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Vážení spoluobčané,
nízké ranní teploty a brzká stmívání nám potvrzují, že pravý podzim je tu. Léto dopřálo dětem prázdniny

jaksepatří, jen kdyby nebylo tak enormně suché. Nezbývá než doufat ve zlepšení v dalších sezónách.
Podzim bývá vždy symbolem zahajování nového školního roku, při němž jsme slavnostně přivítal i 23 nových

školáků – prvňáčků. Přeji j im úspěch a radost chodit do naší školy. Pro žáky a pedagogický sbor bude od letošního
školního roku pobyt v budově výrazně komfortnější než v letech předchozích. Ve všech třech patrech základní školy
totiž došlo přes prázdniny k úplné rekonstrukci sociálních zařízení, která tímto vyhovují současným normám.
Pedagogický sbor má po 40 letech samostatně oddělené toalety a v nejspodnějším patře je k dispozici i sprchový
kout. Všude teče teplá voda, což také nebylo po mnoho let standardem. Rekonstrukce si vyžádala investici
1,5 mil ionu Kč. Práce provedla místní firma BCR s.r.o. Stejně jako v loňském roce pomohli brigádníci při rekonstrukci
tělocvičny, tak samozřejmě i letos zastali společně se školníkem veškeré demoliční práce na původních sociálních
zařízeních. Akce byla vzhledem k rozsahu časově velice vypjatá, nicméně vše bylo dokončeno v termínu a všem
zúčastněným patří poděkování.

V minulém podzimním zpravodaji v předchozím roce jsem informoval o dokončené rekonstrukci povrchu
tělocvičny, letos jsou to sociální zařízení školy. Jak pro pana ředitele, tak pro obec, jakožto zřizovatele, je oblast
investic do základní školy prioritní. Společným cílem je mít v obci moderní a kulturní prostředí ve škole, a zároveň
tak pozdvihnout její společenský kredit. Mnoho zájemců o nové stavební parcely v lokalitě Nade Vsí uvažuje
o Rudíkovu, jakožto o novém domovu, i díky fungující základní škole.

Krásné babí léto, milí Rudíkováci. Zdeněk Souček - starosta

PLÁNOVANÉ AKCE:
• Obec Rudíkov Vás srdečně zve 15. října 2017 od 15:30 hodin na podzimní tvoření s dýněmi pro děti
a rodiče. Přineste si s sebou dýni a vhodný nůž na její vyřezání (nutný doprovod rodiče). Ostatní potřeby budou
na místě k dispozici. Účastníci se mohou těšit také na sladké dýňové občerstvení, výstavu vyřezaných dýní
a podvečerní průvod obcí.
• Srdečně zveme na hudební vystoupení dechové kapely JÁSALKA, které se uskuteční dne 12. l istopadu
v 16 hodin v sokolovně. Vstupné v předprodeji 140,- Kč, na místě 180,- Kč. Předprodej vstupenek je již zahájen
na obecním úřadě.
• Podzimní posezení s harmonikou se bude konat 3. l istopadu 201 7 v orlovně
• Mikuláš a čerti budou v naší obci chodit dne 5. prosince 201 7 po 1 7. hodině.
• Rozsvícení vánočního stromu a první adventní svíce u základní školy se uskuteční dne 3. prosince 201 7.
• Zájemci o kotlíkové dotace mohou navštívit informační schůzku pořádanou v rámci 2. vlny těchto dotací
Krajem Vysočina dne 12. října 2017 ve Velkém Meziříčí, JUPITER club, Náměstí 18/20 (13-15 hodin, 16-18
hodin). S případnými dotazy se obracejte na linku 564 602 888 nebo na kotliky@kr-vysocina.cz
Energetické poradenství EKIS
Každé pondělí a středu v době od 13 do 17 hodin poskytuje konzultace ke kotlíkovým dotacím a veškeré
energetické poradenství odborné středisko EKIS, Náměstí 4, Velké Meziříčí. Případně mohou zájemci
kontaktovat odborného poradce na tel: 731 060 447.

