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Vážení spoluobčané,

do rukou se Vám opět dostává letní vydání Rudíkovského zpravodaje. Jak již je zvykem, vše, o čem by měli
být občané informováni, najdete v rubrikách PROJEKTY a DĚNÍ V OBCI.

Dovolte mi zmínit pár skutečností týkajících se naší obce. V loňském roce jsme právě v měsíci červnu
dokončovali rekonstrukce kanalizačních stok v obci. V podmínkách přidělení dotace bylo stanoveno,
jakožto jedno z mnoha závazných kritérií, že na kanalizaci bude napojeno 130 ekvivalentních obyvatel (130EO).

V obci máme stále 46 domů (tzn. 20 %), které nejsou na kanalizaci připojené. Využijte prosím letního
období k pracím, jež povedou k připojení všech nemovitostí na kanalizaci, pakliže je to technicky možné.
S projektem připojení a dalšími náležitostmi jsme Vám samozřejmě připraveni pomoci a neváhejte
se na obecním úřadě přihlásit. Nastal čas se této situaci aktivně věnovat a uvést kanalizační přípojky v celé obci
do souladu. Více se tomuto tématu věnuji v samostatném příspěvku v sekci PROJEKTY.

V letních měsících nás snad všechny čeká i trocha odpočinku. Načerpejte tedy mnoho sil a odpočiňte
si od každodenních pracovních starostí. Po dovolených se budu těšit na společenská setkání, která v naší obci
chystáme. Více vizte níže PLÁNOVANÉ AKCE.

Pohodové léto přeje Zdeněk Souček, starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE:

• Fotbalový klub Rudíkov-Trnava Vás zve v pátek 24. června 2016 od 20 hodin na pouťovou taneční zábavu
se skupinou Vjetef. V sobotu 25. června od 20 hodin se skupinou Akord a v neděli 26. června od 18 hodin se
skupinou TOTO BAND.

• Loučení s prázdninami pro děti a jejich rodiče se uskuteční v sobotu 3. září 2016 na Herádce.

• Oslava 40. výročí založení fotbalového klubu proběhne v sobotu 10. září 2016. Společně v tento den
také slavnostně otevřeme multifunkční areál sportovních aktivit v Rudíkově.

• Koncert dechové kapely Kozlaňáci se uskuteční 16. října 2016. Jste srdečně zváni.

• Podzimní tvoření s lampionovým průvodem je připraveno pro děti na přelomu měsíců října a listopadu.

• Posezení s harmonikou se bude konat i nadále v orlovne každý první pátek v měsíci od 19 hodin.

Rudíkovský
zpravodaj
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Územní plán obce a lokalita Nade Vsí
Vzhledem k počtu námitek a připomínek (včetně jejich vypořádání a vyjádření dotčených orgánů

k územnímu plánu) trvá jeho schvalování ze strany pořizovatele, tedy MěÚ Třebíč, neúměrně dlouhou dobu.
Nicméně snad se v tuto chvíl i j iž blížíme k milníku měsíce září 2016, a tedy ke zdárnému konci tohoto vyjednávání.

Dne 8. června 2016 jsme společně s pověřeným zastupitelem obce pro ÚP panem Bohuslavem Hladkým
a dále s Ing. Šárkou Filípkovou (MěÚ Třebíč) a Ing. arch. Janem Psotou připravil i finální znění Návrhu rozhodnutí
o námitkách a připomínkách uplatněných v průběhu aktualizace ÚP Rudíkov. Aby byl pro vydání ÚP výše zmíněný
zářijový termín reálný, ne pouze optimistický, nesmí se v červencovém opakovaném veřejném projednání
ÚP vyskytnout žádná další připomínka či námitka. To nepředpokládáme, neboť jich doposud bylo vzneseno takové
množství, že by každá další působila jako účelová obstrukce. Pro zamezení dalším případným průtahům budeme
k takovým připomínkám přistupovat zamítavě. Prostoru pro vznesení připomínek již bylo poskytnuto dostatek.

Jakmile bude ÚP platný, může teprve stavební úřad vydat, na základě studie lokality Nade Vsí, územní
rozhodnutí a následně stavební povolení. Pokud tedy žádná nová připomínka nezablokuje zářijové vydání ÚP,
lze předpokládat, že se v roce 2017 stavební práce v nové lokalitě zahájí. Hrubý rozpočet na stavbu inženýrských sítí
je odhadován na 19 mil ionů korun.

Současné dotační možnosti na výstavbu nových inženýrských sítí jsou značně omezené. Dotační tituly
podporují zatím jen rekonstrukce, nikoliv výstavbu nových sítí. Pouze Ministerstvo pro místní rozvoj přiděluje
příspěvek 50.000,- Kč na jednu bytovou jednotku. V případě naší lokality tedy pouhých 1,6 mil ionu. Hrubým
rozpuštěním nákladů inženýrských sítí do metrů čtverečních, které lze zastavět, docházíme k částce cca 580 Kč/m2.

Bude tedy nelehkou úlohou zastupitelů obce schválit, jakou politiku prodeje pozemků zvolíme. Pokud obec
zvolí sociálně přijatelných 400 Kč,-/m2, dostáváme obec do situace, kdy každou z 32 parcel dotačně podpoříme
částkou zhruba 187.000,- Kč.

