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Vážení spoluobčané,

léto je za námi, přesto doufám, že si ještě chvíl i společně užijeme toho léta babího.
Dovolte mi krátce zhodnotit činnosti, v nichž se v průběhu prázdnin angažovali i brigádníci, kteří pro obec odvedli
velké množství práce, byť za minimální mzdu. Díky nim byly výrazně redukovány náklady obce v tělocvičně základní
školy, kde kompletně demontovali původní, nevyhovující parketový povrh včetně roštu, a připravil i tak podmínky
pro montáž povrchu nového. Počátkem školního roku tak mohou školáci i ostatní sportovci z řad občanů užívat
zbrusu nový moderní povrch. Také venkovní prostor před tělocvičnou konstrukčně připravil i na pokládku asfaltového
povrchu. Za povšimnutí stojí i vyčištěné koryto potoka, nový nátěr herních prvků na hřištích pro děti či realizace
chodníku v lokalitě Na Šumavě v délce 100 metrů. Chceme jít také příkladem, a proto jsme budovu obecního úřadu
spolu s poštou připojil i na novou stoku kanalizace. Za odvedenou práci brigádnickým posilám i stálým obecním
zaměstnancům jménem celého zastupitelstva děkujeme.

Na počátku září jsme zahájil i výstavu dlouho očekávaného úseku chodníku od sokolovny k orlovně. Stavbu
provádí firma SOBOS CZ z Třebíče. Na tento úsek chodníku nám byla přiznána dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ČR. Více viz rubrika Projekty.

S nastupujícím podzimem nezahálíme se sice méně viditelnou, ale o to důležitější administrativní agendou.
Finálně dokončujeme zadávací dokumentaci pro zahájení výběrového řízení na novou čističku odpadních vod (ČOV)
a její následnou stavbu. V otázce územního plánu nás brzy čeká opakované veřejné projednání a konečné schválení.
Teprve na tuto skutečnost budou navazovat kroky ve vývoji zasíťování lokality Nade Vsí.

Potěšila nás také schválená 90% dotace na novou hasičskou cisternu, která nahradí dosluhující cisternu
z roku 1988, u níž by nás již čekaly jen zvýšené náklady na údržbu a opravy. Příznačně právě v den zveřejnění
schválení této dotace musel místní hasičský sbor zasahovat u požáru pole u Bochovic. O několik dní později pak
u požáru osobního automobilu u obce Trnava. Jsem pevně přesvědčen, že obec naší velikosti, úrovně hasičské
základny a její obětavosti si zaslouží moderní a maximálně bezpečný vůz pro výkon požární ochrany. Novou cisternu
bude moci sbor využívat od jarních měsíců příštího roku.

S podzimním číslem zpravodaje distribuujeme reflexní pásky pro Vaši bezpečnost při pohybu
na komunikacích. Dne 20. února 2016 vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb. , o silničním provozu. Chodci
mají nově povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo
okraji vozovky v místě, které není opatřeno veřejným osvětlením. Reflexní pásky byly pořízeny z příspěvku ČEZ
pro celý mikroregion Horácko. Obec Rudíkov dotovala každou reflexní pásku 3,- Kč.

Více o všech důležitých záležitostech naší obce naleznete jako obvykle v sekci Projekty.
Přeji Vám co nejdelší, příjemný a barevný podzim.

Zdeněk Souček - starosta

Rudíkovský
zpravodaj
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PLÁNOVANÉ AKCE:

• Koncert dechové kapely Kozlaňáci se uskuteční v neděli 16. října 2016 od 15 hodin v sokolovně. Na Obecním
úřadě v Rudíkově lze od 12. září 2016 zakoupit vstupenky v předprodeji v ceně 120,- Kč, na místě 160,- Kč.

• Obec Rudíkov Vás srdečně zve 22. října 2016 od 15:30 hodin na Podzimní tvoření pro děti i rodiče
s průvodem obcí. Přineste si s sebou dýni a vhodný nůž na její vyřezání (nutný doprovod rodiče). Ostatní
potřeby budou na místě k dispozici. Účastníci se mohou těšit na sladké potěšení v podobě dýňového pohárku
s medovým tvarohem.

• Posezení s harmonikou se bude konat i nadále v orlovně každý první pátek v měsíci od 19 hodin. Stejně
tomu bude i po změně letního času na zimní, k němuž dojde 30. října 2016.

PROJEKTY

Čistička EO1000
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o schválené dotaci 13 mil ionů korun na novou

čističku odpadních vod.
Nyní zakončujeme přípravu zadávací dokumentace pro zahájení výběrového řízení na realizátora

stavby, do něhož se budou firmy nejprve kvalifikovat podle základních kritérií (jedním z nich je mj. počet
konstrukčně podobných čističek, které již stavebně realizovaly apod.). Následně takto kvalifikované firmy
podají cenové nabídky, z nichž nejnižší rozhodne o vítězi.

Samotný počátek fyzické stavby nové ČOV tak bude záviset i na tom, zdali uchazeči budou
například klást upřesňující dotazy či zda se případní neúspěšní uchazeči odvolají apod. Znovu apelujeme
na majitele všech nemovitostí, aby do kanalizace napojovali odvod splašků napřímo, tedy bez septiků.
Tyto nejlépe zrušit.

Nová hasičská cisterna
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o projektu, jehož záměr

zastupitelstvo obce jednomyslně schváli lo na 11. zasedání.

