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Vážení spoluobčané,
uzavírá se rok 2017… Všem Vám přeji, abyste jej prožil i v co možná největší pohodě. Věřím, že jste každý

našel pod stromečkem trochu radosti, j istě jste potěšil i své blízké v rodinách či přátele. Odpočinek v domácí pohodě
či jeho aktivní forma v podobě zimního sportování je tou nejlepší volbou pro poslední dny roku!

Na poli obecních záležitostí j iž plánujeme naplnění stěžejních úkolů roku 2018, uzavíráme finanční rozpočet
roku uplynulého a připravujeme rozpočet následující. Z pohledu financování je pro naši obec končící rok úspěšný,
neboť jsme dosáhli nejvyššího rozpočtu v historii. Plánovaný rozpočet 2017 byl na straně příjmů 13 mil ionů,
a skutečná výše se díky načerpaným dotacím pohybuje přes 29 mil ionů, a to bez započtení úvěrů, které by nám
výsledek zkreslovaly. Aby byl příští rok úspěšný, je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na fungování obce
a jejích projektech podílejí. Ať již jde o členy zastupitelstva, provádějící firmy, technické dozory nebo o pracovníky
obecního úřadu. Všem výše jmenovaným moc děkuji za spolupráci v letošním roce a do nového roku jim přeji zdraví
a hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v jejich možnostech.

Vám, vážení spoluobčané, také přeji v první řadě poklidný průběh celého roku 2018, který je před námi.
Přeji mnoho štěstí, zdraví a mnoho úspěchů, které Vám budou dělat alespoň trochu radosti z vykonané práce - tak
jako mně.

Zdeněk Souček, Váš starosta

Obec Rudíkov pořádá 24. února 2017 zájezd na muzikál Chaplin do Městského divadla Brno pro 50
osob. Místenky do čtvrté až šesté řady! Závazné přihlášky prosíme do 4. ledna 2018, abychom mohli
uplatnit slevy a zamluvit kapacitu v divadle. Přihlášku můžete vyplnit elektronicky z webových stránek obce či
osobně na obecním úřadě. Dopravu autobusem hradí obec Rudíkov. Cena: 580,- Kč, 33% slevu získávají
automaticky děti do 15 let, studenti denního studia (do 26 let) a důchodci (cena s uplatněním slevy pak činí
389,- Kč).

Kdo by neznal geniálního umělce a výjimečného člověka Charlie Chaplina. Muzikál, který je napsán na motivy
jeho bohatého života, byl uveden na Broadway v roce 2012. Titulní role je v díle rozdělena mezi tři herce –
malého chlapce, muže v nejproduktivnější fázi jeho života a zestárlého muže. Autoři vyprávějí o osudu
hlavního hrdiny strhujícím způsobem a předkládají nám skvěle prokomponovaný příběh s báječnou hudbou
a řadou okolností, o kterých věděli vskutku jen ti nejzasvěcenější. Základní výpovědí je pak Chaplinovo osobní
poslání, které spočívá v jeho celoživotním odhodlání jít si vždy a ze všech okolností za svými cíl i
s jednoznačným humánně akcentovaným vztahem ke světu, s kritickým myšlením vůči zvrhlé politice
i s jasným názorem na bídu společnosti, ve které žil . Těšíme se na případný společný kulturní zážitek.

Dne 12. května od 10 hodin se uskuteční Mistrovský závod v orientačním běhu v okolí Rudíkova. Více
informací naleznete v sekci OSTATNÍ.
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PROJEKTY

Webové stránky obce oslavily 20 let od svého vzniku
Dne 20. prosince 2017 tomu bylo 20 roků, kdy byly zprovozněny webové stránky Rudíkova jako v jedné

z prvních obcí v okrese. Ze začátku využívaly free hosting, později tehdejší zastupitel Ing. František Jaša založil
placenou doménu www.rudikov.cz. Stránky vznikaly v době, kdy „internet byl ještě v plenkách". Už v té době
poskytovaly základní informace o dění v obci. V dnešní době máme i poměrně detailní statistiky návštěvnosti
webových stránek a dosahujeme až 3000 návštěv za měsíc. Příklad návštěvnosti za posledních třicet dní:

Stavební pozemky v lokalitě Nade Vsí
Na 23. zasedání zastupitelstva obce byly

schváleny žádosti o koupi pozemků konkrétním
žadatelům. Samotnému schvalování předcházelo
několik kroků, které se mohly jevit jako zdlouhavé,
zbytečné a byrokratické. Nicméně obec musí
postupovat při prodeji obecního majetku v souladu se
zákonem 128/2000 Sb. o obcích, respektive striktně
dodržovat schvalovací procesy, záměry, a teprve poté
realizovat samotné prodeje. Pro samotný prodej byla
schválena PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ
v lokalitě Nade Vsí. Zastupitelstvo se v pravidlech
rozhodlo podpořit místní občany, a stanovilo tak
pevnou částku 450 Kč/m2. Zájemci, kteří neměli
trvalé bydliště v Rudíkově alespoň po dobu jednoho
roku, podávali nabídky přímo na veřejném zasedání
zastupitelstva obce. Částky se pohybovaly
od 450 Kč/m2 do 602 Kč/m2. Dle schválených pravidel musí kupující vystavět a zkolaudovat domek do sedmi roků
od kolaudace inženýrských sítí. Pozemek nemůže kupující prodat nikomu jinému než obci, to aby se zabránilo
spekulativním nákupům za účelem zhodnocení investice. Obec se ve smlouvě zavazuje vybudovat inženýrské sítě
v lokalitě do konce roku 2018. Výstavbu chceme započít co nejdříve. V tuto chvíl i připravujeme zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele inženýrských sítí. Předpokládané dokončení inženýrských sítí je
plánováno na první polovinu roku 2018. Lokalita ještě nabízí tři volné pozemky.
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V těchto dnech již na nové
čističce odpadních vod zahajujeme
zkušební provoz, který potrvá
zhruba jeden rok. Stavba byla
zahájena 13. března, kdy bylo obcí
předáno staveniště firmě VHST
s.r.o. , která stavbu zastřešuje jako
generální dodavatel. Na realizaci se
subdodávkou podílela i místní firma
SOFI stav s.r.o. , technologii čističky
dodávala a instalovala firma
Hakov a.s. Průběh stavby dozoroval
autor projektu pro provádění stavby
Ing. Jiří Dvořák a Ing. Luděk

