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Vážení spoluobčané,
náš zpravodaj vychází těsně po svátku sv. Petra a Pavla. Předně Vás chci srdečně pozvat na mši svatou, při

níž v našem kostele oslavíme podstatu tohoto svátečního dne. Stejně srdečně si Vás dovoluji pozvat na slavnostní
žehnání nové hasičské cisterny CAS30. Po mši svaté, která se uskuteční mimořádně již v 10 hodin, se mohou všichni
občané zúčastnit na návsi obce slavnostního požehnání nového vozu panem farářem Václavem Knotkem. Cisterna
pak bude předána do výbavy zásahové jednotce, kterou obec zřizuje. Pevně věříme, že pozvání na tuto akci přijmou
i významní hosté. Děti i dospělí zájemci se mohou těšit na detailní seznámení s novým vozidlem, jeho výbavou
a možnostmi. Děti j istě neodmítnou slavnostní projížďku novým vozem pro velkoobjemové hašení a nouzové
zásobování vodou.

Zastupitelům obce děkuji za všeobecnou shodu a podporu tohoto projektu při dílčích rozhodováních,
které jsme činil i od dubna roku 2016, a úspěšně tak projekt Evropského sociálního fondu završil i v květnu roku
2017. Podrobný harmonogram první prázdninové slavnostní neděle nalezete v sekci plánovaných akcí obce níže.
O program celého víkendu včetně tanečních zábav bude postaráno Sborem dobrovolných hasičů Rudíkov. Přeji tímto
organizátorům i nám ostatním skvělé počasí a pohodovou atmosféru.

I v průběhu léta se budeme nadále věnovat ostatním projektům v naší obci. Ať již se jedná o projekt
ve fyzické realizaci, kterým je stavba nové čističky odpadních vod, tak o projekty, u kterých čekáme na rozhodnutí
poskytovatelů dotačních podpor. Věřím, že i v těchto teplých dnech budou úředníci rozhodovat s chladnou hlavou
a většinu našich projektů dotačně podpoří. Pokud budete svůj odpočinek v létě trávit třeba na kolech v oblasti
našeho mikroregionu Horácko, možná Vás zaujmou ručně malované mapy, které budou postupně instalovány
v obcích mikroregionu. V Rudíkově novou malovanou mapu umístíme v odpočinkové zóně u potoka na návsi.
Předností nových instalací bude upozornění na zajímavá místa a objekty v obcích mikroregionu.

Užijte si přírody, radosti z pohybu, tepla a vody. A jako vždy Vám všem přeji šťastné a bezproblémové
návraty ze zahraničních i tuzemských dovolených.

Zdeněk Souček - starosta

PLÁNOVANÉ AKCE:
• SDH Rudíkov a obec Rudíkov ve spolupráci s farností srdečně zvou na poutní slavnostní program v neděli
2. července: v 10 hodin na poutní mši svatou, v 11 hodin pak na slavnostní žehnání nové hasičské
cisterny CAS30.

• SDH Rudíkov Vás zve v pátek 30. června 2016 od 20 hodin na pouťovou taneční zábavu se skupinou Rockon.
V sobotu 1. července od 20 hodin se skupinou Adriana a v neděli 2. července od 15 hodin se skupinou
LOS VALOS.

• Pohádkový les pro děti s rozloučením s prázdninami plánuje ZŠ L. Svobody Rudíkov a obec Rudíkov
ve spolupráci s místními spolky dne 2. září 2017. Takřka celodenní program pro děti i dospělé uzavře letní
prázdniny a zpříjemní dětem vstup do nového školního roku.

• Martin Žák a Miloň Čepelka uvedou dne 16. září 2017 v 19 hodin v rudíkovské sokolovně divadelní
představení Jak vypřáhnout mezka. Více také naleznete na webových stránkách
http: //www.jakvyprahnoutmezka.martinzak.cz

Rudíkovský
zpravodaj
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PROJEKTY

Podpora z Ministerstva kultury na vybavení naší knihovny
Naše knihovna prošla v minulém roce velkou revizí knihovního fondu. Veškeré tituly jsou nyní

navedeny do elektronického on-l ine katalogu Clavius, který je propojen se vzdáleným serverem třebíčské
knihovny. Kdokoliv tak máme možnost vzdáleně prohlížet, zde požadovaný titul naše knihovna má, či nikoli.
Dochází i k pravidelnému obměňování knihovního fondu. Katalog je k dispozici na internetové adrese:
http: //katalog.knihovnatr.cz/rudikov/

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Třebíči jsme podali žádost Ministerstvu kultury, v níž jsme
se pokusil i získat finanční částku na vybavení naší knihovny novou výpočetní technikou: notebookem
pro knihovnici, notebookem pro veřejnost, potřebným softwarem, projektorem a promítacím plátnem.
Ministerstvo naši žádost částečně uspokojilo a přiznalo nám dotaci 21.000 Kč. Zhruba 10.000 Kč přidáme
formou spoluúčasti a potřebnou techniku nakoupíme od dodavatele, který podá nejnižší cenovou nabídku při
definovaných parametrech. Pracovnice Městské knihovny v Třebíči vyjádřily pochvalu paní Petře Robotkové za
dobře vedenou místní knihovnu.

Prázdninový provoz knihovny je plánován vždy dvakrát do měsíce, termíny včas zveřejníme.

