
1 . ČTVRTLETÍ / JARO 201 7

Vážení spoluobčané,
končící zimu po letech konečně označujeme jako „tu pravou‟. Pevně věříme, že jste měli díky některým

příležitostem v naší obci blíže právě ke sportu, potažmo k aktivnímu odpočinku. Touto příležitostí mohl být například
nápad místostarosty obce Jiřího Kotačky uspořádat 1. ročník Rudíkovského biatlonu, který podpořilo několik dalších
sportovců a nadšenců. Tímto dodatečně děkuji všem organizátorům za jejich čas, který obětovali uspořádání této
akce, jež zaznamenala nečekaný ohlas. Jeden z účastníků dokonce zdarma vytvořil webové stránky věnované
Rudíkovskému biatlonu. Pevně věřím, že zde za několik let nalezneme řadu stejně podařených ročníků, jako byl ten
první. Webové stránky naleznete na adrese www.biatlon.rudikov.cz, děkuji tímto panu Jakubu Belkovi za energii,
kterou vytvoření stránek věnoval.

Doufáme, že jste si „to své‟ našli i v nabídce kulturních akcí. Rovněž děkuji organizátorkám za investici času
a chuti malým i dospělým občanům obce zpestřit a zpříjemnit náš volný čas. Připravované akce vizte níže na této
stránce. O projektech obce, u nichž čekáme v nadcházejícím období na vyhodnocení a schválení případné podpory
dotačních autorit, naleznete podrobněji jako obvykle v sekci Projekty.

V loňském roce se nám osvědčil úklid místních komunikací po zimní údržbě zametacím vozem formou
externí služby. Vzhledem k příznivé ceně této služby jsme vyhodnotil i, že koupě jakéhokoli zametacího zařízení
nemá ekonomický smysl. Letošní úklid provedla firma AVE. Službu nabídla levněji než Krajská správa údržby silnic.
Firma AVE se také osvědčila z hlediska časové pružnosti. Krajskou silnici obcí bude uklízet její majitel, tedy Krajská
správa silnic. Nicméně její pravidla stanovují režim zimní údržby až do 31. března. Teprve po tomto termínu auta
přezbrojí na zametací vozy a krajské komunikace vyčistí.

Za všechny zastupitele obce Vám přeji hezké Velikonoce, ať si užijeme „to pravé‟ roční období i v jeho
nadcházející proměně.

Zdeněk Souček - starosta

PLÁNOVANÉ AKCE:
• Obec Rudíkov Vás zve na Jarní prodejní výstavu s tvořivými dílničkami, která se uskuteční v neděli
2. dubna 2017 od 14 hodin v místní sokolovně, dále viz leták.

• V jarních měsících tradičně připravujeme Sraz občanů důchodového věku, přijměte srdečné pozvání dne
29. dubna 2017 v 16 hodin v sokolovně.

• Martin Žák a Miloň Čepelka uvedou dne 16. září 2017 v 19 hodin v rudíkovské sokolovně divadelní představení
Jak vypřáhnout mezka.
Písničky pro potěšení,

drobné příběhy pro zasmání i k rozjímání,

myšlenky zapomenuté tak dávno,

že nám dnes připadají zcela nové,

prastaré moudro

orámované dětinsky prostou hravostí…

To všechno je součástí našeho návodu,

jak se vypořádat s oním každodenním úkonem,

který s takovou samozřejmostí ovládali naši předkové;

od nepaměti.

A že se ve splašené době nedá vypřáhnout?

Tolikrát opakovaný omyl,

domněnka, kterou sami sebe ochuzujeme o životodárnou radost!

Více také naleznete na webových stránkách http: //www.jakvyprahnoutmezka.martinzak.cz

Rudíkovský
zpravodaj
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Připomínáme všem malým i dospělým zahrád-
kářům, aby nezapomněli při jarních setbě na dýňová
semínka. Plody budou opět potřebné při podzimním
tvoření s dýněmi.

Upozornění
Prosíme majitele psů, aby dbali na čistotu

životního prostředí při venčení a nezanechávali psí

exkrementy bez odklizení. Upozorňujeme

i na hygienické hledisko s ohledem na malé děti,

které se častěj i dotýkají trávy apod. Rovněž

prosíme, abychom zamezil i volnému pobíhání psů

v naší obci. Reagujeme tak na množící se stížnosti .

Rozpočet obce Rudíkov na rok 2017
Základní rozpočet obce Rudíkov je schvalován bez finančních prostředků získaných prostřednictvím dotací.