Nutno podotknout, že ceny inženýrských sítí ovlivní samotný tendr na zhotovitele. Tato veřejná soutěž
uchazečů o zakázku na zhotovení inženýrských sítí v této lokalitě může zejména elektronickou aukcí posunout ceny
výrazně níže, tudíž i propočty na metry čtvereční zastavitelných ploch budou vycházet příznivěji. Zájem o pozemky
v této lokalitě je poměrně velký a v tuto chvíl i zbývá již jen 11 pozemků bez předběžného zájemce. Na webových
stránkách obce, v sekci Projekty – lokalita Nade Vsí, najdete mapku s grafikou obsazenosti dle předběžného zájmu
a aktuální informace k dění kolem tohoto projektu.

Okamžikem platnosti územního plánu budeme již stanovovat konkrétní podmínky prodeje stavebních parcel
zájemcům.

e-GOVERNMENT v naší obci - ocenění
Pojem e-GOVERNMENT znamená v překladu elektronizace veřejné

správy. Účelem e-GOVERNMENTU je zlepšení fungování správy obce a jejího
vztahu k veřejnosti. Cílem je rychlejší a efektivnější poskytování služeb
či informací občanům, dále i zajištění větší otevřenosti. Občan naší obce,
a nejen on, pak má přístup skrze tyto technologie k informacím o rozpočtu,
hospodaření, uzavíraných smlouvách, pohybech na účtu obce a dalších.
Věnovat se i této oblasti bylo a bude jednou z priorit, neboť si myslím,
že to zkrátka patří k modernímu úřadu 21. století, a to i v malé obci.

To, že je náš přístup správný, ocenila i odborná porota v soutěži
e-OSOBNOST e-GOVERNMENTU v kategorii obcí a dne 2. června 2016 jsem
v rámci konference ROK INFORMATIKY na zámku Náchod přebral 2. cenu
v této soutěži. Těší mě, že i díky práci a snaze ostatních zastupitelů máme e-
GOVERNMENT v naší obci veden na dobré úrovni. Nyní pracujeme na dalším
zlepšení, a to zejména pro usnadnění práce inventárních komisí obce.

Kompostárna
Občanům přinášíme foto z první překopávky BRKO na obecní kompostárně a pohled na cca měsíční

zakládku. Letošní sezonu likvidace BRKO již zvládáme plně vlastními silami a technikou. Až bude kompost připraven,
což znamená fázi tří až šesti měsíců, může kvalitně přihnojit i Vaše zahrádky.
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PROJEKTY

Kanalizace – provoz a doba udržitelnosti projektu
Rekonstrukce a výstavba nových úseků společné kanalizace v naší obci byla sice úspěšně dokončena

a dotačně podpořena, nicméně je třeba vnímat i další aspekt tohoto projektu, kterým je nutnost napojení
nemovitostí, jež na kanalizaci připojeny nejsou a nemají s provozovatelem kanalizace smlouvu o stočném.

Takových nemovitostí je nyní 46, což představuje asi 20 % objektů, které neplatí stočné. Tento stav
je dlouhodobě v naší obci neřešený a musíme se na něj zaměřit z prostého důvodu, kterým je tzv. udržitelnost
dotace. Zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích, v tomto směru hovoří jasně. V ustanovení § 3 odst. 8
je stanoveno: „Obecní úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb,
na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné.‟

Majitele dotčených nemovitostí proto oslovíme dopisem, aby svoje nemovitosti neprodleně připojil i
na kanalizaci a uzavřeli s Vodárenskou akciovou společností smlouvu o stočném. Je to jediný a spravedlivý způsob
s ohledem na ostatní nemovitosti, které roky stočné platí, čímž se finančně podílejí na provozu a údržbě kanalizace.
Věříme, že i tyto nemovitosti nakonec ocení komfortní l ikvidaci splaškových vod pomocí společné kanalizace, a zbaví
se tak do budoucna nepřijatelného způsobu likvidace splašků pomocí vyvážených septiků.

Čistička EO1000 – podpora ve výši 13 milionů schválena
1. června 2016 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí schválené podpory úspěšným projektům ze čtyř

výzev Operačního programu Životní prostředí. Náš projekt čističky se bodovým hodnocením dostal mezi
podpořené projekty se schválenou výší 13.029.626,- Kč. Jedná se o zásadní milník pro naši obec.

Realizace nové ČOV nám umožní jednak zlepšit kvalitu vypouštěných vod, kde se chystá ze strany státu
velké zpřísnění kritérií, ale zejména přinese možnost dalšího rozvoje pro bydlení. Zahájení stavby
předpokládáme ještě v tomto roce. Administrativní úkony tímto počínají svůj cca desetiletý cyklus udržitelnosti
projektu.

Pro efektivní provoz čističky bude však nezbytně nutné, aby se nevypouštěly do kanalizace pouze přepady
ze septiků. Apelujeme tedy na obyvatele obce, jichž se tento problém týká, aby septiky co možná nejdříve
zcela zrušil i a své nemovitosti napojil i přímo bez mezičlánku typu septik. Toto je již vhodné provádět, protože
ani současné čističce tento stav nesvědčí. Jsme obcí, která bude provozovat moderní a funkční čističku, doba
septiků je opravdu nenávratně pryč.
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Hřiště na návsi s asfaltovým povrchem
Po nevzhledné, páchnoucí a nevyužitelné nádrži na návsi vzniká plocha hřiště

o rozměrech 35 m x 17 m. Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku Povodí Moravy, s.p.
by nebylo možné původní nádrž plnit z toku potoka, neboť na něm byla učiněna
protipovodňová opatření. Nebylo by tedy možné zvednout hladinu potoku tak, aby byl
nátok funkční.