S potěšením mohu oznámit, že naší obci byla na základě studie
proveditelnosti přiznána 90% dotace (z celkové maximální možné výše 6,9 mil ionů
Kč) na pořízení cisterny pro velkoobjemové hašení. Nová kompletně vybavená
cisterna bude vyrobena a dodána na základě výběrového řízení. Dle časového

sledu předpokládáme, že budou hasiči disponovat touto kvalitní a bezpečnou technikou na jaře 2017.
Žádostí bylo podáno celkem 345. Podpořeno bylo včetně Rudíkova celkem 166 obcí, z těch nám nejbližších například
i Stařeč či Okříšky. Uvědomujeme si, že zřizujeme a provozujeme zásahovou jednotku JPOIII/1 s výjezdem do devíti
minut a že s technikou jezdí obětaví dobrovolníci, jejichž bezpečnost nám jakožto zřizovateli zásahové jednotky
nemůže být lhostejná. Vše se vyvíjí, technika stárne a standardy se posouvají. Proto chceme cisternu z roku 1988
nahradit moderním spolehlivým vozem, a obci tak zajistit na mnoho let bezvadný stroj. Spoluúčast obce by mohla
být o něco nižší, neboť původní cisternu, na které se již projevuje „zub času‟, se pokusíme prodat. Nechali jsme
vypracovat znalecký odhad na zůstatkovou cenu staré cisterny, který stanovil, že lze uvažovat o částce
235.000,-Kč. O prodej tedy budeme usilovat, jeho úspěšnost však nelze nikterak předpovídat.



3

Nový sportovní povrch v tělocvičně
Původní parketová podlaha v tělocvičně základní školy, vzhledem ke stavu opotřebovanosti

a poškozeného pružného roštu,si vyžádala nutnou rekonstrukci. Zastupitelstvo tedy schváli lo využití dotace
z Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) ve výši 110.000,- Kč a k tomu vyčlenilo částku 495.000,- Kč
z vlastního rozpočtu. Další výdaje ve výši 17.400,- Kč si vyžádala nutná oprava zborcených původních konstrukcí
a stěn na obou stranách tělocvičny pod basketbalovými koši. Celá akce započala koncem měsíce června nejprve
demontáží původní podlahy a roštu, kterou z úsporných důvodů provedli obecní zaměstnanci a brigádníci.
18. července nastoupila realizační firma Sportovní podlahy Schenk s.r.o. , která provedla montáž nového pružného
roštu, záklop podlahy a finální pokládku nového sportovního povrchu GERFLOR o tloušťce 6 mm.

Celá výstavba byla dokumentována a je ke zhlédnutí prostřednictvím fotogalerie na webových stránkách
obce. Rekonstrukce tělocvičny znamená pro obec vysokou finanční spoluúčast, zejména z důvodu absence
vhodnějšího dotačního titulu (než je POVV). Proto se pokoušíme ještě tuto spoluúčast snížit žádostí o příspěvek
z Nadace ČEZ – podpora regionů. Výsledek bude zveřejněn koncem měsíce září.

Věříme, že si nový povrch užijí jak děti základní školy, tak sportovci z řad občanů, kteří tělocvičnu využí-
vají v odpoledních hodinách a o víkendech.

Chodník od sokolovny k orlovně
Výstavba chodníku v úseku od sokolovny k orlovně byla zahájena 5. září 2016. Po mnoha letech

se dostáváme k fyzické realizaci tohoto dlouho postrádaného prvku zdejší infrastruktury, který zvýší bezpečnost
chodců. V lednu 2016 jsme podávali žádost na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) o finanční podporu
na tento úsek. Poměrně náročnou administrativní bitvu, která si vyžádala zásadní změny v projektu, projednání
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Revitalizace zeleně v obci
Jelikož vnímáme stav zeleně v naší obci jako neuspokojivý a místy

zaostalý, podnikli jsme v tomto směru následující kroky. V roce 2013 nechala
obec Rudíkov zpracovat žádost a projektovou dokumentaci za celkem 109.000,-
Kč na revital izaci zeleně v intravilánu a výsadbu alejí v extravilánu obce. Projekt
byl ze strany projektantů přeceněn, a to v rozsahu rozpočtu přesahujícím dva
mil iony Kč. Hodnotící komise Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
vyhodnotila projekt jako výrazně předražený, s náklady přesahujícími 150 %
obvyklých nákladů, a projekt tedy zamítla podpořit.

Pro letošní výzvu SFŽP by bylo nutné původní projektovou dokumentaci
přepracovat a jen pro intravilán by představovala další náklad ve výši 40.000,- Kč
s nejistým výsledkem. Rozhodli jsme se společně se zastupitel i obce, že riziko
navyšování zmařené investice do starých projektů nebudeme podstupovat.
Namísto toho využijeme dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok
2017, která bývá ve výši 110-130 tisíc korun. Spoluúčast obce by pak byla
stanovena v podobné výši prostředků. Poté bychom zahájil i revital izaci
ve spolupráci s okolními zahradnictvími, u nichž bychom vyžadovali střízl ivý
postup ve volbě rostl inných prvků. Plochy pro revital izaci budou voleny podle
aktuálního stavu v obci a za případný námět děkujeme předem.

změny stavby před dokončením apod. , jsme završil i dodáním veškerých náležitostí žádosti ve spolupráci
s projektantem stavby. Nekončící hodnocení ze strany SFDI, s vyčleněním uznatelných a neuznatelných nákladů
akce, zdárně vyústilo 14. června 2016 v přiznání dotace ve výši 682.000,- Kč. Tato částka znamená pro obec
zásadní podporu v tomto stavebním záměru a jsme za ni maximálně rádi, neboť očekávané náklady vzhledem
k přeložkám sítí a budování kanalizace pro odvodnění vozovky budou relativně vysoké. V období prázdnin byla
připravována dokumentace pro výběrové řízení a následoval výběr vítěze, kterým se stala firma SOBOS CZ spol.
s r.o. z Třebíče. Ta vyhrála soutěž s cenovou nabídkou 1.17 mil ionu korun. Očekávaný projektový rozpočet byl
1,5 mil ionu korun. Zvýšené náklady si ale zřejmě vyžádá komplikovaná přeložka optických kabelů a metalického
vedení telefonů, kde vzniká velký problém, aby se vzhledem k ochranným pásmům do prostoru vtěsnaly mezi
šachty kanalizace a obruby chodníku.