I letos máme v plánu dotace čerpat, a zvýšit tak objem investic do rozvoje naší obce. Celkově by tak včetně
prozatím potvrzených dotací mělo do našeho rozpočtu „přitéci‟ kolem 36 mil. Kč - viz graf níže.



3



4



5

PROJEKTY

V průběhu února byl sestaven projekt a průvodní
žádost k dotaci ve výši 70 % na opravu a renovaci více než
dvaceti pamětních křížů, které se nacházejí v našem
katastru. O některé se majitelé či rodiny bývalých majitelů
vzorně starají, j iné chátrají z různých důvodů. Ať již je jejich
osud a stav jakýkoliv, není rozhodně lhostejný některým
všímavým spoluobčanům. Z iniciativy Vlasty Cahové
a za pomoci zastupitelky Pavly Sklenářové a dalších
dobrovolníků vznikl v krátkém čase ucelený přehled,
který zmapoval skutečný stav pamětních křížů. Společně
jsme pak vytipovali deset křížů a do projektu určil i prioritu
jejich opravy a renovace. Pokud nám Ministerstvo
zemědělství žádost schválí, pamětní kříže budou
zrenovovány. Rozpočet na tuto akci je cca 424.000,- Kč
a výše dotace by mohla být ve výši až 297.342,- Kč. Podíl
obce by tak činil pro počet deseti křížů 127.432,- Kč.
Výsledek hodnoticí komise tohoto projektu budeme znát
nejdříve za dva měsíce. Zvýhodněny jsou menší obce

do 500 obyvatel, které získávají větší bodové ohodnocení. V případě neúspěchu budeme hledat varianty,
jak tyto sakrální památky zachovat v důstojném stavu, a znovu tak jejich historii připomenout současníkům.
Na fotografiích přinášíme vytipované kříže, kterých se projekt týká. V případě realizace projektu budou pomníky
restaurovány složitými postupy (čištění jehličkováním, čištění stlačeným vzduchem či chemickým vymytím exhalátů,
bělení, doplnění chybějících kamenných částí, konzervace, hydrofobizace, oprava písma, vyrovnání základů kříže,
nové usazení, vyrovnání či úprava jeho okolí).

Pamětní kříže a jejich případná renovace

Současný stav pomníku č. 1 (nachází se vých. od zastavěné části obce) Současný stav pomníku č. 2 před místním kostelem

Současný stav pomníku č. 3 (nachází se sev. od zastavěné části obce) Současný stav pomníku č. 4 (nachází v j ižní zastavěné části obce)
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Čistička odpadních vod
Od vydání posledního zpravodaje projekt nové čističky

odpadních vod postoupil o několik dílčích kroků dále.
Od 9. února máme podepsanou smlouvu o dílo s vítěznou
společností VHST s.r.o. + 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Vítězná firma podala nejnižší cenovou nabídku 14.836.108,90 Kč
bez DPH, a to při splnění kvalifikačních předpokladů, které
museli uchazeči prokazovat v prvním kole výběrového řízení.
Naopak nejvyšší nabídka byla za 17.542.279,40 Kč bez DPH.

Současný stav pomníku č. 5 (nachází se v severozáp.zastavěné části obce)

Souč. stav pomníku č. 6 (nachází se severozáp. od zastavěné části obce)

Souč. stav pomníku č. 7 (nachází se jihových. od zastavěné části obce) Současný stav pomníku č. 8 (nachází se jižně od zastavěné části obce)

Souč. stav pomníku č. 9 (nachází se jižně od zast. části obce cca 1 km) Souč. stav pomníku č. 1 0 (nachází se vých. od zast. části obce cca 0,8 km)

Výběrové řízení nám přineslo výslednou cenu o cca 750 tisíc Kč nižší ve srovnání s očekávanou projektovanou
cenou. 13. března bylo staveniště předáno provádějící firmě a od 20. března 2017 již budou realizovány fyzické
práce na naší nové ČOV. Do konce roku 2017 by mělo být dílo dokončeno. Tímto se obec mimo jiné zbaví
nepříjemného zápachu, který se ze stávající čističky, naštěstí směrem od Rudíkova, několik let šíří.
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V posledním čísle zpravodaje jsme informovali
o vítězi výběrového řízení, který pro naši zásahovou
jednotku vyrobí novou hasičskou cisternu TATRA v ceně
7 mil ionů Kč. Naše nová cisterna je v tuto chvíl i j iž
ve výrobní l ince a začíná se s montáží nástavby
vybavení. Dne 14. března 2017 jsme měli možnost
zhlédnout aktuální stav přímo na výrobní l ince v THT
Polička. Předběžný termín dodání cisterny do obce je
stanoven na 15. května tohoto roku. Stará cisterna LIAZ
se přesune k hasičům do Troskotovic, kteří za ni nabídli
301.000,- Kč. Znalecký posudek určil zůstatkovou cenu
na 235.000,- Kč, takže nabídka z Troskotovic je pro nás
příjemným bonusem, který tímto sníží naši spoluúčast
na nové cisterně. Náklady obce na pořízení nové
cisterny tak budou po odečtení 90% dotace reálně

