
E 21 529 periodicita 4 1 . ČTVRTLETÍ / JARO 201 6

Vážení spoluobčané,

zimní čas uplynul jako voda a máme zde opět tu veselejší část roku, tedy jaro. S ním samozřejmě přichází
úklid po zimní údržbě komunikací. Letošní jaro chceme vyzkoušet novinku, kterou bude kompletní zametení
komunikací v obci čisticím vozem. Službu tímto komplexně otestujeme a po zvážení nákladů bude možné uvažovat
o případném nákupu vlastního čisticího kartáče se skrápěním a zásobníkem pro sběr posypu.

S letošním jarem jsme v návaznosti na pozitivní vývoj výběru daní schváli l i snížení poplatku za svoz odpadu
o 30 % v nové výši 350,- Kč na osobu/rok. Nadále platí, že za třetí a každé další dítě v rodině se neplatí. Další
případné snižování bychom chtěli navázat na aktivní třídění odpadů ze strany občanů. K tomu však budeme
potřebovat vlastní sběrný dvůr. Na tuto skutečnost myslíme v připravovaném územním plánu na ploše za stávající
čističkou odpadních vod. Uvidíme také, jaké budou dotační možnosti pro výstavbu takového dvora. Letošní jaro je
pro naši obec obdobím velkého očekávání, zda bude dotačně podpořen projekt výstavby nové čističky odpadních
vod. Předpokládaná investice bude okolo 16 mil ionů Kč. Vyhodnocení projektu by mělo být známo ze strany
Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) do konce dubna. Nová čistička odpadních vod je pro naši obec
prioritou, neboť současný stav nám brání v dalším rozvoji obce vzhledem na nemožnost napojování nových
nemovitostí. Navíc k 31. březnu 2017 nám končí povolení k nakládání s vodami, ve kterém je stanovena povinnost
provedení intenzifikace čističky a uvedení čističky do řádného technického stavu.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury očekáváme v jarních měsících rozhodnutí o případném poskytnutí
dotace na výstavbu nového chodníku od sokolovny k orlovně. Velice rádi bychom konečně tento nedostatek naší
obce vyřešil i a zvýšil i tak bezpečnost chodců v tomto úseku.

Letošní jaro je pro obec o to veselejší, že se podařilo zrealizovat koncem minulého roku multifunkční hřiště
u základní školy, které je pro všechny připraveno k užívání. Slavnostní otevření plánujeme v prvních teplejších
měsících roku. Projekt prošel kontrolou ze strany poskytovatele dotace a nebyly shledány žádné nedostatky, které
by dotaci případně krátily. Plnou podporu 6.022.000,- Kč jsme již v tuto chvíl i obdrželi, tudíž je možné ihned uhradit
poskytnutý úvěr, který jsme na stavbu čerpali. Celkové realizační náklady činily 7.800.000,- Kč.

Dovolte mi ještě krátce zmínit pár drobností, kterých počátkem nového roku dostál náš obecní web.
Na webových stránkách obce jsme aktivovali několik služeb, které by myslím v dnešní době měly být samozřejmostí.
První funkcionalitou je on-l ine náhled na provozní obecní účet. Z účtu se tak stal tzv. transparentní účet, na který se
může kdokoliv a kdykoliv podívat. Obecní peníze jsou věcí veřejnou, tímto je transparentně otevíráme každému
k nahlédnutí. Další novinkou je „klikací“ rozpočet obce, kde můžete sledovat plnění rozpočtu obce od jeho schválení,
případné rozpočtové změny čí detaily jednotl ivých položek rozpočtu.

Přeji Vám pohodové jaro, úspěšné osetí Vašich zahrádek a spoustu sportovních zážitků na novém
multifunkčním hřišti.

Zdeněk Souček - starosta

Rudíkovský
zpravodaj
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PLÁNOVANÉ AKCE:
• Jarní prodejní výstava se uskuteční 20. března 2016 od 14 hodin v rudíkovské orlovně - druhý ročník
opět nabídne přehlídku jarních dekorací převážně s velikonoční tematikou, jarní tvoření pro děti, produkty
zdravého životního stylu a další. Mnohé k zakoupení přímo na místě či k osobní inspiraci. K příjemnému
předvelikonočnímu posezení s občerstvením zve obec Rudíkov.

• Sraz občanů důchodového věku - dne 23. dubna 2016 od 16 hodin bude v místní sokolovně připraveno
tradiční setkání občanů důchodového věku s hudbou a pohoštěním. Srdečně zvou pořadatelé.

• Posezení s harmonikou v orlovně budou začínat (se změnou zimního času na letní) v 19 hodin.

Poděkování
Řady našich obecních pracovníků opustil koncem roku 2015 pan Vojtěch Rambousek, který pro obec

pracoval od března 2015. Pro jeho pracovní pozici jsme čerpali dotaci z úřadu práce. Jeho aktivní přístup k plnění
úkolů jsme využívali i při opravách v základní škole, zejména při instalatérských pracích. Vojtovi děkujeme za vše,
co nejen v rámci svých pracovních povinností pro obec vykonal. V novém zaměstnání přejeme jen samé úspěchy!

Poděkování občanům obce za aktivní účast při sbírce pro Standu Hájka
Vážení spoluobčané, paní Lenka Hájková Vám touto cestou z celého srdce děkuje za podporu, kterou jste

vyjádřil i svou aktivní účastí na finanční sbírce pro jejího syna, který po autonehodě zůstává prozatím ochrnutý.
Vybraná částka přesáhla 147.000,- Kč a bude použita na nákup pomůcek a zbudování bezbariérového přístupu
do domku Hájkových.

K poděkování se připojuje i obec Rudíkov a velké poděkování směřujeme i paní Ivetě Jelínkové z Vlčatína,
která intenzivně pomáhá získat některé pomůcky skrze oblastní charitu, na něž má Standa nárok.

Nadále pokračujeme ve sbírce do pokladničky umístěné na obecním úřadě, případně lze využít možnosti
bezhotovostního převodu na speciální účet 2600922745/2010, na který je také možné nahlédnout on-l ine
přes webové stránky obce.

PROJEKTY

Všechny projekty, které Vám přiblížil předchozí zpravodaj, máme nyní zrealizovány a dokončeny
i po administrativní stránce. Rovněž jsou zvládnuty závěrečné monitorovací zprávy a provedeny veškeré platby
dotací ze strany poskytovatelů.

Administrace multifunkčního hřiště u základní školy byla završena v únoru auditem projektových manažerů
z ROP Jihovýchod. Následně jsme 29. února 2016 obdrželi celou částku dotace ve výši 6.022.000,- Kč. Pracovníci
z ROP Jihovýchod vyjádřil i spokojenost s průběhem a konečnou realizací stavby. Díky perfektní spolupráci konsorcia
firem Swietelsky stavební s.r.o. a místní firmy SOFI stav, s.r.o. se za odborného dohledu Ing. Jiřího Dvořáka, který
plnil funkci technického dozoru, podařila stavba dokončit v řádném termínu a bez krácení dotací. Celková kolaudace
pak proběhla 26. ledna 2016.

Realizovaný projekt zateplení hasičky byl vybrán Státním fondem životního prostředí ČR jako vhodný
pro případné navýšení podpory o částku 49.000,- Kč. O navýšení máme zažádáno. Zda se podaří tuto „zpětnou
podporu˝ získat, můžete sledovat na transparentním účtu na webových stránkách obce.