Rudíkovský
zpravodaj
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PROJEKTY

Územní rozhodnutí, o které jsme
v květnu 2017 požádali stavební úřad, nabylo
právní moci dne 24. srpna 2017. V současné
době pracujeme s geodety na přesném vytyčení
jednotl ivých parcel. Zpřesnění hranic pozemků
sousedících s lokalitou bylo provedeno 20. září
2017. Po ukončení geodetických prací dojde
k odsouhlasení správnosti katastrálním úřadem,
a stavebním parcelám tak budou přidělena
konkrétní parcelní čísla, která již budou uvedena
ve smlouvách o prodeji jednotl ivým zájemcům.

Obec a zastupitelé obce jsou povinni při

K dnešnímu dni jsou na stavbě nové čističky
dokončeny práce na dešťové kanalizaci, zdivo
budovy technologie, železobetonový věnec, vyústní
objekt do potoka, základ pro dávkovač, lapák písku,
příčky v technologické budově, krov, přípojka NN.
Dále započnou práce na vnitřních rozvodech
v technologické budově. Celková prostavěnost díla
(vyjádřená v číslech) je 7.900.000,- Kč bez DPH, což
představuje asi 54 procent celkové částky. Finančně
se nám daří stavbu zvládat dle původních předpokla-
dů a čerpáme všechny předpokládané a možné
dotace vždy ve 100procentní výši. Posledním
předpokladem pro zmíněné 100procentní čerpání
všech možných příspěvků a dotací na stavbu bylo

Čistička odpadních vod - průběh stavby a financování

schválení příspěvku Krajem Vysočina, kdy zastupitelstvo kraje schváli lo naši žádost a pošle na stavbu dotaci ve výši
2,96 mil ionu Kč. Za tento nezanedbatelný příspěvek jsme obzvláště rádi, protože dotace Kraje Vysočina není
nároková. I když byl krajský rozpočet na projekty čištění vod navýšen o cca čtyři mil iony, přesto kraj dvě žádosti
ve výši 4,7 mil ionu neuspokojil . Náš projekt byl podpořen v plné možné výši.

Rozšíření kontejnerů na kovové obaly a projekt Třídíme u paty domu
Ve spolupráci s ESKO-T budou do obce dodány tři kontejnery na kovové obaly. Jeden kontejner umístíme

v měsíci říjnu v lokalitě Vysílka u prodejny motorek, kde je pro tento účel dostatek místa. Další dva rozmístíme
po obci až po realizaci stavby tří nových tzv. třídicích hnízd, která budou vystavěna v rámci projektu Třídíme u paty
domu. Co patří do kontejnerů na kovové obaly? Nápojové plechovky, kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víka,
konzervy, alobal, hl iníková víčka od mléčných produktů, hliníkové obaly od potravin. Do tohoto kontejneru naopak
nepatří nápojové kartony, spreje se zbytky obsahu, obaly barev a laků se zbytky obsahu, elektrozařízení,
zaolejované kovové díly či baterie.

Územní rozhodnutí pro lokalitu Nade Vsí a další postup

prodeji pozemků postupovat dle zákona 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) a také dle zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon
o oceňování majetku). Zastupitelstvo obce určilo na svém 22. zasedání cenu pozemků částkou 450,-Kč/m2. Jedná
se o částku, která je v daném místě a čase obvyklá a vzešla z porovnání obvyklých cen na trhu nemovitých věcí.
Zastupitelstvo obce nechalo zpracovat odhad tržní ceny, který také sloužil jako podklad pro rozhodování o prodejní
ceně pozemků. Takto stanovená cena odpovídá využití obecního majetku účelně a hospodárně v souladu s jejími
zájmy a úkoly. Cílem je prodat pozemky do konce roku 2017 a zahájit výběrové řízení na realizaci stavby
inženýrských sítí. Ihned po výběrovém řízení pak zahájit stavbu. Majitelé pozemků by tak mohli zahájit stavební
činnosti v průběhu příštího roku.
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Opravy pamětních křížů
Při vydávání letního čísla zpravodaje nebylo ještě známo, zda náš záměr opravit deset pamětních křížů,

nacházejících se na našem katastru, Ministerstvo zemědělství schválí. Počátkem srpna jsme obdrželi rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Ministerstvo nám na opravu křížů schváli lo dotační částku 297 tisíc korun. Do výběrového řízení
poslaly nabídku tři firmy, z nichž nejvýhodnější podala firma Brňák kamenictví s.r.o. ve výši 424 tisíc korun.
Realizace musí být dokončena do 29. září 2018, opravy tedy zahájíme co nejdříve. V zimním zpravodaji plánujeme
zveřejnit fotografie křížů, které již budou v té době zrekonstruovány.