Finalizace výstavby moderní čističky odpadních vod

Kotrba. Všem výše zmiňovaným patří poděkování, protože průběh výstavby, řešení problémů, které vždy taková
stavba generuje, bylo vždy aktivně a zodpovědně řešeno s cílem zvládnout výstavbu včas a v požadované kvalitě.
Pro stavbu jsme zajistil i veškeré možné dotace a příspěvky. Jejich čerpání přichází sice postupně, ale ve výsledku
tak obecní rozpočet zatížíme touto stavbou jen opravdu nejnutnějším minimem. Výsledkem je pouhých 10,4 %
spoluúčasti obce. Z celkových 18,7 mil ionů tak obec zaplatí pouze 1,9 mil ionů. Jediné, co na celé akci vázne nejvíce,
je rychlost administrace ze strany Státního fondu životního prostředí. Musíme tak průběžné financování vykrývat
z vlastních zdrojů, rezerv a úvěru. Důležitý je ale pro nás výsledek, nikoliv strasti v průběhu akce. V jarních dnech
uskutečníme den otevřených dveří, aby se občané mohli seznámit s funkcí celé stavby a technologií. V brzké
budoucnosti bude čištění odpadních vod velice důležitým tématem, které budou muset řešit všechny (i ty nejmenší)
obce. Rudíkov tak bude připraven plnit náročné podmínky v oblasti životního prostředí a čištění odpadních vod, a to
včetně odbourávání tolik diskutovaného fosforu.

Na sokolovnu žádáme dotaci pro zateplení
Koncem listopadu jsme podali žádost s energetickým
posudkem a projektovou dokumentací k zateplení
sokolovny do programu Stará zelená úsporám. V tomto
programu je ještě možné žádat o dotaci pro obecní
budovy. Sice v tomto programu není alokováno příl iš
mnoho finančních prostředků, nicméně pokusit se
musíme, neboť žádat dotace na zateplování ze Státního
fondu životního prostředí už není příl iš výhodné. Pokud
dotaci nezískáme, zvolíme zřejmě variantu zateplení bez dotace. Budova nutně tuto rekonstrukci potřebuje.
V rozpočtu obce pro rok 2018 počítáme s částkou cca 900.000,- Kč, kterou bychom mohli využít buď jako
spoluúčast k dotaci, nebo pro částečné zateplení budovy. Dotace by byla zajímavá, na straně druhé nás pak ale
zavazuje prokazovat úspory nuceným topením, tak abychom fakturami za plyn byli schopni prokázat úsporu. Logika
dotačních titulů někdy bohužel postrádá prostý selský rozum.
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Veřejné osvětlení – dotační titul EFEKT
Na Ministerstvo průmyslu a obchodu jsme

do dotačního titulu EFEKT podali k 15. prosinci žádost s
projektem na rekonstrukci veřejného osvětlení v naší obci.
Rozpočet na rekonstrukci je cca 2,3 mil ionů. I v tomto
vypsaném programu je alokováno pro celou republiku
poměrně málo peněz, a to pouhých cca 80 mil ionů. Pozitivní
zprávou pro nás je, že Ministerstvo průmyslu vypsalo
podmínky dotace opravdu narychlo, a to v samotném

závěru roku. Na přípravě projektu a žádosti však pracujeme už od června, a tak nás narychlo vypsaná výzva časově
nepřekvapila a byli jsme na ni připraveni. Neočekáváme tedy velký přetlak žádostí, tudíž bychom mohli být úspěšní.
Budeme tedy doufat v přiznání dotace 50 % na naše veřejné osvětlení. Konečné rozhodnutí očekáváme koncem
února 2018. Realizace musí proběhnout do konce roku 2018. Technický stav soustavy veřejného osvětlení v obci
odpovídá době jejího vzniku.

V obci se nachází celkem devět typů různých svítidel. Největší část v rámci typu instalovaných svítidel zde
tvoří tři svítidla Elektrosvit ramínko a sadovka a zářivkové svítidlo Modus LV. Dále se zde objevují svítidla Elektrosvit
óčko, koule čirá, LED svítidlo Snaggy, GE Lightning a Phil ips. Většina svítidel (kromě LED typů) instalovaných v obci
jsou na špatné úrovni z hlediska světelných parametrů, technického stavu a bohužel vyžadují zvýšenou údržbu
a jsou velice energeticky náročná. U těchto svítidel se vlivem stárnutí projevují závady v těsnosti krytů, do svítidel
vnikají nečistoty, případně i vlhkost, v nejhorších případech jsou kryty popraskané nebo chybí úplně. Průměrné stáří
svítidel je více jak 21 let. Současná soustava svým rozmístěním a kvalitou neodpovídá platným normám souvisejícím
s osvětlováním pozemních komunikací. Svítidla napájíme z celkem tří rozvaděčů RVO 1, RVO 2 a RVO 3. Celkově se
jedná o 122 svítidel na 122 světelných místech. Celkový příkon svítidel včetně předřadných obvodů je 11,778 kW.
Za jeden rok prosvítíme cca 100.000,- Kč. Z celkového počtu 122 ks je určeno k výměně v rámci navrženého
projektu 95 ks svítidel, nově bude zřízeno 49 ks světelných bodů pro zlepšení kvality osvětlení odpovídající dnešním
požadavkům dle platných norem ČSN, po obnově bude celkový počet svítidel v soustavě 171 ks s příkonem pouze
4,409 kW. V nové rezidenční zástavbě budou v některých místech vystavěny nové sadové sloupy a u stávajících
sloupů bude provedeno zvýšení osazení svítidel tak, aby byl osvětlen celý profil komunikace. Navržená svítidla
budou vybavena regulací (stmíváním) podle harmonogramu Dimregime 23, tedy snížení světelného toku v čase
od 23.00 do 05.00 na 60 %. Rekonstrukcí bychom se dostali na roční úsporu energie ve výši 54,11 %.