DÝNĚ PRO DĚTI – při jarních pracích na Vašich
zahrádkách zasejte s dětmi semínka dýní. Již nyní se
mohou těšit na první podzimní dětské dýňobraní!
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Chodník úsek „E˝ (sokolovna – orlovna)
Dne 6. ledna 2015 jsme podali žádost na Státní

fond dopravní infrastruktury (SFDI) o 85% dotaci
pro stavbu chodníku od sokolovny k orlovně. Rozpočet
stavby chodníku včetně přeložek podpovrchového
vedení systému elektronických komunikací a plynu je
cca 917.000,- Kč. Zatrubnění a odvodnění vozovky
představuje dalších 700.000,- Kč, z toho uznatelné
náklady pro SFDI činí 288.000,- Kč.

V každém případě se budeme snažit stavbu
zahájit i na vlastní náklady, neboť chodník v této části
Rudíkov nutně potřebuje. Jde o komunikaci k základní
škole, kterou využívají takřka všechny děti několikrát
denně. Pro přehled uvádíme tabulku výdajů a poměru
možné dotace.

Položku za elektroosvětlení chodníku prozatím
neuvádíme, protože to je kompletně neuznatelným
nákladem. Pokládku kabelu a zapojení bychom řešil i
svépomocí, případně ve spolupráci s panem Karlem
Smetanou, který naše osvětlení v obci spravuje.

V přepočtu na obyvatele, kteří jsou nyní napojeni na ČOV, jsme momentálně na hranici cca 3,8 m2. Z výše
uvedených důvodů jsme tedy podali v prosinci 2015 žádost o dotaci do nového Operačního programu Životního
prostředí 2014 – 2020 za účelem výstavby nové ČOV, která bude plnit závazné ukazatele a trendy čištění odpadních
vod. V současné chvíl i máme i platné stavební povolení, které můžeme k žádosti doložit, a získat tak více
hodnoticích bodů. Rozpočet na stavbu nové ČOV je asi 17,4 mil ionu Kč s DPH, ale počítáme, že soutěží cena klesne
k očekávaným 16 mil ionům. Dotace může dosáhnout maximálně 63 % nákladů, 10 % lze žádat na Kraji Vysočina.
Výsledek přidělení dotace očekáváme na přelomu měsíců března/dubna .

Čistička odpadních vod ČOV EO1000
Současná kořenová ČOV byla primárně stavěna

na odbourávání uhlíkatého znečištění. Tato technologie
ale neodbourává v dostatečné účinnosti nutrienty
(sloučeniny dusíku a fosforu), které způsobují
nežádoucí eutrofizaci povrchových vod. Na ČOV je
napojeno cca 609 obyvatel. Z těchto důvodů není
současná ČOV schopná plnit ukazatel N-NH4 podle
platné legislativy – NV 401/2015 Sb. Současně je ČOV
schopna uhlíkaté znečištění odbourávat se 60 – 80%
účinností. Tato skutečnost je dána tím, že plocha
kořenových polí neodpovídá požadavku na jednoho
obyvatele, který znamená minimálně 5 – 7m2.



Nový povrch tělocvičny v základní škole

Z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina (POVV) na rok 2016
máme přidělenou dotaci 110.000,- Kč na rekonstrukci podlahy
v tělocvičně základní školy. Rozpočtová cena výměny povrchu je ve výši
350.456,- Kč. Realizaci předpokládáme v době letních prázdnin.
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Zákaz podomního prodeje včetně služeb

V obci platí nařízení o zákazu podomního prodeje
včetně služeb. Chceme tím ochránit naše občany, zejména
seniory, od nekalých podomních prodejců neseriózních
produktů. Na všechny přístupové cesty do obce jsme
nainstalovali informační cedule, které oznamují zákaz
podomního prodeje včetně služeb. 18. prosince 2015
na zasedání zastupitelstva bylo schváleno dle ustanovení
§ 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon) nařízení, které takové
praktiky pod sankcí až 200.000,- Kč zakazuje.

Prosíme všechny občany, pakliže zaznamenají
pohyb takových prodejců po obci, nechť to neprodleně
oznámí na obecním úřadě.

Děkujeme.

Přístřešky pro kontejnery

Z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina nám
byla přiznána dotace ve výši 105.000,- Kč na zhotovení
a montáž přístřešků pro kontejnery na odpad. Celková
výše projektu byla 209.000,- Kč. Přístřešky jsme nechali
namontovat v těchto místech:

• u obchodu Střed
• u základní školy na místo bývalé sýpky na uhlí
• v ulici pod sokolským hřištěm

Obecně závazná vyhláška o regulaci používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce se usneslo vydat závaznou vyhlášku, která omezuje používání

petard, dělobuchů a obecně zábavní pyrotechniky na území obce.
Cílem a účelem této vyhlášky je vytvoření opatření k ochraně před hlukem v rámci

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné
soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci .

Výjimky: Zákaz povoluje drobnou výjimku v krátkém časovém intervalu v noci ze dne
31. prosince na 1. ledna každého roku (od 23:00 hodin 31. prosince do 00:30 hodin
1. ledna). Dále pak 30. dubna každého roku od 17:00 hodin do 22:00 hodin. S vyhláškou
se občané mohou podrobně seznámit na obecním úřadě a případně na webových stránkách
obce.



Nejvýhodnější energie PRO NAŠE OBČANY
O připravovaném projektu, jak hromadně snížit náklady za energie (elektřina, plyn), jsme

informovali na 9. zasedání zastupitelstva obce. Nyní unikátní projekt Obec občanům startujeme!
Pomáhá již více než 53.000 lidí v ČR šetřit náklady za energie, a to už po několik let. Nyní máte možnost jej využít
i u nás v Rudíkově.

Proč je výhodné zapojit se do projektu Obec občanům? Čím více občanů se přihlásí, tím větší
zájem o tuto skupinu projeví dodavatelé energií. Noví potenciální klienti je samozřejmě motivují
k tomu, aby snížili cenu pod standardní ceníkové sazby. Jako jednotl ivec tudíž nikdy nedosáhnete tak nízké
ceny. Pokud navíc celý proces zlevnění za vás někdo obstará, není nad čím váhat. Jako bonus máte stejnou cenu
zajištěnou po dva roky a k tomu také bezplatný právní servis. Jak se můžete přidat k projektu?

1. Doporučujeme přihlásit se on-line. E-přihláška je krátká, intuitivní a nemusíte kvůli ní vyjít z domu. Stačí jen
kliknout zde: www.rudikov.obecobcanum.cz

2. Pokud si chcete udělat vycházku na obecní úřad, v termínu 16. března 2016 od 15.00 do 17.00 hodin se
na Vás bude v zasedací místnosti těšit paní Natálie Schenková a vyplní s Vámi přihlášku na místě. S sebou si
přineste poslední vyúčtování elektřiny a plynu, lístek SIPO a platný občanský průkaz.