Od 11. dubna 2017 je pro Vás spuštěna nová
funkcionalita v podobě nové aplikace MAPA HLÁŠENÍ ZÁVAD,
kterou naleznete na internetových stránkách obce. Můžete
zde jednoduše kliknutím do mapy nahlásit problém, který
uznáte jako vhodný k řešení, a vedení obce se tímto
podnětem bude zabývat a vypořádá jej.

Nahlásit tak můžete závady na obecním majetku
typu: veřejné osvětlení, závady na komunikacích, plné BRKO
kontejnery, neuklizená veřejná prostranství, neodklizený sníh,
dopravní značení, neuklizená či poškozená dětská

či multifunkční hřiště, údržba veřejné zeleně a další. Zadáte-l i svůj e-mail, budete informováni o aktuálním průběhu
řešení. Hlášení závad lze provést i z mobilních telefonů, doplnit o fotografii apod. Za dobu spuštění je evidováno,
řešeno či uzavřeno již 44 podnětů.

Prodej pozemků v lokalitě Nade Vsí
V měsíci květnu 2017 byla podána žádost na Stavební úřad Budišov o vydání územního rozhodnutí

pro umístění stavby inženýrských sítí, komunikací a sítí elektronických komunikací pro celou novou lokalitu.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 23. června 2017, byl učiněn první krok k samotnému
prodeji pozemků konkrétním zájemcům. Na úřední desce obce Rudíkov je zveřejněn záměr pozemků v lokalitě
Nade Vsí, který byl schválen na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov. Současní zájemci, kteří projevil i svůj
předběžný zájem prostřednictvím žádosti, která je zanesena na webových stránkách obce v sekci Projekty / Lokalita
Nade Vsí, budou navíc osloveni, aby tento zájem oficiálně podali po zveřejnění schváleného záměru obce.
Na následujících zasedáních zastupitelstva obce budou schvalovány samotné prodeje. Prozatím zřejmě cestou
smlouvy o smlouvě budoucí. Po konkrétním přidělení parcelních čísel (resp. po rozdělení pozemků na základě
geometrického plánu), budou schváleny a uzavřeny smlouvy o prodeji.

Mapa pro hlášení závad v obci

„Třídíme u paty domu‟
V jarním zpravodaji jsme informovali o komplikacích, které se dotkly projektu „Třídíme u paty domu‟ (tzn.

barevné nádoby na tříděný odpad přímo u rodinného domu + výstavba tří třídicích hnízd pro 1100litrové
kontejnery). Naše argumenty, že stavba do 40 m2 nespadá pod stavební zákon, a tudíž není nutné dodávat
potvrzení stavebního úřadu, byly ze strany hodnotící komise akceptovány. Projekt tak byl znovu zařazen
do hodnocení pro získání možné dotační podpory. V době tvorby tohoto čísla zpravodaje jsme obdrželi informaci,
že naše žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a obdržela 52 bodů, přičemž minimální počet pro
doporučení k financování je 40 bodů. Doufáme tedy, že nakonec projekt řídící komise doporučí k financování a že jej
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budeme realizovat. O termínu konečného rozhodnutí však nejsme zatím ze strany Státního fondu životního prostředí
ČR informováni. Dotační orgán nemá dostatečnou kapacitu hodnotitelů a svým pomalým postupem posouvá
fyzickou realizaci projektu až do podzimních měsíců, možná i déle.

Renovace drobných sakrálních staveb
Dále čekáme na vyhodnocení naší žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na renovaci drobných

sakrálních staveb - pamětních křížů. Výsledky měly být známy do konce května, zatím ale zůstává otazníkem,
kdy budou zveřejněny.

„Zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole Ludvíka Svobody v Rudíkově‟
Projektem, který je důležitý zejména pro základní školu a který žádá o dotaci do Integrovaného regionálního

operačního programu (dále IROP), je tzv. „Zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole Ludvíka Svobody v Rudíkově‟.
Zde žádáme o finanční podporu na vybavení informačními technologiemi. Žádost o přiznání dotace byla podána 13.
února 2017, k dnešnímu dni nemá projekt přidělen ani hodnotitele. Tento stav je daný nedostatkem personálních
kapacit na straně poskytovatele dotace IROP. Máme však zprávy, že přetlak žádostí na finanční alokaci v této
dotační výzvě je obrovský.

Hasičská cisterna CAS30 /8500/510 – S2VH

V květnu jsme dospěli do stadia fyzicky dokončeného projektu a nová hasičská cisterna Tatra CAS30 byla
dne 12. května 2017 převezena do Rudíkova přímo od výrobce, firmy THT Polička. Jak již bylo řečeno v úvodním
slově, řešení projektu bylo zahájeno v dubnu roku 2016 a postupovalo mnoha dílčími kroky až ke zdárnému získání
nového, funkčně nadstandardního dopravního a hasicího prostředku.

Co znamená označení CAS30 /8500/510 – S2VH? CAS30 = cisternová automobilová stříkačka, 8500 pak
vyjadřuje zásobu vody v litrech, 510 je zásobou pěnidla vyjádřenou v litrech, S = těžké vozidlo nad 14 tun,
2 = kategorie smíšené, tedy automobily určené k provozu na částečně zpevněných i zcela nezpevněných
komunikacích, a nakonec pak VH ve významu velkoobjemového hašení. Vozidlo máme od 15. května havarijně
pojištěno a připraveno k výjezdu v rámci integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. Náš projekt pořízení
cisterny byl zaměřen na koupi kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH obce, která umožní
plnit úkoly v rámci profese dobrovolného hasiče. Bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel obce, okolních obcí
a celé spádové oblasti, k ochraně majetku a také k ochraně životního prostředí. Pořízení nové CAS posílí technické
vybavení JSDH na území obce Rudíkov pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik
lesních požárů či zásobování vodou. Nově pořízená CAS umožňuje zásahy při požárech v hůře dostupných terénech,
dovoz vody při velkých požárech, nouzové zásobování pitnou vodou do vesnic bez vody, možnost pokrytí většího
počtu zásahů. Projekt přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných obdobím sucha,
ke zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací. Projekt „Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov‟ je spolufinancován
Evropskou unií z programu IROP.

