
1 . ČTVRTLETÍ / JARO 201 8

Vážení spoluobčané,
v loňském jarním zpravodaji jsme hodnotil i dobré sportovní podmínky, které nám zimní období připravilo.

Mohli jsme tak uspořádat i obecní biatlon. Chtěli jsme pro Vás zajistit i letos jistý komfort v tomto směru. Běžecké
stopy se však vzhledem ke špatným podmínkám podařilo připravit jen chvilkově. I přesto jsme zaregistrovali kladné
ohlasy, a věříme tedy, že nákup jednoduchého stroje pro úpravu stop schválený zastupitelstvem přinese sportovní
využití hned v zimě následující. Jeho funkčnost byla otestována a v dalších letech můžeme nabídnout občanům
atraktivní možnost trávení volného času na běžkách. Zima naštěstí popřála našim dětem přímo o jarních
prázdninách. Díky pomoci dobrovolníků jak ze spolku fotbalistů, tak ze spolku dobrovolných hasičů se podařilo
vytvořit právě v tyto dny kluziště na návsi obce. Všem, kteří ochotně pomáhali, mnohokrát děkuji a rodiče prosím
o drobnost… Zkuste větším dětem připomenout, že za našich mladých let se na rybník brala nejen hokejka a brusle,
ale i odhrnovadlo. Bylo dobrým zvykem po bruslení plochu shrnout.

Každoročně s přicházejícím jarem probíhá soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí. A právě v kategorii „nejlepší elektronická služba‟ jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší. Do krajského
kola bylo přihlášeno 14 obcí a 11 měst. Většina obcí a měst uváděla jako svoji nejlepší elektronickou službu zasílání
informací formou SMS svým občanům. Tuto základní službu Rudíkov považuje za naprostý standard.
Naše elektronická mapa závad nám tedy přinesla první místo a Kraj Vysočina bude naší obcí reprezentován
v celostátním kole, do kterého jsme tímto postoupil i. Dne 9. dubna budou výsledky vyhlášeny na konferenci ISSS
v Hradci Králové. Pro ty, kteří s počítačem každodenně nepracují, jen uvedu, že do elektronické mapy může každý
sám zaznamenat závadu, které si v obci všiml, či návrh na zlepšení. Závada je pak zaznamenána a ohlašovatel
je formou další e-mailové komunikace informován, co a jak se s nahlášenou závadou děje. Do mapy již bylo
zaznamenáno 98 závad.

Tímto jarním zpravodajem také otevíráme posledních sedm měsíců mandátu současného zastupitelstva.
Plány, aktivní projekty, projekty v přípravě, zastupitelstvem schválený dokument Program rozvoje obce dalece
přesahují tento zbývající čas. Nicméně za tuto dobu ještě pojďme všichni společně posunout naši obec zase
o krůček dále - třeba i do kategorie Vesnice roku 2018…

Hezké Velikonoce
Zdeněk Souček - Váš starosta

PLÁNOVANÉ AKCE:
• Dne 5. dubna od 17:30 hodin proběhne v restauraci Sport v Budišově prezentace dosavadních
výsledků průkumných prací v lokalitě Horka.

• Dne 6. dubna v 19 hodin přijměte pozvání na posezení s harmonikou v orlovně.
• Dne 14. dubna proběhne v Rudíkově na návsi v čase 07:1 0 - 07:25 hod. svoz nebezpečného odpadu.

• Dne 23. dubna proběhne svoz malých zelených nádob na sklo. Přistavte si prosím den předem ke svozu.

• Dne 26. května ve 14 hodin pořádá obec Rudíkov ve spolupráci se základní školou zájezd do Městského

divadla v Brně na muzikál Bítls. Počet přihlášených starších dětí základní školy doplní zájemci z řad

veřejnosti .

• Tradiční Sraz občanů důchodového věku připraví obec Rudíkov dne 5. května v 16 hodin v místní
sokolovně. Přijměte srdečné pozvání.

• 23. září 2018 Vás srdečně pozveme k posezení a poslechu dechové hudby kapely Stavovanka.

Rudíkovský
zpravodaj
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PROJEKTY

Na 26. zasedání zastupitelstva obce dne 16. března byly schváleny prodeje posledních tří pozemků.
Dokonce byla nabídnuta i rekordní cena, která u jednoho z pozemků dosáhla až na 650 Kč/m2. V tuto chvíl i máme
tedy všechny pozemky prodané a intenzivně se připravujeme na výstavbu inženýrských sítí, což prozatím
nepředstavuje fyzické práce v lokalitě, ale čistě
administrativní a velmi složitý proces zahrnující
zadávací dokumentace, výběrové řízení a další.

