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Vážení spoluobčané,
v předvánočním čase se Vám dostává do rukou letošní poslední vydání Rudíkovského zpravodaje. Vychází

symbolicky v poločase práce současného složení zastupitelstva obce. Dva roky uplynuly jako voda, a tak se nabízí
ohlédnutí jak zpět, tak i nástin dnů příštích, tedy druhé poloviny našeho funkčního období. Vaši důvěru, kterou jste
v nás vložil i, bychom rádi naplnil i i nadále prací pro naši obec.

V předchozích vydáních zpravodaje jsme vždy informovali o probíhajících či dokončených projektech
a pevně věřím, že sami dokážete posoudit a zhodnotit, co vše se povedlo a na čem je naopak třeba ještě
zapracovat.

Při ohlédnutí zpět bych jen zmínil, že k výsledkům často vedla cesta nelehká, kdy bylo třeba učinit řadu
kompromisů, zvolit někdy raději řešení „horší‟ než „úplně špatné‟. Pomáhalo nám i Vaše pochopení a strpení
různých omezení, s nimiž jsme se v uplynulých dvou letech častokrát potýkali. Za to Vám patří díky. Pouze
společným úsilím a vzájemným pochopením můžeme přispět k rozvoji naší obce. Aby se nám zde žilo dobře, lépe,
veseleji. Velice oceňuji každoroční vzájemnou spolupráci spolků, která přináší radost dětem, potažmo rodinám,
při tradičním dětském odpoledni na Herádce.

V druhé polovině volebního období nás čekají projekty finančně i administrativně náročnější, pro rozvoj obce
však důležité. Stavba čističky odpadních vod, pro kterou právě probíhá výběrové řízení, dále prodej stavebních
parcel v lokalitě Nade Vsí a tamní výstavba inženýrských sítí. Pokročit kupředu v lokalitě Nade Vsí nám konečně
umožní platný územní plán obce, který po téměř šestiletém procesu připomínek a námitek schválíme a uvedeme tak
v život na letošním posledním zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2016. Závěrem roku 2016 budeme také
znát výrobce pro zcela novou hasičskou cisternu, kterou naše zásahová jednotka SDH dostane k užívání na jaře
2017. Chtěli bychom pokračovat s projekcí a výstavbou dalších úseků chodníků v pořadí, které jste určil i
v elektronické anketě na webu obce. V případě podpoření žádosti, kterou jsme k 30. l istopadu 2016 podali na Státní
fond životního prostředí, bychom rádi spustil i systém třídění odpadů „Třídím u paty domu‟, do kterého má záměr
zapojit se přes 90 domácností Rudíkova.

Dopřejte si v závěru roku zejména zvolnění pracovního tempa a mnoho pohodových chvil v kruhu Vašich
nejbližších. V závěru roku prosím pamatujte na platnou vyhlášku obce o zákazu používání dělobuchů a pyrotechniky
obecně. Malé děti a domácí mazlíčci to jistě ocení.

Vstupte do nového roku pravou nohou a v plném zdraví. Kéž se Vám v této obci žije s minimem starostí
či j iných nepříjemností…

Zdeněk Souček - starosta

Vánoční koncert žáků základní školy se uskuteční v neděli 18. prosince v 17 hodin v kostele
sv. Petra a Pavla v Rudíkově.
První posezení s harmonikou v orlovně v novém roce se bude konat v pátek 6. ledna 2017 v 19 hodin
Turnaj o přeborníka Vysočiny a Brněnska v mariáši - 1 0. kolo tohoto turnaje se uskuteční v sokolovně
dne 25. února 2017. Dále viz rubrika Mariáš.
Limonádový Joe aneb Koňská opera – ochotnické divadelní představení z Budišova (jaro 2017 - termín
bude upřesněn)

Rudíkovský
zpravodaj
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PROJEKTY

Čistička EO1000
Konec druhého kola výběrového řízení na zhotovitele nové čističky pro Rudíkov byl stanoven k datu

12. prosince 2016. V prvním kole podalo žádost o kvalifikaci celkem 21 firem. Jedna z nich byla vyloučena
pro nesoulad a nedoložení předepsaných referencí. Zůstalo tak 20 firem, které se ve druhém kole ucházejí
o zakázku, která je dle projektu v předpokládané ceně 18,7 mil ionu korun včetně DPH. Do zmíněného termínu
12. prosince 2016 měli uchazeči podat cenovou nabídku, přičemž nejnižší z nich bude nabídkou vítěznou
(samozřejmě za předpokladu správného a úplného nacenění všech položek rozpočtu projektové dokumentace).

V tuto chvíl i bylo vzneseno asi 15 doplňujících dotazů od uchazečů, které musíme společně
s projektanty zodpovědět. Předpokladem je, že do konce roku 2016 bude vybrán vítěz a samotnou stavbu
zahájíme počátkem nového roku.

Financování výstavby bude pokryto z těchto zdrojů: 13mil ionová dotace od Státního fondu životního
prostředí, 1,96 mil ionu pak příspěvek od svazku VaK a cca 1,5 mil ionu budeme žádat od Kraje Vysočina, neboť
naše čistička je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Očekáváme, že soutěž
20 firem zajistí snížení celkové ceny oproti ceně projektové, což bude mít pozitivní vliv na finanční spoluúčast
obce, a tudíž i její celkový rozpočet.