V těchto dnech zde vzniká nová zpevněná plocha - hřiště s asfaltovým povrchem.
Prostor tak nabídne využití celoročně, v zimě s možností vytvoření ledové plochy. Stavbu
provádí firma Ekostavby Brno, a.s. , která podala nejnižší nabídkovou cenu na zhotovení
v ceně 113.392,- Kč. Firma SWIETELSKY stavební s.r.o. nabídla cenu 146.129,- Kč a firma
Agromeli, spol. s r.o. nabídla cenu 139.947,- Kč.

Plocha bude jistě zajímavá i pro vyznavače in-l ine bruslí.

Nová cisternová automobilová stříkačka
Na 11. zasedání zastupitelstva obce byl schválen záměr

získat 90procentní dotaci z IROP na pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky CAS určené pro přepravu požárního
družstva 1+5 a hasebních prostředků pro požární zásah vodou
nebo pěnou při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody.
Na podkladech pro žádost pracujeme od měsíce dubna. Krajské
ředitelství hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina nám ve-
rifikovalo a vydalo souhlasné stanovisko k našemu záměru. V tuto
chvíl i máme žádost a studii proveditelnosti předloženou
k hodnocení v IROP. V případě úspěšné žádosti by následovalo

výběrové řízení, výroba a dodávka cisterny (termínově zřejmě až počátek roku 2017). Průzkum trhu ukázal, že cena
nové cisterny tohoto typu se pohybuje okolo 7 mil ionů Kč. Obec by pak hradila pouze 0,7 mil ionu Kč, a zajistila
si tak bezvadnou požární techniku na mnoho let.

Poděkování patří i místním hasičům, kteří se aktivně podílel i na sestavení normativu druhu a výbavy vozu
tak, aby vyhovoval našim potřebám a zejména splňoval vyhlášku č. 35/2007 Sb. , o technických podmínkách požární
techniky.

Dopravní automobil pro SDH Rudíkov
Zastupitelstvo obce schváli lo účast obce na dotační výzvě MVČR za účelem pořízení dopravního auto-

mobilu (8+1 l idí) pro SDH Rudíkov. Pro Kraj Vysočina bylo vyčleněno 56 automobilů. Žádostí se však sešlo 21 2.

Naše žádost bohužel nebyla podpořena. Komise podpoři la převážně obce do 500 obyvatel či menší

jednotky požární ochrany, než je naše. Žádost jsme tedy 24. března 201 6 podali opakovaně pro vyhodnocení

v roce 201 7.

Odpady, třídění, sleva, výhled do budoucna
Snížením poplatku za svoz směsného komunálního odpadu (SKO) učinila

obec vstřícný krok. Pro zachování výše poplatku, případně jeho další snížení,
ideálně pro tzv. kustomizaci poplatku přímo závislého na úrovni třídění dané
domácnosti, budeme nutně potřebovat Vaši aktivní spolupráci. Zlepšit úroveň
třídění nás zcela jistě donutí i připravovaná novela zákona o odpadech. Náklady
na skládkování SKO mají vzrůst několikanásobně. Pokud důkladným tříděním
výrazně neomezíme složku SKO, nevyhneme se v budoucnu výraznému zdražení.
Naše obec je ve třídění odpadů na 92. místě ze 132 obcí (velikosti 501—2000
obyvatel) v Kraji Vysočina. Prostor pro snížení nákladů zcela jistě máme.

Mnozí občané by jistě tzv. hnízda pro třídění odpadů ocenil i blíže svých nemovitostí. V obci však mnoho
vhodných prostor pro vybudování dalších stání pro kontejnery nemáme. A vždy bude většina těch, kteří mají

ke kontejnerům daleko, třídění tak není efektivní a narůstá nám složka SKO.
Co tedy můžeme společně udělat, abychom byli do budoucna připraveni odpadové hospodářství zefektivnit?

Nabízí se možnost využít dotačního titulu ve výši 85 % a vybavit každou domácnost nádobami 120 l až 240 l pro
aktivní třídění. Tím by se každému vzdálenost k místu třídění zkrátila na jednotky metrů. Každá nádoba by měla
vlastní RFID čip pro statistiku třídění. Systém by umožnil kustomizaci poplatků jednotl ivých domácností. Třídění =
sleva, netřídění = vysoká cena. Je pro nás důležité zjistit Váš zájem o zapojení se do projektu „Třídím u paty domu‟
a o vybavení Vaší nemovitosti čtyřmi kusy nádob (černá, zelená, žlutá, modrá). Svůj zájem můžete projevit
jednoduše a pohodlně. Mailem na adresu ou.rudikov@rudikov.cz, odesláním SMS na číslo 604266642 či vhozením
papírku do schránky obecního úřadu. Ve všech případech stačí napsat text: „Mám zájem o třídění. Číslo domu.‟
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Hasička
Na 1 0. zasedání zastupitelstva obce (1 9. února 201 6) jsme informovali , že realizovaný projekt zateplení

hasičské zbrojnice byl doporučen a schválen SFŽP k možnému navýšení dotační podpory. Po administrativním

procesu máme v tuto chvíl i schválené navýšení celkových způsobilých výdajů o částku 49.880,86 Kč. Z této

částky nám SFŽP vyplatí dodatečně 90 %, což představuje 44.892,79 Kč. Bilance tohoto projektu tak vychází

příznivěj i , než bylo předpokládáno, a kladně se projeví v rozpočtu obce pro rok 201 6.

DĚNÍ V OBCI - Škola

Dny školního roku 2015/2016 jsou téměř sečteny a žáci naší školy se těší na zasloužené prázdniny.
Nabízíme Vám opět přehled velkého počtu aktivit, které naše škola nad rámec svých vzdělávacích povinností žákům
v uplynulém období nabídla.
Téměř všechny třídy již mají za sebou školní poznávací výlet (1. – 4. ročník: Moravský kras, 5. ročník: Praha,
9. ročník: Centrum branných aktivit Starý Hrozenkov), ostatní se na něj těší během června.