Do řádně zveřejněného a vyhlášeného
výběrového řízení na zhotovitele inženýrských
sítí zaslala žádost o kvalifikaci pouze jediná
firma, a to VHST s.r.o. z Pelhřimova. Stavební
firmy opět zažívají boom na trhu, a potvrzuje se
tak fakt jejich silného vytížení. Zřejmě z tohoto
důvodu nebylo podáno více nabídek.
Pro vyhodnocení a výběr zhotovitele
inženýrských sítí nám však postačuje i jediná
nabídka. Pakliže nabízená cena nepřesahuje
cenu projektovou, není důvodu k otálení a je
třeba co nejrychleji započít výstavbu, abychom
dostáli sl ibu stavebníkům a sítě do konce roku
postavil i a zkolaudovali.

Ve smlouvě se zhotovitelem sítí požadujeme termín koncem října roku 2018. Finální balené vrstvy povrchů
komunikací s největší pravděpodobností přesuneme na jarní až letní měsíce roku 2019.

Občané v anketě rozhodli „pro‟ instalaci kamer na místní
hřbitov, které, pevně doufáme, odradí nenechavce od krádeží
okrasných rostl in a stromků z hrobů. Kamery jsme společně s firmou
Assidu Třebíč zprovoznil i dne 16. března. Z důvodu zachování
určitého soukromí na hřbitově snímáme a zaznamenáváme příchozí
brány, aby v případě incidentu bylo dohádatelné, kdo a co
ze hřbitova vynášel. Délka záznamu přesahuje dobu jednoho měsíce.
Poté se data přemazávají novým záznamem.

Pokud tedy zaznamenáte krádež či znehodnocení Vašeho
osázení, oznamte prosím událost na obecním úřadě. Pokusíme se
incident řešit. Nebudeme již l imitováni tak jako v minulosti, kdy
nebylo možné pro identifikaci pachatele učinit takřka nic.

Koncem měsíce ledna byla dokončena mlátová cesta
na hřbitově. V jarním období navážeme dorovnáním okrajů a osetím.
Mlátový povrh byl zvolen z důvodu snadné opravy, vyniknutí pomníků
a okolí namísto asfaltové cesty.

KAMERY A ÚPRAVA HLAVNÍ CESTY NA HŘBITOVĚ

STAVEBNÍ POZEMKY NADE VSÍ A VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
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V roce 2017 jsme nechali vypracovat studii revital izace obecního dvora, neboť letitý stav tohoto
prostoru rozhodně není chloubou středu obce.

Projekt ve spolupráci s místní projekční firmou SIPlan s.r.o. pokročil do fází územního a stavebního
povolení. V tuto chvíl i j iž máme některá souhlasná stanoviska, která jsou pro povolení projektu nezbytná, a to
souhlasné stanovisko Odboru územního plánování a z hlediska komunikačního napojení také vyjádření Policie
ČR, která dala podmínku, kterou je zneprůjezdnění uličky kolem pošty. Akceptovat ji nebude představovat
žádný problém a navíc se omezí kolizní situace při projíždění touto uličkou.

V následujících měsících budeme připravovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení
a pro provádění stavby. Odhadované náklady na výstavbu skladovacího a provozního objektu sahají k šesti
mil ionům korun. Stavba by zahrnovala i sociální zázemí pro zaměstnance obce. Více viz přiložené 3D vizualizace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu přiznalo obci Rudíkov žádanou dotaci ve výši 861.344,- Kč z programu
EFEKT 2018 na rekonstrukci svítidel veřejného osvětlení. Svítidla se budou jednak měnit za nová, dále pak 49 kusů
doplňovat, tak abychom realizací splnil i normy na osvětlení dle typu komunikace.

DALŠÍ NOVÁ OSVĚTLENÍ
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Tři kontejnerová stanoviště, která se nacházejí u obchodu,
Nade Vsí a u základní školy, jsme vybavil i kontejnery (šedé barvy)
na drobné kovové odpady. Určeny jsou na plechovky od nápojů,
konzervy a drobné kovy. Tento druh odpadů už tak nemusí končit
v komunálním. V měsíci březnu vybavíme také kontejnerem na staré
ošacení třídicí hnízdo Nade Vsí.

Na valné hromadě svazku TKO zazněla prosba od svozové

NÁDOBY NA KOVOVÝ ODPAD A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1x ZA 14 DNÍ

společnosti ESKO-T, zda bychom občany poprosil i o důsledné sešlapování plastů a zejména papíru. Vyhozené
nesešlapané kartony a plasty způsobují zdánlivou přeplněnost, v důsledku pak vozíme „vzduch‟. To samozřejmě
prodražuje svozy, a tyto vícenáklady se pak promítají do obecních výdajů.