V měsíci l istopadu jsme završil i zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení na novou
hasičskou cisternu. 23. l istopadu proběhlo
vyhodnocení nabídek. Výrobci (resp. uchazeči)
mohli podávat nabídky do 23. l istopadu 2016,
respektive do 13:30 hodin tohoto dne. Včasné
podání nabídky přišlo pouze od jediné firmy, a to
THT Polička s.r.o. Po termínu, tedy pozdě, podala
nabídku také firma KOBIT, spol. s r.o. Dle
pravidel její nabídka nemohla být hodnocena ani
rozlepena, a neúspěšnému uchazeči tak byla

vrácena. V hodnocení souladu se zadávací dokumentací tedy uspěla jediná nabídka. Firma THT Polička s.r.o.
představila dle specifikace zadávací dokumentace vozidlo Tatra CAS30 815 Terrano.

Hodnoticí komise neshledala v předložené nabídce žádnou chybu, a tudíž mohlo být vydáno rozhodnutí
o vítězi. Doba do 10. prosince 2016 pak byla lhůtou pro případné odvolání uchazeče. Následně bude podepsána
smlouva, která bude garantovat výrobu a dodání nové cisterny do maximálně 180 dnů. Průzkum trhu při tvorbě
zadávací dokumentace pro výběrové řízení ukázal, že požadovaná cisterna by se mohla pohybovat v průměrné ceně
7.400.000,- Kč. Cena cisterny, která vzešla z výběrového řízení, bude rovna 7.001.786,- včetně DPH, což je
i při jediné nabídce příjemným výsledkem s ohledem na 10% spoluúčast obce. Po odečtení částky, kterou
očekáváme za prodej staré cisterny LIAZ, by se spoluúčast obce mohla reálně pohybovat kolem cca 400.000,- Kč,
což lze hodnotit jako příznivou bilanci.

Pevně věříme, že již v jarních měsících přivítáme nový přírůstek pro naši zásahovou jednotku SDH.

Chodník od sokolovny k orlovně dokončen
Na půlnoční po novém a osvětleném chodníku… Takto jednoduše a ve zkratce již dnes můžeme zhodnotit

složité procesy, které provázely od září tohoto roku výstavbu uvažovaného úseku. Na tomto projektu se projevila
nepřímá úměra „objemu komplikací‟ vůči „finančnímu objemu‟ stavby. Jinými slovy, tento projekt v relativně
příznivé finanční zátěži proi obec vygeneroval nepoměrné množství problémů. Po zahrnutí výkopů a opravení silnice
kolem obrub již naštěstí můžeme uzavřít složitou kapitolu tohoto projektu, kdy vzhledem ke komplikaci křížení op-
tických a telefonních kabelů reálně hrozilo zastavení celé stavby minimálně do konce tohoto roku. Což by ale zna-
menalo komplikaci vzhledem k poskytnuté dotaci cca 0,7 mil ionu korun a nutnosti proinvestovat ji v tomto roce.

Nová hasičská cisterna CAS30 Tatra 815 Terrano
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Vše se nakonec podařilo zvládnout a dořešit a dnes může řada občanů a dětí využívat tento „ostrůvek
bezpečného pohybu‟. Za investičně rozumnou finanční částku se podařilo realizovat i veřejné osvětlení chodníku,
které navíc řeší i nasvícení komunikace. Všichni si j istě vybavujeme, jak temný úsek to ještě před nedávnem býval.
Osazena byla kvalitní svítidla s technologií LED s odrazovými zrcátky. Spotřeba jednoho svítidla je pouhých 20 W
a v polovině času osvitu automaticky snižují svítivost na 60 %. Na svítidla poskytuje přímo výrobce desetiletou
záruku. Původní termín dokončení stavby jsme nakonec překročil i o pouhé čtyři dny. Během měsíce ledna 2017
bude kompletně dokončeno geodetické zaměření stavby a její kolaudace. Vzniknou tak nová parcelní čísla
na soukromých pozemcích, které stavba obsáhla, a následně je vykoupíme do vlastnictví obce. Majitelům pozemků,
jichž se stavba dotkla nejvíce, děkujeme za vstřícnost, kterou po dobu jejího trvání projevil i. Nechť se Vám všem
dobře a bezpečně chodí po tomto úseku. Děkujeme za pochopení při omezeních, která po dobu stavby trvala
a do značné míry ovlivňovala komfort při průjezdu obcí.

Finanční rekapitulace stavby:
Předpokládané náklady dle projektové dokumentace byly 1.500.000,- Kč.
Realizace stavby chodníku firmou SOBOS s.r.o. znamenala výdaje v hodnotě 1.168.646,- Kč.
Zemní práce a příprava pro veřejné osvětlení firmou SOBOS s.r.o. byla rovna 47.082,- Kč.
Nákup LED svítidel a pozinkovaných stožárů 122.028,- Kč.
Kabeláže a elektropříslušenství vyžádaly 16.032,- Kč.
Montáž, zapojení, revize elektrozařízení 45.000,- Kč.
Realizace přeložky sítí PVSEK od vlastníka vedení firmy CETIN a.s. cca 100.000,- Kč.
Celkem si stavba vyžádala včetně osvětlení prostředky v hodnotě 1.498.788,- Kč.