Opravy pamětních křížů
Realizace oprav deseti

pamětních křížů v katastru naší obce
je pro tuto chvíl i a letošní rok
vzhledem ke klimatickým podmínkám
pozastavena. Pokračovat budeme
na jaře, kdy budou rekonstrukce
ukončeny. V souvislosti s opravou
pískovcového kříže před kostelem
bychom Vás rádi požádali,
zda nedisponujete historickými
fotografiemi, ze kterých by bylo
patrné, co na kříži před kostelem
bylo napsáno. Současný stav kříže
zcela znemožňuje rozluštit obsah
textů. Přinášíme pár fotografií křížů,
které již renovací a opravou prošly.
Chybí jim ještě vrchní impregnační
nátěry, které budou také provedeny,
až klimatické podmínky dovolí.
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V rámci výstavby třídicího hnízda u bytovky č.p. 172
byla po dohodě s majitelem garáže panem Šoukalem zvolena
efektivní varianta, kdy zeď garáže bude tvořit jednu stěnu
třídicího boxu. Pouze do úrovně výšky kontejnerů tuto stěnu
v rámci výstavby i naomítáme. Žlutě zvýrazněná část fasády
je již zcela v režii majitele garáže a obec není investorem.
Navrženým řešením lépe využijeme prostor a neomezíme
šířku průjezdu za bytovku. Do boxu tak umístíme deset
kontejnerů 1100 l.

Jel ikož zájem o barevné nádoby projevil i i zájemci,
v jejichž těsné blízkosti vzniknou třídicí hnízda, je tedy logické, že barevné nádoby nakonec chtít nebudou. Je tedy
možné nádoby umístit dodatečným zájemcům. Více informací na obecním úřadě. Před zahájením bude nastaven
svozovou firmou svozový kalendář, který dostanete a bude i na webu obce. Z počátku budeme před svozem dané
barvy nádoby informovat den předem zasláním SMS na váš mobil. Jel ikož od projektu očekáváme aktivní třídění
a snížení objemu směsného odpadu v černých popelnicích, rádi bychom v naší obci přešli na celoroční svoz
směsného odpadu s periodou jedenkrát za dva týdny, a tím ještě více snížil i náklady za svoz. Může se ale najít
několik domácností, kterým by svoz tímto způsobem nemusel vyhovovat. Zde bychom doporučil i zakoupit větší
nádobu. Není ekonomicky výhodné, aby kvůli několika domácnostem jezdil svoz směsného odpadu každý týden
a vyvážel od ostatních domácností z půlky zaplněné popelnice se směsným odpadem.

Budeme třídit u paty domu i v nových třídicích hnízdech
Dne 6. října rozhodlo zastupitelstvo obce o výběru dodavatele pro projekt Třídíme u paty domu. Jedná se

o stavební úpravy pro tři nová třídicí hnízda po obci a dodávku 270 ks barevných popelnic pro 90 domácností, které
projevily zájem se projektu aktivně účastnit a třídit tzv. u paty domu. Výstavbou a vybavením tří hnízd snížíme
docházkové vzdálenosti k barevným kontejnerům na tříděný odpad. Projekt mohl dosáhnout maximální výše
774.117,- Kč, soutěž cenu snížila na konečných 696.400,- Kč. Tuto nejnižší cenovou nabídku podala místní firma
SOFI stav s.r.o. Nabídku podaly ještě firmy ALFA Prof s.r.o. za 925.650,- Kč a Y-CZ s.r.o. za 855.040,- Kč.
Na projekt máme přidělenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí a spoluúčast obce bude pouze cca
116.000,- Kč.
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Osvětlení hřbitova
V listopadu jsme započali a v prosinci

dokončil i osvětlení hřbitova. Při stavbě čističky jsme
pamatovali na položení elektřiny pro hřbitov.
Ve spodní části hřbitovní zdi je k dispozici malý
rozvaděč se zásuvkami 230 V i 380 V, který je možné
využít pro elektrické nástroje při opravách náhrobků
apod. Zároveň máme možnost napájet veřejné
osvětlení hřbitova a v příštím roce bychom osvětl i l i
i komunikaci od hřbitova směrem k bytovce č. p. 190.

Hřbitov osvětluje pět ks svítidel GE NAVONA
a spotřeba jednoho svítidla je pouhých 30 W.
Výhodou je především optický design, který
umožňuje, abychom svítil i přímo a jen tam, kde je to
opravdu potřebné. Svítidla lze naprogramovat
na různé režimy stmívání, případně máme možnost je
časově zcela vypnout, například v pozdních nočních
hodinách. Instalaci jsme provedli svépomocí.
Poděkování patří panu Pavlu Trnkovi, Vladimíru
Večeřovi a panu Karlu Smetanovi, který realizoval
zapojení elektro části.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

nádoby jsou v majetku obce (pořízeno z dotace) a zájemce je má pouze vypůjčené,
nádoby budou umístěny na pozemku majitele,
uživatel dbá, aby nedošlo ke ztrátě nebo zničení nádob,
všechny nádoby musí generovat odpad, což bude při vývozech sledováno dle čárových kódů,
nebudou-l i nádoby používány pro jejich účel, budou přiděleny jiné nemovitosti, která nádoby pro třídění využije
v souladu s jejich účelem,
jednou ročně vyhodnotíme míru třídění a nejméně aktivní nádoby přidělíme aktivnějším zájemcům,
používání nádob a jejich vývoz je zdarma.

Pravidla pro umístění nádob k zájemcům:



7

Opravené části místních komunikací a veřejných ploch.
1) Na 19. zasedání, které se konalo 23. června 2017 se zastupitelstvo obce usneslo, že komunikaci spojující j ižní
část obce s lokalitou Vyhlídka a Areálem obchodu a služeb převezmeme do vlastnictví za cenu 1,- Kč. Rozhodnutí
bylo podpořeno i žádostmi obyvatel naší obce, kteří komunikaci využívají nejvíce. Převzata bude ihned po dokončení
geodetického zaměření a zanesení věcných břemen inženýrských sítí. Komunikaci převezmeme s kompletně novým
povrchem, a všichni tak budeme moci využívat komfortní přístup do této lokality. Věříme, že občané naší obce žijící
v této části novou komunikaci ocení.
2) V části obce před Maštalířovými a Šabackovými byla opravena část obecního pozemku, kde provizorní štěrkodrť
tvořila nevhodnou skladbou nekomfortní přechod mezi schody od kostela na přilehlou komunikaci.
3) Změnu, respektive technické zhodnocení, jsme také provedli u části komunikace pro přístup na multifunkční
plochu sportoviště u základní školy. Při provozu areálu se ukázala skladba šotolinové komunikace jako méně
vhodná, a to minimálně v části před přístupem na umělý povrch multifunkčního sportoviště, neboť obuví uživatelů
sportoviště se neustále dostávaly drobné kamínky ze skladby šotolinové komunikace na umělohmotný PUR povrch.
Pro zabránění poškození povrchu těmito kamínky jsme část komunikace technicky zhodnotil i obalovaným
asfaltobetonem ACO11. Komunikace tak bude v tomto čistém provedení od vstupní brány areálu po vstupní bránu
na umělohmotný PUR povrch, čímž zvýšíme jeho životnost a dosáhneme i komfortnějšího přístupu.