Další části chodníků v obci
S místní projekční firmou Greendesign s.r.o. jsme dokončil i projektovou dokumentaci pro provádění

staveb - dalších částí chodníků od hostince U Kostela směrem k obecnímu úřadu, dále vedoucích přes novou
lávku pro pěší naproti koloniálu Střed a dále k řadovkám. Práce na těchto úsecích budeme zřejmě zahajovat příští
rok, neboť například lávku přes potok bude nutné územně schválit. Stavbou přicházíme do střetu s optickými
kabely a telefonními sítěmi v části od prodejny směrem k řadovkám. Tyto záležitosti se budeme snažit řešit co
nejefektivněji.

Náš projekt Třídíme u paty domu se dostal na seznam projektů prodpořených Státním fondem životního
prostředí a v současné chvíl i probíhá výběrové řízení na dodavatele 270 kusů plastových nádob na papír, sklo
a plasty a 24 kontejnerů pro tři nová třídicí hnízda. Výběrové řízení zahrnuje i výstavbu třídicích hnízd. Výsledek
výběrového řízení bude zveřejněn po 26. září 2017, poté dojde k samotné realizaci.

Závěrem informujeme občany o přemístění červeného kontejneru na elektroodpad, který nyní najdete
u bytovky č.p. 190 u hřbitova. Kontejner byl přemístěn z parkoviště na středu obce, kde příl iš nepřispíval k okrase
naší návsi.

WC zaměstnanci

Nově zrekonstruovaná sociální zařízení základní školy
dle požadovaných norem slouží žákům i pedagogům
od letošního září. Nově je také k dispozici sprchový
kout v přízemním patře. Toalety pro žáky a učitele
školy jsou nyní odděleny. Tento rekonstrukční záměr
si vyžádal cca 1,5 mil ionu korun. Více také v rubrice
Základní škola.

Rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole
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DĚNÍ V OBCI - Škola

Pohádkový les
Po nevydařeném červnovém termínu se nám podařilo 2. září proměnit les nedaleko naší školy v tajuplný

a kouzelný prostor opředený tajemstvím a pohádkovými bytostmi, které se postaraly o zábavné atrakce pro děti
i jejich rodiče.

Podle rozdaných soutěžních karet prošlo letošním Pohádkovým lesem 109 dětí. Všechny statečně plnily
úkoly cestou od školy do nedalekého lesa u Pejska a Kočičky, čarodějnice, Budulínka, Boba a Bobka a kovbojů.
Postupně se vstupem do lesa navštívily Kosí bratry, Perníkovou chaloupku, Údolí princezen hned se třemi
princeznami – Popelkou, Sněhurkou a Koloběžkou – za stálého dozoru paní královny. Přes cestu do neznáma byly již
z dálky slyšet tóny afrických bubnů linoucí se od tlupy černošek. Od nich to byl jen kousek k rybníku Herádka, kde
na ně čekal Pepek námořník a „praví‟ námořníci, kteří ke splnění svého úkolu potřebovali hladinu rybníka a velkou
odvahu všech dětí.

Cílové stanoviště bylo ve vestibulu školy, kde každý úspěšný účastník po prokázání splnění všech úkolů
obdržel balíček se sladkou odměnou, poukázku na občerstvení v podobě limonády a uzené cigáry a možnost výběru
mezi malováním na obličej a nově také stříkaným tetováním (tzv. airbrushingem). Děkujeme partnerům akce – obci
Rudíkov za občerstvení pro účastníky a spolku Pomoc škole za sladké odměny.
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Žáci a zaměstnanci Základní školy Ludvíka Svobody
zahájil i společně 4. září 2017 nový školní rok. V letošním roce
bude naši základní školu navštěvovat 141 žáků v osmi třídách
(každý ročník se bude učit samostatně, pouze 3. a 5. ročník bude
vyučován společně na hudební a tělesnou výchovu).
61 žáků navštěvujících školu je přímo z Rudíkova a 80 žáků
dojíždí z okolních obcí (22 z Vlčatína, 15 z Hroznatína,
10 z Horních Heřmanic, 10 z Přeckova, 7 z Bochovic, 5 z Nového
Telečkova, 4 z Oslavičky, 3 z Trnavy, 2 z Batouchovic
a po jednom žákovi z Třebíče a Velkého Meziříčí).