Doufejme, že i přes tuto výraznou komplikaci, která vyvstala až po odkrytí zeminy, stavbu zvládneme.
Samotné dopravní omezení stavby mnohé z vás jistě omezuje v komfortu a příjezdu ke svým domovům. Prosíme
Vás o pochopení a zvýšenou opatrnost, zejména v úzkých ulicích při objíždění zastavených úseků. Stavba by měla
trvat maximálně do 31. října tohoto roku.

Opravy místních komunikací, napojení lokality Hájenka
Nový povrch si vyžádala několik let zanedbaná místní komunikace před tělocvičnou základní školy.

Ke špatnému stavu přispěl i pohyb techniky při stavbě víceúčelového hřiště. Obecní zaměstnanci společně
s brigádníky proto nejprve opravil i rampu pro zásobování školní jídelny, opravil i a usadil i obrubníky podél chodníků
a vyrovnali propadená víka kanalizačních šachet. Dále pomohli při instalaci sběrného žlabu před bránou při vjezdu
na hřiště. Takto nachystaný prostor byl následně 17. srpna zabalen 35 tunami ACO11+ materiálu a výsledek můžete
posoudit sami při procházce na víceúčelové hřiště.

Rozpočtová nabídková cena tohoto úseku byla 140.000,- Kč + pronájem finišeru. Částka za dopravu
stavebních strojů bude snížena, noboť se podařilo zkoordinovat akci, kterou si investičně zcela sami zajistil i
stavebníci a majitelé domů v lokalitě Hájenka. Za svoje vlastní náklady si v této lokalitě zbudovali komunikační
napojení. Obec se na této stavební akci nijak finančně nepodílela, neboť se jedná o napojení do soukromé lokality.
Provádějící firma tak rozprostře náklady za dopravu strojů mezi dva subjekty, čímž ušetříme prostředky obecního
rozpočtu.

Další místní komunikaci, která je v žalostném stavu, budeme opravovat ještě během měsíce září, a to cestu
směrem k Hájkům, tzv. Za Javorem. Zde máme rozpočtovou nabídkovou cenu ve výši 170.000,- Kč.



5

DĚNÍ V OBCI - Škola

Žáci a zaměstnanci Základní školy Ludvíka Svobody zahájil i společně 1. září 2016 nový školní rok. V letošním
roce bude naši základní školu navštěvovat 122 žáků v 8 třídách (každý ročník se bude učit samostatně, 4. a 5.
ročník je již tradičně sloučen v jednu třídu, ale se samostatnou výukou hlavních předmětů). 55 žáků navštěvujících
školu je přímo z Rudíkova a 67 žáků dojíždí z okolních obcí (16 z Hroznatína, 15 z Vlčatína, 11 z Horních Heřmanic,
10 z Přeckova, 6 z Bochovic, 4 z Nového Telečkova, 3 z Oslavičky a po jednom žákovi z Trnavy a Třebíče).

Změny nastaly i ve složení pedagogického sboru – do našich řad jsme přivítal i nového učitele Iva Žilku,
který bude vyučovat tělesnou výchovu, zeměpis a pracovní činnosti, a paní učitelku Petru Brabcovou, která
se postará o výuku německého jazyka, dějepisu a výchovy ke zdraví. Od letošního školního roku se nám změnil
i pan školník, jehož funkci nově zastává Petr Brychta.

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, jel ikož ve stejné budově navštěvovaly již
mateřskou školu. Prvňáčky, kterých jsme společně přivítal i s panem starostou Rudíkova Zdeňkem Součkem celkem
19, jsme všechny před jejich dojatými rodiči slavnostně ošerpovali na památku oranžovou šerpou s nápisem
Prvňáček 2016/2017 a logem naší školy a odměnil i je drobnými dárky a kytičkou. Dárky prvňáčci dostali i od Kraje
Vysočina, a to v podobě kufříků s dárky s tematikou bezpečného a zdravého vstupu do školy a stavebnice Roto
z Vysočiny, se kterou stráví čas především v hodinách pracovních činností.

„UČÍME SE A ŽIJEME S PŘÍRODOU“
Během září slavnostně ukončíme projekt „Učíme se a žijeme s přírodou‟, kterým jsme se jako Škola

podporující zdraví snažil i naplnit a propagovat principy místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
Za školou nám během prázdnin vyrostla nádherná venkovní učebna, v níž budou kromě přírodovědných dílniček

probíhat za pěkného počasí i klasické hodiny výuky,
a všechny třídy ve škole byly vybaveny novými nádobami
na tříděný odpad. V září ještě společně s dětmi osázíme
trvalkovými záhony a keři okolí venkovní učebny,
abychom jí přidali hodnotu a všichni se v ní cítil i
spokojeně a dobře, a také s vítězi výtvarné soutěže, která
byla vyhlášena na celé letní prázdniny, navštívíme
jihlavské zábavní centrum Robinson, podzemí
a zoologickou zahradu. Celý projekt bude slavnostně
ukončen přednáškou na téma zdravého životního stylu
s pracovníky Státního zdravotního ústavu.
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DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

„ERASMUS+“
V letním čísle zpravodaje jsme Vás informovali o dvou podaných žádostech v programu ERASMUS+, které

se týkaly spolupráce a navázání partnerství se španělskou, italskou a nizozemskou školou. Kvůli nadměrnému
množství žádostí v tomto programu nebyly naše projekty doporučeny ke schválení.