Zaznamenali jste jistě skutečnost, že komunální svoz již svážíme pouze 1x za 14 dní. Tak tomu bude po celý
rok. Na obecním úřadě evidujeme pouze několik stížností, že někomu 14denní svoz nevyhovuje. Řešení je snadné.
Ten, kdo má problém s kapacitou popelnice na směsný komunál, má možnost si pořídit další nebo větší nádobu.
Na obecním úřadě si pro ni zdarma vyzvedne známku a dle potřeby přistaví k vývozu jednu či více nádob.

Pro obec není efektivní svážet každý týden popelnice s komunálním odpadem, protože většina domácností
tříděním a třeba i j iným a kvalitnějším zdrojem vytápění nevyprodukuje tolik směsného odpadu, aby nepostačoval
svoz 1x za 14 dní. Pro reálnou představu úspory uvádíme rozdíl ve fakturaci mezi lednem a únorem, který po změně
schématu svozu na 14denní cykly činil úsporu 13.000,- Kč/měsíc. Takových měsíců, kdy se sváželo týdně, jsme měli
v roce minimálně sedm. V roce 2015 jsme snížil i poplatek za odpady z 500,- Kč na 350,- Kč. Hledání možných úspor
pro zachování této příznivé výše poplatku je proto logickým krokem.

POZOR! Při svozu nebezpečného odpadu se již nebudou odebírat pneumatiky! S účinností
od 1. března 2018 je ukončen odběr všech druhů pneumatik na sběrných dvorech, které provozuje společnost
ESKO-T. Tuto povinnost bezplatného zpětného odběru mají provozovny, které jsou zapojeny do kolektivního
systému společnosti ELTMA. Provozovny najdete na webových stránkách této společnosti - www.eltma.cz.
Pneumatiky jsou povinni od Vás zdarma odebrat i v případě, že jste v daném servisu pneumatiky nezakoupil i.
Konkrétně v Rudíkově můžete pneumatiky odevzdat na provozovně SOFI servis s.r.o. v Areálu obchodu
a služeb.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - VRACENÍ PNEUMATIK

NOVÉ SCHODY DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pracovníkům firmy SOFI stav, s.r.o. se podařilo i přes silné

mrazivé počasí odvést precizní řemeslnou práci. Během jednoho týdne
jarních prázdnin získalo prostranství před školou novou tvář, ale zejména
bezpečný vchod do budovy. Projekt byl financován z obecních prostředků
s využitím účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina - Programu obnovy
venkova. Díky všem pracovníkům za zvládnutí neodkladné a náročné
práce v tak krátkém časovém intervalu.
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TĚŽBA OBECNÍHO LESA
Koncem ledna byla uskutečněna těžba dřeva

v menším obecním lese na Chroustově. Vytěžilo se 17,79 q,
což do obecního rozpočtu přineslo (po odečtu nákladů
na pokácení/vytěžení/odvoz) čistý zisk 25.084,- Kč.
Pro tuto akci byla využita přítomnost harvestoru, který
vykonával těžbu v sousedním farním lese. Akce musela být
provedena z důvodu postižení kůrovcem.

REKONSTRUKCE KRAJSKÉ SILNICE III/36057 OBCÍ
Krajská správa údržby silnic Vysočina (dále KSÚSV) vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele opravy úseku

krajské silnice od Šobových kolem kostela až na křižovatku směr Velké Meziříčí. Neutěšený stav této
komunikace nám dlouhodobě vadí. Po neustálých apelech na nejvyšší vedení Krajské správy a údržby silnic jsme se
dostali konečně do stavu zahájení oprav. KSÚSV s obcí uzavřela smlouvu o společném zadání zakázky, kdy obec
bude v rámci akce spoluinvestorem ve stavební části, týkající se pokládky silničních obrub. Od obrub později
můžeme stavět chodníky v částech, kde ještě nejsou vybudované.

Před samotnou opravou krajské komunikace ale musíme nejprve vyměnit vodovod, který v čase vykazuje
větší množství poruch. Investorem bude z 60 % svazek Vodovodů a kanalizací a ze 40 % obec Rudíkov.
Předpokládaná spoluúčast obce na výměně vodovodu je asi 300.000,- Kč. Oprava započne duben/květen. Následně
by KSÚSV zahájila opravu komunikace až po křižovatku směr Velké Meziříčí. Opravy budou zcela jistě znamenat
značná omezení v dopravě po obci. Proto Vás předem žádáme o shovívavost a trpělivost.

V polovině března byly na slavnostním ceremoniálu v sídle Kraje Vysočina vyhlášeny výsledky krajského kola
soutěže Zlatý erb Kraje Vysočina. Ceny vítězům o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí
a veřejných organizací předal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. V kategorii Smart City porota vyhodnotila jako
nejlepší naši elektronickou službu Aktivní mapa závad v obci, a postupuje tak v kategorii elektronických služeb
do celostátního kola, v němž bude Kraj Vysočina tímto reprezentován.