Změny nastaly i ve složení pedagogického sboru –

do našich řad jsme přivítal i novou paní učitelku Šárku Uhrovou, která se stala třídní učitelkou 4. ročníku. Po dobu
nepřítomnosti vedoucí vychovatelky Petry Robotkové v prvním oddělení školní družiny zastupuje Anděla Hortová,
druhou vychovatelkou školní družiny je Jana Dvořáková.

Slavnostní den to byl také pro naše nové prvňáčky a jejich rodiče. V tomto školním roce máme opravdu
velmi početnou první třídu – 23 žáků. Ve tvářích dětí bylo znát, že se do školy opravdu těšily, nejen proto, že se
ocitly v dobře známém prostředí, jel ikož ve stejné budově navštěvovaly již mateřskou školu. Prvňáčky společně
s ředitelem školy přivítal i starosta Rudíkova Zdeněk Souček. Ti je všechny před jejich dojatými rodiči slavnostně
ošerpovali na památku oranžovou šerpou s nápisem Prvňáček 2017/2018 a logem naší školy a odměnil i je drobnými
dárky a kytičkou. Dárky obdrželi prvňáčci i od Kraje Vysočina, a to v podobě kufříků s dárky s tematikou bezpečného
a zdravého vstupu do školy a stavebnice Roto z Vysočiny, se kterou stráví čas především v hodinách pracovních
činností. S dárky se přidala i společnost Bovys, která bude nejenom prvňákům, ale žákům celé školy dodávat
jedenkrát týdně zdarma ovoce či zeleninu.

SLAVNOSTNĚ JSME ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Během září slavnostně ukončíme projekt „Zdraví nás
baví‟, kterým jsme se jako Škola podporující zdraví snažil i
naplnit a propagovat principy místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji
Vysočina. Za školou nám během
loňských prázdnin vyrostla
nádherná venkovní učebna, v níž
probíhají za pěkného počasí klasické
hodiny výuky, v rámci letošního
projektu jsme prostory učebny
vybavil i novými stoly a lavicemi.

„ZDRAVÍ NÁS BAVÍ‟
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MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Se začátkem nového školního roku se nám podařilo spustit nově

vytvořené webové stránky, které vás zajisté zaujmou moderním a pěkným
designem. Při přípravě webu jsme se snažil i zejména o jednoduchost
a přehlednost pro uživatele, tak aby informace, které hledají, byly rychle
dostupné a přehledné. Náš nový web má tzv. responzivní design –
přizpůsobuje se typu zobrazovacího zařízení (notebook, mobilní telefon či tablet), která jsou stále více využívána
pro přístup k internetu. Z pokročilejších forem webu upozorňujeme zejména rodiče na možnost využití e-omluvenky
a e-podatelny.

Nové webové stránky jsme realizovali za finanční podpory Fondu Vysočiny v rámci grantového programu
Informační a komunikační technologie 2017.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Od října nabízíme žákům školy celkem 14 zájmových kroužků – kytara pro začátečníky, kytara

pro pokročilé, TAI–CHI (posilovací cvičení), sportovní hry, hra na flétnu, pohybovky, příprava na přijímací zkoušky
z českého jazyka, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, turistický, výtvarná dílnička, florbal pro 1. – 4.
ročník, florbal pro 6. – 9. ročník, aerobik a ve spolupráci s externí vyučující angličtiny hrátky s angličtinou
pro 1. a 2. ročník.

Téměř všechny kroužky nabízíme žákům bezplatně, u některých bude vybírán příspěvek na materiál, příp.
na zakoupení pracovního sešitu apod. Odměnu za vedení kroužků poskytuje vyučujícím spolupracující spolek
Pomoc škole.

POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ
Českou školní inspekcí jsme byli vybráni jako jedna ze 7 škol

na Vysočině (v celé ČR pouze 72 škol) k účasti na pokusném
ověřování v programu „Vzdělávací programy paměťových institucí
do škol‟. Program vyhlásilo Národní pedagogické muzeum
a knihovna 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
a další nezbytné výdaje… Pokusné ověřování bude probíhat v 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018.