3. Poslední možností je přijít se zapsat do nezávazné soupisky na podatelnu OÚ od 1. března 2016.
Nezapomeňte si vzít kopii svého ročního vyúčtování včetně smlouvy za dodávky elektřiny a plynu. Pokud máte
jakékoli otázky, neváhejte kontaktovat paní Natáli i Schenkovou na tel. +420 775 243 899 nebo na e-mailu:
natalie.schenkova@terragroup.cz; paní Schenková je pro naši obec přidělena jakožto podpora projektu. Nebo se
podívejte na www.rudikov.obecobcanum.cz, kde najdete vše „od A do Z˝ včetně referencí.
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Parkovací místa pro základní školu
Prosíme občany, kteří ráno parkují svá auta

před základní školou, aby vozidla neparkovali před bývalou
sýpkou na uhlí, neboť v ranních hodinách probíhá svoz
odpadů z kontejnerů. Firma Esko-T již několikrát odpad
nemohla vyvézt vinou zaparkovaných vozů.

Místa pro parkování byla provizorně při rekonstrukci
kanalizace zřízena ve spodní části ul ice. Jsme si vědomi
neutěšeného stavu ohledně parkovacích míst pro rodiče dětí
navštěvujících ZŠ, MŠ a zaměstnance.

Výhledově se budeme muset zamyslet
nad efektivnějším a účelovějším způsobem využití obecních
ploch pro vyřešení bezproblémového a bezpečného
parkování.

Opravy obecních polních cest sutí a stavebním materiálem –
jednotný postup

V poslední době se množí případy, kdy do obecních polních
cest (např. do Setin nebo do Dolňáku) je vyvážena suť a stavební
materiál, který není následně rozhrnut, finálně upraven a cesty se tak
stávají obtížně sjízdnými. Chtěli bychom proto nabídnout jednotný
postup a apelovat na možnost využití mezideponie, kterou jsme zřídil i
pro skládkování suti a stavebních materiálů. Jakožto majitelé
a správci těchto komunikací chceme provádět úpravy sami
a systémově. Jsme na to vybaveni potřebnou technikou.

Pokud tedy budete mít potřebu zbavit se nějakých stavebních materiálů, zavolejte prosím na obecní
úřad či přímo starostovi obce na tel. 604 266 642 a zajistíme Vám možnost uskladnění, případně i odvozu
formou poskytnutí technické služby dle motohodin obecního traktoru. Následně si sami budeme vyhovující ma-
teriál z mezideponie zabudovávat do obecních cest tak, aby komunikace byly sjízdné a sloužily ke spokojenosti
všech.

Na nevyhovující materiál si zajistíme kontejnerový odvoz do sběrného dvora ve chvíl i, kdy bude
materiálu nahromaděno více.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Žádost o dotaci na dopravní automobil pro SDH Rudíkov
Zastupitelstvo obce schváli lo účast na dotační výzvě MVČR za účelem pořízení dopravního automobilu

pro SDH Rudíkov. Žádost o dotaci byla podána. Pro Kraj Vysočina bude vyčleněno 55 automobilů. Žádostí se
však sešlo na cca 220 automobilů. Pravděpodobnost, že se nám podaří dotaci získat, je tak velmi malá.
Přednostně budou podporovány jednotky JPO V, tedy malé obce.
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podívejte na www.rudikov.obecobcanum.cz, kde najdete vše „od A do Z˝ včetně referencí.

DĚNÍ V OBCI - Škola
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Zápis žáků do 1. třídy
Ve čtvrtek 4. února proběhl v naší ZŠ tradiční zápis budoucích prvňáčků. V doprovodu rodičů ho navští-

vilo 20 dětí, aby nám předvedly, co umí. Pod vedením učitelek 1. stupně plnily různé úkoly a na památku
si odnášely pamětní l isty, omalovánky, puzzle, pexesa a dárečky, které pro ně vyrobil i starší žáci v keramické
dílně.Nakonec bylo do 1. třídy nového školního roku 2016/2017 zapsáno 19 dětí, 10 dívek a 9 chlapců
(9 z Rudíkova, 4 z Vlčatína, 2 z Horních Heřmanic, 2 z Hroznatína a po jednom budoucím žákovi z Bochovic
a Nového Telečkova).

24. školní ples
V sobotu 27. února proběhl v prostorách školy

24. školní ples. Opět s bohatou tombolou, s taneční skupinou
PROMĚNY, 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 spolku Pomoc škole
a všem ochotným rodičům, kteří pomohli zajistit organizaci
plesu a nedělní úklid.

Učíme se a žijeme s přírodou
V únoru jsme podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování

a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21, která je zaměřena na zastřešení venkovní učebny za školou.
V rámci projektu „Učíme se a žijeme s přírodou“ by po schválení a přidělení dotace proběhly přírodovědné
dílničky s prvky environmentální výchovy, výsadba keřů a trvalek, nákup zahradnických stolů, turnaje
ve volejbale a v přehazované, výtvarná soutěž s ekologickou tematikou a následnou výstavou, školní sportovní
akademie, branný den a přednášky a projektový den o zdravém životním stylu.

25. školní ples proběhne v sobotu 4. března 2017 s hudební skupinou Víkend.



Naše škola chrání životní prostředí – sbíráme použitý kuchyňský olej
Navázali jsme spolupráci s vladislavskou firmou FRITEX s.r.o. , která se zabývá nakládáním s použitým

kuchyňským olejem a dovede z uvedeného odpadu vyrobit surovinu, která má druhotné průmyslové využití.
Za každý zpracovaný kilogram použitého kuchyňského oleje dostane naše škola 5,- Kč. Tyto peníze budou využity
na rozvoj materiálního fondu školy. Chcete-l i i vy přispět k ochraně životního prostředí a podpořit finančně naši
školu, sbírejte použitý kuchyňský olej. Po vychladnutí jej nalijte přes sítko trychtýřem do připravené PET lahve,
třeba od minerálky, řádně ji uzavřete a odneste k nám do školy.
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Pozvánka na přednášku o Izraeli
V lednu tohoto roku navštívil už po několikáté

s poutavým vyprávěním naši školu pan Mgr. Pavel Josef
Macků, Ph.D. Děti i učitele zaujal svým vyprávěním o Izraeli.
Abychom i ostatním zájemcům mohli toto vyprávění dopřát,
pozvali jsme pana Macků na 17. března 2016 v 18 hodin
do naší školy, kde bude o Izraeli povídat pro veřejnost.

Přijďte si poslechnout poutavé povídání nejen
o zemi dávných biblických patriarchů, ale i o zemi současné
a nepokojné, kterou přednášející sám procestoval
od Rudého moře až po její sever. Během besedy se dozvíte,
jak to vypadá na dně Rudého moře, jaké to je projít v srpnu
Negevskou pouští, co se skrývá blízko turistických tras, kam
se řadoví turisté nedostanou, jaké jsou názory ortodoxních
židů, křesťanů, muslimů i nevěřících lidí, kteří všichni zde
žijí, o památkách, které přetrvaly věky, ale dozvíte se také
o tom, jak se získávají záběry z demonstrací pro různé
světové TV společnosti a mnohé další.

Povídání je prokládáno izraelskou hudbou,
představeny některé předměty ilustrující tuto zemi
a promítána fotodokumentace.

Vstupné dobrovolné.