Finanční výbor

Rádi bychom Vás, stejně jako loni, informovali o hospodaření obce Rudíkov v roce 2017. Díky efektivnímu
využívání dotací na jednotl ivé projekty a navýšenému příjmu z daní cca o 12 % bylo možné realizovat i projekty,
které v plánu nebyly. Zároveň se obci daří šetřit finanční prostředky na případné spoluúčasti projektů následujících.
Ke konci roku jsme doplatil i překlenovací úvěr na hasičskou cisternu a první splátku úvěru 1.300.000,- Kč na čističku
odpadních vod. I přesto máme k 18. prosinci 2017 na běžném účtu zůstatek ve výši 3.865.038,- Kč.

Plán rozpočtu 2018 počítá s navýšením příjmu z daní o dalších cca 16 % - viz. graf dále. Ve výdajích
počítáme s částkou cca 7.400.000,- pro nové projekty (rekonstrukce veřejného osvětlení, zateplení sokolovny,
výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsí a další). V rozpočtu na rok 2018 máme v plánu také celkové doplacení
úvěru ČOV ve výši 4.200.000,- Kč.

Rozpočet 2018 visí na úřední desce. Níže si můžete prohlédnout pár doplňujících grafů.
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DĚNÍ V OBCI - Škola

NÁVŠTĚVA Z BUZULUKU
Na pozvání Československé obce legionářské a Společnosti Ludvíka Svobody navštívila Českou republiku

na několik dní osmičlenná delegace občanů z Buzuluku. K návštěvě si vybrala 13. září i naši školu. Ve vestibulu ji
ředitel školy krátce seznámil s historií, převzal drobné pamětní dary a provedl j i budovou školy. V jedné ze tříd právě
probíhala výuka hudební výchovy, a žáci tak využil i příležitosti a zazpívali za klavírního doprovodu paní učitelky
Šárky Uhrové narozeninovou písničku učitelce Juli i z pedagogické školy v Buzuluku. Za odměnu dostali odznáčky
se znakem města. Delegaci do naší školy doprovodila i dcera Ludvíka Svobody Zoe Klusáková – Svobodová.

SLAVNOSTNÍ RAUT
Ve středu 27. září byl v naší škole slavnostním rautem ukončen projekt

Zdraví nás baví, spolufinancovaný Zdravým krajem Vysočina. Žáci osmého
a devátého ročníku téměř celý den připravovali pod vedením paní Hany
Lavické a jejích studentů z Hotelové školy Světlá a SOŠ řemesel z Velkého Meziříčí různé pokrmy. Během příprav se
učil i jídla nejen vařit a zdobit, ale naučil i se i základům carvingu (dekorativní úprava čerstvého ovoce a zeleniny),
stolování a společenského chování během slavnostní tabule. S úderem jedenácté hodiny jsme na slavnostním rautu
přivítal i paní ředitelku z hotelové školy se svým zástupcem a pana starostu Rudíkova Zdeňka Součka. Slavnostní
tabule byla opravdu bohatá a každý si mohl vybrat z nesčetné nabídky studených sladkých i slaných pokrmů.

Českou školní inspekcí jsme byli vybráni jako jedna z 5 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

POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ – VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

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 obdržela 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. Peníze budou určeny na pokrytí nákladů
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přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České
republice, tj. cestovné, vstupné a další nezbytné výdaje…

Učitelé školy pilně zajišťovali zajímavé programy a s žáky vyjeli
za zážitky. Navštívil i dvakrát Památník Leoše Janáčka v Brně,
ve kterém zhlédli expozici o životě a díle tohoto umělce, dochovanou

Janáčkovu pracovnu a mohli se zaposlouchat do vrcholného díla Janáčkovy tvorby – opery Liška Bystrouška.
Dvakrát se stala cílem i Praha a v ní návštěva Národního technického muzea s výstavou dopravy a techniky
v domácnosti, Národní památník na Vítkově a Náprstkovo muzeum. Další cesta zavedla naše žáky do Husitského
muzea v Táboře a dokonce dvakrát do brněnského pavilonu Anthropos, kde byli žáci samozřejmě nejvíce uchváceni
modelem mamuta v životní velikosti. Pokusné ověřování bude probíhat i ve 2. pololetí školního roku 2017/2018.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
Naši žáci 9. ročníku se v dubnu 2017 poprvé účastnil i jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory

středních škol. Jejich výsledky nebyly vůbec špatné, naopak se ukázaly jako nadprůměrné ve srovnání
s celorepublikovým průměrem. Důležitá výsledková data jsou vyjádřena percentilovým umístěním, ze kterého lze
zjistit, jaké je umístění průměrného žáka školy z řad uchazečů o obor vzdělání ve srovnání s průměrným
uchazečem o daný obor vzdělání za celou ČR (celkem 61 800 uchazečů). V českém jazyce naši absolventi nasbíral i
průměrně 73,6 % bodů (průměr ČR 51,7 %) – na přijímací zkoušky je připravovala paní učitelka Lenka Pužová.
V matematice dopadli ještě o něco málo lépe, a to s průměrem 80 % bodů (průměr ČR 51,4 %) – na přijímací
zkoušky je připravoval pan učitel Vít Jaša.

Dne 24. l istopadu se čtyřčlenný tým žáků z 9. ročníku (Markéta Červenková, Nela Kotačková, Kristýna
Běhounková, Josef Běhounek) zúčastnil i mezinárodní matematicko – fyzikální soutěže Náboj Junior. Náš tým se
v konkurenci výběrových škol rozhodně neztratil . Mezi 13 týmy z třebíčského okresu obsadil 8. místo
a v mezinárodním srovnání mezi týmy ČR, Slovenska a Polska skončil z celkového počtu 700 přihlášených týmů
na pěkném 250. místě.