Vyučující školy už pilně pracují na zajišťování programů a s žáky školy co nejdříve vyjedou za zážitky…

PRÁZDNINOVÉ REKONSTRUKCE
O prázdninách proběhly v naší škole dvě velké rekonstrukce. Zejména se

jednalo o opravu sociálních zařízení na všech třech patrech a dále nový vzhled
dostalo první oddělení školní družiny.

Na rekonstrukci sociálních zařízení nám částečně přispěl Kraj Vysočina
(Fond Vysočiny – grantový program Naše škola 2017), část nákladů jsme
zainvestovali z vlastních naspořených zdrojů a sociální zařízení na spodním patře finančně podpořila obec Rudíkov.
Po více jak 40 letech se žáci i učitelé dočkali moderních a dnešní době odpovídajících sociálních zařízení s teplou
vodou, bidety na dívčích záchodcích a oddělených toalet pro zaměstnance.

Děkujeme obci Rudíkov za finanční podporu, projekční kanceláři Greendesign, s.r.o. za navržení prostor
a za vlastní realizaci rudíkovské firmě BCR, s.r.o.
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WC chlapci

Druhá investice proběhla ve školní družině. Jel ikož
se nám pomalu začíná navyšovat počet žáků na 1. stupni,
byli jsme nuceni otevřít od nového školního roku druhé
oddělení školní družiny a navýšit její kapacitu na nejvyšší
možný počet 43 žáků. Rekonstrukce proběhla v prvním
oddělení, ve kterém byla podlaha opatřena novým
linoleem, a díky sponzorským darům okolních spádových
obcí jsme mohli dětem dopřát i vybavení novým
nábytkem. Díky patří obcím Hroznatín, Přeckov, Nový
Telečkov, Horní Heřmanice, Vlčatín a Oslavička.

Školní družina 2. oddělení

Školní družina 1. oddělení

ŠKOLNÍ AKCE V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU

ZÁŘÍ 2017
Pokračování ve sběru PET víček, pomerančové kůry, použitého kuchyňského oleje
Podpora adoptivního spolužáka z Indie
27. 9. Kurz stolování (projekt Zdraví nás baví)
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DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

ŘÍJEN 2017
Zahájení sběru starého papíru
Začátek práce v zájmových kroužcích
5. 10. Vystoupení žáků v Domově důchodců Koutkova Třebíč
9. 10. Ikaros – program Poznávejme zvířata – 9.15 hod.
16. 10. Valná hromada spolku Pomoc škole – 16.00 v jídelně
18. 10. Den otevřených dveří
26. 10. Školení zaměstnanců – Nejčastější poruchy zdraví u žáků na ZŠ
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD 2017
13. 11. Pedagogická rada
13. 11. Rodičovské schůzky – 15.30 – 17.30 hod.

PROSINEC 2017
3. 12. Tradiční adventní tvoření

Aktuální akce a reportáže z nich na www.zsrudikov.cz
Martin Suk a kolektiv zaměstnanců

Mateřskou školu navštěvuje ve školním roce 2017/2018 72 dětí z Rudíkova a okolních obcí. Děti jsou vedeny
dle Školního vzdělávacího programu Duhový svět dětí, pracují stylem Začít spolu, který je učí co největší
samostatnosti a dobré komunikaci. Třídní vzdělávací programy z něj vycházejí a jmenují se: Budem jako včelka
květ objevovat celý svět, Beruška v pohádce a Co vidí slunce.

Mateřská škola Rudíkov má provoz od pondělí do pátku (každý den 6.00-15.30 hodin), provoz probíhá
ve třech třídách.

Do třídy Včeliček nastoupily i dvouleté děti. MŠ zajistila dotační podporu na chůvu, a bude tedy
využívat její péči o dvouleté děti po dobu pěti měsíců v letošním a pěti měsíců v následujícím školním roce. Chůva
Alena Dvořáková úspěšně absolvovala tříměsíční školení a závěrečné zkoušky u akreditované komise. Ověříme
si letos podmínky, za kterých bude možné přijímat dvouleté děti do naší mateřinky, neboť mají vzhledem ke svému
vývoji náročnější potřeby než děti tříleté.