Dotace od SFDI činí 680.000,- Kč, což činí 85 % z uznatelných nákladů stavby.
Do neuznatelných nákladů, které obec platí z rozpočtu, SFDI započítává následující položky:
- rozprostření ornice a založení trávníku 4.072,- Kč
- hloubení rýh pro podezdívku oplocení 4.312,- Kč
- beton prostý – základové pásy 45.738,- Kč
- podezdívka oplocení s pletivem 150.648,- Kč
- bourání podezdívky a demontáž oplocení 20.182,- Kč
- zkouška těsnosti a montáž trub DN300 10.568,- Kč
- čištění kanalizační stoky, zabezpečení konců, kontrola kanalizace 2.219,- Kč
- bourání mostních zdí a pilířů 1.149,- Kč
- odbočka kanalizace DN300 + trubka kanalizace DN300 129.738,- Kč

Po započtení všech nákladů a odečtení dotace se obec spolupodílela na stavbě částkou 819.000,- Kč.
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Projekt Třídíme u paty domu - aktuální stav
Ke 30. l istopadu 2016 jsme podali žádost na Státní fond životního prostředí

o možnou podporu projektu „Rudíkov – třídíme u paty domu‟. Nyní budeme
vyčkávat na vyhodnocení řídicího orgánu. Pakliže bude naše projektová žádost
podpořena, 90 domácností, které projevily zájem, bude vybaveno na jaře 2017
barevnými nádobami pro třídění odpadu a jeho následný bezplatný svoz. Projektem
chceme navíc řešit i rozšíření „třídicích hnízd‟ v obci o další tři místa. Zlepšit systém
se musíme pokusit i kvůli skutečnosti, že jsme se meziročně zhoršil i v pořadí obcí
s 501 až 2000 obyvateli. Zatímco v roce 2015 jsme ze 133 obcí skončil i
na 92. místě, letos jsme skončil i na 104. místě.

Pro zlepšení je tedy nezbytné, abychom měli k třídicím místům co možná nejblíže. Někdo přímo „u paty
domu‟, jiný alespoň v rozumné docházkové vzdálenosti.

Zvýšení kvality vzdělávání v základní škole - zasíťování a obnova IT techniky
IT technika v základní škole postupem času zastarala a je nutné ji vyměnit za novou, modernější. Zároveň

je nutné řešit zasíťování učeben kvalitní strukturovanou kabeláží pro přenos dat ve školní síti. Nabízí se k tomu
využít dotační možnosti z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde je možnost čerpat 90%
dotaci na tento záměr. Z rozhodnutí zastupitelstva obce se chceme pokusit využít výzvu č. 47 - Infrastruktura
základních škol SVL, a to k projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v základní škole Ludvíka Svobody v Rudíkově‟.
Průzkum trhu ukazuje, že vybavit školu novou moderní technikou (počítače, notebooky, LCD, software, server,
gigabit strukturovaná kabeláž po celé škole, bezdrátová síť a další komponenty) obsáhnou náklady cca 2,5 mil ionu
korun. Spoluúčast obce by tak představovala cca 250 tisíc korun a škola by opět na jistou dobu získala techniku
odpovídající dnešním nárokům.

Podání žádosti řídicímu orgánu k hodnocení se uskuteční v jarních měsících roku 2017.

Územní plán obce a lokalita Nade Vsí
V závěru roku se vypořádáme i s poměrně vleklým

projektem územního plánu obce. Dne 21. l istopadu 2016
se na obecním úřadě uskutečnilo poslední kolo veřejného
projednání připomínek a námitek. S potěšením můžeme oznámit,
že ani v zákonné lhůtě 7 dnů po tomto projednání již nepřišly
žádné připomínky a námitky. 30. Prosince 2016 tedy na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dojde ke schválení a vydání nového
platného územního plánu obce Rudíkov. Téměř šestiletá anabáze
tímto končí a rozváže nám ruce k dalšímu rozvoji obce, zejména
v nové lokalitě Nade Vsí. Konkrétně nám platný územní plán
umožní rozparcelování na 32 stavebních pozemků, jejich prodej
a vyřízení územního a stavebního povolení pro budování
inženýrských sítí. Vizí pro rok 2017 bude schválení podmínek
prodeje stavebních parcel, prodej konkrétním zájemcům a pří-

prava na zahájení výstavby sítí. Předběžný zájem o stavební parcely je poměrně značný a pouze na čtyři v tuto chvíl i
nemáme potencionálního zájemce.

Nová aplikace pro Vaše chytré telefony
„Česká obec‟ - pod tímto názvem si do svých telefonů můžete zdarma

stáhnout a využívat aplikaci jak pro systém Android, tak pro Apple iOS. Po instalaci
aplikace stačí vyhledat „Rudíkov‟ a přidat si jej do sledování. Budete tak informováni
moderně, jednoduše, okamžitě, aniž byste museli pravidelně navštěvovat internetové
stránky obce, e-mailovou schránku nebo čekat, než vyjde zpravodaj. V současné
chvíl i je k odběru informací touto mobilní aplikací přihlášeno 81 uživatelů. SMS servis
dnes funguje pro 203 uživatelů.
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Ohňostroje a dělobuchy aneb Nejde to bez!?
S blížícím se koncem roku a oslavami Nového roku bychom chtěli upozornit, že v obci máme platnou obecně

závaznou vyhlášku č. 3/2015 o regulaci používání zábavní pyrotechniky.
Žádáme Vás tímto o ohleduplnost zejména vůči malým dětem. Zkusme společně tento nešvar zcela vytěsnit

z naší obce. Neradi bychom museli znova řešit porušování vyhlášky, jako tomu bylo dne 18. l istopadu 2016.
Na Pokloňku, kde jsme byli nuceni vzhledem k porušení vyhlášky a pro zjednání pořádku přivolat hlídku Policie ČR,
která nevítanou show ukončila a výtečníkům připomněla vyhlášku blokovou pokutou do maximální výše 5.000,- Kč.