Přehled školních akcí a prázdnin
BŘEZEN 2016
3. března Návštěva 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou u nás ve škole
11. března Divadlo Polárka + Moravské zemské muzeum Brno (7. – 9. ročník)
24. – 25. března Velikonoční prázdniny

DUBEN 2016
21. dubna Zahájení výuky plavání (3. , 4. ročník)
22. dubna Čistá Vysočina

KVĚTEN 2016
10. května Dopravní hřiště (4. ročník)
12. května Rodičovské schůzky (15.30 – 17.30 hod.)
18. května Den otevřených dveří
31. května Exkurze Jaderná elektrárna Dukovany (7. – 9. ročník)

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

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody



8

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

31. ledna 2016 pořádala MŠ Rudíkov dětský karneval s moderátorem Hitrádia Vysočina Milanem Řezníčkem.
Dětem byl připraven bohatý program díky sponzorské podpoře, spolupráci rodičů, ale nově i díky grantu Kraje
Vysočina, který jsme získali.

• Ve středu 16. března 2016 od 14 – 16 hodin zveme rodiče s dětmi do MŠ Rudíkov na jarní tvoření.
• Poslední týden v dubnu nebude v programu MŠ chybět „čarodějnické rejdění˝.
• Děti se dále mohou těšit na polodenní výlet, hledání pokladu v přírodě, starší děti na návštěvu dopravního hřiště.

Zápis dětí do Mateřské školy v Rudíkově se bude konat v pondělí 14. března 2016 od 14 do 17 hodin
ve třídě Včeliček. Bude probíhat formou otevřených dveří, děti si mohou v MŠ pohrát, seznámit
se s prostředím. Formulář žádosti je možné vyzvednout v MŠ či vytisknout z webových stránek MŠ a přinést
k zápisu již potvrzený od pediatra.

Foto z projektu Človíček a maminka Země

Mateřská škola spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem ve Velkém Meziříčí v oblasti logopedie
u předškolních dětí. V MŠ s dětmi individuálně pracuje Erika Hanáková, která se na logopedii special izuje.



DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol
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Činnost TJ Sokol Rudíkov si Vás dovoluje informovat o své činnosti v roce 2015. Rovněž letošní rok naplňuje
spektrem aktivit a nabízí sportovní a společenské vyžití pro děti předškolního věku, žáky naší školy i dospělé.

Florbal
Župní florbalová liga 2014/2015 pokračovala

na jaře ve dvou družstvech. Minižáci pod vedením
Romany Cahové a Kateřiny Štolpové a družstvo
mladších žáků pod vedením Jiřího Kotačky, které si
vedlo velice dobře a v lize získalo stříbrnou příčku.
Podzimní župní florbalové ligy 2015/2016 se již
nezúčastnil i vzhledem k tomu, že mladší žáci byli
přihlášeni do vyšší soutěže, aby mohli hráti
v mezinárodních soutěžích.

Ve škole pokračuje kroužek florbalové
přípravy žáků pod vedením Jiřího Procházky. Více
v rubrice Florbal.

Cvičení pro ženy
V první polovině roku 2015 pokračovalo cvičení
pilates v budově školy pod vedením Evy Kružíkové.
Ve druhé části roku cvičení probíhalo v Horních
Heřmanicích pod vedením Soni Chládkové.

Kroužek dětí
Kroužek dětí v minulém roce pokračoval v pod vedením

Michaely Bazalové a Ireny Mejzlíkové. Setkávání bylo v létě
ukončeno společnou nocí strávenou ve škole. Pro děti bylo
připraveno množství her a zábavných aktivit, společná příprava
večeře i snídaně či stezka odvahy. Pro nový školní rok bylo
pravidelné setkávání dětí zahájeno v listopadu 2015, kroužku se
ujaly hned čtyři vedoucí, a to paní Jaroslava Šulová, Naďa
Kafková, Dana Šajbidorová a Petra Trnková, které pro dvacítku
dětí připravují aktivity spojené především s pohybem, ale
i s rukodělnou činností. Všem vedoucím patří díky za smysluplnou
práci pro mladou generaci.

Klub maminek s dětmi
Nově byl na podzim roku 2015 otevřen Klub maminek s dětmi. Každé úterý se mohou nejmenší děti těšit

na pohybové aktivity, hraní her, jarní aktivity v přírodě a mnoho dalších příjemných chvil ve společnosti maminek,
ale i tatínků. Klub vede Marie Kosielská, které patří za příjemný a profesionální přístup k dětem velké poděkování.



DĚNÍ V OBCI - Florbal

10

Další akce

Mimo pravidelné aktivity pořádá TJ Sokol Rudíkov také mimořádné akce. Mezi ně již tradičně patří Pochod
krajem Ludvíka Svobody. V l istopadu loňského roku byl tento pochod jubilejní, slavnostní program v Hroznatíně
připomněl již 120. výročí narození bývalého prezidenta, generála a politika. I touto akcí se snažíme v našich
mladých členech Sokola udržovat povědomí o dějinách, které úzce souvisejí s naším regionem.

Spoustu krásných dnů v celém roce 2016 Vám přejí členové TJ Sokol Rudíkov.
Bohuslava Zlevorová, starostka TJ Sokol
Eva Kružíková, místostarostka TJ Sokol

Jak již bylo uvedeno v minulém
zpravodaji, všichni naši hráči hrají
pod hlavičkou PSKC Okříšky. Největší
zastoupení máme v kategorii mladších žáků,
proto jsme přihlásil i do této kategorie dva
týmy, z nichž jeden je tvořen pouze našimi
odchovanci. Vedou si opravdu velice dobře.
Tento tým kluků a holek zažil od počátku
sezony pouze jednou hořkost porážky a body
ztratil ještě za dvě remízy. To vše v 28
zápasech. Kromě tréninků v naší tělocvičně
jezdí holky ještě na tréninky do Jihlavy, kde
hrají za tým SK Jihlava. Tým starších žáků

v letošní sezoně nemá ve své skupině konkurenci a dosud neztratil ani bod. V 18 zápasech nastřílel soupeřům 263
branek a obdržel 52. V případě postupu přes vítěze druhé skupiny mají hráči velkou šanci zúčastnit se, z pozice
nejlepšího týmu Vysočiny, mistrovství ČR starších žáků.

V kategorii dorostenců máme registrovány dva týmy. Dorost A hraje soutěž v rámci čtyř krajů (Jihočeského,
Vysočiny, Pardubického a Královéhradeckého). Kluci si nevedou špatně a čtyři zápasy před koncem jsou na šestém
místě. Dorost B hraje své zápasy pouze v Kraji Vysočina, ve chvíl i, kdy zbývá ještě šest zápasů do konce sezony,
jsou na předposledním místě. Nutno podotknout, že v tomto týmu hraje spousta starších žáků, aby tak získali více
herních zkušeností.

Junioři hrají zápasy rovněž v regionu čtyř krajů a dva zápasy před koncem sezony jsou na třetím místě.
Po sezoně ovšem florbal nekončí. S některými vybranými hráči a hráčkami se budeme připravovat na krajské výběry
a také na řadu letních turnajů, které máme v nadcházejícím období v plánu.

Jiří Kotačka

Pro rudíkovské děti byla koncem minulého roku
uspořádána Předmikulášská show, kde si mohly
zatančit, zahrát si a vydovádět se s čertíky a andílky.
Členové Sokola pro ně zajistil i program nabitý
aktivitami. Děti si užily i kostýmy, a tak když v závěru
přišel Mikuláš a rozdával dětem dobroty, shledal plný
sál rozzářených čertíků a andílků.