Děti z Berušek mají od června 2017 stálou ložnici na chodbě, neboť kapacita třídy je pro rozložení
lehátek nedostačující. Dětem se spaní na chodbě líbí více než ve třídě. Kdo neusne, může si ve třídě hrát na koberci,
kde tímto vznikl druhý klidový prostor.

Předškolní vzdělávání dětí, které půjdou v dubnu 2018 k zápisu do 1. třídy ZŠ, je v tomto
školním roce poprvé v historii naší vzdělávací soustavy povinné. Ve třídě Sluníček je z celkového
počtu 28 dětí 27 předškoláků. Povinné vzdělávání těchto dětí má podobná pravidla, jako mají
děti v 1. třídě ZŠ – zúčastňují se vzdělávání povinně minimálně čtyři hodiny denně, nepřítomnost
dítěte musí rodiče omlouvat a v době školních prázdnin do MŠ chodit nemusí. Jen vysvědčení
nedostanou se známkami, ale naše školkové…

Pro děti je opět připraven na celý školní rok bohatý program každodenních činností i nadstandardních
aktivit: v září děti jezdily s paní Karpíškovou na koni, z čehož měly velkou radost a zážitek. Společnost Esko-T
pro ně připravila program o třídění odpadů, strávily dopoledne na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí. Velmi se
těšíme na další spolupráci s hudebním divadlem, s nímž nás čeká program Z pohádky do pohádky a v prosinci
Vánoční koledování, v l istopadu budeme ve sférickém kinu v 3D projekci vleže sledovat tematické filmy z prostředí
života v Arktidě, život v koruně stromu a v tropech.
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DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol

Za dětmi přijede každý měsíc loutkové divadlo s pohádkou. Na divadlo mohou přijít rodiče s minimálně
dvouletým dítětem. Vstupné se platí pouze za dítě. Program divadel najdete na www.msrudikov.cz.

Rodiče zveme 12. října 2017 na tvoření z přírodninami a v prosinci na vánoční tvoření.
MŠ má pro předškolní děti od října do května i nabídku odpoledních zájmových aktivit: logopedická

prevence a náprava výslovnosti hlásek, výtvarné aktivity, grafomotorika, flétny a nově tanečky.
Mateřská škola spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem ve Velkém Meziříčí v oblasti logopedie,

pod jeho vedením realizuje v MŠ prevenci a individuální nápravu vadné výslovnosti hlásek u dětí. Nutno
podotknout, že v této oblasti odvádí vyučující Erika Hanáková vynikající práci. V době vedlejších prázdnin budou
všechny učitelky naší MŠ proškoleny v oblasti logopedie, aby mohly účinně pomáhat s logopedickou prevencí
u dětí.

Hezky barevný a sluncem zalitý podzim všem občanům Rudíkova přeje
J. Kafková a kolektiv zaměstnanců MŠ Rudíkov

Po prázdninové odmlce začnou v TJ Sokol Rudíkov opět probíhat pravidelná setkávání, sportování, hraní.
Děti mladšího školního věku mohou obnovit přihlášku do oddílu dětí nebo se stát novým členem, a užít si tak hraní
a pobyt v přírodě pod vedením Jaroslavy Šulové a Nadi Kafkové. Ještě mladší děti se svými rodiči budou určitě rády
trávit čas v Klubu maminek pod vedením Lenky Široké, a to vždy každou středu od 15:30 v tělocvičně školy. Dospělí
se mohou těšit na pravidelné cvičení pro ženy, které začne v měsíci říjnu a povede jej Eva Kružíková.
Termíny všech aktivit a přihlášky najdete na http: //sokolrudikov.webnode.cz/