PROJEKT KROKUS
V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila

do mezinárodního projektu irské organizace HETI (Holocaust
Education Trast Ireland) Krokus. Projekt přibl ižuje žákům tematiku
nebezpečí diskriminace a preventivně působí proti rasismu.
Prostřednictvím Židovského muzea v Praze nám organizace HETI
zdarma zaslala cibulky žlutých krokusů, které žáci druhého stupně
zasadil i do trávy před školou. Připomněli si tak události druhé
světové války, zvláště pak pronásledování Židů. Cibulky krokusů
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PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ
I letos k nám zavítal svatý Mikuláš se svou
čertovskou družinou a anděly. V průběhu
dopoledne navštívil i všechny třídy nejen v naší
škole, ale nevynechali samozřejmě ani děti
v mateřince. Čerti byli neoblomní a ty
nejzlobivější děti si odnesli s sebou v pytl i.
Ve všech třídách musela zaznít písnička nebo
básnička, jinak by Mikuláš nebyl spokojen. Poté
všichni žáci dostali od andělů sladkou odměnu,
na kterou nám přispěl spolupracující spolek
Pomoc škole.

symbolizují jeden a půl mil ionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a tisíce dalších dětí, jež se staly
oběťmi nacistické brutality. Žlutá barva, jak se žáci dozvěděli v hodinách dějepisu, symbolizuje Davidovu hvězdu,
kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

První květy by se před školou měly objevit na konci ledna, případně začátkem února (symbolicky
s Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna).

ZPÍVÁNÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Na prstech jedné ruky bychom asi již
nespočítal i, kolikrát žáci naší školy vyjeli potěšit svým
zpěvem a tancem seniory do Domova důchodců
Koutkova v Třebíči. Jen v letošním školním roce to bylo
hned dvakrát – poprvé s hudebním pásmem 5. října
za doprovodu kytar, fléten a nově i harmoniky,
na kterou hrála paní učitelka Lenka Pužová, a podruhé
těsně před vánočními svátky s krásným pásmem
vánočních písní a koled. Velké poděkování patří paní
učitelce Soni Chládkové za nacvičení a ochotným
maminkám za pomoc s dopravou.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Nedělní odpoledne 3. prosince byla naše škola netradičně otevřena dětem, ale i jejich rodičům. Všichni měli

plné ruce práce. Proběhlo totiž další adventní tvoření. Za příjemné atmosféry doplněné vánočními písněmi byla
vytvářena přímo mistrovská díla. Všichni pracovali s chutí doprovázenou vůní jehličí a přicházejících Vánoc. Každý si
domů odnášel vyrobené dílko s hrdým pocitem, že tuto krásu vytvořil sám. Ve všech tvářích byla vidět spokojenost,
a tak jsme rádi, že jsme spolu se všemi přítomnými mohli vstoupit do adventního času tímto milým setkáním, které
poté pokračovalo před budovou školy slavnostním rozsvícením vánočního stromku doprovázené vánočními písněmi
v podání žáků 3. ročníku a vůní koláčků tradičně upečených kuchařkami naší školní jídelny.
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PRAKTICKÉ DÍLNY NA SPŠT
Dne 14. prosince odjel celý druhý stupeň se svými třídními učitel i navštívit Střední průmyslovou školu

do Třebíče. Pro žáky zde bylo v rámci projektu Podpora řemesel připraveno pět aktivit praktické výuky během
jednoho dne. Seznámil i se s elektro zapojováním, pájením na desku plošných spojů, vrtáním, frézováním, kováním
v kovárně a výrobou v pasířské dílně. Z každé aktivity si žáci odnesli malý dáreček jako vzpomínku na tento den.

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
Zdá se to být pro Rudíkov již tradice –
vánoční koncert v kostele. Nejinak tomu
bylo i letos. 17. prosince se rudíkovský
kostel opět proměnil v koncertní síň a
téměř padesátka našich žáků pod
vedením paní učitelky Soni Chládkové a
nově i Šárky Uhrové všechny přítomné
naladila svými písněmi na krásnou a
příjemnou atmosféru vánočního období.

MOZKOHERNA
Dne 18. prosince zavítala do naší školy první česká mozkoherna. Žákům 8. a 9. ročníku nabídla praktický

workshop tréninku mozku za použití nejmodernějších neurotechnologií, softwarů, mozkohraček a tradičních technik
tréninku paměti. Smyslem celé akce bylo prakticky žákům ukázat, že trénink paměti, koncentrace a dalších
schopností rozhodně není nuda.

O podobném programu uvažujeme do budoucna i pro veřejnost a rodiče našich žáků.



26. ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 17. února 2018 pořádá naše škola ve spolupráci se spolkem Pomoc škole tradiční školní ples.

Podruhé v nových prostorách rudíkovské sokolovny a přilehlého hostince U Kostela. Můžete se opět těšit
na předtančení žáků, bohatou tombolu, výborné občerstvení a samozřejmě na skvělou hudbu skupiny Credit
v sokolovně a diskotéku DJ Martyho v hostinci U Kostela.

Pokud byste se rozhodli podpořit ples darem do tomboly, prosíme o jeho dodání do školy nejpozději
do pátku 9. února.

Předprodej místenek a vstupenek bude pro sponzory plesu přednostně zahájen v pondělí 29. ledna,
pro ostatní zájemce v pondělí 5. února. Cena jedné místenky je 50,- Kč, se vstupenkou 150,- Kč. Prodej bude
probíhat každý všední den od 8.00 do 14.30 hod. v ředitelně školy.

ŠKOLNÍ AKCE V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU
LEDEN 2018
3. 1. Novoroční turnaj ve florbalu

17. 1. Rodičovské schůzky 15.30 – 17.30 hod.
31. 1. Pololetní vysvědčení
ÚNOR 2018
1. 2. Ředitelské volno
2. 2. Pololetní prázdniny
7. 2. Začátek výuky plavání – 3. , 4. ročník

17. 2. 26. školní ples
17. – 23. 2. Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku
26. 2. – 4. 3. Jarní prázdniny
BŘEZEN 2018
29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny

Vážení rodiče, žáci, učitelé a příznivci naší školy,
dovolte mi, abych Vám popřál šťastný a veselý rok 2018. Žákům přeji dobrou mysl a svižného ducha, rodičům
trpělivost, učitelům rozvahu a moudrost a našim příznivcům ať nám i nadále zachovají přízeň.