Nová cisterna Tatra

Třídíme u paty domu – barevné popelnice
27. ledna 2017 jsme byli prostřednictvím dotačního

systému MS 2014+ informováni o tom, že žádost o podporu
projektu nesplnila podmínky formální kontroly. Nesplnění bylo
odůvodněno nedodáním vyjádření stavebního úřadu o tom, že si
projekt nevyžaduje stavební povolení. Požádali jsme okamžitě
o přezkum rozhodnutí s odůvodněním, že projektová
dokumentace jasně uvádí, že zamýšlené stavební úpravy týkající
se projektu jsou v rozsahu do 40 m2. Tedy zcela mimo stavební
zákon, proto tedy stavební povolení není logicky nutné. Tato
skutečnost nám byla potvrzena i při konzultaci na stavebním
úřadě v době podávání žádosti. Aktivně nad rámec povinností
jsme ještě doložil i vyjádření odboru územního rozvoje s tím,

Lokalita Nade Vsí
S platným územním plánem nás pro novou lokalitu Nade Vsí letos čekají kroky, které povedou k co možná

nejrychlejšímu prodeji stavebních pozemků a spuštění výstavby inženýrských sítí. Co bude nyní následovat?
1) Vyjmutí společných zařízení ze zemědělského půdního fondu. Společným zařízením se rozumí místní
komunikace, chodníky, inženýrské sítě,
2) územní rozhodnutí a stavební povolení,
3) projektová dokumentace pro provádění stavby inženýrských sítí a vytvoření dokumentace pro zadání zakázky.
To znamená výkazy výměr a rozpočet. Ihned po vydání územního rozhodnutí bychom chtěli zahájit prodej
stavebních parcel. Výhledově v půlce tohoto. Vše budeme směřovat tak, aby v polovině roku 2018 mohli majitelé
stavebních parcel začít s výstavbami rodinných domů. Na 17. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
10. března 2017, byl schválen a vybrán zhotovitel projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění
stavby a vytvoření zadávací dokumentace. Za cenu 210.000,- Kč bez DPH tyto projektové práce dodá Ing. Leoš
Pohanka z Nového Veselí. Zahájení územního řízení předpokládáme počátkem dubna 2017.

okolo avizovaných 400.000,- Kč. Za tuto cenu bychom nedokázali ani obstojně repasovat starou cisternu LIAZ.
Strojníci zásahové jednotky hasičů projdou školením obsluhy nové cisterny.

že projekt je v souladu s územním plánem.
28. února 2017 přezkumná komise shledala naše odůvodnění jako relevantní, a tudíž, vzhledem ke splnění

podmínek kontroly formálních náležitostí, rozhodla o vrácení žádosti do dalšího hodnocení. Tudíž jsme nadále
v očekávání, zda bude projekt dotačně podpořen. Termín výsledného hodnocení zatím nelze odhadovat.
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DĚNÍ V OBCI - Škola

Pronájem pozemků-zahrádek
Na základě usnesení zastupitelstva obce Rudíkov

ze 17. zasedání zastupitelstva, které se konalo 10. března 2017,
a ve smyslu zákona č. 128/2000Sb. , o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, oznamujeme záměr obce Rudíkov pronajmout
níže uvedené pozemky (zahrádky) nejvyšší nabídce. Minimální
nabízená cena musí činit 0,8 Kč/m2/rok.