HOSPODAŘENÍ OBCE RUDÍKOV V ROCE 201 6

Vývoj výběru daní v roce 2016 bude shodný s jeho plánem. Příjmy z daní byly v plánu vyčísleny ve výši
8,3 mil. Kč, stav k 30. l istopadu 2016 je 8,2 mil. Kč (do konce roku 2016 očekáváme zbývající příjmy z daní).

Přestože se nám dva důležité projekty (ČOV a nákup nové hasičské cisterny) přesouvají do následujícího
roku, podařilo se realizovat několik dalších: realizace chodníku od sokolovny k orlovně, dále pak výstavba chodníku
v lokalitě Šumava, rozsáhlé opravy místních komunikací, výstavba víceúčelové plochy pro děti na návsi,
rekonstrukce podlahy v tělocvičně základní školy. Díky KSUS (se spoluúčastí obce) vznikla nová silnice
od Kratochvílů, kolem zemědělského družstva až po výjezd na hlavní komunikaci směr Třebíč. Zahájil i jsme novou
výsadbu a obnovu zeleně v obci a snížil i poplatky za svoz komunálního odpadu. Důležité je, že i přes tyto nemalé
investice se obci daří šetřit peníze pro projekty v následujících obdobích.
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DĚNÍ V OBCI - Škola

Spoluúčast obce v % na projektech v roce 2016

Plán rozpočtu v roce 2016 byl stanoven ve výši 12 259 682,- Kč, skutečný stav ke dni 30. l istopadu 2016
je 12 544 593,- Kč. Skutečný stav zhodnotíme na začátku příštího roku na prvním zastupitelstvu. I přes investice se
obci daří šetřit. Aktuální stav obecního účtu k 30. l istopadu 2016 je 3 925 216,- Kč. Tyto prostředky využijeme
v roce 2017 na spoluúčast stavby ČOV a další projekty pro rozvoj obce.

VÝLET DO BRNA
Jak se již stalo tradicí, tak i v letošním školním roce žáci druhého stupně vyrazil i na exkurzi do Brna. V pátek

21. října odložil i učebnice a ráno nastoupil i do autobusu, který směřoval do jihomoravské metropole. V ní se první
zastávkou stal hrad Špilberk, ve kterém žáci navštívil i tamější kasematy vybudované v roce 1742 v rámci závěrečné
přestavby hradu na barokní pevnost. Během hodinové komentované prohlídky byli seznámeni se všemi taji
špilberského podzemí a mimo jiné se dozvěděli i to, že nejznámějším vězněm na Špilberku byl pověstný loupežník
Václav Babinský. Ze Špilberka se přesunuli do nám již známého divadla pro děti a mládež – divadla Polárka, kde
měli možnost zhlédnout humorně zpracované představení na motivy románu Daniela Defoa „Robinson Crusoe‟.
Příběh byl plný exotiky, dobrodružství a humoru, v divadle příjemná atmosféra, to vše přispělo k tomu, že se
představení žákům velmi líbilo.

Lenka Pužová
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POZNÁVEJME ZVÍŘATA
Výchovný a vzdělávací program Poznávejme zvířata již

neodmyslitelně patří mezi pořady, které připravujeme pro naše žáky.
Hlavním lektorem je pan Miroslav Hořák ze stanice Ikaros
z Křemešníku. Každý rok přijede se zajímavým programem a různými
zvířecími mazlíčky. Letošní vystoupení bylo zaměřeno na zvířata
s nějakým NEJ… Nejmenší, nejdelší, nejbarevnější… Celé dvě hodiny
byly nejen zajímavé, ale i velmi poučné a zábavné. Již nyní se žáci
školy těší na 9. října 2017, kdy budeme zase společně s panem
Hořákem poznávat další zvířata.

Jiří Procházka

PŘEDNÁŠKY K VÝROČÍ NAROZENÍ LUDVÍKA SVOBODY
V pátek 25. l istopadu se žáci druhého stupně zúčastnil i

tematických přednášek symbolicky věnovaných 121. výročí
narození armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka
Svobody, jehož jméno v názvu nese i naše škola.

Úvodního slova se ujal ředitel základní školy Martin Suk,
který přivítal všechny přítomné a žákům představil čestné hosty,
mezi nimiž nechyběla ani dcera prezidenta L. Svobody prof. Zoe
Klusáková-Svobodová s dcerou Luďou a vnukem, zástupci
policie, armády, regionálních deníků a okolních obcí.

Ředitel školy v krátkosti přiblížil historii školy a také objasnil vznik jejího názvu. Poté se hlavního slova ujal
mjr. PhDr. Stanislav Balík z Univerzity obrany Brno. Ten hned v úvodu své přednášky, která byla rozdělena na tři
hlavní části, sděli l , že dle jeho názoru se Ludvík Svoboda řadí k nejvýznamnějším prezidentům naší vlasti (spolu
s prezidentem Osvoboditelem T. G. Masarykem) a také objasnil důvody, jež ho vedly ke studiu jeho osobnosti.