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

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Od října se starší děti MŠ v odpoledních hodinách mohou věnovat speciálním činnostem – hře na flétnu,
nápravě výslovnosti hlásek, rozvoji grafických dovedností, výtvarnému tvoření, tanečkům.

Od začátku školního roku se děti zúčastnily kromě bohatého programu vlastních tříd i několika oblíbených
akcí – zhlédly čtyři loutkové pohádky, viděly 3D kino s námětem života v koruně stromů, života v Arktidě, života
v tropech. Zúčastnily se přehlídky dravých ptáků. Navštívily dopravní hřiště. Hudební pořad Z pohádky do pohádky
dětem umožnil i tancování. Čertí školka a Mikulášská nadílka v MŠ se uskutečnila v prvních prosincových dnech.
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Náplní posledního týdne před Štědrým dnem byly akce: Vánoční koledování, Vánoční tradice s nadílkou, Zdobení
stromečku pro zvířátka v lese a zpívání na mramoru.

Uzavření provozu MŠ: V době vánočních prázdnin od 27. prosince 2017 do 2. ledna 2018 včetně, 2. února
2018 – pololetní prázdniny, 26. únor - 2. březen 2018 jarní prázdniny.
Loutková divadla v MŠ – 1x v měsíci přijíždí do MŠ loutkové divadlo, na které může přijít rodič s dítětem od
dvou let, zaplatí vstupné pouze za dítě (50,- Kč). Začátek je vždy v 8:45 v jídelně ZŠ. Program: 19. ledna 2018
– Veselá zima; 8. února 2018 - Volej 155; 14. března 2018 - Červená – stát!
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rudíkov pro školní rok 2018 – 2019 bude 3. května
2018 od 14:30 do 17 hodin ve třídě Včeliček.
Zápis do 1. třídy ZŠ bude v dubnu. Rodiče, kteří se budou chtít u učitelek MŠ informovat o školní zralosti
svého dítěte, nechť tak učiní nejlépe v lednu. Pokud by chtěli žádat pro své dítě odklad školní docházky, budou
potřebovat doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a přinést je už k zápisu do 1. třídy. Objednací
lhůta v PP poradnách bývá 3-4měsíční.

MŠ má nabídku pro seniory
V naší mateřince pravidelně dětem před

odpoledním spaním předčítáme z dětských knih, což děti
milují. Chtěli bychom tuto činnost nabídnout našim
seniorům, nebo i mladším lidem, které by předčítání
malým dětem potěšilo. V mnoha mateřinkách se v rámci
projektu Celé Česko čte dětem předčítání uskutečňuje.
Pokud někoho z místních obyvatel nabídka oslovila,
můžete se přijít domluvit na podmínkách do MŠ osobně
nebo telefonicky na čísle 776 080 012. Jednalo by se asi
o 20-30 minut v době od 11:50 do 12:20 hodin ve třídách
Včeliček a Berušek, nebo v době 12:30 – 13 hodin ve třídě
Sluníček. Počítáme s realizací od ledna 2018.

Přírodní zahrada pro děti
V lednu 2018 bude MŠ podávat žádost o dotace na přírodní zahradu a umožnění většího kontaktu dětí

s přírodou. Chtěli bychom zahradu vybavit herními a přírodními prvky, aby děti prostřednictvím pozorování,
zkoumání a vlastním přičiněním nacházely bližší vztah k přírodě a rozvíjely svoje smysly.

Plánujeme např. bylinkový záhon, hmyzí dům, motýlí zahrádku, smyslový chodník (vyplněný různými
přírodninami), akátovou loď pro hru dětí, balanční chodník pro děti, prvky pro vnímání zvuků (přírodní zavěšené
metalofony, lodní zvon), barevná okna pro pozorování okolí, dalekohled, větrník, potrubní telefon, … Chtěli bychom
na zahradu také umístit panely s otvíracími ptačími budkami a maketami ptáků ve skutečné velikosti, zpěvem ptáků.
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Také budky ve stromech pro ptáky a některé s kamerou pro pozorování naživo on-l ine (pokud se podaří zahnízdění
ptáků, může to být zajímavé).

Projekt je zatím ve fázi navrhování. Do konce ledna 2018 pošleme žádost na MŽP, v případě přidělení dotací
se bude realizovat v letech 2018 - 2019. Protože cílem dotační podpory je vyšší využívání kontaktu dětí, rodin
a veřejnosti s přírodou, Ministerstvo životního prostředí bude podporovat ty žádosti, které kromě dobrého
zpracování budou mít i velkou podporu a spolupráci s rodinami a místní veřejností. Obracím se proto s žádostí
na občany Rudíkova, kteří by se chtěli do budování přírodní zahrady MŠ nějakým způsobem zapojit, aby nám
začátkem ledna 2018 dali vědět, s čím by mohli pomoci, abychom tuto nabídku pomoci mohli zapracovat do žádosti.

Uvítal i bychom i nabídky místních firem nebo spolků – zahrádkářů, chovatelů ptáků (např. názorné ukázky
dětem ze života včel, ptáků, rady, řemeslné drobné práce, možnost poskytnutí přírodních materiálů při realizaci,
např. větší množství kamínků či větší kameny na vytvoření kamenné plastiky zvířete, suchého tarasu, pravidelné
kamenné kostky na vystavění vyvýšeného spirálového záhonu na bylinky, ohlazené kořeny stromů, případně špalíky
z tvrdého dřeva k balančním chodníčkům, kola z kmenu stromů, větší množství malých koleček z větví stromů,
špalíky, sazenice keříků s drobnými jedlými plody, případně sazenice keřů a trvalek lákajících motýly, pokud by mohl
někdo nabídnout drcenou kůru apod.)

Některé prvky bychom rádi vybudovali při akcích pro děti, rodiče a veřejnost – např. příprava a osázení
„záhonů s drobnými plody‟, vystavění spirály a osázení bylinkové zahrádky, výroba ptačích budek. Větší hrací prvky
bude zabudovávat firma (z důvodu certifikátu). Za případné nabídky děkujeme.

Pohodu v rodinách, pevné zdraví, mnoho štěstí a hodně radosti v novém roce 2018 přeje
J. Kafková a zaměstnanci MŠ Rudíkov

Vážení spoluobčané,
Ježíšek už odletěl (doufám, že Vám naděli l vše, co jste

si přáli), a jak bývá zvykem, ke konci roku se často
rekapituluje. Dovolte mi tedy, abych zhodnotil rok 2017 po
stránce fotbalové.