Zájemci mohou své nabídky předkládat písemnou
formou na Obecní úřad Rudíkov 2, 675 05, Rudíkov nebo
elektronicky datovou schránkou na ID schránky 9xsbbmp

K prodeji jsou nabídnuty tyto pozemky:
„díl 1‟ (zahrádka) o velikosti 360m2 - část pozemku p. č. 1777
„díl 5‟ (zahrádka) o velikosti 300m2 - část pozemku p. č. 1777

PODÁVÁME ŽÁDOSTI DO TŘÍ NOVÝCH PROJEKTŮ
1. ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

Od roku 2011 je naše škola zapojena do sítě Škol
podporujících zdraví. Každoročně žádáme o poskytnutí dotace
z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020
(v předešlých letech např. na projekty „Rudíkov jí a žije zdravěji‟, „Je nám 40…‟ a „Učíme se a žijeme
s přírodou‟). Letos jsme náš projekt podporující v žácích školy zájem o zdravý životní styl nazvali „Zdraví nás
baví‟. Žádost je již podána na Krajském úřadě v Jihlavě, a pokud nám bude schválena, dovybavíme venkovní
učebnu za školou lavičkami a stoly, uspořádáme sportovní turnaje pro žáky i jejich rodiče (pétanque,
přehazovaná, florbal), tradiční akademii, akci Čistá Vysočina, Den Země, pro 1. stupeň indoorové aktivity
v zábavním parku Robinson Jihlava, pro 2. stupeň outdoorové aktivity v zábavním parku Permonium Oslavany,
tradiční propagaci fairtradových produktů, branný den… Celkové náklady projektu máme vyčísleny na 100 000,-
Kč (z toho 60 000,- Kč bude činit dotace Kraje Vysočina a 40 000,- Kč vlastní spoluúčast, na níž věnujeme
ve spolupráci se spolkem Pomoc škole výtěžek z letošního jubilejního 25. školního plesu).

2. UČÍME SE NOVĚ A MODERNĚ
Projekt podáváme ve výzvě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva pro podporu škol

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ) a žádáme o celkovou částku 467 000,- Kč

s nulovou spoluúčastí naší školy. Projekt
je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí
a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit

a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Po schválení naší žádosti budou učitelé proškoleni v metodě CLIL, čtenářské
a matematické gramotnosti a inkluzi, žáci se budou moci dlouhodoběji účastnit čtenářských klubů a klubů zábavné
logiky a deskových her, bude jim nabídnuto doučování a příprava na vyučování, pro rodiče plánujeme odborně
zaměřená tematická setkávání za účasti externích odborníků na témata související s modernizací celého
vzdělávacího systému.

3. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
V současné době zpracováváme žádost do Fondu Vysočiny v programu Naše

škola 2017, který je letos kromě jiného zaměřen na technické zhodnocení, opravy
nebo dovybavení sociálních zařízení. Sociální zařízení v naší škole jsou původní,
nerekonstruované, proto budeme velmi rádi, pokud nám bude dotace přiznána
a čtyřicetileté toalety přizpůsobíme moderní době.
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ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve čtvrtek

6. dubna 2017 od 13 do 17 hodin ve třídách prvního stupně
naší ZŠ.Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018
začíná pro děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2012
(podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září
do konce prosince 2011 k plnění povinné školní docházky
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce

června 2012 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti
o přijetí přiloží zákonný zástupce).

K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad! Doporučujeme všem
rodičům žádajícím o případný odklad povinné školní docházky, aby hned k zápisu přinesli doporučující posouzení
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bližší informace
o zápisu budou včas zveřejněny na našem webu a vyvěšeny na dveřích školy.

ÚSPĚCH ŽÁKŮ V OLYMPIÁDĚ V ČESKÉM JAZYCE
Tradičního školního kola Olympiády v českém jazyce

se zúčastnilo 17 žáků 8. a 9. ročníku. Dvě nejlepší žákyně
(Markéta Červenková z 8. ročníku a Magdaléna Brabcová
z 9. ročníku) se v únoru zúčastnily okresního kola v Třebíči,
kde obsadily krásné 10. a 15. místo.

VRÁTIL SE K NÁM ONDRA ZMEŠKAL
Do naší školy zavítal bývalý žák Ondřej

Zmeškal se svým psem Blackem. Ondra před pár
lety přišel o zrak, ale nic nevzdal a o tom,
jaké to je žít ve světě tmy, povídal žákům celé
školy. A nejen o tom… jak se bez zraku
dá uběhnout maraton na Velké čínské zdi,
a o tom, jaké sportovní výzvy ho čekají
v budoucnosti…ŠKOLNÍ AKCE V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU

BŘEZEN 2017
14. 3. První pomoc do škol (8. ročník)
16. 3. Výstava korunovačních klenotů v Jihlavě (4. – 6. ročník)
17. 3. Výstava korunovačních klenotů v Jihlavě (7. – 9. ročník)
DUBEN 2017
6. 4. Zápis žáků do 1. ročníku (13 – 17 hod.)
7. 4. Dopravní hřiště (4. ročník)

11. 4. Čistá Vysočina
13. – 14. 4. Velikonoční prázdniny
KVĚTEN 2017
5. 5. Seiferos – ukázky letů dravců
(8.00 hasičské hřiště) – pro MŠ, ZŠ i veřejnost (vstupné 50,- Kč)

10. 5. Rodičovské schůzky, konzultační hodiny
(15.30 – 17.30 hod.)