V první části, nazvané Ludvík Svoboda – legionář a velitel, se žáci dozvěděli podrobné informace o životě
Ludvíka Svobody. Stanislav Balík také dětem vysvětl i l vznik československých legií za 1. světové války, kterých byl
L. Svoboda členem od roku 1916, připomněl nejslavnější bitvy legionářů (u Zborova, u Bachmače) i obsazení
transsibiřské magistrály. Všech těchto vojenských operací se zúčastnil jako jeden z nejaktivnějších i Ludvík Svoboda,
což víme z jeho četných osobních dopisů. Poté Stanislav Balík žákům přiblížil průběh jeho života po válce (působení
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v armádní posádce v Kroměříži, na Podkarpatské Rusi, v Hranicích na Moravě), odkryl pozadí Mnichovské dohody
i její dopad na tehdejší republiku a vznik odbojové organizace Obrana národa. Hovořil také o formování vojenské
posádky pod velením tehdejšího podplukovníka Ludvíka Svobody na území SSSR po vypuknutí 2. světové války
a postupném osvobozování naší vlasti od německých okupantů. Přiblížil dětem Svobodův život po 2. světové válce –
jmenování do funkce ministra národní obrany v Košické vládě i jeho odvolání, odchod do politického ústraní i návrat
do rodného Hroznatína, kde byl vřele přijat svými spoluobčany. Přednášku zakončil událostmi roku 1968,
jmenováním do funkce prezidenta Československé social istické republiky a vyjednáváním podmínek pro další
budoucnost republiky po invazi vojsk Varšavské smlouvy.

Druhá část přednášky, Ludvík Svoboda – československý de Gaulle, byla zaměřena na osobnost
francouzského prezidenta Charlese de Gaulla. Stanislav Balík žákům nejen představil tuto významnou osobnost a její
život, ale také upozornil na četné shodné momenty se životem L. Svobody, zvláště vyzdvihl silnou tradici
vlastenectví.

V poslední části přednášky, nazvané Islámský stát – největší hrozba Evropy, dětem přiblížil vznik války
v Iráku, její průběh i dopady na současný svět a rozmach islámského náboženství.

Přednáška rozšířila dětem základní školy i hostům pohled na důležité momenty našich dějin, jakož i událostí
ryze současných.

Lenka Pužová

TRADIČNÍ ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Advent je čas radostného očekávání Vánoc, pečení cukroví, doba

rozjímání a zklidnění… První adventní neděle patří j iž několik let setkání rodičů,
dětí a učitelů ve vestibulu školy, kde se všichni mohou kreativně realizovat
a vyrobit si nejen adventní věnec, ale i další vánoční ozdoby. Své umění
při výrobě vánočních dekorací zkoušely především děti. Za vydatné pomoci rodičů
a odborného dohledu učitelů vytvářely adventní věnce a jiné ozdoby ke zkrášlení
svým domovů. Každý přece chce přivítat nejhezčí svátky v roce co nejdůstojněji
a s plnou parádou… Rozzářené oči dětí s vlastnoručně zhotovenými dekoracemi
na rukou hovořily za vše.

Pěkná a v příjemné atmosféře prožitá akce byla počátkem kouzelného
předvánočního období, které ještě znásobilo před budovou školy tradiční
rozsvěcení vánočního stromu doprovázené melodiemi našich žáků za pomoci
kytar a fléten a drobným pohoštěním ve formě koláčků připravených kuchařkami

školní jídelny. Kouzelné melodie vánočních písní a koled si můžete společně s námi vychutnat i 18. prosince
na vánočním koncertě v kostele svatého Petra a Pavla v Rudíkově anebo 22. prosince přímo u nás ve škole
na tradičním celoškolním zpívání koled.

Martin Suk

ŠKOLOU CHODIL MIKULÁŠ
V pondělí 5. prosince naši školu opět po roce navštívil i Mikuláš, andělé a čerti. Prostory školy se naplnily čertovskou
cháskou, která čítala jedenáct členů. Práce ve třídách šla samozřejmě stranou, všichni napjatě očekávali, kdo bude
tím největším zlobivcem. Mikuláš se v každé třídě za pomoci čertů a andělů vyptal na chování dětí,
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DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

poslechl si připravené básničky a písničky a po jeho svolení andělé obdarovali děti balíčkem sladkostí, na které jim
přispěl spolupracující spolek Pomoc škole. Celý průvod se poté vydal do školní jídelny a mateřské školy.
Všechny děti slíbily, že se ve svém chování polepší. Uvidíme za rok…

Martin Suk

ŠKOLNÍ AKCE V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU

PROSINEC 2016
8. 12. Vystoupení kouzelníka (1. stupeň)

13. 12. Zájezd na balet Louskáček (Národní divadlo Brno, 4. – 8. ročník)
16. 12. Vzpoura úrazům (preventivní program, 1. a 2. stupeň)
18. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Rudíkově
22. 12. Vánoční zpívání koled ve vestibulu školy
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

LEDEN 2017
9. 1. Rodičovské schůzky (15.30 – 17.30 hod.)
22. – 28. 1. Lyžařský výcvikový kurz (7. ročník)
31. 1. Pololetní vysvědčení

ÚNOR 2017
3. 2. Pololetní prázdniny
8. 2. Zahájení výuky plavání (3. , 4. ročník)
8. 2. Promítání filmu Nicholas Winton ve Velkém Meziříčí (8. , 9. ročník)
20. – 26. 2. Jarní prázdniny

4. 3. 2017 25. školní ples (sokolovna + hostinec U Kostela, hraje skupina Víkend z Hostěradic)

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

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci,
v dnešní uspěchané době, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale

krásným pozastavením jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné
problémy.