Reportáže a fotografie z akcí najdete na
www.sokolrudikov.webnode.cz



Volejbal v Rudíkově není v povědomí občanů příl iš rozšířen, ale je pravdou, že v Rudíkově má již
mnohaletou tradici a svoji stálou sportovní základnu. Svědčí o tom mimo jiné i 7. ročník vánočního volejbalového
turnaje, který je každoročně pořádán 27. prosince, jinak tomu nebylo ani koncem minulého roku, kdy se rudíkovští
volejbalisté za podpory spřízněných hráčů z Brna a z Třebíče utkali se třemi týmy: TJ Třebíč, týmem Vodárenské
akciové společnosti - divize Třebíč a týmem z Náramče. Vánoční sportovně-společenská akce jen potvrzuje, že sport

má smysl a může být velmi příjemnou součástí volného času. Turnaj je pořádán za podpory vedení ZŠ Rudíkov,
sponzorů DTJ Třebíč, Horácko.net a BCR, s.r.o. .
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Fotbalová sezona se přehoupla do relativně nepříjemného období jarní pauzy, která většinou slouží
k nabírání fyzické kondice. Nucená herní přestávka ale rovněž vybízí k bilancování a zhodnocení uplynulé poloviny
soutěže. Bohužel j iž na úvod lze říci, že ani pro jeden tým, který hájí v soutěžích barvy Rudíkova, podzimní část
nedopadla dle představ.

Muži v okresním přeboru dopláceli především na to, že nebyli schopni proměnit často vyložené brankové
příležitosti a naopak soupeřům často ulehčil i vstřelení branky nedůsledným bráněním, o čemž zcela jasně vypovídá
jedno z nejhorších skóre tabulky. Kvůli tomu se body dařilo sbírat pouze výjimečně a do jarních bojů vykročí tým
z jedenácté příčky s třinácti body. Nutno podotknout, že ve hře je ještě spousta bodů, které skýtají naději na lepší
umístění v závěrečném součtu.

Rudíkovský B-tým, který tvoří zejména hráči Trnavy, okupuje prozatím poslední příčku tabulky a bude
muset do jarní části hodně přidat, pokud chce pomýšlet na záchranu ve III. třídě.
Nově založený dorostenecký tým bojuje o body v I. třídě a prozatím mu patří jedenácté místo se čtrnácti získanými
body. Dorostenci zaslouží ocenit za svědomitou tréninkovou docházku. Není výjimkou, že na trénink dorazí patnáct
hráčů, a situace je tak diametrálně odlišná od A mužstva. Někteří z dorostenců již okusil i i atmosféru dospělého
fotbalu v A mužstvu a nasbíral i zkušenosti, které jim snad pomohou k dalším lepším výsledkům v jejich soutěži.
Zároveň jsou jejich starty o úroveň výše přísl ibem do budoucna.

Mužstvo starší přípravky během podzimu sbíralo na venkovních hřištích cenné herní zkušenosti, které
uplatnilo v halových turnajích. Ten první se konal v lednu v Třebíči a kluci zde sváděli s většinou soupeřů vyrovnané
souboje a v konečném pořadí za sebou nechali i mužstvo HFK Třebíč. Dalším turnajem pro kluky byla zimní l iga
v Okříškách, kde rovněž smolně o skóre obsadil i páté místo, čímž se kvalifikovali do dalších bojů v Želetavě, kde
obsadil i šesté místo, a celkově se umístil i na dvacátém místě v okrese.

Kluci z Rudíkova a blízkého okolí, kteří jsou ve věku mladší přípravky, hájí barvy Budišova, ale je na místě
zde alespoň zmínit jejich výsledek z halových turnajů, kde obsadil i, podobně jako jejich starší kolegové, celkově
devatenácté místo v okrese Třebíč.

Divácky podpořit rudíkovské týmy v soutěžních zápasech bude možno od posledního víkendu v březnu,
kdy startuje druhá polovina sezony. Kompletní a aktuální rozpis všech místních celků je možné najít na obecních
webových stránkách http: //www.rudikov.cz/products/fk-rudikov-trnava/ nebo na stránkách oddílu www.fkrt.cz.
Za FK Rudíkov – Trnava

Vladimír Šula ml.

DĚNÍ V OBCI - Volejbal



Volejbal v Rudíkově není v povědomí občanů příl iš rozšířen, ale je pravdou, že v Rudíkově má již
mnohaletou tradici a svoji stálou sportovní základnu. Svědčí o tom mimo jiné i 7. ročník vánočního volejbalového
turnaje, který je každoročně pořádán 27. prosince, jinak tomu nebylo ani koncem minulého roku, kdy se rudíkovští
volejbalisté za podpory spřízněných hráčů z Brna a z Třebíče utkali se třemi týmy: TJ Třebíč, týmem Vodárenské
akciové společnosti - divize Třebíč a týmem z Náramče. Vánoční sportovně-společenská akce jen potvrzuje, že sport

má smysl a může být velmi příjemnou součástí volného času. Turnaj je pořádán za podpory vedení ZŠ Rudíkov,
sponzorů DTJ Třebíč, Horácko.net a BCR, s.r.o. .
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Místní volejbalová skupina se
schází celoročně každou neděli od
17:30 hodin v tělocvičně ZŠ Rudíkov,
v letním období za příznivého počasí na
venkovním hřišti. Chceme tímto pozvat
všechny bez ohledu na pokročilost,
kteří mají chuť si zahrát, aby přišl i mezi
nás.

S posledními chladnými dny nyní přichází i konec mysliveckého roku. V průběhu měsíce března se členové
Mysliveckého sdružení Rudíkov scházejí na výroční členské schůzi, kde hodnotí rok uplynulý a plánují činnost na rok
nadcházející. Hodnotí se finanční a zejména lovecké výsledky (počet ulovených kusů zvěře). Plánují se akce
pro veřejnost (tradiční poslední leč, ukončení prázdnin pro děti s ostatními spolky obce atd.). V každém
mysliveckém roku je prioritou údržba a výstavba nových mysliveckých zařízení (krmná apod.). Myslivci se také
účastní tréninkové střelby na střelnici v Nových Syrovicích.

Přelomem roku kalendářního prošlo Myslivecké sdružení Rudíkov změnou. Bylo nuceno změnit mimo
jiné i název na Myslivecký spolek Rudíkov, jak to vyžaduje § 3042 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník,
čímž byla splněna zákonná povinnost. Změna, kterou české zákonodárství usiluje především o preciznější fungování
spolků, jejich účelové vymezení či vnitřní organizaci, nebude mít zásadní vliv na naše dosavadní fungování.

S jarními měsíci každoročně přichází období přírůstků mláďat, které to při dnešním technicky dokonalém
obdělávání polí a luk nemají jednoduché. Nebezpečí hrozí zejména srnčím mláďatům, která každoročně hynou
pod noži žacích strojů. Počet těchto událostí se myslivcům ve spolupráci se zemědělci daří stále snižovat zejména
procházením vytipovaných luk. Proto Vás, jako každoročně, prosíme, abyste se snažil i el iminovat pouštění
venčených psů volně do honitby, neboť svým pobíháním zvěř stresují. Pomozte nám tímto zachránit nejenom
srnčí zvěř!
S přáním klidných a prosluněných jarních dnů za pomoc děkuje Myslivecký spolek Rudíkov.