17. 5. Den otevřených dveří
31. 5. Konec práce v zájmových kroužcích

4. 6. (neděle) Pohádkový les

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

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



DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Dětský karneval
5. února 2017 pořádala MŠ Rudíkov dětský karneval s moderátorem Rádia Vysočina Milanem Řezníčkem

v prostorách sokolovny Rudíkov. Program zpestřilo vystoupení žákyň ZŠ pod vedením Mgr. Lenky Pužové,
vystoupení kouzelníka a modelování z balónků. Děkujeme také všem sponzorům za dary do tomboly. Maškarní
program měly děti i v jednotl ivých třídách, ve stylu námořníků, kočičího a myšího dovádění.

Od poloviny února jezdí každou
středu do Plavecké školy v Třebíči děti
ze třídy Berušek a Sluníček. Učí se nebát
vody a některé děti na konci kurzu
uplavou bez pomůcek i několik metrů.
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Rudíkovský mariáš o přeborníka Vysočiny a Brněnska
V sobotu 25. února jsme uspořádali v hostinci U Kostela další kolo mariášové ligy O přeborníka Vysočiny

a Brněnska, kterého se zúčastnilo 70 hráčů. Rudíkovský mariáš byl rozdělen do pěti kol po padesáti minutách.
V cenách pro vítěze byly jako vždy masné výrobky, mražená kuřata, elektrická pila, hlavní cenou pak hodnotná
televize. Celkově bylo předáno 95 cen.

Jako každý rok se nedařilo domácím hráčům umístit ani do třetí desítky. V celkovém pořadí zabodovaly
ženy, tři z nich se umístily do osmé příčky v pořadí.

Vítězem se stal pan Luboš Svoboda ze Zbraslavi, 2. místo obsadila Hana Kotrsalová z Rosic, 3. místo Pavel
Ulehla z Pohořelic. Velký dík patří manželům Mikyskovým za připravenou zabíjačku a výborné special ity, pochvala
patří také skvělé kuchyni a obsluhujícímu personálu z hostince, neposledně pak všem hráčům za účast. Stálí
sponzoři podpořil i naši akci hodnotnými cenami. Rovněž i j im děkujeme.
Akci podpořil i: Bítešská dopravní společnost, Dominart Rudíkov, Norunex Rudíkov, Jatka Zezula,
hostinec U Kostela, obec Rudíkov, Zepas Rudíkov, BCR Rudíkov, Liber Rudíkov, SOFI stav Rudíkov,
koloniál Střed Bartošová, Twinsport Jiří Štolpa.

Zveme všechny domácí hráče na tradiční velikonoční mariášový turnaj, který se uskuteční v neděli
16. dubna 2017. Sraz hráčů bude v 15 hodin v hostinci U Kostela v Rudíkově.

Ing. Jaromír Dobrovolný
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• Ve čtvrtek 30. března. 201 7 v 1 6 hodin bude v sokolovně v Rudíkově besídka dětí MŠ.

• Poslední týden v dubnu budou mít děti čarodějnické rejdění, v rámci projektu je navštíví s programem

i kouzelník.

• Děti jsou vedeny k pěknému vztahu k přírodě kolem nás, MŠ pro ně chystá projekt Človíček a planeta Země,
v rámci něhož budou pomáhat uklízet přírodu v okolí MŠ.

• Zápis dětí do Mateřské školy v Rudíkově se bude konat ve čtvrtek 4. května 201 7 od 1 4 do 1 7 hodin ve třídě

Včeliček. Bude probíhat formou otevřených dveří, děti si mohou v MŠ pohrát, seznámit se s prostředím. Formulář

žádosti je možné vyzvednout v MŠ od 1 . dubna 201 7, vytisknout z webových stránek MŠ a přinést k zápisu j iž

potvrzený od pediatra. Žádosti o při jetí dítěte bude MŠ přijímat do 11 . května. 201 7.

• Děti na jaře čeká polodenní výlet, pozorování dravců, jízda na koni, hledání pokladu v přírodě, starší děti

návštěva dopravního hřiště.