V pondělí 29. května se část naší zásahové jednotky aktivně účastnila praktického cvičení plnění takzvaného
bambi vaku pod vrtulníkem. Členové SDH tak simulovali ostrý zásah, například u lesních požárů. Bambi vak je
integrovaný protipožární systém, který slouží k hašení požárů v podvěsu. Jedná se o nádobu v podobě vaku, která
je zavěšena na laně pod vrtulníkem. Objem čítá 1000 litrů vody. Plnění představuje dva proudy „B‟ a naplnění je
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Výměna střešních oken Velux v obecních bytech

otázkou několika vteřin. Praktického nácviku plnění přímo pod vrtulníkem se účastnil i: Ondřej Robotka, Roman
Voborný ml. a Petr Brychta. Naše cisterna byla vybrána pro doplňování vody jedním „B‟ proudem a cisternu při
nácviku obsluhovali naši strojníci ve složení Jan Šob, Jaroslav Švihálek, Zdeněk Souček. Na hladký průběh dohlížel
velitel zásahové jednotky Vojta Robotka i jeho nově vyškolený zástupce Pavel Trnka. Pro celou jednotku to byl
mimořádný zážitek právě ve spojení se zásahem vrtulníku nad hlavami hasičů. Vzhledem k velkoobjemové cisterně,
kterou nyní disponujeme, je velmi pravděpodobné, že naše jednotka bude na plnění bambi vaku v případě potřeby
povolávána. Je tedy ku prospěchu, že si naši hasiči tuto operaci vyzkoušeli na vlastní kůži. Tentýž den byla naše
jednotka povolána dokonce i k ostrému výjezdu - k hašení požáru v lesním porostu u čističky odpadních vod
v Trnavě. Naše jednotka od vyhlášení poplachu vyjela za čtyři minuty a na místě požáru byla o 13 vteřin dříve než
profesionální jednotka z Třebíče.

Parkování vozidel v obci

Výstavba ČOV EO1000 - aktuální dění na stavbě
Jak mnozí z vás sledují, stavební práce na čističce odpadních vod jsou v plném proudu. V této chvíl i máme

hotové tyto dílčí celky stavby: výztuž stěn nádrží, betonáž stěn nádrží, zkoušku těsnosti, bednění stěn dešťové zdrže
(tzn. menší nádrž směrem k potoku), výztuž stěn dešťové zdrže a betonáž stěn dešťové zdrže. V nejbližších dnech
nás čekají práce na zásypech kolem nádrží, propoj drenáží a nátěry vnitřních stěn. Naléhavě již očekáváme otevření

Mnozí z vás si oprávněně stěžují na neustálé porušování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, a to některými majitel i motorových vozidel. Dotyční neustále parkují
svoje motorová vozidla na veřejných místech, která však nejsou určena k parkování. Zejména není
dodržena podmínka, kdy při stání musí zůstat pro každý směr jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně tři metry. Vzhledem k reálným šířkám našich komunikací po obci pak nelze oněch
šest metrů šířky bezpečně dodržet. Znamená to tedy, že na takovém místě automobily odstavovat

nelze. Je tedy nutné řešit parkování na svých soukromých pozemcích. Prosíme tedy dotyčné majitele a řidiče, aby
dodržovali zákon o provozu na pozemních komunikacích a pro parkování využívali svoje soukromé pozemky nebo
veřejné parkoviště na návsi. Další stížnosti budeme muset postupovat k řešení Policii ČR, protože není v našich
možnostech použít nástroj nežli slušnou domluvu.

průběžného financování ze strany poskytovatele
dotace, neboť prozatím hradíme stavební práce
z vytvořené rezervy hospodaření obce. Do konce
července máme záměr podat na Kraj Vysočina
žádost o příspěvek na stavbu naší ČOV, kde
bychom mohli požadovat až 2,9 mil. Kč. Svazek
vodovodů a kanalizací schváli l na valné hromadě
příspěvek ve výši 2,7 mil. Kč. Největší část
dotace tvoří příspěvek Státního fondu životního
prostředí ve výši 11 mil. Kč. Pokud by vše
dopadlo zdárně, byl by spolupodíl obce cca
2 mil. Kč z celkové ceny stavby cca 18 mil. Kč.

Na 18. zasedání zastupitelstva obce byla
schválena výměna střešních oken v obecních
bytech domu č. p. 134 za nová moderní
v provedení s trojsklem. Předchozí okna již byla
v dezolátním stavu, vlivem vlhkosti zkřížená,
a tudíž netěsná. Průzkumem trhu bylo rozhodnuto,
že výměnu oken provede firma Zdeněk Kratochvíl
za nabídkovou cenu cca 223.000 Kč. Ve dvou

bytových jednotkách se jedná o celkem 16 kusů oken s trojsklem a žaluziemi. Obecní bytové jednotky jsou tímto
technicky zhodnoceny, což přináší výhodu pro jejich případný prodej v budoucnu.
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DĚNÍ V OBCI - Škola

Všechny dny školního roku 2016/2017 jsou sečteny a žáci naší školy si mohou začít užívat zasloužené
prázdniny. Od vydání posledního čísla Rudíkovského zpravodaje škola žila opravdu pestrým životem a kromě
vzdělávání, které je u nás samozřejmě na prvním místě, nabídla svým žákům řadu dalších doplňkových aktivit.