Od posledního čísla Rudíkovského zpravodaje se ve škole uskutečnila spousta akcí. Navštívil i nás vojáci
Armády České republiky (příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou) a zástupci
Ministerstva obrany ČR se vzdělávacím programem POKOS (Příprava občanů k obraně státu) a seznámil i žáky
se zásadami první pomoci, chemické ochrany, historií armády, jejím složením a výhodami členství v NATO.
Samozřejmě také přiblížil i náměšťskou základnu, povídali o náplni jejich práce a žákům ukázali své vojenské
vybavení, včetně střelných zbraní, granátů, min apod.

V březnu se žáci 7. – 9. ročníku podívali do brněnského divadla Polárka, kde zhlédli divadelní hru
na motivy Máje od K. H. Máchy, a také navštívil i Moravské zemské muzeum.

V dubnu stejně jako každý rok jsme se zúčastnil i j iž tradiční akce Čistá Vysočina, při které žáci školy
vyčistil i okraje silnic směrem na Vlčatín, Hroznatín, Přeckov a Nárameč a nasbíral i úctyhodných 38 pytlů odpadků.
Ke Dni matek jsme uspořádali tradiční besídku v rudíkovské sokolovně, tentokrát pod názvem Jarní vystoupení
žáků . Dle ohlasů a potlesku všech zúčastněných se akce všem dětem povedla a velké poděkování patří učitelkám,
které s dětmi všechna vystoupení nacvičily.
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25. školní ples proběhne v sobotu 4. března 2017 s hudební skupinou Víkend.

Výtvarná soutěž
Žáci 4. a 5. ročníku se v dubnu zúčastnil i

výtvarné soutěže BOPÍK 2016, kterou vyhlásil Dům dětí
a mládeže Třebíč. Soutěž byla vyhlášena v rámci
propagace maskota DDM Třebíč – Bopíka. Bopík
je kocourek, který si své jméno získal díky prostředí, kde
současný DDM působí – v bývalé továrně BOPO.

Do soutěže bylo zasláno celkem 204 výtvarných
prací. Vzhledem k tomu, že některá díla byla kolektivní,
zapojilo se do soutěže přibl ižně 250 dětí z třebíčského
okresu.

Porota ocenila všechny práce našich žáků
a za odměnu čtvrťáci a páťáci obdrželi dárkový poukaz
na zajištění výukového programu pro školní kolektiv
v rozsahu dvou hodin v třebíčské hvězdárně. Výlet
do hvězdárny naplánujeme na září.

Naši školu opustí k 30. červnu 16 deváťáků a od 1. září 2016 by mělo do 1. třídy nastoupit 18 nových prvňáčků.

„UČÍME SE A ŽIJEME S PŘÍRODOU‟
Jak jistě všichni víte, naše škola je již několik let součástí sítě Škol podporujících zdraví. Školy zapojené

do této sítě mohou žádat krajské úřady každý rok o dotaci, a naplňovat tak s žáky principy zdravého způsobu
života, vztahu k přírodě, ekologii apod. Této dotace využíváme každým rokem (2013 – projekt „Žít zdravě‟,
2014 – „Rudíkov jí a žije zdravěji‟, 2015 – „Je nám 40…‟). Podařilo se nám ji získat i v letošním roce na projekt
„Učíme se a žijeme s přírodou‟ a od Kraje Vysočina jsme na podporu naplňování a propagace principů místní

Agendy 21 a Zdraví 21 získali 60 000,- Kč. Celkové náklady na plánované akce v rámci tohoto projektu dosahují
ovšem 100 000,- Kč (40 000,- Kč jako naši spoluúčast nám věnuje spolupracující spolek Pomoc škole, který letos
pořádal s naší školou 24. školní ples, a jehož výtěžek 53 349,- Kč tuto spoluúčast pokryje).



„ERASMUS+‟
V dubnu jsme podali dvě žádosti v programu ERASMUS+ (jedná se o program Evropské unie,

který podporuje spolupráci ve všech sférách vzdělávání, v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání
mezi členskými státy EU).

Ve spolupráci se ZŠ Budišov se jedná o projekt „Společně ke zlepšení environmentální výchovy‟,
ve kterém je partnerem španělský Institut El Vern a náš vlastní projekt se jmenuje „Ochutnávka Evropy‟,
v němž nám jsou partnery italská škola IC Pascoli Massafra a nizozemská škola Dr. Mollercolloege Waalwijk.
Projekty spočívají v setkávání učitelů partnerských škol a předávání zkušeností, vzájemných výjezdech
a návštěvách žáků z partnerských škol a společné tvorbě projektů, při kterých by se žáci a učitelé přirozeně
zdokonalovali v němčině a angličtině. O schválení, případně neschválení žádostí, bychom se měli dozvědět
v srpnu.
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Přehled školních akcí:

ČERVEN
5. června Pohádková škola
13. června Exkurze ESKO – T (skládka Petrůvky) – 6. – 9. ročník
14. června Výlet 7. ročníku (Permonium Oslavany)
14. – 16. června Výlet 8. ročníku (Náchod a okolí)
16. června Prodaná nevěsta – Janáčkovo divadlo Brno