„ŠABLONY PRO ZŠ‟
V lednu 2017 se zapojíme do aktuální výzvy vyhlášené MŠMT „Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ‟, která je součástí operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Tato výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti,
kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání (tzv.
inkluzi). Naše škola může celkově dosáhnout na částku necelých 470 000,- Kč (s nulovou spoluúčastí) a využít
ji zejména na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a jejich další vzdělávání, rozvojové aktivity ZŠ
a spolupráci s rodiči žáků.

ZÁŘÍ 2016
Pokračování ve sběru PET víček, pomerančové kůry, použitého kuchyňského oleje
Podpora adoptivního spolužáka z Indie
Tvorba výroční zprávy za školní rok 2015/2016
Návštěva třebíčské hvězdárny s vítězi výtvarné soutěže BOPÍK 2016 (5. , 6. ročník)
Návštěva Jihlavy (ZOO, Robinson, podzemí) s výherci výtvarné soutěže s ekologickou tematikou
Slavnostní ukončení projektu „Učíme se a žijeme s přírodou‟
ŘÍJEN 2016
Zahájení sběru starého papíru
Začátek práce v zájmových kroužcích
4. 10. Dopravní hřiště Třebíč (4. ročník)
10. 10. Plenární zasedání rodičů (ve spolupráci se spolkem Pomoc škole) – 16.00 hod.
20. 10. Den otevřených dveří
26. , 27. 10. Podzimní prázdniny
LISTOPAD 2016
11. 11. Poznávejme zvířata 4 (i pro zájemce z řad veřejnosti) – 9.15 hod.
14. 11. Rodičovské schůzky – 15.30 – 17.30 hod.
25. 11. Přednáška o Ludvíku Svobodovi s kpt. PhDr. Stanislavem Balíkem z Vojenské

akademie Vyškov
27. 11. Adventní tvoření

Aktuální akce a reportáže z nich na www.zsrudikov.cz
Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

Mateřskou školu bude navštěvovat opět, jako v uplynulém školním roce, 72 dětí z Rudíkova a okolních
obcí. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Duhový svět dětí, pracuje metodikou
programu Začít spolu a vede děti k co největší samostatnosti a dobré komunikaci. Třídní vzdělávací programy
z něj vycházejí a jsou nazvány:

Budem jako včelka květ objevovat celý svět
Beruška v pohádce

Co vidí slunce

V personálním obsazení MŠ nedošlo k žádným změnám. Vyučující pro děti opět připravily pro celý školní rok
bohatý program každodenních činností i nadstandardních aktivit. Výuku plavání v rozsahu deseti lekcí jsme rozšířil i
i pro děti ze třídy Berušek. Rovněž i některé odpolední pravidelné aktivity.
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Od října 2016 jsou pro děti ve třídách Sluníček a Berušek rozvrženy tyto odpolední aktivity: logopedická
prevence a náprava výslovnosti hlásek, výtvarné aktivity, dramatika, průprava pro psaní – grafomotorika či hraní
na flétnu.

Během uplynulého školního roku
dětem ZŠ i MŠ několikrát připravil ryze zdravý
pokrm profesionální kuchař.

Pro děti s rodiči je v blízké době
připraveno podzimní tvoření s přírodninami
a později vánoční tvoření, v říjnu mohou děti
strávit příjemné odpoledne v mateřské škole -
do třídy pozvat tatínky a hrát si s nimi. ZŠ i MŠ
nabídne dětem také program pana Hořáka
o dravcích. Kromě pravidelných loutkových divadel
přijede za dětmi v měsíci říjnu sférické kino, děti
také navštíví Knihovnu ve Velkém Meziříčí
s výukovým programem. V neposlední řadě zveme
rodiče na přednášku a diskusi s dětskou
psycholožkou. Více o harmonogramu akcí viz
webové stránky mateřské školy.

třída Včeliček

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

Mateřská škola spolupracuje se Speciálním
pedagogickým centrem ve Velkém Meziříčí v oblasti
logopedie, pod jejich vedením realizuje prevenci
a individuální nápravu vadné výslovnosti hlásek
u dětí s velmi dobrými výsledky. Plánuje proškolit
v oblasti logopedie další vyučující.
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Po prázdninové odmlce TJ Sokol Rudíkov opět zahajuje pravidelná setkávání, sportovní aktivity i hraní.
Starším dětem byly v průběhu měsíce září distribuovány přihlášky do Oddílu dětí TJ Sokol Rudíkov,
prostřednictvím kterých mohou obnovit nebo nově zahájit své členství. Mladší děti se svými rodiči budou moci
opět pravidelně docházet do Klubu maminek s dětmi. Dospělí se mohou těšit na pravidelná cvičení pilates, která
budou zahájena počátkem října.

Sokolský florbalový tým v minulém školním roce trénoval v rámci kroužku probíhajícího ve škole. Zda
dosáhne účasti v Župní florbalové lize, se dozvíme v průběhu měsíce října. Poslední florbalový tým se umístil
na krásné stříbrné příčce tohoto turnaje, je tedy na co navazovat. TJ Sokol finančně podpořil zmiňovanému týmu
velmi vydařenou týmovou aktivitu, kterou děti absolvovaly se svými trenéry. Všichni společně totiž zdolal i říční trasu
Vyšší Brod–Zlatá koruna.

Žádnou nudu všem za TJ Sokol Rudíkov přeje Eva Kružíková

DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol

DĚNÍ V OBCI - Volejbal

První ročník volejbalového turnaje v Rudíkově
Koncem léta se v novém multifunkčním areálu v Rudíkově uskutečnil 1. ročník volejbalového turnaje.