Ondřej Robotka

Z připravovaných akcí můžeme již nyní zmínit barvářské zkoušky u Červené boudy za hájenkou
v měsíci srpnu či poslední leč 19. listopadu 2016. Na všechny akce Vás srdečně zveme.

DĚNÍ V OBCI - Myslivecký spolek Rudíkov

DĚNÍ V OBCI - SDH Rudíkov

Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově zhodnotil svoji činnost v minulém roce na valné hromadě konané dne
27. prosince 2015 v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici. Poslední lednový víkend byl úspěšně uspořádán
pro veřejnost lyžařský zájezd do Krkonoš, den poté pak, zejména k radosti našich dětí, masopustní průvod obcí.
Rovněž byla uspořádána valná hromada okrsku.

V měsíci květnu nás čeká okrsková soutěž v požárním sportu, letos pořádaná v Hroznatíně. V první
polovině května také připravujeme den otevřených dveří hasičských zbrojnic v celém okrsku Rudíkov. Společně
s obcí jsme požádali o dotaci na nákup nové dopravní techniky – více viz rubrika Projekty obce.
Za SDH Rudíkov přeji všem spoluobčanům příjemné prožití velikonočních svátků a krásné jarní dny.

František Kotačka
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Mladí hasiči
Koncem zimy se mladí hasiči začínají připravovat na novou sezonu a tréninky v terénu. Jednou

z nejbližších akcí, jež se nyní připravuje, je víkendové soustředění, které je pořádáno z nutnosti intenzivní přípravy
pro konkurenci předním týmům v okresní l ize. Vždy bude pozitivem, pokud někdo z mladých občanů naší obce
posílí naše snažení.

Chcete-l i se stát dobrovolným hasičem a podpořit dobrý cíl, kontaktujte nás na e-mail
mh.rudikov@gmail.com nebo na telefonním čísle 737 977 821.

Za mladé hasiče Jiří Dvořák, Irena Mejzlíková a Lenka Hanáková

DĚNÍ V OBCI - Mariáš
V sobotu 27. února 2016 bylo uspořádáno v naší rudíkovské sokolovně 9. kolo již tradičního turnaje

o přeborníka Vysočiny a Brněnska v mariáši ve třech. Vítězem je nejlepší hráč z celkového počtu jedenácti turnajů.
Mariášový turnaj se hraje od začátku listopadu vždy po čtrnácti dnech až do konce března. Účast na našem
sobotním turnaji byla v počtu 73 hráčů, z toho čtyři ženy. Byl odehrán na pět padesátiminutových kol. Odpočítává
se nejlepší a nejhorší výsledek, vítěz tedy vychází celkem ze tří kol.

Přeborníkem mariášového turnaje se stal Jaroslav Fiala z Hostákova, 2. místo obsadil Václav Dvořák
ze Stonařova, 3. místo Ivo Kyslinger z Říčan. Domácím se moc nedařilo, 11. místo obsadil Ing. Jaromír Dobrovolný,
16. místo pak Josef Střecha. Díky sponzorské podpoře si vítěz odnesl jakožto hlavní cenu motorovou pilu, další hráči
obdrželi rovněž hodnotné ceny od našich sponzorů. Příjemnou zábavu doplnilo slosování hodnotné tomboly, opět
s nemalými sponzorskými příspěvky, mezi kterými nechyběly masné výrobky, kuřata, kachny, či dokonce hlavní
cena televizor, který si odvezl hráč do Říčan u Brna.

Velké poděkování patří manželům Mikyskovým za přípravu zabíjačkových pochoutek, oběda, rovněž vedení
a zaměstnancům hostince U Kostela za vzornou obsluhu a našim již tradičním sponzorům, kteří s námi spolupracují
dlouhá léta a věnují nám ceny na povzbuzení hráčské aktivity.
Turnaj podpořil i:
Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o. , EDITE, spol. s r.o. , Jatka Rudíkov, ZEPAS Rudíkov, spol. s r.o. ,
LIBER, d.v. , Rudíkov, obec Rudíkov, NORUNEX s.r.o. , KOBRA hutní prodejna, s.r.o. , SOFI stav, s.r.o. ,
AGRIMEX, spol. s r.o.

Za pořadatele Ing. Jiří Dobrovolný

LOKALITA HORKA

V tuto chvíl i máme ve všech sedmi lokalitách v ČR stanovena průzkumná území pro zvláštní zásahy
do zemské kůry (dále jen průzkumná území). Neinvazivní práce tedy započnou i navzdory žalobám, které
na rozhodnutí ministra životního prostředí ohledně stanovení průzkumných území podaly některé obce a nevládní
organizace, chcete-l i spolky. Na základě těchto žalob soud nevydal ani předběžné opatření, které by průzkumy

zastavilo. Co tedy můžeme očekávat?
V jarních měsících se po vytyčeném
území začnou pohybovat skupinky
geologů, které budou neinvazivní
metodou zkoumat dané území. Co lze
či nelze touto neinvazivní metodou
zjistit, bych si neodvažoval komen-
tovat. Nezbývá než věřit odborníkům,
že tento povrchový sběr a výzkum
hornin podá nějaké relevantní
výsledky pro další možné zužování
počtu lokalit. To má v roce 2018

dosáhnout počtu čtyř lokalit z nynějších sedmi. V současné chvíl i rozesílá Správa úložišť radioaktivních odpadů

(SÚRAO) oznámení majitelům pozemků, že se budou pracovníci po jejich pozemcích pohybovat, a definuje, jaké
práce zde budou vykonávat. Majitel pozemku může sice nesouhlasit se vstupem na jeho pozemek, ale dle současně
platné legislativy, kterou se průzkum řídí, není takový nesouhlas pro státem zřizovanou organizaci závazný. Projekt
geologických průzkumů je umístěn na obecním úřadě k případnému nahlédnutí a je též vystaven na webových
stránkách obce v sekci Hlubinné úložiště.

Pro další zužování počtu lokalit bude jedním z kritérií i tzv. míra souhlasu s prováděným průzkumem.
Tuto míru souhlasu bude zkoumat SÚRAO formou dotazníkového šetření přímo v daných obcích lokalit. Tato míra
souhlasu tedy nebude odvozena od skutečností, zdali dotyčná lokalita podala, či nepodala žalobu na rozhodnutí
ministra. Rovněž nebude rozhodující, zda přijala zákonem stanovené kompenzace, nebo se pokusila kompenzace
vrátit. Bude se jednat o detailní průzkum širokého spektra respondentů.

S probíhajícími průzkumy mají obce zákonný nárok, který deklaruje atomový zákon, na příspěvky
z jaderného účtu, které mají kompenzovat újmu vzniklou průzkumem území. Naše obec získala za tyto průzkumy
cca 900.000,- Kč koncem roku 2015. Další příspěvek pro rok 2016 by měl stát vyplatit zhruba v půli roku. Tyto
zákonné kompenzace samozřejmě budí mnoho rozpaků a debat, zdali peníze přijmout, či vrátit. Nutno však
podotknout, že neexistuje v současné chvíl i způsob, jak tyto peníze vrátit. Některé z obcí jiných lokalit to sice
zkusilo, ale stát poslal peníze obratem zpět. Některé obce tedy peníze normálně zařazují do rozpočtů, což je i případ
našich devíti obcí v lokalitě, a některé obce peníze ukládají na speciální účty, z nichž mohou peníze případně využít
později. Nicméně ať je příspěvek na jakémkoli účtu obce, musí být zařazen do rozpočtu a de facto s ním taková
obec hospodaří, ačkoliv jej využije třeba až po skončení průzkumů.