Přejeme Vám všem v tomto předvánočním období klid a duševní pohodu, přejeme Vám také, abyste Vánoce
prožil i se svými blízkými a setkali se s mnoha dobrými l idmi, všem školákům přejeme, aby brali Vánoce ve spojení
s prázdninami a zimními radovánkami jako dárek za školní „trápení‟. S blížícím se koncem roku přichází pro všechny
období hodnocení úspěchů, a jak už to bývá, někdy i neúspěchů. Jedno je však pro všechny společné… Každý si
přeje, aby ten nový rok byl v něčem (třeba v osobním nebo pracovním životě, aby bylo pevnější zdraví apod.) lepší
než stávající rok.

Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu, prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou
a pokojem.

S přáním krásných a klidných svátků vánočních a úspěšného vstupu do nového roku 2017.

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

Děti se od začátku školního roku zúčastnily kromě bohatého programu vlastních tříd i několika oblíbených
akcí – zhlédly tři loutkové pohádky, navštívilo nás dětské 3D kino s námětem vodní říše, neopomenuli jsme ani
velkomeziříčskou knihovnu, děti měly možnost přivést si do MŠ tatínky na společný odpolední program, maminky
pak na tvoření s vánoční tematikou, zúčastnily se pořadu o zvířatech a speciálního programu o tom, jak se správně
starat o pejsky. S cvičeným psem si zahrály i fotbal…
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Před Vánoci jako tradičně přišly děti do Čertí školky, užily si rozdávání mikulášská nadílky, ani letos
nezapomínáme na zdobení stromečku pro zvířátka v lese, vánoční tradice s nadílkou pod stromečkem a zpívání
na mramoru. V době vánočních prázdnin bude provoz uzavřen.

V průběhu podzimních měsíců se podařilo inovovat některé prvky ve stravovacích službách pro děti MŠ Rudíkov.

• Od října do května školního roku 2016/2017 se starší děti MŠ v odpoledních hodinách mohou věnovat
speciálním činnostem – hře na flétnu, nápravě výslovnosti hlásek, rozvoji grafomotorických dovedností,
výtvarnému tvoření, dramatice.
• Besídka pro rodiče a veřejnost se letošní školní rok uskuteční na přání rodičů až v jarních měsících v sokolovně.
• Dětský karneval pro veřejnost se v roce 2017 uskuteční v neděli 5. února ve 14 hodin s moderátorem Milanem
Řezníčkem v místní sokolovně. Bližší informace budou od ledna na webových stránkách.
• Od února budou mít děti ze dvou tříd předplaveckou výuku deseti lekcí v plaveckém areálu Laguna v Třebíči.
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DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol

• Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rudíkov pro školní rok 2017 – 2018 je plánován na 4. května 2017
v odpoledních hodinách ve třídě Včeliček. Posun termínu zápisu dětí do MŠ na 1. polovinu května vyplývá ze změn
v legislativě.
• Zápis do 1. třídy ZŠ je plánován na měsíc duben. Rodiče, kteří se budou chtít u učitelek MŠ informovat o školní
zralosti svého dítěte, nechť tak učiní nejlépe v lednu 2017. Pokud by chtěli žádat pro své dítě odklad školní
docházky, budou potřebovat doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a je nutné jej přinést
k zápisu do 1. třídy. Objednací lhůta v PPP bývá až tříměsíční.

Pohodu v rodinách, zdraví, štěstí a hodně radosti v novém roce 2017 přeje
Jaroslava Kafková a zaměstnanci MŠ Rudíkov

TJ Sokol Rudíkov i v roce 2016 otevřela několik možností plnohodnotného trávení volného času: cvičení
pro ženy, kroužek pro děti, florbal pro žáky naší školy a klub maminek s dětmi.

Kroužek dětí
Oddíl dětí byl rozdělen na dvě skupiny tak, aby se aktivity lépe přizpůsobily věku dětí, které chodí hrát

různé hry do přírody nebo tělocvičny, prostor je věnován i rukodělnou činnosti. Mladší děti vede Jaroslava Šulová
a Naďa Kafková, starší Dana Šajbidorová společně s Petrou Trnkovou.

O aktivity je z řad dětí velký zájem a společně s nimi máme radost, že se daří podpořit smysluplný program
jejich volného času. V průběhu roku se děti mohly zúčastnit olympiády ve stolních hrách, šipkované v přírodě,
tvoření pro maminky, cyklovýletu za konikleci do Trnavy či divadelního představení „Tak kterou princi?“ v rámci
Krajské přehlídky sokolských ochotnických divadel v Dalešicích. Děti si nejen hrají, ale také pomáhají. V dubnu
provedly pod vedením vedoucích jarní údržbu sokolského hřiště. Před prázdninami strávily společný večer
u táborového ohně s hraním rozličných her a dalším večerním programem.

Klub maminek s dětmi
Nejmenší děti navštěvují klub každé páteční

odpoledne společně se svými maminkami, který vede
Marie Kosielská. Děti hrají ve školní tělocvičně
jednoduché hry, tancují, zpívají a učí se říkanky.

V průběhu roku podnikly se svými maminkami
výlet do Třebíče na vzdělávací program „Povídání
o včeličkách“. Den dětí jim vedoucí zpestřila hledáním
pokladu.