Sportovcům bylo přáno krásného slunného dne, tudíž nic nebránilo, aby sedm družstev nastoupilo na dvou
volejbalových hřištích. Pozvání přijaly týmy z Brna, Oslavice, Třebíče a neodmyslitelně nastoupily i týmy Rudíkova.
Zápasy probíhaly po celý den ve velmi vysokém sportovním nasazení. Pohoštění bylo zajištěno nejen pro účastníky
soutěže, ale i pro diváky. Celá akce se uskutečnila za spolupráce se starostou Zdeňkem Součkem. Pro všechny byl
zajištěn stan s posezením. Starosta akci nejen zahájil , ale vyhlásil i vítěze, poblahopřál poraženým. Vítězové byli
odměněni dárkovými balíčky a poháry od obce Rudíkov, všichni zúčastnění obdrželi drobné upomínkové předměty.
Vítězem se stal tým Oslavice, druhé místo obsadilo Brno, třetí pak Třebíč, čtvrtá až šestá příčka patřila týmům
z Rudíkova, sedmé místo obsadil společný oddíl Třebíč a VaS.
Tímto děkujeme hráčům, organizátorům a obci Rudíkov za skvělý sportovní zážitek!

Za volejbalový tým Helena Součková
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DĚNÍ V OBCI - Florbal

OPEN GAME Brno
16.–19. června 2016 se naši hráči zúčastnil i dalšího mezinárodního turnaje v Brně – Open Game 2016.

Zástupce jsme měli celkem ve třech kategoriích chlapeckých a v jedné dívčí. Naši odchovanci nastupovali v barvách
PSKC Okříšky za mladší žáky, starší žáky a dorostence. Dívky tentokrát hrály za SK Jihlava v kategorii starší žákyně.

V silně obsazené skupině mladších žáků jsme porazil i pouze slovenskou Rimavskou Sobotu. V play-off kluci
nejdříve zvítězil i nad soupeřem opět ze Slovenska – 1. FBC Trenčín, ale v dalším kole vypadli s favorizovaným
týmem Bystroň Group Ostrava, který skončil celkově třetí. Starší žáci ve skupině porazil i Žďár nad Sázavou
a Hornets Brno. Prohráli se Spartou Praha a FBŠ Plzeň. V prvním kole play-off porazil i Moravany a ve druhém kole
sehráli zápas s Uničovem, na který jistě dlouho nezapomenou. V dobře rozehraném utkání již vedli 4: 1 a byli jasně
lepším týmem, ale v poslední čtvrtině zápasu inkasovali čtyři góly a prohráli 4:5. Následně jsme si všichni uvědomil i,
jaká je hranice mezi úspěchem a neúspěchem na turnaji, protože Uničov postoupil až do finále. Dorostenci se také
dostali do druhého kola play-off, kde po krásném a bojovném zápase prohráli s pražským týmem Tatran Střešovice.

Naše čtyři starší žákyně v barvách SK Jihlava dosáhly ve skupině jedné výhry, dvou remíz a inkasovaly dvě
prohry. V prvním kole vyřazovací části porazily Bulldogs Brno a ve druhém vypadly s Olomoucí. Naše holky byly
v týmu tahouny a řídily hru proti soupeřkám, což dokazují také čelní místa v počtu vstřelených branek a asistencí.

PRAGUE GAMES Praha
Na tento největší turnaj v Evropě, který se konal 5.–9.

července 2016, jsme sestavil i tým mladších a starších žáků opět
pod záštitou PSKC Okříšky. Každý tým sehrál průměrně šest
utkání s menšími či většími úspěchy. Mladší žáci ve skupině
třikrát prohráli a jednou vyhráli. Ve vyřazovacích bojích porazil i
nejdříve pražský FBC Texas, ale v 1/16 finále prohráli
se soupeřem z Finska NokianKrPStars. Starší žáci si vedli
ve skupině výborně a všechny soupeře včetně týmů z Norska
a Švédska porazil i . V prvním kole play-off narazil i na silného
soupeře ze Švédska - IBF Göteborg. Po základní hrací době byl
stav utkání 2:2, tudíž následovaly nájezdy. Rozhodla až devátá série, bohužel v náš neprospěch a kluci se
s turnajem rozloučil i .

Skvělé utkání čekalo také naše starší žákyně – Kristýnu Běhounkovou, Kláru Šulovou, Simonu Uchytilovou
a Nelu Kotačkovou, které nastupovaly v týmu FBŠ Jihlava. Holky měly již ve skupině ty nejzvučnější týmy. Pražský
Herbadent porazily 5:2, s finským Northernem prohrály 2:6, švýcarský Zug porazily 4:3 a švédský tým
PixboWallenstam rovněž porazily 6:5, tedy špičkové kluby ve svých zemích. Skvělý byl především poslední zápas
ve skupině s Pixbem, když holky po poločase prohrávaly již 0:4, ale zápas otočily a těsně před koncem zápasu
vstřeli ly gól na konečných 6:5. V prvním kole play-off vyřadily švédský tým Helsingborg a postoupily do čtvrtfinále.
Tam se utkaly se švýcarským týmem Zug ze základní skupiny. Ve skupině jej holky sice porazily, v boji o semifinále
výkon ovšem nezopakovaly a prohrály. Přestože porážku oplakaly, byl to pro ně velmi úspěšný turnaj.