Žádnou nudu všem za TJ Sokol Rudíkov přeje Eva Kružíková
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Družstvo mužů mělo do posledního jarního utkání možnost ukončit první rok na prvním místě třetí třídy.
Avšak výsledkově nepovedený poslední zápas ve Valči a pohodová výhra vedoucího Pyšele v Koněšíně rozuzli la tuto
hádanku a definitivně usadila náš tým na druhé místo výsledkové tabulky. O motivaci a cíl do další sezóny bylo díky
tomuto postaráno a podzimní část nynějšího ročníku mají muži zatím rozehranou výtečně. V prvním kole si ve velmi
improvizované sestavě přivezli cenné body ze sousední Náramče, poté odčinil i jarní porážku ve Valči, kde bez
větších problémů zvítězil i a body ztratil i pouze v remízovém utkání v Dukovanech. Po osmi odehraných kolech jsou
tak v čele průběžné tabulky se sedmi výhrami a jednou remízou a mohou se pochlubit nejvyšším počtem
nastřílených branek. Přejme si, aby mužům forma vydržela, vítězství následovalo vítězství a hlavně, aby stejně jako
dosud předváděli atraktivní fotbal s mnoha vstřelenými brankami, který se bude líbit každému rudíkovskému fa-
nouškovi.

V žákovských kategoriích navazujeme na spolupráci s Budišovem a ve spojených týmech reprezentují
Rudíkov v této sezóně děti v kategoriích starších žáků, mladších žáků a starší přípravky. V těchto kategoriích je
odehrán pouze zlomek soutěžních utkání, a tak na nějaká výkonnostní hodnocení je ještě brzy. Navíc u dětských
kategorií toto není nezbytné a nejdůležitějším aspektem je, aby děti sport bavil, rozvíjel je fyzicky a naučil základům
odpovědnosti vůči sobě a ostatním kamarádům v týmu. Toto se pod taktovkou trenérů beze zbytku děje.

Taktéž je třeba zmínit i péči o ty nejmenší (minipřípravku), na kterých je vidět, že je fotbal baví,
a pro některé je prozatím dokonce i středobodem vesmíru. Tyto děti dosud nehrají žádnou organizovanou soutěž,
ale jel ikož mají soutěživého ducha, plánuje se, že odehrají několik přátelských utkání s týmy z okolních vesnic, aby
si ozkoušely jiná hřiště a zahrály si i s jinými dětmi.

V neposlední řadě je třeba opět poděkovat všem, kterým není fotbal v Rudíkově lhostejný a podporují jej
jak materiálně, tak i za cenu obětování velké části vlastního času, a to z důvodu, aby zajistil i bezproblémové
fungování po stránce administrativní, finanční a hlavně sportovní.

Za FK Rudíkov
Zbyněk Trnka

DĚNÍ V OBCI - Volejbal

Druhý ročník volejbalového turnaje O pohár
starosty se konal v sobotu 26. srpna 2017
na víceúčelovém hřišti za ZŠ Rudíkov. Poslední
prázdninový víkend byl obdařen teplým a slunečným
počasím, a tak i výbornou náladou.

Turnaje se zúčastnilo, stejně jako loni, sedm
týmů – tři místní: „Mrkvaři‟, „Nuly‟, „Nic moc‟, dále
pak „Tuleni‟ z Brna, volejbalový tým z Vladislavi
nesoucí jméno „Kopačky‟, tým VAS Třebíč a Slavic
pod názvem „Slav-vas‟ a spřátelený tým z Třebíče –
„Šestky‟. Každou hru tvořily dva sety, o výsledku
rozhodovaly nakonec součty odehraných míčů.
Týmy byly vyrovnané. Maximální nasazení podtrhl
celkovou výhrou brněnský tým „Tuleni‟.

Druhé místo obhájil tým z Třebíče. Nejlepší rudíkovský tým „Nic moc‟ s kapitánkou Míšou Kelíškovou a dále
ve složení Ondra Robotka, Libor Pruša, Vítek Katolický, Lenka Dostálová a Marek Dostál obhájil třetí příčku. Čtvrté
a páté místo obsadily další týmy Rudíkova, šesté volejbalisté z Vladislavi a sedmé místo Slav-vas.

Ceny byly lákavé - poháry starosty, medaile, dárkové balíčky, rovněž i ceny útěchy. Celé klání se zdařilo
za podpory obce Rudíkov, firmy BCR, s.r.o. a Horácko net, s.r.o. . Lákavé však nebyly jen ceny, ale i občerstvení.
Pečené maso na zelenině, utopenci, chlebíčky či bábovka přišly po výkonech k chuti všem hráčům .
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Výsledky turnaje byly vyhlášeny starostou Rudíkova. Hezký den byl zakončen přátelským posezením.
Pohoda, zábava a dobrý sport ve znamení volejbalového míče pomalu zapouští kořeny dobré tradice. Doufáme, že ji
dalším větším turnajem opět utužíme.