Cvičení pro ženy
Samotné maminky, ale nejen ony, si pak bez dětí

mohou každé pondělí zacvičit komplexní sestavu pro celé
tělo pod vedením Evy Kružíkové.

Florbal
Sokolský florbalový tým v roce 2016 trénoval

v rámci kroužku, který je organizován ve škole. Předešlý
tým se umístil na stříbrné příčce Župní florbalové ligy.
Úspěšný tým byl odměněn finanční podporou akce
zdolání říční trasy Vyšší Brod – Zlatá koruna.

Další akce
Mimo pravidelné aktivity pořádá TJ Sokol

Rudíkov také mimořádné akce. Mezi ně již tradičně patří
Pochod krajem Ludvíka Svobody pořádaný k výročí
narození tohoto významného hroznatínského rodáka,
který má velkou zásluhu na postavení Základní školy
v Rudíkově, jež nese i jeho jméno. Letos se, k příležitosti
121. výročí narození bývalého prezidenta, členové
Sokola na pochod do Hroznatína také vypravil i.

Pro rudíkovské děti byla v prosinci uspořádána Předmikulášská show, kde si mohly děti zatančit, zahrát
si a vydovádět se s čertíky a andílky. Děti si užily i kostýmy a v závěru této show Mikuláš rozdal dětem dobroty.
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Sokolovna a sokolské hřiště
V průběhu roku probíhala drobná údržba na hřišti, a to například nátěry dětských herních prvků

a v sokolovně pak výměna druhého stropního nosného trámu a stropních dveří nad jevištěm z důvodu poškození
od červotoče. Vzhledem k tomu, že místní organizace Sokola ani vrcholové orgány Sokola nemají dostatek
finančních prostředků na rekonstrukci sokolovny, kterou již tento objekt vyžaduje, jednali členové výboru TJ Sokol
Rudíkov s vedením obce Rudíkov o převedení sokolovny a hřiště do majetku obce.

V současné době probíhá jednání se Sokolskou župou plk. Švece a Českou obcí sokolskou o bezúplatném
převodu sokolovny a hřiště do majetku obce Rudíkov na dobu 15 let s tím, že obec Rudíkov v sokolovně provede
zateplení (výměna oken a dveří) a postupně další nutné rekonstrukce. Na hřišti bude provedeno oplocení poslední
strany včetně postavení nového tarasu, který již není bezpečný. Po patnácti letech si buď obec Rudíkov majetek
koupí za odhadní cenu podle znaleckého posudku provedeného v současné době, nebo převede majetek zpět TJ
Sokol, pokud v této době bude existovat její činnost.
Reportáže a fotografie z akcí najdete na www.sokolrudikov.webnode.cz
Krásné vánoční svátky a mnoho krásných dnů v novém roce Vám přejí členové TJ Sokol Rudíkov.

Ing. Bohuslava Zlevorová, starostka TJ Sokol
Mgr. Eva Kružíková, místostarostka TJ Sokol

Nižší soutěž našim fotbalistům prospívá. Po podzimní části, která skýtala jedenáct soutěžních kol, se umístil i
těsně pod nejvyšší příčkou se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Pyšel a náskokem tří bodů před třetí Valčí. Nutno
podotknout, že se nebývale daří, co se týče skóre, protože Rudíkov je na prvním místě v počtu vstřelených branek.
Je škoda, že góly nepřišly v důležitých zápasech právě s celky z horní poloviny tabulky, výsledková listina by byla
o něco radostnější. Cíle na jarní část sezony trenér Trnka zatím blíže nespecifikoval a dle jeho slov je důležitější
stabil izace kádru a nalezení optimální sestavy než případný atak prvního místa ve skupině.

Dalším rudíkovským týmem bojujícím v okresních fotbalových soutěžích jsou kluci ze starší přípravky. Ti, jak
už to tak v těchto kategoriích bývá, střídali dobré výkony s těmi méně dobrými a zakusil i několikrát jak výhru, tak
i hořkost porážky. Co je však důležitější, na klucích je vidět, že se fotbalově posouvají dále. Starší a zkušenější
kolegové, kteří tuto soutěž hráli j iž minulý rok, táhnou tým a ti mladší je skvěle doplňují a postupně sbírají cenné
zkušenosti. Naše nejmladší čeká stejně jako minulou sezonu na přelomu ledna a února zimní halová liga
pod záštitou OFS Třebíč. Její základní část se odehraje v neděli 29. ledna v hale v Třebíči a dle umístění si pak kluci
zahrají buď v Okříškách, Želetavě nebo opět Třebíči o týden později.

Již druhým rokem mohou nejmenší kluci a holky navštěvovat fotbalovou školičku. Tyto mladé naděje zatím
žádnou organizovanou soutěž nehrají, ale nejdůležitější pro ně je, že jsou v kolektivu, učí se spolupracovat
a vzájemně si při týmových hrách pomoci. Velkým úspěchem a motivací do další práce je fakt, že z počátečních šesti
dětí, které tréninky začaly navštěvovat loni na podzim, jsme letošní podzimní část končil i s více než dvaceti malými
fotbalisty a fotbalistkami .

Závěrem bych jménem FK Rudíkov rád popřál všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků,
větším fotbalistům zasloužený odpočinek po sezoně a co nejméně nabraných kilogramů z vánočního cukroví. Těm
nejmenším bohatou nadílku pod stromečkem.

Za FK Rudíkov Vladimír Šula ml.