Jarní část fotbalové sezony 2016/2017 v kategorii
mužů byla ve znamení sehrávání omlazeného týmu
a výsledkem bylo druhé místo za vítězi z Pyšele. Po podzimní
části ročníku 2017/2018 se však družstvo mužů bez jediné
porážky vyhřívá na prvním místě tabulky III.A třídy s
náskokem osmi bodů na druhé Dukovany. Hlavně domácí
utkání byla tou nejlepší vizitkou na sportovní zábavu. Hráči
předváděli líbivý fotbal se spoustou šancí a soupeře pranic nešetřil i . V pouhých čtyřech domácích utkáních jim
naděli l i třicet branek, a v zápase se Smrkem dokonce otestovali, zdali je výsledková tabule schopna zobrazit
dvouciferný výsledek. O body tak muži přišl i pouze na hřištích soupeře, kdy se nejprve nerozhodný stav zrodil ve
velmi napínavém zápase v Dukovanech a následně v Koněšíně, kdy se hráči utkáním střelecky protrápil i a remízu
zachraňovali až několik minut před koncem.

Dalšími týmy bojujícími o body v okresních soutěžích jsou kluci v kategoriích starších a mladších žáků
a taktéž starší přípravky. V těchto kategoriích nejde ani tak o dosažené výsledky, ale nejdůležitější je, že děti
sportují, jsou v kolektivu a získávají cenné zkušenosti ze zápasů proti vrstevníkům z jiných týmů.

Stále funguje i fotbalová miniškolka pro děti, které nehrají žádnou organizovanou soutěž. Z důvodu velkého
zájmu je tato mimiškolka od podzimu rozdělena na dvě „věkové‟ kategorie. Starší děti se již pozvolna připravují
na dobu, kdy začnou hrát skutečné zápasy a mladší holky a kluci se učí fotbalovým základům, a to hlavně formou
různých her.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungování rudíkovského fotbalu,
ale v tuto chvíl i především těm, kteří se věnují práci s dětmi. Je neuvěřitelně krásný pohled na skupinky různě
starých dětí, kterými se pravidelně při tréninku zaplní celé fotbalové hřiště.

Příjemně prožité zbývající dny tohoto roku a především zdraví a pohodu v roce 2018 Vám za FK Rudíkov
přeje
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DĚNÍ V OBCI - Florbal

Florbalová sezona má za sebou první polovinu
soutěžních zápasů. Všichni rudíkovští starší hráči doplňují
jednotl ivé kategorie oddílu PSKC Okříšky. Výjimku tvoří
kategorie přípravky a elévů, které jsou složeny pouze
z hráčů ZŠ Rudíkov a do soutěžních utkání v takovémto
složení nastupují první sezonu. A nevedou si vůbec špatně.
Kategorie přípravky (kluci 5-8 let) je zatím nejlepší a v 16
zápasech dosud nebyli poraženi. V kategorii elévů (kluci 7-
10) se naši hráči pohybují v druhé polovině tabulky, což je
zapříčiněno hlavně tím, že za tuto kategorii nastupují
převážně mladší hráči z přípravky. Přesto si mezi staršími

Za PSKC Okříšky - Jiří Kotačka

DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol

Máme tu zimu a tomu se přizpůsobila i činnost v oddílech zaměřených na pohybové aktivity dětí. Malé děti
v doprovodu rodičů a pod vedením Lenky Široké hrají hry určené pro nejmenší, tancují tanečky, cvičí jednoduché
cviky v tělocvičně školy. Větší děti pod vedením Jarky Šulové a Nadi Kafkové k aktivitám v tělocvičně také připojují
procházky a hry v přírodě, vedoucí ale podporují i rukodělnou činnost. Ženy všech věkových kategorií si chodí každý
týden zacvičit s Evou Kružíkovou zdravotní tělocvik, aby protáhly a posíl i ly celé tělo.

Na předposlední den tohoto roku připravujeme již tradiční Předsilvestrovský vejšlap, na který srdečně
zveme všechny, kteří nechtějí čas trávit před televizní obrazovkou, ale nenáročnou procházkou, poklábosením si se
sousedy a podobně. Opékání špekáčků je samozřejmostí : -)

za TJ Sokol Rudíkov přeje Eva Kružíková
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soupeři počínají obstojně.
Na trénincích, které probíhají pouze v tělocvičně ZŠ Rudíkov, se jich schází stabilně kolem třinácti a velké

poděkování patří především trenérské dvojici - Jan Trnka a Ondra Uchytil .



DĚNÍ V OBCI - Farnost

Vánoční zamyšlení - nedávno jsem dostal zajímavý dopis, který by možná zajímal i tebe. . .

Ježíš píše k vánocům
Jak jistě dobře víš, moje narozeniny se blíží. Každý rok se koná oslava na moji počest a myslím si, že tak tomu

bude i letos. Během těchto dnů mnoho lidí nakupuje dárky. Rozhlas a televize ve svých reklamách upozorňují svět
na moje blížící se narozeniny.

Je krásné vědět, že nejméně jednou ročně si někteří l idé na mě vzpomenou. Jak jistě víš, oslava mých
narozenin začala už před mnoha lety. Zpočátku lidé chápali a byli vděční za všechno, co jsem pro ně udělal. Nyní se
však zdá, že málokdo už zná skutečný důvod oslav. Rodiny a přátelé jsou spolu, baví se, ale neznají význam oslav.

Vzpomínám si, že i vloni byla uspořádaná taková slavnost na mou počest. Slavnostní tabule byla plná delikates,
ovoce a různých dobrot. Výzdoba byla vskutku fantastická a všechno to doplňovaly nádherně zabalené dárky. Chceš
však něco vědět? Byl jsem oslavenec, ale nebyl jsem pozván.

Když přišel den „D‟, přišel jsem, ale nechali mě stát venku, před zavřenými dveřmi. A já jsem tak velmi chtěl
být s nimi! Popravdě řečeno, nepřekvapilo mě to, protože v posledních letech mnozí přede mnou zavírají dveře.

I když nepozván, přece jsem se rozhodl potichu vejít. Postavil jsem se nepozorovaně do rohu místnosti a díval
jsem se. Všichni jedli, pil i, někteří se opíjel i, povídali oplzlé vtipy a úžasně se bavil i. Najednou do místnosti vstoupil
velký tučný muž oblečený v červeném, s dlouhým bílým vousem. Vypadal jak opilý, sedl si do křesla a všechny děti
se rozběhly k němu s křikem: „Santa Claus, Santa Claus! ‟, jako by tato oslava byla na jeho počest.