Tímto zveme případné zájemce o volejbal mezi nás, hrajeme v neděli v 17.30 hodin a ve čtvrtek v 19 hodin
v tělocvičně, za příznivého počasí na víceúčelovém hřišti za školou.

Vážení přátelé, farníci,
mnozí z Vás jistě zaznamenali ve farnosti změnu faráře. Je to přání otce biskupa, aby se kněží ve farnostech

po nějakém čase vystřídali. Někdo má rád změny, jiný ne. Mohu říci, že s přibývajícími léty je každá změna těžší.
Těmito změnami se jak kněží, tak farníci máme učit opouštět to, na co jsme zvyklí, abychom se přimkli k tomu
nejdůležitějšímu, k Ježíši Kristu.

Někteří l idé mi pokládají zvídavé otázky. Ptají se, co jsem zač, odkud jsem, kolik mi je let a podobně. Proto
chci napsat několik řádků o sobě.

Narodil jsem se v roce 1963 v Boskovicích na Blanensku. Vyrůstal jsem v družstevním bytě s rodiči, mladším
bratrem a nejmladší sestrou. Na ZŠ jsem rád amatérsky sportoval – atletiku, volejbal, fotbal, hokej, cyklistiku,
plavání a stolní tenis, u kterého jsem vydržel až do současnosti a hraji ho závodně. Po rodičích jsem také zdědil
vlohy k hudbě. Navštěvoval jsem hudební školu ve hře na kytaru, později jsem se učil hře na klavír a varhany.
V kostele jsem střídavě ministroval, hrál na varhany a zpíval v mládežnickém sboru.

Po ZŠ jsem se vyučil učebnímu oboru keramik pro žárovzdornou keramiku ve Velkých Opatovicích u Jevíčka.
Po vyučení jsem vykonal dvouletou základní vojenskou službu v Prešově a v Jaroměři – Josefově jako radista
special ista. Po návratu z vojenské služby jsem pracoval v MŠLZ Velké Opatovice (šamotka) a při práci externě
studoval SPŠ stavební v Hodoníně. Během studia jsem se rozhodoval, jestl i mne Bůh volá ke kněžství, nebo
k manželství. Po maturitě vyhrálo Boží volání, tak jsem podal přihlášku na studium teologie do Litoměřic. Od roku
1990 jsem přešel na Teologickou fakultu UP v Olomouci.

Po ukončení studia a vysvěcení na jáhna jsem nastoupil na tzv. jáhenský rok do Břeclavi. Jako novokněz
a kaplan jsem působil v Ivančicích, poté ve Veverské Bítýšce.
Jako farář jsem působil devět let v Jimramově a okolí
na Novoměstsku, pak dvanáct let v Hovoranech a přilehlých
obcích na Hodonínsku.

Nyní jsem poslán sloužit Bohu a lidem opět na Vysočinu
sem k Vám. Ze zkušeností mohu říci, že jsem byl vždy přijat jak
někde v kostele, tak i v herně stolního tenisu. Věřím, že budu
přijat i ve zdejších farnostech a že se budeme vzájemně
povzbuzovat na cestě k věčnosti.

Žehná Vám všem P. Milan Těžký – ten nový farář



Významné jubileum oslavili

červenec
80 let – paní Marie Robotková
60 let – paní Drahomíra Smetanová

srpen
70 let – Jaromír Dobrovolný
70 let – Jindřiška Kotačková
60 let – Hana Svobodová

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

Narození občánci

červen
Dominik Mašek

červenec
Timothy Weidenthaler
Patrik Hájek

Ohlédnutí za akcemi

Zemřelí občané
Dne 4. července 2017 zemřel ve věku 54 let pan Jan Šouka l .
Dne 10. července 2017 zemřel ve věku 55 let pan Jiří Pruša.

Rozloučení s panem farářem Václavem Knotkem

3. září 201 7
Divadlo Martina Žáka a Miloně Čepelky

Jak vypřáhnout Mezka - 1 6. září 201 7

Žehnání nové hasičské cisterny CAS30

2. července 201 7

Pohádkový les a loučení s prázdninami

2. září 201 7