Hezké jaro přejeme všem obyvatelům Rudíkova.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ – Jaroslava Kafková

DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol

TJ Sokol v Rudíkově navázal v roce 2017 na aktivity roku předešlého jak cvičením pilates pro ženy pod
vedením Evy Kružíkové, tak aktivitami s dětmi různých věků. Kroužek starších dětí TJ Sokol pod vedením Jarky
Šulové a Nadi Kafkové realizuje různé programy v tělocvičně ZŠ Rudíkov či j iné sportovní aktivity, mezi nimiž
nechybělo zimní bruslení na ledovém kluzišti na návsi.

Cvičení malých dětí zaznamenává rozrůstající
se počet malých členů. Kroužek mohou nejmenší děti
navštěvovat již od dvou let vždy v pátek v tělocvičně
základní školy pod vedením Marie Kosielské.
V nadcházejícím programu bude finančně podpořen
zážitkový výlet pro tyto nejmenší děti.

TJ Sokol se snaží podporovat pohyb a zdravý způsob života v každém věku. Přesvědčit se můžete
na stránkách www.sokolrudikov.webnode.cz

Za TJ Sokol Bohuslava Zlevorová, starostka Sokola

DĚNÍ V OBCI - Mariáš
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DĚNÍ V OBCI - Volejbal

Vánoční volejbalový turnaj
Koncem roku se tradičně koná oblíbený

volejbalový turnaj. Již 8. ročník se uskutečnil
27. prosince 2016 a zúčastnilo se jej sedm týmů,
a to tři domácí za podpory hráčů z Brna
(rudíkovští chalupáři), dva týmy z TJ Třebíč a dva
týmy VaS Třebíč. Turnaj se uskutečnil za velké
podpory obce Rudíkov, ředitelství ZŠ Rudíkov
a firmy BCR, s.r.o. Vše vypuklo v 9 hodin podle již
osvědčeného herního plánu. Každým rokem se
náš herní výkon zvyšuje a bylo to znát na každém
hráči. Všichni hráli s plným nasazením, vyhrát
však mohl jen jeden. 1. místo obsadilo družstvo
„Mlaďoši‟ z Rudíkova, 2. místo „Mrkvaři Rudíkov‟.
3. a 4. místo obsadila družstva z Třebíče,
na 5. místě se umístilo domácí mužstvo,
6. a 7. místo patřilo týmům VaS Třebíč. Nutno
dodat, že rozdíly byly nepatrné a o pořadí týmů
rozhodoval minimální počet uhraných míčů.
Během turnaje bylo zajištěno občerstvení, jako
každý rok výborná gulášová polévka domácí
výroby. Každý hráč byl za svoji hru odměněn
věcnou cenou. Celý den proběhl v perfektní
atmosféře, všichni byli spokojeni a už se těší
na další ročník. Místní volejbalová skupina se
schází celoročně každou neděli od 17.30 hod.

v tělocvičně ZŠ Rudíkov, v letním období za příznivého počasí na venkovním hřišti. Chceme tímto pozvat každého,
kdo má chuť si zahrát, aby přišel mezi nás.

Helena Součková

DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Rudíkovští fotbalisté do jarní části vstupují z velice slibně vypadajícího
druhého místa se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Pyšel. Před sebou mají jedenáct
soutěžních kol a jejich cílem bezesporu bude zaútočit na nejvyšší příčku v tabulce,
která by znamenala i případný postup do okresního přeboru. Jak se s tím svěřenci
trenéra Jaromíra Trnky vypořádají, uvidíme až za pár týdnů, ale doufejme,
že neoblíbená a fyzicky náročná zimní příprava ponese své ovoce i na hřišti v podobě
mnoha vstřelených gólů. Hoši ze starší přípravky v zimě rovněž nelenil i a zúčastnil i

se dvou zimních turnajů. Jednoho ještě v prosinci ve Velkém Meziříčí a druhého v únoru v Okříškách, kde obsadil i
krásné druhé místo. Rozpis soutěží lze nalézt na obecních stránkách, případně na www.rtfotbal.cz.

Za FK Rudíkov
Vladimír Šula ml.

DĚNÍ V OBCI - Florbal

Od loňského října hrajeme s našimi hráči opět soutěžní florbalová utkání pod záštitou PSKC Okříšky
v kategoriích juniorů, dorostu, starších a mladších žáků, elévů a přípravky. Radost z výsledků nám dělají především
starší žáci (ročník 2002 a mladší), kteří dosud nepoznali hořkost porážky a s velkým náskokem vyhrají naši skupinu.
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První dva týmy z naší skupiny se utkají se dvěma týmy z druhé skupiny a nejlepší z těchto čtyř se stane mistrem
Kraje Vysočina. Pochopitelně si přejeme, aby se nám i nadále dařilo a abychom už počtvrté za sebou titul

Vysočiny získali. Uspějeme-li, může koncem jara
ještě následovat utkání s nejlepším týmem
z Jihočeského kraje a vítěz postoupí na mistrovství
ČR.

