vážení zákazníci, 
dostáváte dnes do rukou první číslo elek-
tronického informačního materiálu VODÁ-
RENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 
Chceme vám v něm několikrát do roka 
nejen přiblížit společnost, díky níž dostává-
te do Vašich obcí pitnou vodu a do přírody 
se vrací zase voda vyčištěná, ale rádi vám 
v něm budeme také průběžně odpovídat na 
vaše dotazy, které nám zasíláte. Zároveň 

vám chceme přiblížit naše další služby. 

Naše společnost je v České republice nej-
větší ryze česká firma provozující vodohos-
podářskou infrastrukturu. Jejími vlastníky 
jsou prostřednictvím společnosti Svaz 
VKMO s.r.o. města a obce nebo jejich 
svazky. Veškerý zisk tak zůstává 
v tuzemsku a je využit na obnovu vodohos-

podářské infrastruktury.  

VAS dodává pitnou a čistí odpadní vodu 
pro více jak 540 tisíc obyvatel v téměř 700 
obcích okresů Brno-venkov, Blansko a 
Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině záso-
buje obyvatele pitnou vodou v okresech 
Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Cel-
kem VAS provozuje 7 % celé sítě České 
republiky. Její odborníci zajišťují provoz 
více jak 70 úpraven vod a 120 čistíren od-
padních vod. Ve společnosti pracuje tisíc 
zaměstnanců. Obrat se pohybuje pod hra-

nicí 2 mld. Kč, zisk tvoří 2,5 až 3% obratu.  

Pevně věřím, že Vás naše informace bu-
dou zajímat a že nám případně napíšete, 

jaké otázky byste chtěli zodpovědět příště.  

Přeji příjemné čtení.   
            Ing. Jindřich Král,  

předseda představenstva 

 

Máte na nás otázky z oblasti vodárenství? 

Pište nám na email:  

sebkova@vasgr.cz 

Informace pro zákazníky 

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 

e-Kapka 

N edávný průzkum společnosti Focus mezi 

odběrateli vody ukázal, že se lidé stále více zají-

mají o to, proč je voda drahá, za co vlastně vodá-

renské společnosti utrácejí peníze a také, proč se 

cena vody zvyšuje. Rozhodli jsme se Vám proto 

co nejvíce přiblížit, jak tomu s cenou vody skuteč-

ně je. 

Platba, kterou lidé odvádí vodárnám, se skládá ze 

dvou částí. Je to vodné, tedy částka za její jímání, 

úpravu a přivedení do domácnosti. Druhou části 

je stočné, tedy odvedení znečištěné vody, její 

vyčištění a vypuštění zpět do přírody.  

Z peněz, které odběratelé za vodné a stočné 

zaplatí, má naše společnost minimální zisk 

(necelá 3%). Největší část peněz je vrácena zpět 

do oprav a nových investic tak, aby vodovodní a 

kanalizační síť nezastarávala a byla schopna 

pokrýt všechny požadavky odběratelů. Dalších 

33% je vynakládáno na provoz vodovodní a kana-

lizační sítě, elektřinu, chemikálie nebo pohonné 

hmoty. Nemalé částky pak směřují také na zapla-

cení daní včetně poplatků za odběry podzemní i 

povrchové vody k úpravě. Málokdo totiž ví, že za 

odběr vody platíme státu.    

  (Příště se dozvíte  o kalkulaci ceny 

vody na rok 2016) 

Jak je to s cenou vody? 

Dobrý den, máme v obci nově postavenou čistírnu odpad-
ních vod. Musím platit stočné, když mám septik? Petr N. 

      

     Pokud máte v obci vybudovanou čistírnu odpadních vod, neměl byste již septik vůbec použí-
vat. Centrální komunální čistírna odpadních vod je zařízením, které je technicky i ekonomicky 
náročné a pro efektivní a spolehlivou funkci musí být zatíženo veškerou splaškovou odpadní 
vodou, která ve spádovém území vzniká.  
     Po vybudování čistírny odpadních vod ve vaší obci je tedy z technických i ekologických důvo-
dů nutné odpojit veškerá provizorní zařízení sloužící k akumulaci a čištění odpadních vod - tedy 
domovní čistírny odpadních vod, septiky, žumpy a je nutné se na kanalizaci napojit přímo. Vy-
pouštět odpadní vody do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod přes septiky nebo do-
movní čistírny odpadních vod zakazuje i legislativa, konkrétně zákon č.274/2001 Sb. o vodovo-
dech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Za nedodržení těchto podmínek může být uložena 
pokuta až do výše 100 000 Kč. 
     Stejný zákon opravňuje příslušný obecní úřad uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo 
staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanaliza-
ci. I zde je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.   
    Ve vašem případě je tedy nutné přestat využívat septik a napojit Váš objekt na kanalizaci. Za 
vyčištění vámi vyprodukovaných odpadních vod je vám potom účtováno stočné.  

Zeptali jste se nás...Zeptali jste se nás...Zeptali jste se nás...   

Zpracovala: Mgr. Iva Šebková 

© VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Graf: Složení ceny vody 

Číslo 1/2015 



OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

Významné jubileum oslavili

červenec
60 let – Drahomíra Dvořáková

září
80 let – Antonín Komínek
70 let – Marie Jelínková

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

Narození občánci

červen
Simona Pertlíková
Alena Lysáková

srpen
Vendula Brychtová

září
Tadeáš Nekuda

16
Zpracoval redakční tým ve složení Zdeněk Souček, Ivana Hladká, Ilona a Bohumír Pospíšilovi

Obec Rudíkov děkuje všem spolkům (Sboru dobrovolných hasičů Rudíkov, mladým členům hasičů,
Fotbalovému klubu RudíkovTrnava, Mysliveckému sdružení Rudíkov, členům Sokola a mnohým obětavým
jednotlivcům, kteří se podíleli na náročné přípravě a průběhu dětského dne na Herádce, který se uskutečnil poslední
srpnový víkend. Vynikající nápady a letní teplé bezvětří zpříjemnily konec prázdnin našim dětem zajímavými
soutěžemi, stezkou odvahy, společným táborákem, aquazorbingem či skvělým gyrosem.

Zemřelí občané
V měsící září zemřela nejstarší občanka Rudíkova paní Libuše Dobrovolná, č.p. 70, ve věku 90 let.

Dne 6. října 201 5 zemřela paní Vlasta Požárová, č.p. 1 60, ve věku 71 let.