Všechny třídy si patřičně se svými třídními učitel i užily školních výletů (1. – 3. ročník: Jaroměřice nad
Rokytnou, 4. – 5. ročník: Nesměř, 6. ročník: Brno, 7. ročník: vodácký kurz na Lužnici, 8. ročník: Křižanov a 9. ročník
podnikl poutavou čtyřdenní expedici po Beskydech).

Spousta našich žáků reprezentovala školu v různých
vědomostních a sportovních soutěžích - za zmínku stojí účast 4. , 5.
a 6. ročníku v soutěži Podzemní pevnost, která byla motivována
známou televizní soutěží Pevnost Boyard, kdy v podzemí
třebíčského gymnázia byly pro žáky připraveny vědomostní
a dovednostní úkoly, které bylo potřeba splnit a získat tak klíče
a indicie k heslu od pokladu, a dále účast Josefa Běhounka
a Markéty Červenkové z 8. ročníku v krajském kole soutěže Poznej
Vysočinu, kde v konkurenci 81 škol obsadil i pěkná místa.

Pět odvážlivců z 8. ročníku se zúčastnilo oblastního kola
soutěže mladých zdravotníků, kterou pořádal Oblastní spolek ČČK. V okolí třebíčské ZŠ Týnská je čekalo pět
stanovišť, na kterých museli řešit modelové situace zranění a mohli si tak v praxi vyzkoušet a ověřit své znalosti
z kurzu první pomoci, který absolvovali v březnu ve škole.

Na pěkném pátém místě se umístilo v již 40. ročníku dopravní soutěže družstvo našich žáků. Soutěž mapuje
dovednosti a vědomosti žáků, mladých cyklistů. Soutěžící museli co nejlépe zvládnout jízdu zručnosti, dopravní
předpisy, dopravní test a test ze zdravovědy.

Mladý ochránce zákona je soutěž tříčlenných hlídek, které plní úkoly na čas na jednotl ivých stanovištích
(střílí ze vzduchovky na terč, přelézají lanovou lávku, hází granátem, prokazují zdravotní a hasičské dovednosti
a znalosti v oblasti trestní odpovědnosti) – naše nejlepší družstvo v ní obsadilo 5. místo.

SOUTĚŽE

Dopravní značení v ulici Na Chalupech
Na žádost některých obyvatel ul ice, respektive

uličky Na Chalupech jsme se začali zabývat osazením
dopravního značení této lokality. Názory na tento krok
byly pochopitelně rozdílné. Při stanovování dopravního
značení v této ulici je třeba zmínit, čeho má dopravní
značení dosáhnout. Lze předpokládat, že ulička bude
hojně využívanou komunikací pro pěší z lokality Nade
Vsí, protože se logicky nabízí jako nejkratší komunikace
do centra obce, na úřad, do hostince atd. Zklidnění
dopravy je tedy nejen požadavkem občanů bydlících
v dotčené ulici, ale logickým krokem ke zvýšení
ochrany chodců v této ulici, která nemá chodníky a pro

svoji šířku ani neumožní chodník vybudovat. Jakmile dojde k zahájení výstavby lokality Nade Vsí, je třeba mít už
jasně stanovené omezení v této ulici. Vývoj jednání s Policií ČR ukázal, že by podpořila stanovení jednosměrného
provozu pouze ve směru od shora dolů. Tato varianta ale není vhodná pro zajíždění na dvorky některých
nemovitostí. Vznikl tedy návrh, který byl projednán na 18. zasedání zastupitelstva obce, a z tohoto návrhu vzešla
varianta osazení trvalého dopravního značení B32 Jiný zákaz (Průjezd zakázán). Majitelé nemovitostí a dopravní
obsluha tak nebude omezena jedním, nebo druhým směrem zajíždění ke svým nemovitostem. Od 8. 6. do 24. 6. byl
tento záměr zveřejněn na úřední desce obce a kdokoliv se k danému záměru mohl vyjádřit.
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VÝBĚR ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ
6. 4. jsme ve škole přivítal i budoucí prvňáčky. Konal

se totiž zápis do první třídy. Na některých dětech byly znát
obavy z toho, co je čeká, některé se naopak do školy již velmi
těší. Všechny děti ovšem zvládly požadované úkoly na jedničku,
a tak jsme společně s nimi a jejich rodiči strávil i příjemné
odpoledne. Do první třídy nastoupí v novém školním roce
23 nových žáčků.

11. 4. proběhla již tradiční akce jara pod názvem Čistá
Vysočina, při které žáci 4. – 9. ročníku sbíral i odpadky kolem
silnic směrem na Hroznatín, Vlčatín, Přeckov a Nárameč.

25. 4. jsme pro žáky ke Dni Země pozvali do školy
kousek Afriky. Přivezla ho hudební a taneční skupina Emongo
z Demokratické republiky Kongo, která jako součást projektu
Zdraví nás baví roztancovala celou naši tělocvičnu v rytmech
afrických bubnů a tanců. Rychlým tancům podlehly nejen děti,
ale i učitelský sbor, a tak tehdy bylo ve škole hodně rušno
a veselo.