Jiří Kotačka
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Rudíkovský fotbal prošel během prázdnin několika relativně velkými změnami. Na první pohled tou
největší je opětovné rozdělení dvou družstev, a to po letech, kdy Rudíkov a Trnava tvořily formálně jeden tým.
Spolupráce mezi místně vzdálenými týmy nebyla jednoduchá, jednalo se tedy o poměrně logický krok. Další
podstatnou změnou bylo zrušení dorosteneckého mužstva, protože jeho velká část by již nemohla nastupovat
ve své kategorii, a tak celé mužstvo postoupilo do mužské kategorie, kde doplnilo místní A–tým. Nutno říci, že
kluci do týmu zapadli bez větších problémů a postupně sbírají zápasové zkušenosti v tvrdší a rychlejší soutěži,
na kterou nebyli doposud zvyklí. Stejně jako minulou sezonu i tu letošní máme v Rudíkově družstvo starší
přípravky. Někteří hráči postoupil i do žáků v Budišově, naopak někteří se vrátil i zpět do Rudíkova z budišovské
mladší přípravky.

Vzhledem k žalostným výsledkům v minulé sezoně již nemáme želízko v ohni v okresním přeboru mužů,
ale rudíkovští fotbalisté budou bojovat o body v nižší soutěži, a to III. třídě. Dorostenci tak budou mít více
prostoru zapracovat se a prosadit. Pozici trenéra zastává rovněž jako minulý rok Jaromír Trnka. K trenérské
rošádě došlo u starší přípravky, která je nyní pod vedením trenérského dua z rodiny Pažourků. Doufejme,
že fotbalisté během léta nasbíral i spoustu síly na to, aby se porvali o ty nejvyšší příčky, ať už v žákovské, nebo
mužské kategorii. Nezbývá jim než popřát co nejvíce proměněných šancí a trochu toho pověstného fotbalového
štěstíčka, bez kterého bojovat rovněž nejde. Pro všechny, kteří by chtěli vidět rudíkovský fotbal v akci, je rozpis
k dispozici na stránkách FK Rudíkov (www.rtfotbal.cz) či na obecních stránkách.

40leté výročí založení fotbalového klubu
&

slavnostní otevření multifunkčního sportovního areálu

Rok 2016 znamená pro rudíkovský fotbal 40leté výročí založení klubu, a proto tedy byly druhou zářijovou
neděli uspořádány oslavy společně se slavnostním otevřením multifunkčního sportovního areálu. Program byl nabitý
a začal hned v dopoledních hodinách mistrovským utkáním starší přípravky, která se utkala se soupeřem z Valče.
První zápas kluci smolně prohráli brankou v posledním okamžiku utkání, ale do druhé se již lépe zkoncentrovali
a předvedli všem, kteří se přišl i podívat, že vyhrávat nejenom chtějí, ale i umí. Doprovodnou atrakcí byl bubble
fotbal, při kterém mají hráči na sobě bubliny naplněné vzduchem, které chrání téměř celé jejich tělo. Při tomto
druhu sportu se nezřídka stává, že hráč vlivem nárazu soupeře skončí o tři metry dále s hlavou dolů a nohama
nahoru. Jako první si tuto zábavu mimo soutěž vyzkoušeli aktivní hráči FK Rudíkov, poté již následoval turnaj,
ve kterém soupeřil i pro tuto akci sestavené týmy.

Pro ty, kteří potřebovali doplnit tekutiny v mimořádně teplém dni, teklo pivo či l imo proudem. Okolo jedné
hodiny již bylo vše nachystáno k tomu, aby starosta a členové zastupitelstva slavnostně přestřihl i pásku
k multifunkčnímu hřišti, čímž jej oficiálně otevřeli a zahájil i jeho provoz. Doufejme, že bude sloužit všem sportovcům
co nejvíce, protože podmínky jsou nyní víc než ideální.
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Za FK Rudíkov Vladimír Šula ml.

Po slavnostním aktu již nic nebránilo tomu, aby proti sobě v zápase nastoupila stará garda Rudíkova proti
staré gardě Budišova. Bylo zajímavé sledovat, jak hráči, kteří pamatují ještě začátky na pískovém hřišti, dnes běhají
na stejném místě po skvělém pažitu. Výsledek zápasu nebyl důležitý, hráči byli očividně zápasem nadšeni zejména
z toho důvodu, že se setkali s některými dávnými spoluhráči po mnoha letech.

Po tomto oddechovém zápase bylo na programu mistrovské utkání mužů s družstvem Konešína. Těsně před
ním pan Miroslav Svoboda připomněl, jak se v Rudíkově fotbal zakládal, jaké úspěchy za čtyřicet let slavil
a v neposlední řadě se minutou ticha uctila památka těch, kteří se dnešního dne nedožil i, ale pro místní fotbal
sehráli zásadní roli. Hra i výsledek mistrovského zápasu mužů byla bohužel jedinou kaňkou na krásném sobotním
dni, kdy zaslouženě prohráli rozdílem tří branek. Je to škoda, protože domácí vítězství by tomuto dni slušelo
a potěšilo by mnoho fanoušků, kteří přišl i svými hlasivkami podpořit domácí mužstvo.

Po zápase již hrála k tanci i poslechu hudební skupina Paradox v rekonstruovaném prostoru za školou, děti
hojně využívaly skákací hrad a k vidění byly rovněž fotografie z výstavby travnatého hřiště.

Na závěr ještě zbývá poděkovat všem, kteří se podílel i na organizace této povedené akce, i všem
přihlížejícím, kteří se oslav zúčastnil i . Uznání za skvěle připravenou travnatou plochu i celoroční údržbu hřiště patří
i Lukáši Trnkovi.
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DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů

DĚNÍ V OBCI - Knihovna

V měsíci červenci proběhla v místní knihovně revize knih, kterou prováděly pracovnice Městské knihovny
v Třebíči. Toto pracoviště nám rovněž zajišťuje i zapůjčování titulů z výměnného fondu, který v hojné míře
využíváme. Zároveň v měsíci srpnu přibylo v naší knihovně několik nových publikací. Knihovna je modernizována
přechodem na elektronický systém evidence čtenářů a rovněž i knih prostřednictvím čárových kódů.