Závěrečné prezentace žáků 5. a 9. ročníku
Branný den
Sportovní turnaje

30. června Slavnostní zakončení školního roku a šerpování deváťáků

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin plných sluníčka, pohody, odpočinku a nezapomenutelných zážitků…
Nový školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016 v 7.20 hod.
Reportáže z jednotl ivých akcí a bližší informace o škole na www.zsrudikov.cz

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

„UČÍME SE A ŽIJEME S PŘÍRODOU‟
Jak jistě všichni víte, naše škola je již několik let součástí sítě Škol podporujících zdraví. Školy zapojené

do této sítě mohou žádat krajské úřady každý rok o dotaci, a naplňovat tak s žáky principy zdravého způsobu
života, vztahu k přírodě, ekologii apod. Této dotace využíváme každým rokem (2013 – projekt „Žít zdravě‟,
2014 – „Rudíkov jí a žije zdravěji‟, 2015 – „Je nám 40…‟). Podařilo se nám ji získat i v letošním roce na projekt
„Učíme se a žijeme s přírodou‟ a od Kraje Vysočina jsme na podporu naplňování a propagace principů místní

Agendy 21 a Zdraví 21 získali 60 000,- Kč. Celkové náklady na plánované akce v rámci tohoto projektu dosahují
ovšem 100 000,- Kč (40 000,- Kč jako naši spoluúčast nám věnuje spolupracující spolek Pomoc škole, který letos
pořádal s naší školou 24. školní ples, a jehož výtěžek 53 349,- Kč tuto spoluúčast pokryje).

Projekt „Učíme se a žijeme s přírodou‟ trvá od 1. března do 30. září
2016 a jeho součástí bude zejména zastřešení venkovní učebny
v prostoru za školou (její hrubá realizace proběhla v rámci výstavby
víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v roce 2015 obcí
Rudíkov), která bude v budoucnosti sloužit jako prostor pro pobyt

našich žáků zejména v hodinách přírodovědných dílniček a environmentálního vzdělávání. Dále bychom rádi
esteticky doplnil i prostředí této učebny výsadbou nových nižších keřů a úpravou trvalkových záhonů, nádob
a truhlíků v okolí školy. Veškeré výstupy z projektu budou rodičům a veřejnosti prezentovány ve vitríně umístěné
před budovou školy.
Dále budou ve škole rozšířeny stávající kontejnery na tříděný odpad (zejména ve třídách a na chodbách).
Každoroční samozřejmostí je zapojení se do akce Čistá Vysočina, kdy žáci naší školy pečlivě odklidil i odpadky kolem
silnic vedoucích do okolních obcí. Součástí projektu bylo i nedávné Jarní vystoupení žáků v rudíkovské sokolovně.

Do letních prázdnin proběhnou v rámci projektu dva školní sportovní turnaje – turnaj v přehazované
pro žáky 6. a 7. ročníku a volejbalový turnaj pro žáky 8. a 9. ročníku a dále tradiční branný den v lesích kolem
Rudíkova. Aby naši žáci nezahálel i ani o letních prázdninách, je pro ně vyhlášena výtvarná soutěž s ekologickou
tematikou – ti nejlepší z nejlepších pak společně za odměnu v září navštíví jihlavské zábavní centrum Robinson,
zoologickou zahradu a jihlavské podzemí. Celé ukončení projektu proběhne během září slavnostním otevřením
venkovní učebny a přednáškou o zdravém životním stylu.



8

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

MŠ Rudíkov připravila pro děti během jarního období několik oblíbených akcí a aktivit, stále přibývají i nové,
jako například malý koncert dětí, které se věnují přímo v mateřské škole hře na flétnu. Dětem byla v uplynulém
roce připravena škála několika nadstandardních odpoledních činností, v oddělení nejstarších Sluníček mohly
pracovat v kroužku grafomotoriky či dramatiky, samozřejmostí jsou pravidelné aktivity v tzv. centrech, kde děti
rozvíjejí zejména schopnost samostatné práce, jsou vedeny k zodpovědnému plnění úkolů atd. Od druhého pololetí
pracují v centrech i děti v mladší třídě Berušek, již zde počíná program předmatematické a předčtenářské
gramotnosti či jazykové výchovy, kde se děti učí pracovat s významy slov, rozpoznávají synonyma, homonyma,
antonyma a mnohé další.

Děti ze třídy Sluníček absolvují předplaveckou výuku v Aquaparku Laguna, kde jsou každoročně velmi
chváleny za velmi dobrou spolupráci, šikovnost, ohleduplnost a schopnost respektovat daná pravidla. Od příštího
školního roku bude jezdit plavat i třída Berušek.

Dále přinášíme malou fotogalerii aktivit jarního období:

Odpolední velikonoční tvoření dětí společně s rodiči

Hledání pokladu ptáčka Modropírka s plněním
úkolů s přírodní a ekologickou tematikou

Poslední dubnový den se celá školka
proměnila v čarodějnické doupě. Vařily se
lektvary, čarovalo se, tancovalo,…



DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol
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Návštěva dopravního hřiště ve Velkém Meziříčí, kde
si děti vyzkoušely dodržování elementárních
dopravních pravidel při jízdě na koloběžkách,

trojkolkách, kolech a odrážedlech.