2. 5. navštívil i žáci prvního stupně zábavní park
Robinson v Jihlavě, kde si dosyta užil i všech atrakcí, vydováděli
se podle chuti a prověřil i svoji sílu, vytrvalost i obratnost. Vstupné
i doprava jim byla hrazena z projektu Zdraví nás baví.
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3. 5. vyrazil i všichni žáci 2. stupně s třídními učitel i
na exkurzi do Hvězdárny a planetária v Brně, kde se
zúčastnil i dvou výukových programů zaměřených zejména
na optiku a vesmír.

5. 5. k nám po delší době zavítal i se svými svěřenci
ošetřovatelé ze společnosti Seiferos, kteří se zabývají chovem
dravců v zajetí. Na hasičském hřišti seznámil i žáky i přítomné
zájemce z řad veřejnosti s asi čtyřicítkou dravců a sov, jejich
způsobem života, chováním, lovem… Nechyběly letové ukázky
a imitace lovu.

10. 5. se uskutečnila tradiční charitativní sbírka Český
den proti rakovině, při kterém žáci školy nabízeli k prodeji
žluté kytičky. Touto sbírkou přispěli žáci, zaměstnanci školy
a rudíkovská veřejnost celkovou částkou 5 828,- Kč
onkologickým pacientům na jejich činnost v klubech,
kde se pravidelně schází.

14. 6. se všichni žáci 2. stupně zúčastnil i zážitkové
únikové hry Exit Games ve Světlé nad Sázavou, kde museli
předvést a vyzkoušet si týmovou spolupráci, logiku,
bezprostřední nápady, prostorovou představivost a tvořivý
přístup k problémům při úniku ze zamčené místnosti, společně
v týmu zvládnout všechny nástrahy místnosti, vyřešit šifry
a najít příslušný klíč, aby se dostali zpátky ven. Vstupné i doprava byla žákům hrazena z projektu Zdraví nás baví.

16. 6. se v sále rudíkovské sokolovny uskutečnilo Letní vystoupení, kde naši žáci předvedli všem divákům
zábavné scénky, tanečky a zazpívali si s nimi za doprovodu hudebních nástrojů písničky… Dle ohlasů a potlesku
všech zúčastněných se akce povedla a velké poděkování patří učitelkám, které s dětmi všechna vystoupení nacvičily.

V posledním červnovém týdnu proběhl pro žáky školy celodenní sportovní den a branný den, při kterém
si žáci ověřil i své znalosti ze zdravovědy a ochrany člověka za mimořádných událostí.

30. 6. jsme všichni společně slavnostně zakončil i školní rok 2016/2017 příjemným setkáním žáků a celého
pedagogického sboru v jídelně školy a ocenil i žáky nejen za celoroční sběrové akce (starý papír, pomerančová
kůra…), ale i za sportovní úspěchy a reprezentaci školy. Nejlepším 21 žákům byla udělena pochvala ředitele školy
s knižní odměnou. Rozloučení patřilo i našim 11 deváťákům, které ředitel školy slavnostně ošerpoval památeční
šerpou a předal j im drobné dárky.

Reportáže a fotografie z jednotl ivých akcí najdete na našem webu: www.zsrudikov.cz

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Do školní družiny jsme na příští školní rok obdrželi

55 přihlášek, je tedy nutné navýšit její kapacitu
ze současných 30 žáků na nejvyšší možný počet 43 žáků.

Od začátku září budou tedy při naší škole fungovat
již dvě oddělení školní družiny. První ve stávajícím prostoru,
druhé potom v prostorách stávající sborovny.

Přes prázdniny bude v prvním oddělení opatřena
podlaha novým linoleem a díky sponzorským darům
okolních spádových obcí můžeme dětem dopřát i vybavení
novým nábytkem. Děkujeme tímto starostkám, starostům
a zastupitelstvům obcí Hroznatín, Přeckov, Nový Telečkov,
Horní Heřmanice, Vlčatín a Oslavička za jejich příspěvky.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY do 1. ročníku školního roku 2017/2018

PROJEKTY
ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
S tímto projektem, který naplňuje a propaguje principy místní Agendy 21
a Zdraví 21, pomalu jdeme do finále. Žáci se v jeho rámci zúčastnil i akcí jako
Čistá Vysočina, Den Země, navštívil i zábavní centrum Robinson v Jihlavě,

zahráli si Exit Games ve Světlé nad Sázavou, vystoupil i v rudíkovské sokolovně se svými scénkami, tanci
a písničkami, ve škole jsme pro ně připravil i sportovní turnaj v přehazované, ve florbalu a branný den. Začátkem
září nás ještě čeká turnaj v pétanque pro rodiče s dětmi a kurz stolování a základů zdravé výživy. Během června
byly v rámci tohoto projektu ve škole již potřetí prezentovány fairtradové výrobky s možností jejich zakoupení.

UČÍME SE NOVĚ A MODERNĚ
Náš projekt z výzvy pro Podporu škol

formou projektů zjednodušeného vykazování
– tzv. „šablon‟ pro ZŠ (Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání) financovaný Evropskou unií a MŠMT byl doporučen k financování. Bez jakékoliv naší
spoluúčasti bude naše škola podpořena částkou 467 949,- Kč. V následujících dvou letech se tedy zaměříme
na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání, inkluzi, podporu různých zájmových aktivit a také
na spolupráci s rodiči žáků.