Co to znamená pro běžného čtenáře? Nic, a vlastně mnoho. Čtenáři dříve narození nemusí mít strach
z půjčování, vše pro ně bude probíhat stejně. Ti mladší jistě uvítají, že si mohou na internetu najít informaci, zda se
kniha, o kterou mají zájem, v naší knihovně nachází, popřípadě si j i i zarezervovat z pohodlí domova. Skrze webové
stránky obce, sekce Služby – knihovna, lze vyhledávat vše potřebné. Do budoucna bude v knihovně vybudován
malý dětský koutek, přijdou-l i s dospělým čtenářem naši nejmenší, j istě bude vhodným prostorem pro jejich
zabavení. Nemusíte však čekat a do knihovny můžete přijít j iž nyní, a to každou středu od 17 do 19 hodin. Těším se
na Vás.

Petra Robotková

DĚNÍ V OBCI - Farnost

Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě srdečný pozdrav.

Začíná se nový školní rok a možná si povzdechneme, jak rychle ty prázdniny utekly. Bible v knize Kazatel
3,1-8 říká: „Všechno má určenou chvíl i a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání; čas sázet
i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas
opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas
boje i čas pokoje‟.

Častokrát máme pocit, že se nám času nedostává - a tolik bychom toho všeho ještě chtěli stihnout! Ale čas
máme vždy na to, na co si ho chceme udělat. O co nestojím, co nechci, na to si čas prostě neudělám.
Nezapomeňme však na jednu důležitou pravdu: náš život žijeme v čase a každý ho máme jinak vyměřený. Proto

Soutěž Okresní ligy mladých hasičů
Soutěže v rámci Okresní l igy mladých hasičů, která se díky takřka dvacítce sponzorů uskutečnila dne

17. září 2016 v prostranství za Pokloňkem, se zúčastnilo 35 družstev. Tým starších hasičů Rudíkova (12 až 15 let) se
umístil na 12. místě. Tým mladších (6 až 11 let) obsadil šestou příčku v pořadí. Okresní l iga byla dne 19. září
završena slavnostním vyhlášením ve Výčapech. V celkovém pořadí obsadil i mladší hasiči 8. místo, starší pak
14. příčku okresní l igy. Oběma skupinám gratulujeme k pozitivnímu postupu v celkovém pořadí oproti roku
minulému.

O pohár obce Rudíkov
Soutěž Okresní l igy mladých hasičů o den

později, v neděli 18. září 2016, vystřídalo hned
podobné klání s účastí sedmi týmů, z nichž nejvíce
zaperli la trojice – na prvním místě tým Sokolí,
na druhém Chlum, třetí se umístil hasičský sbor
z Náramče. V neděli nastoupil i tým mužů za SDH
Rudíkov. Po prvním kole útoků byl průběžně
na 3. místě, ale i přes zlepšení času o 2 sekundy
ve druhém kole útoků skončil na 6. místě. Jménem
všech týmů děkujeme sponzorům za podporu obou
závodů.

Lenka Hanáková, Irena Mejzlíková a Jiří Dvořák
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si ho važme a snažme se s ním dobře nakládat. A zvlášť v tomto Roce milosrdenství nikdy nepromarněme čas,
kdy můžeme někomu odpustit nebo odpuštění přijmout. Přeji dětem hodně síly do nového školního roku. Proto vás,
děti i rodiče, zvu každou středu od 17:00 hodin na dětskou mši svatou, abychom si Boží pomoc a co nejvíce darů
Ducha svatého vyprosil i . Přeji nám všem, ať dobře dokážeme využívat čas, který nám byl dán - a k tomu vyprošuji
Boží požehnání.

Václav Knotek, farář

LOKALITA HORKA

Vývoj vyhledávání vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (HÚ)
zaznamenal z hlediska politické taktnosti v uplynulém období několik až absurdně nečekaných změn.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek chtěl zřejmě otestovat, jak zareagují vedení obcí, když se stát začne
chovat jako diletant, a pokusil se nastínit nesystémovou cestu a porušit dohodnuté postupy.

V půli července tak na tiskové konferenci prezentoval variantu předložení návrhu vládě ČR nadále zkoumat
jen v lokalitách Kraví hora a Horka, a opustit tak původní variantu zkoumání minimálně v sedmi lokalitách.

Společně se starosty ostatních obcí naší lokality jsme se okamžitě setkali k jednání a vydali prohlášení, které
jsme také doručil i k rukám ministra Jana Mládka, premiéra Bohuslava Sobotky a členům vlády ČR. Ministr Mládek
tímto navíc spustil obrovskou vlnu negativního ohlasu pro takto navrhovaný netransparentní postup, dokonce
i z lokalit, které by byly z průzkumů tímto postupem vyřazeny. Zcela tak poškodil naši důvěru, a proto jsme
se s ostatními starosty naší lokality dohodli, že se nadále nebudeme účastnit za lokalitu Horka jednání Pracovní
skupiny Dialog o hlubinném úložišti, ukončíme veškerou komunikaci o tomto tématu a požadujeme ukončit
i samotné průzkumy. S tímto jsme přímo ministra Mládka seznámil i.