DĚNÍ V OBCI - Mariáš

Turnaj o přeborníka Vysočiny a Brněnska v mariáši - 10. kolo tohoto turnaje se uskuteční v sokolovně dne
25. února 2017. Zápisy do prezenční l istiny potrvají od 8.30 do 9 hodin. Bohaté občerstvení zajištěno. Hlavní cenou
bude opět notebook, dále pak motorová pila a další hodnotné ceny. K účasti zvou pořadatelé z Klubu mariáše
Rudíkov.

Ing. Jaromír Dobrovolný

Všem členům Sokola, kteří vedou zdarma všechny pravidelné aktivity, patří velké poděkování.
Za zmínku také stojí, že na valné hromadě Sokolské župy plk. Švece obdržela starostka TJ Sokol Bohuslava

Zlevorová medail i České obce sokolské jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí.



DĚNÍ V OBCI - Florbal
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

V polovině září se naši florbalisté zúčastnil i mezinárodního turnaje na Slovensku, oblíbeného STUPAVA CUP.
Přihlásil i jsme dva týmy – B03 (ročník 2003 a mladší) a B00 (ročník 2000 a mladší). Oba týmy si vedly ve skupinách
velice dobře a kromě jedné remízy všechny zápasy vyhrály. Skvělé výsledky pokračovaly i nadále a oba naše týmy
se probojovaly až do finále. Nejdříve hrála finále starší kategorie B00, v něm bohužel kluci podlehli republikovým
mistrům ze Slovenska – Snipers Bratislava 1:6. Prohra však
nevedla ke ztrátě pozitivní nálady a halou se neslo „…tak jsme
druzí, no a cóóó‟.

Druhý den hrála finále kategorie B03 proti polským
hráčkám, které byly o dva roky starší než naši hráči. Utkání bylo
napínavé až do samého závěru, naši kluci vyhráli 3:2, a brali tak
zlato.

V současné době je sezona v plném proudu ve všech
kategoriích a všichni hráči se pravidelně zúčastňují tréninků
i zápasů. Jsme velice rádi, že někteří starší hráči vedou tréninky

v Rudíkově a předávají své zkušenosti začínajícím hráčům. Zájemců o florbal chodí kolem patnácti a jedná se
především o žáky 1. až 3. třídy základní školy. Přejeme jim hodně úspěchů a radosti ze hry.

Jiří Kotačka

Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě v předvánočním čase milý pozdrav.
Když se ptám dětí, na co se nejvíc těší o Vánocích, odpovídají,

že na dárky. Nedávno jsem se zeptal někoho staršího, a ten mi odpověděl,
že není na co se těšit. Dva pohledy na Vánoce. Jak to tedy vlastně je? Odpověď
je jednoduchá. Vánoce jsou důvodem k těšení pro všechny, kteří pochopil i jejich
pravý smysl. Jsou to totiž svátky největšího obdarování, jaké jsme my, l idé, mohli
dostat. Bůh se pro nás stal člověkem a narodil se skrze člověka v Betlémě.

Když se díváme na naše betlémy, vidíme, že k jesličkám pospíchají děti
i dospělí, mladí i staří, obyčejní i ti urození l idé. Úžasná Boží Láska, přicházející
skrze narozeného Ježíška, se sklání ke každému lidskému srdci, které je ochotné
ji přijmout. Záleží jenom na nás, jak se zachováme. Můžeme se těšit pouze na to
hmotné, co samozřejmě k Vánocům patří, ale po Vánocích rychle přejde a nám
zbude jen úleva, že už je ten shon za námi. Ale mohu se také těšit z vědomí,
že Boží Láska přišla na svět i kvůli mně a já se jí mohu nechat stále obdarovávat.
Stačí málo, jen otevřít srdce. Udělejme to! Bůh každého z nás miluje - a jeho
Láska je nekonečná a bez podmínek.

Přeji Vám požehnané svátky vánoční a také hodně zdraví a Božího požehnání do nového roku 2017.
Václav Knotek, farář
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E-Kapka



Ohlédnutí za akcemi

Podzimní tvoření s dýněmi (22. října 2016)

Advent v kostele

Mikuláš v kostele

Tradiční rozsvícení vánočního stromu u základní školy
(27. l istopadu 2016)
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Významné jubileum oslavili

l istopad

90 let – paní Emíl ie Havlíčková

70 let – paní Libuše Sklenářová

70 let – pan Otta Chromý

70 let – pan Bohuslav Večeřa

60 let – pan Josef Havlíček

prosinec

65 let – paní Eva Mejzlíková 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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Zemřelí občané

Dne 13. l istopadu 2016 zemřela ve věku 90 let paní Olga Maštalířová.

Narození občánci

říjen
Pavlína Číhalová

listopad
Ema Kupková

Mikulášská nadílka (5. prosince 2016)

Koncert dechové kapely Kozlaňáci (16. října 2016)

Přednášky v orlovně k příležitosti 1 21 . výročí narození

Ludvíka Svobody (25. l istopadu 201 6)

• "Ludvík Svoboda - legionář a velitel"

• "Ludvík Svoboda - československý de Gaulle"

• "Islámský stát - největší hrozba Evropy"

Přednášky mjr. PhDr. Stanislava Balíka z Univerzity

obrany Brno a plk. Ing. Jana Ňachaje naleznete v plném

znění na webových stránkách obce:

http: //www.rudikov.cz/news/pripomenuti-oslav-1 21 -vyroci-

narozeni-prezidenta-ludvika-svobody/