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ L. SVOBODY RUDÍKOV
I tento projekt nám byl schválen k financování. Z Fondu Vysočiny - grantového

programu Naše škola 2017 nám byla přiznána dotace 120.000 Kč, kterou použijeme
na částečné pokrytí nákladů. Sociální zařízení ve škole jsou původní, z roku 1975,

a ze stran hygienických kontrol je jejich stav považován za nevyhovující. Jako spoluúčast na rekonstrukci použijeme
úsporu provozních prostředků z loňského roku. Pokud vše dobře dopadne, pokusíme se dle finančních možností
rekonstruovat přes prázdniny sociální zařízení v horním a prostředním patře.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ RUDÍKOV
Máme radost, že i tento „měkký‟ projekt nám byl podpořen a doporučen k financování. Opět z Fondu

Vysočiny – grantového programu Informační a komunikační technologie 2017. Přes prázdniny vytvoříme pokročilejší
formu webu s aplikacemi vhodnými pro činnost školy. Zlepšíme tím komunikaci v rámci školy a širokého okolí,
přizpůsobíme se moderním trendům ve světě, zrychlíme možnosti zpětné vazby a zejména budeme nově
propagovat naši školu.
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PAMĚŤOVÉ INSTITUCE
Českou školní inspekcí jsme byli vybráni jako jedna ze 7 škol na Vysočině (v celé ČR pouze 100 škol)

k účasti na pokusném ověřování v programu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol‟ vyhlášeném
Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Účelem celého programu je ověřit vl iv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky
společenskovědních předmětů na základních školách. Každá zúčastněná škola by měla obdržet finanční podporu
z prostředků státního rozpočtu (120 000,- Kč na jednu školu a pololetí). Jedinou podmínkou je, že škola s využitím
těchto prostředků navštíví za pololetí minimálně dvě paměťové instituce (Památník Terezín, Slezské muzeum
v Opavě, Moravské zemské muzeum v Brně, Technické muzeum v Brně, Husitské muzeum v Táboře, Památník
Lidice, Národní muzeum v Praze, Muzeum romské kultury, Národní technické muzeum v Praze…). Peníze budou
určeny na pokrytí nákladů přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné,
vstupné, stravné, ubytování… Pokusné ověřování bude probíhat v 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018.
Samozřejmě jsme svoji účast v pokusném ověřování potvrdil i a v současnosti čekáme na další pokyny.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
3. – 4. 7. , 7. 7. , 10. – 14. 7. , 26. 7. , 9. 8. 2017 (vždy od 9.00 do 13.00 hod.), přípravný týden 28. 8. – 1. 9. 2017

NÁHRADNÍ TERMÍN POHÁDKOVÉHO LESA
Z důvodu nepřízně počasí se červnový termín Pohádkového lesa přesouvá na sobotu 2. září 2017. Proběh-

ne v odpoledních hodinách společně s Loučením s prázdninami, které pořádá obec Rudíkov. Těšíme se na vás…

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin plných sluníčka, pohody, odpočinku a nezapomenutelných
zážitků…

Nový školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017 v 7.20 hod.

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Děti z Mateřské školy Rudíkov mají za sebou několik jarních vydařených akcí. Vynášely zimu, sbíraly
odpadky a čistily přírodu, absolvovaly předplavecký výcvik v Plavecké škole Třebíč – letos dokonce již děti 4-5leté,
hledaly poklad v přírodě ukrytý dvěma Afričankami.

Vystupovaly s krátkým programem na vítání občánků v Rudíkově pod vedením p. učitelky Řezníčkové.
K závěrečným akcím přibyl výlet na zámek do Brtnice, tradiční a velmi oblíbený táborák s nocí ve školce. Zakončil i
jsme malou školkovou maturitou a slavnostně se rozloučil i s předškoláky.
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Provoz v MŠ Rudíkov bude zajištěn po celý červenec 2017, v srpnu si zaměstnanci budou vybírat dovolenou.
Ukončením zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017-2018 bylo přijato 23 dětí, přičemž

stejný počet dětí odchází do 1. třídy ZŠ.
Od 1. 9. 2017 bude poslední rok předškolního vzdělávání (děti narozené do 31. 8. 2012) poprvé v historii

ze zákona povinný. Všechny tyto děti budou mít povinnost navštěvovat minimálně čtyři hodiny denně MŠ
a rodiče budou nepřítomnost dětí omlouvat písemně. Rodiče se mohou rozhodnout i pro individuální předškolní
vzdělávání dítěte doma. S ohledem na skutečnost, že za 40 let mého působení znám pouze jedno dítě,
které nastoupilo přímo do 1. třídy, zavedení povinného předškolního vzdělávání žádnou zvláštní změnu rodičům
nepřinese. Ve školním roce 2017-2018 bude MŠ povinně navštěvovat 27 předškolních dětí.

Příští školní rok přijme třída Včeliček i děti 2-3leté. Budeme především sbírat zkušenosti, jak pro tyto děti
nastavit pravidla a jak nastavit počty dětí ve třídě, aby bylo vše možné zvládnout a děti se v kolektivu cítily
bezpečně a spokojeně. Pro děti dvouleté mateřská škola vytvoří speciální program, který bude odpovídat stupni
jejich fyzické a psychické vyspělosti. MŠ požádala MŠMT o dotace na pokrytí částečného pracovního úvazku
pro chůvu, která by byla nápomocná dětem a učitelce ve třídě. Dotace nám byly přiděleny.

Celý kolektiv zaměstnanců děkuje obci Rudíkov za vstřícné jednání v průběhu školního roku a zejména
panu starostovi za rychlé vyřizování všech záležitostí.