Pak se začali všichni objímat. Rozevřel jsem svou náruč a čekal, koho bych objal. Nikdo mě nepřišel obejmout.
Lidé si začali rozdávat dárky, rozbalovali je plni očekávání. Když už byly všechny rozbalené, podíval jsem se, jestl i
tam nebude aspoň jeden pro mě.

Jak by ses cítil Ty, kdyby na Tvých narozeninách byli obdarováni všichni kromě Tebe – oslavence? Tehdy jsem
pochopil, že jsem nechtěný, nezvaný, a proto jsem rychle odešel. Každý rok se svátek mých narozenin zhoršuje.
Lidé pamatují jen na jídlo, pití, zábavu, ale na mne jaksi zapomínají.

Byl bych rád, kdybys mi o těchto Vánocích dovoli l vstoupit do svého života.
Potěšilo by mě, kdybys uznal skutečnost, že před více než dvěma tisíci lety jsem přišel dobrovolně na tento svět
obětovat svůj život na kříži, abych tě zachránil . Dnes jediné, co chci, je, abys tomu věřil celým svým srdcem.

Přeji Tobě a Tvým blízkým krásné a požehnané Vánoce!
P. Milan Těžký - farář

17



18

OSTATNÍ

Mistrovský závod v orientačním běhu v okolí Rudíkova
Orientační běh je zajímavým, i když stále ještě dost

neznámým sportem. Kombinuje v sobě vytrvalostní běh s nutností
dobré a rychlé orientace v přírodě. Jeho principem je, že závodník
má podle velmi podrobné mapy prostoru o rozloze zhruba 3 x 3 km
najít přímo v terénu kontrolní body a vrátit se do cíle. Kontrolních
bodů bývá 10 až 20 a trať je tak dlouhá, že ji vítěz absolvuje za 30
až 90 minut podle věkové kategorie. Závody se pořádají pro děti
od 10 let až po veteránské kategorie 65 a více let.

Náš Oddíl orientačního běhu z Třebíče, který například
pořádal Mistrovství ČR v roce 2011 nedaleko Nesměře či celostátní
žebříčkové závody v roce 2015 u Štěměch, by rád v květnu 2018
uspořádal v okolí Rudíkova, v lesním prostoru zvaném Kuchyňka,
mistrovství Vysočiny v orientačním běhu. Tento prostor nás zaujal
svojí rozmanitostí, výškovou členitostí, střídáním porostů
a v neposlední řadě velkým množstvím výrazných balvanů, kamenů
a kamenných polí. Takovýto terén je pro orientaci velmi náročný,
není lehké se v něm vyznat, a proto je pro závodníky velice atraktivní a rádi se v něm proběhnou.

Předpokládá se, že se závodu zúčastní kolem 300 závodníků v 25 kategoriích od žáků přes dorostence,
juniory, dospělé až po několik kategorií veteránů. Závod tohoto typu je pro lesní porost velmi ohleduplný, protože
každá kategorie má jinou trať, a navíc ani závodníci stejné kategorie neběží stejnou stopou. Jejich povinností je
pouze najít jednotl ivé kontrolní body v terénu, cestu mezi nimi si však volí každý svoji tak, jak si myslí, že bude
nejrychlejší. Nejpozději po prvním dešti ani ten nejbystřejší pozorovatel nepozná, že by se v lese nějaké závody
konaly.

Závody ale není možné zorganizovat bez podpory místních občanů. Vstřícnost jsme našli na radnici
v osobě pana starosty Součka, který pořádání závodu podpořil . Dohodnout se také chceme s vlastníky pozemků
v lese Kuchyňka. Hodláme je všechny navštívit, vysvětl it j im okolnosti pořádání závodu a získat jejich souhlas.
Věříme také v jejich dobrou vůli a vstřícnost. Závody koneckonců děláme dobrovolně bez nároků na honorář, jde
nám o to, aby 300 lidí, z nichž je víc než polovina dětí a mladistvích, mělo příležitost k pohybu ve zdravém
prostředí.

Speciální, nepříl iš náročná trať, bude připravena i pro běžné zájemce, ty, kteří si budou chtít běh
či procházku podle mapy a buzoly jen tak pro zábavu zkusit. Pro tuto trať se nevyžadují žádné speciální
dovednosti či trénovanost. Zájemci z Rudíkova i okolí budou vítáni.

Mirek Orálek, Martin Klusáček, Oddíl orientačního běhu Třebíč



Ohlédnutí za akcemi

Podzimní tvoření
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Mikulášská nadílka

Činnost Českého svazu chovatelů Budišov v roce 2017
Vrcholem naší chovatelsklé činnosti byla Okresní výstava králíků, místní drůbeže, holubů a exotů

o budišovské pouti v polovině srpna. Každým rokem nám klesá návštěvnost dospělých občanů i vystavujících
chovatelů. Proto musíme velmi poděkovat sponzorům z Rudíkova, kteří nás finančně nebo službami a dary podpořil i
v naší zájmové chovatelské činnosti. Byla to obec Rudíkov, Norunex s.r.o. , SOFI stav s.r.o. , Jatky Zezula, Zepas
Rudíkov.

Velice rádi bychom přivítal i do našich řad další chovatele i mládež.
V závěru roku jsme se zúčastnil i národních výstav v Lysé nad Labem a Morávii v Brně, kde jsme s úspěchem

vystavil i svá zvířata. Ještě jednou děkujeme našim sponzorům a věříme, že nás podpoří při naším výstavě v příštím
roce.

za ZO Budišov Ing. Jaromír Dobrovolný



Významné jubileum oslavili

září

75 let – pan Josef Pažourek

říjen

60 let – pan Vladimír Večeřa

l istopad

80 let – paní Františka Večeřová

70 let – paní Zdeňka Saláková
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

září

Natal i Franciska Švihálková

Zemřelí občané

Dne 14. října 2017 zemřela ve věku 80 let paní Marie Robotková.
Dne 20. října 2017 zemřela ve věku 79 let paní Aloisie Horká.
Dne 30. října 2017 zemřela ve věku 5 let Zuzanka Součková.

Rozsvícení vánočního stromku