Malý koncert „píšťalek‟ ze Sluníček

• Včeličky a Berušky jely 9. června 2016 do Nového Telečkova na pozvání manželů Teplých. Svezly
se na poníkovi, prohlédly si telátka a Ondřej Zmeškal j im ukázal, jak mu pomáhá v jeho životě cvičený vodicí pes.
• Pokud nám bude přát počasí, táborák pro rodiče s dětmi se uskuteční 14. června 2016 na zahradě MŠ. Děti pak
mohou zažít noc ve školce, po setmění na ně bude čekat malá stezka odvahy školou.
• Závěrem roku pojedou všechna oddělení na výlet do centra EDEN v Bystřici nad Pernštejnem.
• Ve středu 29. června v 15 hodin zahraje loutkové divadlo S úsměvem pohádku O třech prasátkách a po malém
rautu, který připraví děti, proběhne pasování předškoláků na školáky.
• Pro rok 2016—2017 je přijato 72 dětí, je tedy naplněna maximální kapacita MŠ Rudíkov. Pro nově přijaté děti
nabízíme každou červnovou středu odpoledne od 14:30 do 15:30 hodin Miniškolku. Děti v doprovodu rodiče si
zde budou hrát a seznamovat se s prostředím i učitelkami.
• Mateřská škola bude mít provoz v jedné třídě celý červenec 2016, v srpnu 2016 bude provoz uzavřen.
Hezké léto přejeme všem občanům Rudíkova.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Jaroslava Kafková

TJ Sokol Rudíkov zaznamenává vzrůstající počet členů z řad dětí všech věkových kategorií. O aktivity je
zájem a lze konstatovat, že děti v naší obci rády sportují, tvoří, hrají společenské hry, ti nejmenší pak pod vedení
Marie Kosielské zpívají, učí se první říkanky, barvy, počítají a cvičí. Společně s nimi máme radost, že se daří podpořit
smysluplný program jejich volného času. Do oddílu dětí zavítá každé pondělí okolo dvaceti členů mladšího školního
věku pod vedením Jaroslavy Šulové, Nadi Kafkové, Dany Šajbidorové a Petry Trnkové. V jarním období se děti
mohly zúčastnit olympiády ve stolních hrách, šipkované v přírodě, tvoření pro maminky, cyklovýletu za konikleci
do Trnavy či představení Tak kterou princi? v rámci Krajské přehlídky sokolských ochotnických divadel v Dalešicích.



10

Děti si však nejen hrají, ale také pomáhají. V dubnu provedly pod vedením vedoucích jarní údržbu sokolského
hřiště.

Nejmenší děti podnikly se svými maminkami výlet do Třebíče na vzdělávací program Povídání o včeličkách.

Den dětí jim jejich vedoucí Marie Kosielská zpestřila hledáním pokladu.

Činnost se během letních prázdnin pozastaví, ale ještě předtím se na tyto dva měsíce rozloučíme akcí, na kterou
se děti velice těší. Každoročně totiž stráví společný večer u táborového ohně s hraním rozličných her a dalším
večerním programem.

Více o činnosti a fotografie naleznete na http: //sokolrudikov.webnode.cz/
Krásné a pohodové léto Vám všem!

Za TJ Sokol Rudíkov Eva Kružíková



11

DĚNÍ V OBCI - Fotbal

DĚNÍ V OBCI - Myslivecké sdružení Rudíkov

DĚNÍ V OBCI - SDH Rudíkov

Kromě dětí školou povinných se co nevidět svého vysvědčení dočkají i fotbalisté z Rudíkova,
od těch nejmenším až po ty největší. Bohužel se letos vyznamenání nedočká ani jedna věková kategorie.

Co se týče nejmladších kluků, kteří hájí barvy Rudíkova, je nutno podotknout, že jejich výkony mají
vzrůstající tendenci a podařilo se jim v jarní části soutěže ukořistit i nějaké body. Je skvělé, že účast na trénincích
je vysoká a chuť do fotbalu rovněž. Bohužel se i oni potýkají s nevyrovnanými výsledky, a tak je běžné, že jeden
týden na hřišti odevzdají téměř vše, ale ten další se nechají srazit pár lacinými góly. Je důležité si však uvědomit,
že v tomto věku rozhodně nejde o výsledky. Za uplynulou sezonu si však kluci ze starší i mladší přípravky pochvalu
zaslouží.

Dalším želízkem v ohni, které Rudíkov v soutěži měl, bylo mužstvo dorostu. Trenér Lukáš Trnka se musel
potýkat s absencí hráčů, kteří museli nastoupit za mužstvo A – týmu, které v tu chvíl i bylo prioritou. Přesto odehráli
dorostenci několik dobrých zápasů a dvě kola před koncem sezony jsou na jedenácté příčce, která by jim mohla
patřit i v konečném součtu, pokud alespoň jeden ze zbývajících zápasů vyhrají.

Mužstvo B – týmu svádí svoje boje ve třetí okresní třídě a v současné chvíl i jsou na posledním místě
s ne příl iš růžovými vyhlídkami na záchranu. Je dobře, že díky spolupráci Trnavy a Rudíkova se v bráně prosadil
brankář dorostu Lukáš Doležal a Trnava na oplátku uvolnila některé svoje hráče tehdy, když Rudíkov potřeboval
doplnit sestavu.

Ani A – týmu se v jarní části příl iš nedařilo a doplácelo na velké množství inkasovaných branek
a na množství neproměněných šancí. Opakuje se tak situace z konce minulé sezony, kdy se na záchranu čekalo
až do posledního kola. Přesto je stále vše ještě v rukou rudíkovských fotbalistů, a pokud svoje zbývající zápasy
vyhrají, naděje na záchranu je velmi pravděpodobná. V současné chvíl i jsou na posledním místě se ziskem 20 bodů.

Nezbývá než doufat, že se soutěž podaří zachránit a do příští sezony, kdy mužstvo doplní dorostenci, bude
mít Rudíkov opět svého zástupce v okresním přeboru. Připojujeme foto týmu starší přípravky pod vedením Antonína
Langra a nejmladších předškoláčků pod vedením Jaromíra Trnky.