Nezbývá než přát všem občanům spokojené léto plné slunce, vůní květin a pocitů štěstí.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Rudíkov Jaroslava Kafková

DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Rudíkov pokračovala ve své činnosti pod vedením Mgr. Evy Kružíkové. Zájemci
mohli navštěvovat cvičení pro ženy, z řad mladších pak kroužek dětí či kroužek dětí s maminkami.

V kroužku dětí se věnují vedoucí Jarka Šulová a Naďa Kafková převážně míčovým hrám a celkové
obratnosti dětí venku na hřišti. V případě nepříznivého počasí se věnují tvořivým činnostem. Na závěr,
před prázdninovou pauzou, uspořádaly vedoucí kroužku pro děti spaní dětí v sokolovně s přípravou večerního
pohoštění a zábavného programu.

Akce TJ Sokol Rudíkov jsou
zdokumentovány na webových stránkách
www.sokolrudikov.webnode.cz

Koncem března byla místní sokolovna definitivně
předána obci Rudíkov. TJ Sokol se souhlasem České obce
sokolské a s doporučením Sokolské župy darovala obci
Rudíkov sokolovnu na dobu 15 let, přičemž obec provede
nutné rekonstrukce sokolovny včetně jejího zateplení.
Po 15 letech dojde buď k navrácení objektu sokolovny,
nebo k odkoupení za cenu dle znaleckého posudku cca
700.000 Kč. Podobně jako sokolovna bylo předáno
i sokolské hřiště.
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V kroužku dětí s maminkami se Marie
Kosielská věnovala těm nejmenším formou
psychomotorického rozvoje, zábavných říkanek,
písniček či hravých aktivit venku, závěrem bylo pro děti
připraveno překvapení v podobě skákacího hradu
a dalšího pestrého programu. Trávení volného času
sportem v kruhu rodiny či kamarádů budeme
podporovat i v příštím školním roce.

Za TJ Sokol Bohuslava Zlevorová, starostka Sokola
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DĚNÍ V OBCI - Florbal

V současné době mají florbalisté již po sezóně, ale vraťme se o několik týdnů zpět. To se naši hráči
a hráčky v kategorii starších žáků stali mistry Vysočiny a čekal je souboj s vítězem Jižních Čech – Slovanem
Jindřichův Hradec o jediné postupové místo na mistrovství ČR do Plzně. Byl to velice vyrovnaný dvojzápas
a po remíze 3:3 a výhře 4:3 se radoval náš tým PSKC Okříšky a mohl se těšit do Plzně. Byli jsme jediným zástupcem
Vysočiny a Jižních Čech jakožto celku. Tam jsme již tak úspěšní nebyli a opět se potvrdilo, jak florbalově

nevyrovnaná je ČR.
Vysočina bohužel

patří mezi ty slabší regiony
a nemáme možnost
v průběhu sezóny sehrát
dostatek kvalitních zápasů,
kde bychom se mohli
zlepšovat a následně obstát
na takto vrcholné akci.
Remíza s pozdějším
vicemistrem ČR Vítkovicemi
v základní skupině a smolné
prohry o gól nás na kolena
nesrazily a odjížděli jsme se
vztyčenou hlavou. Konečné
12. místo v ČR je skvělým
úspěchem a spousta

V květnu se naši nejmenší hráči společně s početným doprovodem rodičů vypravil i na dvoudenní turnaj
do Českých Budějovic. Sestavil i jsme tým přípravky i elévů a nevedly si vůbec špatně, přestože jsme v obou
kategoriích měli nejmladší hráče. Nejmladší kategorie přípravky skončila čtvrtá z devíti týmů a starší elévové
skončil i osmí ze třinácti, přičemž o pořadí na šestém až devátém místě rozhodovalo pouze rozdílné skóre. Sobotní
odpoledne si děti zpestřily návštěvou ZOO v Hluboké a místního plaveckého bazénu.

V současné době se starší hráči připravují na další neligové turnaje v Liberci, Brně a Praze. Prožitím těchto
sportovních zážitků jim přejeme příjemné zakončení školního roku a zpestření prázdnin.

Za PSKC Okříšky - Jiří Kotačka

okresních i krajských měst by na takové umístění byla hrdá. Nutno podotknout, že ze všech týmů na mistrovství
jedině PSKC Okříšky a Vítkovice měly na soupiskách vedle chlapců také dívky. Vítkovice jednu a my hned tři
v základní sestavě.



Nově má klub zprovozněné webové
stránky www.fk.rudikov.cz, na kterých najdou
fanoušci aktuální informace o zápasech, zápisy
z utkání a obecně aktuality.

Na závěr se sluší poděkovat všem li-
dem, kteří se o chod klubu starají, ať již
administrativně či aktivně v pozici trenérů, ale
i těm, kteří podporují naše fotbalisty z pozice
fanoušků či j inak se zapojují do chodu klubu.
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Družstvu mužů, kteří se prali o body ve třetí třídě, se na jaře poměrně dařilo a většina utkání skončila vítěz-
ně, ať už se jednalo o zápasy na domácí či soupeřově půdě. Dvě kola před koncem byli fotbalisté hned za vedoucím
Pyšelem se ztrátou dvou bodů. Pyšnit se mohli prvenstvím v nastříleném počtu branek a rovněž i faktem,
že prozatímním králem střelců byl útočník Martin Skryja, který si připsal na své konto již 19 branek. Střelecky se
na jaře dařilo, o to více zamrzí zápas ve Smrku, kde by gól týmu velice pomohl. Bohužel se ani jednomu hráči
nepodařilo vsítit a nasměrovat tým k vítězství, což by k aktuálnímu průběhu ostatních zápasů znamenalo i mít
možnost prvního místa ve svých rukou. Poslední zápas sezóny přinesl rozuzlení, kdy naši fotbalisté skončil i jako
druzí v tabulce se ztrátou pěti bodů za vítězným týmem Pyšela a s pětibodovým náskokem před třetí Valčí.