Velkou radost nám také dělají naši
rudíkovští hráči v nejmladší kategorii – přípravka,
což jsou děti ročníku 2008 a mladší. Ti se
s florbalem poprvé seznámil i teprve na začátku
sezóny, ale vedou si skvěle. Dvakrát turnaj vyhráli
a jednou prohráli - to ale nastoupil i ve vyšší
kategorii proti starším dětem. Trénují v tělocvičně
jednou týdně a chodí jich stále více než deset.
Velké poděkování zaslouží především naši
odchovanci, kteří na přípravu dětí dohlíží – Ondra
a Simča Uchytilovi a Honza Trnka. Nutno
připomenout, že tento sport je vhodný také pro
dívky a je zcela běžné, že v týmech nastupují
společně s chlapci od kategorie přípravky
až po kategorii starších žáků a mnohdy jsou
i šikovnější než někteří chlapci.

V dubnu budou probíhat poslední soutěžní
kola a začneme se připravovat opět na letní
mezinárodní turnaje v Liberci, Brně, Českých
Budějovicích a Praze.

Jiří Kotačka

DĚNÍ V OBCI - Farnost

Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě srdečný pozdrav.

Ke končící zimě neodmyslitelně patří postní doba. Častokrát se lidé ptají: „To se v postní době nesmí jíst
maso?‟ To by bylo velmi zúžené chápání. Smysl postní doby není v tom, že nejím maso. Půst má sloužit k tomu, aby
si člověk znovu uvědomil, co Pán Ježíš pro nás skrze své utrpení, smrt a vzkříšení vykonal. Odříkání něčeho nás má
směřovat k tomu, co je v našem životě podstatné. Dnes jsme hodně zaměření na výkon,
a to dokáže člověka hodně vyčerpávat. Postní doba nám může pomoci na chvíl i se zastavit, zpomalit a dát si půst
od toho, co nás stresuje, od našich ambicí, od touhy mít víc než ostatní. Snažme se nemluvit tolik o chybách
druhých, umějme odpustit a nepřenášejme pořád dál, že nám někdo ublížil . Dejme si půst od závisti, přejme tomu,
kdo má víc než my, buďme spokojeni s tím, co máme.

Půst je také vhodným časem k tomu, abychom si víc všímali bl ižního, jak o tom mluví papež František
ve svém poselství k letošní postní době. Připomíná podobenství o boháči a Lazarovi (Lk 16,19-31). Boháč nechtěl
pomoci žebráku Lazarovi, který u něho žebral. Když oba zemřeli, boháč šel do pekla a Lazar do nebe. Boháč měl
zatvrzelé srdce, kdy viděl jen sebe, svoje potěšení a svůj prospěch.

Papež připomíná, abychom si znovu uvědomil i, že druhý člověk je nám darem. Správný vztah s lidmi
spočívá v tom, že s vděčností uznáváme jejich hodnotu. Máme znovu otevřít srdce druhému člověku, protože každý
člověk je darem, ať je to soused, neznámý chudák nebo někdo, kdo nám ublížil . A Boží slovo nám pomáhá,
abychom správně viděli každého, kdo nás potřebuje. Kéž se nám to daří!

S přáním všeho dobrého vám žehná Václav Knotek, farář
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LOKALITA HORKA

Průzkumné práce pro vyhledávání vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního
odpadu (HÚ) pro tuto chvíl i končí, a to na všech sedmi vytipovaných lokalitách v ČR. Zastupitelstvo obce Rudíkov
jednomyslně schváli lo 30. prosince 2016 usnesení č. 10, kterým vydalo Ministerstvu životního prostředí (MŽP)
nesouhlasné stanovisko s prodlužováním průzkumného území Horka o další rok. Nesouhlasné stanovisko tak bylo
zasláno datovou schránkou MŽP dne 5. ledna 2017. V nesouhlasném stanovisku trváme na zastavení procesu
vyhledávání na všech vytipovaných lokalitách a požadujeme nejprve schválení platné legislativy, která by dala obcím
větší práva na hájení svých zájmů v tomto procesu. Před pokračováním průzkumných prací požadujeme schválení
zákona o hlubinném úložišti.