Za FK Rudíkov – Trnava
Vladimír Šula ml.

Barvářské zkoušky ostatních plemen
Dne 27. srpna 2016 od 8 hodin pořádá MS Rudíkov Barvářské zkoušky ostatních plemen .

Místo konání u Červené boudy za hájenkou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou širokou veřejnost pořadatelé akce.
Za Mysliveské sdružení Rudíkov

Ondřej Robotka

Aktivní jaro mladých hasičů
Na počátku dubna začala mladým hasičům nová sezona. Kromě pravidelných tréninkových příprav se tým

mladých hasičů vypravil na víkendové soustředění do Starče. Na soutěži v Hodově se podařilo obsadit druhou a třetí
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DĚNÍ V OBCI - Florbal

DĚNÍ V OBCI - Mariáš

příčku. K těmto úspěchům dokonce přibylo
i krásné prvenství získané v Okresní l ize
v požárním sportu , a to ve Vladislavi. Účastí
ve hře Plamen jsme dosáhli 10. místa této sou-
těže. V současné době mají mladí hasiči
14 aktivních členů. V případě zájmu zavítejte
mezi nás vždy v pátek od 16 hodin na hasičském
hřišti nebo na soutěžích zařazených do Okresní
l igy mladých hasičů.

Za mladé hasiče
Jiří Dvořák, Irena Mezlíková a Lenka Hanáková

Mariášový turnaj o velikonočního beránka v hostinci U Kostela v Rudíkově
Velikonoční neděle znamenala pro Klub mariáše ukončení sezony, a to turnajem o velikonočního beránka,

kterého se zúčastnilo 24 hráčů z okolí, či dokonce ze vzdálené Osové Bítýšky nebo ze Znojma. Turnaj byl hrán
na čtyři kola a vítězem se stal Jaroslav Fiala z Hostákova. Druhé místo obsadil s náskokem jedné koruny Bohumil
Dobrovolný z Velkého Meziříčí před třetím Josefem Mezlíkem z Vlčatína. Čtvrté místo získal domácí hráč Josef
Havlíček. Dalším domácím hráčům se bohužel tentokrát nedařilo.

Poděkování patří vedení a obsluze hostince za poskytnutí sálu i občerstvení, neméně pak sponzorům
za hodnotné ceny. Díky tedy patří BDS Velká Bíteš, Michalu Karáskovi z Rudíkova či BCR Rudíkov Aloise Komínka.

Za klub Ing. Jaromír Dobrovolný

Florbalové soutěže již skončily
a z mládežnických kategorií největšího úspěchu
dosáhli starší žáci. Ti nenašli v celé sezoně
přemožitele a stali se mistry Vysočiny. Jako jediní
zástupci kraje si vybojovali postup na mistrovství
ČR, které se konalo 6. až 8. května v Ústí nad
Labem.

Los nám moc nepřál a ve skupině jsme
narazil i na FBC Plzeň a Bulldogs Brno. S Brnem
jsme prohráli 2:4 kvůli zbytečnému strachu
ze zvučného jména soupeře a s Plzní smolně 3:4,
přestože jsme byli lepším týmem. Ve skupině

jsme skončil i na třetím místě a do play-off jsme nepostoupil i. V bojích o 9. až 12. místo jsme již nezaváhali a porazil i
Hradec Králové a Šternberk. Malý oddíl z Vysočiny PSKC Okříšky, za který naši hráči nastupují, obsadil na mistrovství
ČR skvělé 9. místo.

NISAOPEN LIBEREC
V termínu 3. až 5. června se konal tradiční mládežnický turnaj NISAOPEN Liberec, kterého se zúčastnil i

i naši hráči. V letošním ročníku klub PSKC Okříšky vyslal na tento turnaj rekordní výpravu. Ve čtyřech družstvech
nastupovalo celkem 36 hráčů. Přihlášeny byly dva týmy mladších žáků, jeden tým starších a jeden dorostenců.

Každé družstvo odehrálo za první dva dny turnaje o pěti až šesti zápasech a síly rychle ubývaly. Na třech
hřištích se zápasy hrály nepřetržitě od brzkého rána až do pozdních večerních hodin a naštěstí se nám utkání
nepřekrývala. Někteří hráči totiž navíc nastupovali ve více kategoriích, na jakýkoli doprovodný program bohužel
nezbýval čas. Všechna družstva kromě dorostenců se dostala do nedělních bojů, ale v neděli dopoledne již svá
vystoupení na turnaji ukončila všechna zbývající družstva ve fázi osmifinále. Všichni si florbalový svátek moc užil i.
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Výběry žákyň
Napříč florbalovou republikou se v průběhu celé

sezony konají tzv. „výběry mládeže“. Snahou tohoto
projektu je podchytit talentovanou mládež a pracovat
s ní již v brzkém věku. Velkého úspěchu v letošním roce
dosáhly starší žákyně sloučeného Kraje Vysočina
s Jihočeským krajem. Vybraní trenéři si zpočátku
sezony pozvou na zahajovací trénink až 30 dívek,
z nichž postupně vyberou 17 hráček na závěrečný
„Republikový turnaj výběrů starších žákyň“. Do této
závěrečné nominace se probojovaly také naše tři hráčky
– Simona Uchytilová, Nela Kotačková a Klára Šulová.