Faktem však zůstává, že běží průzkumy, ale legislativa a pravidla výběru značně pokulhávají za realitou.
Například Pracovní skupina pro Dialog o hlubinném úložišti předložila věcný záměr zákona o hlubinném úložišti (HÚ),
který sice přijala legislativní rada vlády, ale reálného paragrafového znění takového zákona se určitě nedočkáme
dříve než za dva roky. Z logického hlediska by tedy bylo lepší počkat na platný zákon o HÚ a teprve poté přistupovat
k zužování počtu lokalit či určení finální lokality. Ideální by bylo proces výběru pozastavit třeba na pět let a nejprve
synchronizovat legislativu s reálným časovým průběhem výběru. Takový návrh na pětileté moratorium ale vláda
nebude akceptovat.

Koncem roku 2016 nás zřejmě čeká vyjádření k žádosti o prodloužení lhůty pro stanovení průzkumného
území. Jak se k žádosti postavíme, bychom chtěli formou „minireferenda“ probrat s Vámi, občany Rudíkova.
Obávám se ale, že i v případě nesouhlasného stanoviska bude mít průběh povolovacího procesu naprosto stejný
scénář jako povolení průzkumů samotných.

V návaznosti na povinnosti, která nám plyne z výsledků proběhlých referend roku 2004, zejména z titulu
schvalovatele územního plánu, účastníka správních řízení a vlastníka nemovitostí, jsme za obec Rudíkov zaslal i
připomínky k aktualizaci č. 2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA (ZÚR). V odůvodnění ZÚR nám totiž
Kraj Vysočina nařizuje dbát v rozsahu průzkumných území Horka na odpovídající územní ochranu pro případné
vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Na základě proběhlých
referend s tímto nesouhlasíme a žádáme vypuštění tohoto bodu ze ZÚR. Podobně se to týká i lokality Hrádek a Kraví
hora.

Celá problematika kolem vyhledávání lokality pro HÚ je hodně složitá a kontroverzní. Nicméně vláda dala
SÚRAO jasný úkol, kterým je nalézt finální lokalitu pro HÚ se souhlasným stanoviskem dotčených obcí. Tento úkol
na jedné straně dává jakési uklidnění, že stát půjde budovat jen tam, kde k tomu bude všeobecná shoda a souhlas,
na druhé straně si nedovedu představit, že některá lokalita dá souhlasné stanovisko všech dotčených obcí. Téměř
všude jsou platná referenda a ta zavazují obce takový souhlas nevydat. Co se ale bude dít v situaci, kdy všude bude
projeven nesouhlas, a stát lokalitu najít musí?

Nesouhlasný postoj k vybudování HÚ se snažím iniciovat při jednáních Pracovní skupiny pro Dialog
o hlubinném úložišti. Jak již jsem Vás krátce informoval e-mailem, na minulém jednání jsem osobně navrhoval zcela
vypustit socioekonomická kritéria z hodnocení lokalit, protože se domnívám, že v prvních fázích průzkumů by nás

měla zajímat hlavně tvrdá bezpečnostní kritéria. Teprve až budou známy dvě finální lokality splňující veškerá
bezpečnostní kritéria, bylo by relevantní do procesu zapojit i socioekonomická kritéria. Toto nebylo skupinou akcep-
továno ani o tom nebylo hlasováno.

Dále jsem navrhoval zvážit ze strany Pracovní skupiny pro Dialog o hlubinném úložišti doporučení
(pro Legislativní radu vlády) možnosti opakovaného, řekněme pětiletého moratoria, kdy bychom proces
vyhodnocování a zužování lokalit zastavil i a počkali na synchronizaci legislativy s výběrem lokalit, neboť legislativa
stále není dotažena (zákon o HÚ), ale průzkumy již běží. Je evidentní, že legislativa a pravidla hodnocení značně
pokulhávají za procesem, který běží a „žije svým životem˝. Návrh je neprůchozí, prý by to bylo „strkání hlavy
do písku. . .˝

Zdeněk Souček
Člen Pracovní skupiny pro Dialog o hlubinném úložišti, www.psdialog.cz
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Budišově pořádá každoročně ve svém chovatelském areálu
tradiční místní propagační výstavu drobného zvířectva. Loňskou lze hodnotit jako velmi úspěšnou, o čemž svědčí
na tři stovky návštěvníků. Díky účasti pětadvaceti chovatelů bylo možné zhlédnout na sedmdesát králíků deseti
plemen, ve čtyřicítce voliér pak drůbež čtrnácti plemen, dvanáct plemen holubů či okrasné a exotické ptactvo.

Putovní pohár městyse Budišov za nejlepší kolekce zvířat získali v kategorii drůbeže Alois Sedlák z Budišova,
v kategorii holubů Miroslav Novotný ze Smrku a za kategorii králíků Ing. Jaromír Dobrovolný z Rudíkova. Výstava
byla obohacena o burzu různých druhů zvířat.

Je třeba vyjádřit velké díky všem vystavovatelům za propůjčení zvířat, organizátorům ZO ČSCH Budišov
za finanční podporu výstavy a zejména našim sponzorům - firmám Norunex s.r.o. a SOFI stav, s.r.o. z Rudíkova.

Všechny tímto zároveň zveme na další ročník výstavy, která se opět uskuteční v půli měsíce srpna roku 2016.

Za ZO ČSCH Budišov Ing. Jaromír Dobrovolný

dosáhnout počtu čtyř lokalit z nynějších sedmi. V současné chvíl i rozesílá Správa úložišť radioaktivních odpadů

(SÚRAO) oznámení majitelům pozemků, že se budou pracovníci po jejich pozemcích pohybovat, a definuje, jaké
práce zde budou vykonávat. Majitel pozemku může sice nesouhlasit se vstupem na jeho pozemek, ale dle současně
platné legislativy, kterou se průzkum řídí, není takový nesouhlas pro státem zřizovanou organizaci závazný. Projekt
geologických průzkumů je umístěn na obecním úřadě k případnému nahlédnutí a je též vystaven na webových
stránkách obce v sekci Hlubinné úložiště.

Pro další zužování počtu lokalit bude jedním z kritérií i tzv. míra souhlasu s prováděným průzkumem.
Tuto míru souhlasu bude zkoumat SÚRAO formou dotazníkového šetření přímo v daných obcích lokalit. Tato míra
souhlasu tedy nebude odvozena od skutečností, zdali dotyčná lokalita podala, či nepodala žalobu na rozhodnutí
ministra. Rovněž nebude rozhodující, zda přijala zákonem stanovené kompenzace, nebo se pokusila kompenzace
vrátit. Bude se jednat o detailní průzkum širokého spektra respondentů.