Dne 28. února 2017 přichází informace o usnesení MŽP, ve kterém tato instituce rozhodla o zastavení
správního řízení, které bylo zahájeno na základě žádosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO),
neboť se tato žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Důvodem rozhodnutí o zastavení správního řízení MŽP bylo pozdní podání žádosti ze strany SÚRAO.
Dokonce SÚRAO podalo žádost tak pozdě, že ji MŽP nestihlo projednat a rozhodnout do doby, než skončilo původní
povolení. Původnímu povolení skončila platnost 31. prosince 2016. Od 1. ledna 2017 se tak nesmí v lokalitách
provádět žádné dříve povolené geologické práce. Některé organizace a aktivisté se snaží tvrdit, že MŽP akceptovalo
argumenty dotčených obcí i zapojených spolků a rozhodlo tak na základě našich odvolání. Bohužel není tomu tak.
Chlácholit se touto představou by bylo liché a vůči občanům neférové. Skutečnost jasně MŽP popisuje ve svém
odůvodnění a přímo v něm uvádí: „Vzhledem k výsledku řízení se ministerstvo námitkami obsaženými
ve vyjádřeních účastníků řízení nezabývalo.‟ K našim připomínkám a nesouhlasným stanoviskům se tedy vůbec
nepřihlíželo a o zastavení průzkumů se pro tuto chvíl i rozhodlo pouze na základě procesního pochybení ze strany
SÚRAO.

Co lze tedy očekávat dále? Stát nemá evidentně zájem o to, aby byly co nejrychleji schváleny pravidla,
respektive zákon o HÚ, kdy obce by měly jasnou představu, jak se bude postupovat, za jakých podmínek
a za jakých kritérií. Důkazem toho je skutečnost, že vláda 16. ledna neschváli la věcný záměr zákona o zapojení obcí
do rozhodování o úložišti radioaktivního odpadu. Odložila totiž projednání až za polovinu roku 2018. Tímto
evidentně přehazuje horký brambor na příští vládu, a vytváří si tak klid přes období parlamentních voleb. Ožehavé
téma tak odkládá k ledu. Termíny stanovené vládou, kdy v roce 2018 chce mít vybrány čtyři možné lokality a v roce
2020 dvě možné lokality, však doposud nikdo nezrušil . Stát evidentně nechce obcím dávat příl iš možností
do procesu zasahovat, mohlo by se totiž lehce stát, že se lokalita zkrátka nenajde nikde. A takový výsledek si ČR
nechce připustit. Nicméně nějaký čas teď bude asi v lokalitách „klid‟.

Spolky ze všech sedmi lokalit letos opět uspořádají pochody v rámci akce Den proti úložišti. Letos se bude
pochod konat v sobotu 22. dubna 2017. Bližší informace budou organizátory včas zveřejněny.

Ohlédnutí za akcemi

1. Rudíkovský biatlon

Obec Rudíkov ve spolupráci
se spolky pořádala v neděli
29. ledna první ročník
Rudíkovského biatlonu. Vše
o této akci naleznete
na webových stránkách
http: //biatlon.rudikov.cz/
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Tříkrálová sbírka 2017

Obec Rudíkov děkuje všem dětem,
které se účastnily Tříkrálové sbírky
2017. Vlastě Cahové, Pavle
Sklenářové, Radce Uchytilové a Janě
Vlachové za celkovou organizaci této
charitativní činnosti.

Masopustní průvod obcí



Významné jubileum oslavili

leden
70 let – paní Drahomíra Mikysková

únor
80 let – paní Marie Divínová
70 let – paní Anna Pažourková
60 let – paní Hana Turečková
60 let – pan Lubomír Buršík
60 let – paní Naděžda Nováková
60 let – paní Věra Jašová 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 1 6. ledna 201 7 zemřel ve věku nedožitých 95 let pan Ing. Josef Dobrovolný.

Narození občánci

leden
Karolína Bistáková

Ocenění eOSOBNOST eGOVERNMENTU 2017
Náš přístup k elektronizaci veřejné správy byl 21. března 2017 oceněn odbornou porotou Magazínu

eGOVERNMENT v soutěži eOSOBNOST 1. místem v kategorii obcí. Starosta převzal ocenění v Národním muzeu
v Praze. V soutěži se oceňují aktivity vedoucí k posunu elektronizace veřejné správy. Ocenění v roce 2017 jsme
získali za spuštění služby on-l ine náhledu na plnění usnesení zastupitelstva obce, které naleznete na webu obce
v sekci ZASTUPITELSTVO OBCE / KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ. V loňském roce jsme ve stejné kategorii uspěli
získáním 2. místa.

OCENĚNÍ

Slavnostní převzetí ocenění eOSOBNOST za 1. místo v kategorii eGOVERNMENTU obcí