Dalším želízkem v ohni rudíkovského fotbalu
je mužstvo starší přípravky. Obecně lze říci, že výkon hráčů
má vzestupnou tendenci, a je vidět, že kluky fotbal baví.
Samozřejmě, že dobré výkony střídají i ty horší, ale tomu se
nelze ubránit i v mnohem starších kategoriích.

Do příští sezóny budou ve spolupráci
s Budišovem přihlášeni i starší a mladší žáci
a trénovat bude rovněž i mladší přípravka,
která svoje zápasy sehraje formou
přátelských utkání s okolními obcemi.

Nelze opomenout ani minipřípravku,
která sice trénuje pouze v pátek, ale má
zdaleka nejvyšší účast ze všech kategorií. Je
dobré vidět, že fotbal děti baví.

Za FK Rudíkov Vladimír Šula
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Vážení spoluobčané,
končí školní rok a začíná doba dovolených. Hlavně pro děti začínají prázdniny – dva měsíce volna

a oddechu. Vím, jak se vy, děti, na to vždy těšíte. I Pán Ježíš říká v evangeliu svým učedníkům, ať s ním jdou
někam na klidné místo, aby si odpočinuli. On sám ví, že člověk odpočinek potřebuje. Je důležité se zastavit, udělat
si víc času na své blízké, ale také být víc se sebou i s Bohem, a tak načerpat novou sílu. Je to také čas, kdy můžeme
více vnímat kolem sebe věci, které za toho každodenního shonu přehlížíme.

Než ovšem začnou naplno prázdniny, slavíme v naší obci v neděli 2. července pouť. Zvu Vás v 10 hodin
do kostela na mši svatou. Je to oslava patronů nejen kostela, ale i naší obce, oslava sv. Petra a Pavla. Oba stojí
na začátku křesťanství. Oba dva byli jen obyčejní, prostí a chybující l idé. Přesto si je Bůh vyvoli l ke svému dílu
a udělal z nich velké osobnosti. Petra ustanovil prvním papežem a Pavel se stal apoštolem národů.

Svatý Petr a Pavel nám dali
dobrý příklad, jsou našimi přímluvci
a můžeme je následovat. Pokud
dáme Bohu naše životy tak, jako je
dali oni, můžeme i my s Jeho pomocí
vykonat velké věci.

Přeji vám hezkou dobu
dovolených a prázdnin a žehnám
vám.

P. Václav Knotek, farář

Zakončení školního roku

DĚNÍ V OBCI - Farnost

DĚNÍ V OBCI - Mariáš

Jedno ze svátečních velikonočních odpolední, 16. dubna 2017, patřilo v hostinci U Kostela turnaji
o velikonočního beránka, kterého se zúčastnilo 14 pozvaných hráčů z celého okolí. Hrálo se na čtyři kola a vítězem
se stal Bohumír Dobrovolný z Velkého Meziříčí, druhé místo obsadil Jaromír Dobrovolný z Rudíkova, třetí místo pak
obsadil Vladimír Vorel z Hostákova. Všem hráčům patří poděkování především za čas, který turnaji věnovali. Díky
také patří vzorné obsluze hostince.

Za všechny hráče Ing. Jaromír Dobrovolný
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Ostatní zajímavosti

ZO ČSCH Budišov pořádá dne 12. a 13. srpna okresní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů.
Nabízíme možnost nákupu chovných zvířat.

K návštěvě výstavy zvou chovatelé Základní organizace Budišov

Tomáš Jaša amatérským mistrem České republiky v thajském boxu
V sobotu 10. 6. 2017 se pod záštitou České Muaythai asociace (C.M.T.A) uskutečnilo v pražském hotelu

Olšanka finálové kolo Mistrovství České republiky v thajském boxu 2017. V kategorii seniorů nastoupil ke svému
sedmému zápasu Tomáš Jaša boxující za oddíl Thaibox Devils Třebíč pod vedením Petra Otticha a Ladislava
Pekárka. Zápas, ve kterém jsou povoleny údery rukou, nohou, lokty a koleny a který čítá tři kola po dvou minutách,
zvítězil rudíkovský rodák nad soupeřem z Prahy 3:0 na body. Stal se tak amatérským mistrem České republiky
ve váhové kategorii do 72,57 kg pro rok 2016/2017.

Ohlédnutí za akcemi

Jarní výstava 2. 4. 2017



Významné jubileum oslavili

březen
80 let – paní Jiřina Toufarová
70 let – paní Vlasta Fejtová
70 let – paní Stanislava Trutnová
70 let – pan Václav Pažourek
60 let – pan Josef Nožička
60 let – paní Stanislava Benáčková

duben
80 let – paní Marie Bíbrová
85 let – pan Josef Robotka

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

duben

Alžběta Brychtová

Tereza Šabatková

květen
85 let – paní Božena Voborná
85 let – pan František Toufar
60 let – pan Zdeněk Žák
60 let – pan Miloš Voborný

červen
80 let – pan Jiří Večeřa
70 let – paní Libuše Dvořáková
70 let – pan Vlastimil Pažourek

Vítání občánků 11. 6. 2017

Sraz seniorů 29. 4. 2017

Narození občánci