S probíhajícími průzkumy mají obce zákonný nárok, který deklaruje atomový zákon, na příspěvky
z jaderného účtu, které mají kompenzovat újmu vzniklou průzkumem území. Naše obec získala za tyto průzkumy
cca 900.000,- Kč koncem roku 2015. Další příspěvek pro rok 2016 by měl stát vyplatit zhruba v půli roku. Tyto
zákonné kompenzace samozřejmě budí mnoho rozpaků a debat, zdali peníze přijmout, či vrátit. Nutno však
podotknout, že neexistuje v současné chvíl i způsob, jak tyto peníze vrátit. Některé z obcí jiných lokalit to sice
zkusilo, ale stát poslal peníze obratem zpět. Některé obce tedy peníze normálně zařazují do rozpočtů, což je i případ
našich devíti obcí v lokalitě, a některé obce peníze ukládají na speciální účty, z nichž mohou peníze případně využít
později. Nicméně ať je příspěvek na jakémkoli účtu obce, musí být zařazen do rozpočtu a de facto s ním taková
obec hospodaří, ačkoliv jej využije třeba až po skončení průzkumů.

Faktem však zůstává, že běží průzkumy, ale legislativa a pravidla výběru značně pokulhávají za realitou.
Například Pracovní skupina pro Dialog o hlubinném úložišti předložila věcný záměr zákona o hlubinném úložišti (HÚ),
který sice přijala legislativní rada vlády, ale reálného paragrafového znění takového zákona se určitě nedočkáme
dříve než za dva roky. Z logického hlediska by tedy bylo lepší počkat na platný zákon o HÚ a teprve poté přistupovat
k zužování počtu lokalit či určení finální lokality. Ideální by bylo proces výběru pozastavit třeba na pět let a nejprve
synchronizovat legislativu s reálným časovým průběhem výběru. Takový návrh na pětileté moratorium ale vláda
nebude akceptovat.

Koncem roku 2016 nás zřejmě čeká vyjádření k žádosti o prodloužení lhůty pro stanovení průzkumného
území. Jak se k žádosti postavíme, bychom chtěli formou „minireferenda“ probrat s Vámi, občany Rudíkova.
Obávám se ale, že i v případě nesouhlasného stanoviska bude mít průběh povolovacího procesu naprosto stejný
scénář jako povolení průzkumů samotných.

V návaznosti na povinnosti, která nám plyne z výsledků proběhlých referend roku 2004, zejména z titulu
schvalovatele územního plánu, účastníka správních řízení a vlastníka nemovitostí, jsme za obec Rudíkov zaslal i
připomínky k aktualizaci č. 2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA (ZÚR). V odůvodnění ZÚR nám totiž
Kraj Vysočina nařizuje dbát v rozsahu průzkumných území Horka na odpovídající územní ochranu pro případné
vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Na základě proběhlých
referend s tímto nesouhlasíme a žádáme vypuštění tohoto bodu ze ZÚR. Podobně se to týká i lokality Hrádek a Kraví
hora.

Celá problematika kolem vyhledávání lokality pro HÚ je hodně složitá a kontroverzní. Nicméně vláda dala
SÚRAO jasný úkol, kterým je nalézt finální lokalitu pro HÚ se souhlasným stanoviskem dotčených obcí. Tento úkol
na jedné straně dává jakési uklidnění, že stát půjde budovat jen tam, kde k tomu bude všeobecná shoda a souhlas,
na druhé straně si nedovedu představit, že některá lokalita dá souhlasné stanovisko všech dotčených obcí. Téměř
všude jsou platná referenda a ta zavazují obce takový souhlas nevydat. Co se ale bude dít v situaci, kdy všude bude
projeven nesouhlas, a stát lokalitu najít musí?

Nesouhlasný postoj k vybudování HÚ se snažím iniciovat při jednáních Pracovní skupiny pro Dialog
o hlubinném úložišti. Jak již jsem Vás krátce informoval e-mailem, na minulém jednání jsem osobně navrhoval zcela
vypustit socioekonomická kritéria z hodnocení lokalit, protože se domnívám, že v prvních fázích průzkumů by nás

měla zajímat hlavně tvrdá bezpečnostní kritéria. Teprve až budou známy dvě finální lokality splňující veškerá
bezpečnostní kritéria, bylo by relevantní do procesu zapojit i socioekonomická kritéria. Toto nebylo skupinou akcep-
továno ani o tom nebylo hlasováno.

Dále jsem navrhoval zvážit ze strany Pracovní skupiny pro Dialog o hlubinném úložišti doporučení
(pro Legislativní radu vlády) možnosti opakovaného, řekněme pětiletého moratoria, kdy bychom proces
vyhodnocování a zužování lokalit zastavil i a počkali na synchronizaci legislativy s výběrem lokalit, neboť legislativa
stále není dotažena (zákon o HÚ), ale průzkumy již běží. Je evidentní, že legislativa a pravidla hodnocení značně
pokulhávají za procesem, který běží a „žije svým životem˝. Návrh je neprůchozí, prý by to bylo „strkání hlavy
do písku. . .˝

Zdeněk Souček
Člen Pracovní skupiny pro Dialog o hlubinném úložišti, www.psdialog.cz



Významné jubileum oslavili

leden
70 let - paní Marie Kotačková
60 let - pan Pavel Mikyska
60 let - pan Jaroslav Sedláček

únor
70 let - pan Jaroslav Mikyska
60 let - pan Bohuslav Hladký

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

září
Vilém Belko
Tadeáš Nekuda
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Zpracoval redakční tým ve složení Zdeněk Souček, Ivana Hladká, Ilona a Bohumír Pospíšilovi

Zemřelí občané

11. prosince 2015 zemřela ve věku 77 let paní Jiřina Jašková
20. února 2016 zemřela ve věku 89 let paní Věra Šuláková

DĚNÍ V OBCI - Farnost

Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě srdečný pozdrav. Papež František vyhlásil od 8. prosince 2015 do 20. l istopadu 2016 Svatý

rok milosrdenství. Možná si řekneme, že v našem běžném životě se nás to netýká. Ale zkusme se chvíl i zamyslet.
Co je vlastně „milosrdenství“?

Slovo milosrdenství je složenina dvou slov: milý a srdce. Milý je ten, kdo má druhé doopravdy rád.
Kdo myslí víc na ně než na sebe a dokáže přát druhému dobro. Milosrdenství nám umožňuje přijímat druhého
takového, jaký je, a to je základ lidského soužití. Každý z nás má svoje chyby. Pokud člověk dokáže být milosrdný,
dokáže taky odpouštět. Ten, kdo má tvrdé srdce, bude neustále vidět chyby na druhých, a ještě je bude zveličovat
a šířit dál. To ale není cesta k dobrému lidskému soužití ani k míru. Žasneme, kde se bere ve světě tolik
zla (vzpomeňme na nedávné teroristické útoky ve Francii); jeho příčinou však je právě to, že lidská srdce nejsou
milosrdná.

Papež František říká: „Milosrdenství je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Milosrdenství je cesta,
která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme trvale milováni i navzdory hranicím,
které způsobil náš hřích.“

Myslím, že se to dá říci i ve vztahu člověka k člověku: Milosrdenství je cesta, která sjednocuje lidi, protože
nám vždy otevírá novou naději, že se můžeme mít rádi. Že se můžeme navzájem respektovat a přijímat druhého
i s jeho slabostmi, postoji a názory, prostě takového, jaký je.

Ať se staneme ostrovy milosrdenství v moři lhostejnosti. A kéž znovu zakusíme, že jsme Bohem trvale milováni.

K tomu Vám ze srdce žehná Václav Knotek, farář