Netrvalo dlouho a ministr začal svá tvrzení upravovat. Až po společné schůzce 28. července 2016, jehož
jsme se aktivně účastnil i, potvrdil, že se nic nemění a platí původní postup ze strany státu. K zúžení lokalit tedy
nedošlo a platí původní harmonogram. Průzkum se dokončí ve všech sedmi lokalitách. Nejdůležitější garancí, která
se zdá zásadní a zazněla jak z úst ministra Mládka, tak při návštěvě Vysočiny z úst premiéra Sobotky, je skutečnost
a tvrzení, že stát nepostaví úložiště tam, kde nedostane souhlas obcí. V naší lokalitě souhlas se stavbou žádná obec
včetně Rudíkova nikdy nevydá, čímž se ocitneme mimo pole zájmu státu. Bude opravdu tak prosté? Dovolte mi
krátké zamyšlení nad pragmatickým přístupem státu. Logicky je jisté, že nesouhlasy vydají i všechny ostatní lokality
v republice. Znamená to tedy, že stát ustoupí od vyhledání a určení vhodné lokality? To nemůže z jistých důvodů
udělat. I kdyby hned zítra odstavil navždy obě jaderné elektrárny a kdyby přepracoval veškeré doposud
vyprodukované odpady od roku 1985, kdy byla spuštěna JE Dukovany, musí se o tyto odpady či o zbytky
po přepracování postarat. Zda ekonomická smysluplnost někdy v budoucnu vůbec reálnou stavbu umožní, nelze
předpovídat. V této oblasti visí nad vybudováním úložiště desítky takřka neřešitelných otazníků, neboť stát ani není
pro stavbu tak nákladného projektu dostatečně finančně zajištěn. Pokud stát některou z lokalit direktivně určí jako
vhodnou, neboť nebude mít jiného východiska, pro zastupitele lokality Horka jde o naprosto nepřijatelné překročení
demokratických hranic. Za obec Rudíkov budeme důsledně trvat na splnění sl ibu a garance ministra Mládka
a premiéra Sobotky, že stát nebude budovat úložiště v lokalitě, kde nenachází souhlas dotčených obcí. V naší
lokalitě tento souhlas rozhodně neshledá!



Závěrem přinášíme pozitivní výsledek našich snah za uplynulé období. Na základě aktivního připomínkování
zásad územního rozvoje Kraje Vysočina jsme dosáhli zrušení podmínky, kterou nám Kraj Vysočina navrhoval
zakomponovat do našich územních plánů, a to dbát při plánování zvýšené ochrany území právě v místech, kde by
mohlo úložiště vzniknout. I tento dílčí krok nese svou důležitost v dalším odmítavém postupu k budování HÚ.
K mému překvapení jsme za lokalitu Horka podali tuto podnětnou připomínku pouze obce Rudíkov a Oslavička.
Za obec Rudíkov budeme nyní na každou žádost, kterou nám stát předloží, reagovat negativním a zamítavým
stanoviskem. Stát by se měl zaměřit na lokalitu Kraví hora, kde je akceptovatelnost úložiště velká, což ostatně
zaznělo i z úst zástupců při setkání s ministrem. Zde ale bude otázkou vhodná geologie z hlediska důlní činnosti
v minulosti při těžbě uranu.

Zdeněk Souček

Nová služba v obci

V Rudíkově od září naleznete nový obchod zaměřený na drobné potřeby pro stavaře, kutily, zahrádkáře
a chovatele. V blízké budoucnosti se sortiment rozšíří o základní stavební materiály. Najdete jej v Areálu obchodu
a služeb Rudíkov – pod myčkou aut. Bližší informace o sortimentu, otevírací době a službách na www.sofimarket.cz

Český svaz chovatelů

Výstava drobného zvířectva v Budišově
Ve dnech 13. a 14. srpna 2016 uspořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů v Budišově

výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů. Výstavě vždy předchází tzv. ocenění zvířat, po němž již může následovat
jejich prodej do zájmových chovů. Oceněná zvířata soutěžila o putovní poháry městyse Budišov. Z rudíkovských
chovatelů získal pohár Ing. Jaromír Dobrovolný za druh Angora bílá. Čestné ceny v kategorii drůbeže získali Jaroslav
Toufar ml. a rovněž Ing. Jaromír Dobrovolný.

Výstava není jen záležitostí chovatelů. Návštěvníci z řad dětí vždy se zájmem pozorují vystavené druhy,
vzdělávací stránku této akce jim doplňuje i zábavná tombola.
Pořadatelé se těší z hojné návštěvnosti a tímto děkují j iž tradičním sponzorům, Norunex Rudíkov a SOFI stav, kteří
finančně výstavu opět podpořil i .

Ing. Jaromír Dobrovolný, jednatel výstavy
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Ohlédnutí za akcemi
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Již druhým rokem přálo pohodovému dni na Herádce, uspořádanému pro děti i dospělé, slunečné bezvětří,
a tak se všichni mohli pobavit či odpočinout si v příjemném přírodním prostranství. Děkujeme Sboru dobrovolných
hasičů Rudíkov, mladým členům hasičů, Fotbalovému klubu Rudíkov-Trnava, Mysliveckému sdružení Rudíkov,
členům Sokola, panu učitel i Vítu Jašovi za oblíbený aquazorbing, Veronice Karpíškové a Veronice Hájkové za skvělý
program s koňmi a mnohým obětavým jednotl ivcům za ochotu, nápady a časovou investici, která byla pro tak
bohaté odpoledne opravdu nemalá.



Významné jubileum oslavili

červen
70 let – pan Josef Kovařík

červenec
85 let – paní Zdeňka Novotná
60 let – paní Libuše Pažourková
60 let – pan Zdeněk Bernát
60 let – pan Ludvík Necid

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

Zemřelí občané

Dne 9. července 2016 zemřel ve věku 80 let pan Václav Pažourek.

srpen
75 let – Marcela Polláková

Slunné letní počasí si závěrem připomeňme několika fotografiemi okamžiku slavnostního otevření
multifunkčního areálu. Rezervace jednotl ivých ploch můžete sledovat či provádět přímo z domova na stránkách obce
v odkazu MFC HŘIŠTĚ REZERVACE.