Závěrečný turnaj se konal 28. až 29. května v Jindřichově Hradci a zúčastnilo se jej celkem sedm
„dvojkrajů“ a výběr Slovenska. Holkám se dařilo a v sobotu vyhrály skupinu, ve které ztratily body pouze za remízu
2:2 se Slovenskem a postoupily přímo do semifinále. V neděli se probojovaly až do finále turnaje, když porazily
výběr Moravskoslezského a Olomouckého kraje 4:2. Ve finále bohužel nestačily na výběr Prahy a Středočeského
kraje a obsadily skvělé druhé místo.

Turnaj Jihlava
V sobotu 21. května se v Jihlavě konal

florbalový turnaj „O pohár Niké 2016‟, který byl
určen pro dívky 2002 a mladším. Turnaje se
zúčastnilo také pět našich hráček,které nastoupily
pod hlavičkou pořadatelského klubu SK Jihlava.

Turnaj byl slušně obsazen a kromě dvou
týmů SK Jihlava přijely ještě hráčky ze Žďáru nad
Sázavou, Českých Budějovic a dva týmy
z Bulldogs Brno. Naše hráčky Kristýna
Běhounková, Klára Šulová, Tereza Dvořáková,
Nela Kotačková a Marie Trnková podaly perfektní
výkon a společně s jihlavským přispěním turnaj
vyhrály.

V příští sezoně budou holky nastupovat

NISAOPEN LIBEREC

kromě PSKC Okříšky také v klubu SK Jihlava, kde budou hrát v čistě dívčím týmu.
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LOKALITA HORKA

Od jarního zpravodaje, kde jsem informoval o dění kolem vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště
radioaktivních odpadů v ČR, se mnoho zásadního nestalo. Schválené průzkumné práce ve všech sedmi lokalitách
v ČR fyzicky neprobíhají z prostého důvodu - Správa úložišť radioaktivních odpadů totiž nemá dokončenou veřejnou
zakázku na provádění těchto geologických prací, respektive Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepotvrdil vítěze
veřejné zakázky.

Z informací, které zazněly na Pracovní skupině Dialog o hlubinném úložišti, je zřejmé, že zcela jistě dojde
k prodloužení této první fáze průzkumů, a prodlouží se tedy minimálně do roku 2017, možná i 2018. Pro obce to má
však i pozitivní stránku věci. V případě prodloužení platnosti stanoveného průzkumného území pro zvláštní zásahy
do zemské kůry budou obce čerpat zákonné příspěvky z jaderného účtu, jež jim za průzkumné území náleží. Naše
obec tímto čerpá za roky 2015 a 2016 příspěvek 1,9 mil ionu Kč.

13. června 2016 navštíví naši lokalitu ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Pan ministr postupně
navštíví všech sedm zvažovaných lokalit. Jako zástupce obce, na jejímž katastru je uvažováno o vybudování úložiště
jaderného odpadu, budu na pana ministra apelovat, aby se ze své pozice zasadil o následující konkrétní kroky:
1. Aby v koncepci nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady vyžadoval řádné posouzení
možnosti a způsobu ukládání. Česká republika má v této koncepci ukládání uvažován pouze jediný způsob, kterým
je hlubinné uložení. Bylo by ale správné a férové posoudit i j iné způsoby, například povrchové skladování
a předávané správcovství.
2. V případě hlubinného ukládání zvážit možnost reverzibil ity po vzoru Francie. Tedy možnost opětovného vyjmutí
odpadů a jejich možné přepracování v budoucnu.
3. Budu po panu ministrovi vyžadovat, aby vyvinul maximální úsilí k získání pravomoci Ministerstva životního
prostředí zakomponovat v koncepci nakládání s jaderným odpadem podmínku, že daná lokalita nebude vybrána bez
souhlasu dotčených obcí.
O možnostech pana ministra ovlivnit tuto situaci Vás budeme ihned informovat. Zdeněk Souček

e-Kapka

DĚNÍ V OBCI - Farnost

Děkujeme všem, kteří ochotně pomohli při
opracovávání dřeva vytěženého ve farním lese,
které bude po vyschnutí použito na opravu pláště
hospodářského stavení ve dvoře místní fary.
Farnost Rudíkov zažádala o dotaci na opravu
střechy tohoto hospodářského stavení. Dotace byla
úspěšně získána.

Občanům byla nabídnuta možnost odvozu
klestí z farního lesa. Případní další zájemci se mohou
přihlásit na telefonním čísle 724 540 080.

Pouť v našem kostele zasvěceném sv. Petru
a Pavlovi oslavíme 26. června 2016. Mše svatá v tento
den bude v 11 hodin.

V nadcházejícím prázdninovém období zveme děti na týdenní pobyt ve stanovém táboře v Uhřínově.
Více informací na telefonním čísle poskytnou Dana Zemanová a Ludmila Uchytilová na telefonním čísle 731 402 658.

Příjemné léto a bezpečné návraty z cest přeje Václav Knotek, farář
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Ohlédnutí za akcemi

Jarní výstava 20. března 2016



Významné jubileum oslavili
březen
70 let – paní Marie Jurová
70 let – pan Alois Salák
duben
90 let – paní Olga Maštalířová
80 let – pan Václav Pažourek
60 let – paní Helena Bulínová
květen
70 let – paní Bohuslava Zlevorová
60 let – pan Stanislav Mastný 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

květen
Veronika Chmelíčková
Štěpán Hladký
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Zpracoval redakční tým ve složení Zdeněk Souček, Ivana Hladká, Ilona a Bohumír Pospíšilovi

Zemřelí občané

Sraz občanů důchodového
věku 23. dubna 2016

Pálení čarodějnic a stavění máje 30. dubna 2016

Dne 14. března 2016 zemřel ve věku 66 let pan Jaroslav Hladký.