ZLATÝ ERB 2018

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1. místo - Rudíkov: Aktivní mapa závad v obci

OCENĚNÍ OBCE
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DĚNÍ V OBCI - Škola

26. ŠKOLNÍ PLES
Příjemná hudba, plesové oblečení a hlavně dobrá nálada ovládly v sobotu 17. února slavnostně vyzdobený

sál rudíkovské sokolovny, kde proběhl již 26. školní ples. Velkolepým zahájením celého plesu bylo téměř
profesionální předtančení žáků 8. a 9. ročníku, při kterém dívky oblékly šaty věnované svatebním a společenským
salonem Venésis. Během večera se žáci představil i ještě s dalšími dvěma předtančeními – jedním ryze dívčím
a jedním čistě chlapeckým. K poslechu a tanci po celý večer skvěle hrála skupina Credit, mladším generacím
v sousedním sále hostince U Kostela pouštěl písně DJ Marty. Součástí plesu byla i letos bohatá tombola. V malé
tombole bylo možné vyhrát přes 500 pestrých cen a o půlnoci se losováním velké tomboly rozdalo 34 cenných darů.
Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme. Již nyní se společně s aktivními členy spolku Pomoc škole
těšíme na organizaci 27. školního plesu, který proběhne 23. února 2019.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13
do 17 hodin ve třídách 1. stupně.
Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rodiče, kteří děti
přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.
Doporučujeme všem rodičům žádajícím o případný odklad povinné školní docházky, aby hned k zápisu přinesli
doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře.
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BOYARD 2018
Ve čtvrtek 15. února se žáci naší školy již druhým rokem zúčastnil i soutěže inspirované Pevností Boyard,

tentokrát v areálu bývalé továrny BOPO v třebíčské Borovině. Oběma našim družstvům čtvrťáků se dařilo tak dobře,
že se v celkovém hodnocení umístila na 1. a 2. místě.

STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PROJEKTY V NAŠÍ ŠKOLE

POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ – VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ
Již druhé pololetí ověřujeme (jakožto jedna ze 72 škol vybraná Českou školní

inspekcí) vzdělávací programy paměťových institucí po celé České republice. Po mnoha
výjezdech našich žáků v 1. pololetí máme i v tom druhém naplánovány návštěvy

vzdělávacích center – pro 1.-3. ročník to bude návštěva Jevišovic
a Budišova, pro 4.-6. ročník dvoudenní poznávací výlet do Prahy
a pro 7.-9. ročník dvoudenní poznávací výlet do Slezska. Žákům bude
z projektu hrazena doprava, vstupné do paměťových institucí, strava
a v případě dvoudenních výletů i ubytování.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Stejně jako každý rok, tak i letos vyrazil i žáci našeho 7. ročníku ve dnech 17.-23. února na lyžařský

výcvikový kurz, který se uskutečnil v Karlově v Jeseníkách. Sněhové podmínky parádní, jídla dosti, ubytování
v teplíčku, zkrátka nic jim nechybělo… A navíc – lékárnička zůstala nevybalená, a to je vždy velmi pozitivní zpráva.
Nikomu se nic nestalo, něco se prožilo, něco naučilo a zdárně závody zakončilo… Tato slova sedmáků hovoří za
vše…
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UMÍME ŽÍT!
Stalo se již tradicí, že jako Škola podporující zdraví každoročně

žádáme o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020.

I letos nám byla dotace v celkové výši 60 tisíc korun přiznána a společně se 40 tisíci,
výtěžkem letošního školního plesu, které nám věnuje spolupracující spolek Pomoc škole
jako spoluúčast na projekt, můžeme našim žákům opět zpestřit výuku mnoha různými
činnostmi a aktivitami (čeká na nás celoškolní Den vody, tradiční Čistá Vysočina,
sportovní turnaje ve florbalu, kopané, softballu, atletický víceboj a tchoukball,
vystoupení našich žáků pro rodiče, návštěva zábavního centra Labyrint ke Dni dětí, výlet
pro rodiče s dětmi, branný den a mnoho dalších zajímavých akcí).

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A ŠKOLNÍ KLUB
V listopadu jsme se pokusil i v rámci Operačního programu

Zaměstnanost podat projekt s názvem Příměstské tábory a školní klub Rudíkov.
Projekt je zaměřen na nedostatečnou kapacitu školní družiny a realizaci příměstských táborů v době hlavních i všech
vedlejších školních prázdnin po dobu tří let v celkové výši téměř tří mil ionů korun. Tímto projektem chceme podpořit
zaměstnanost rodičů, sladění rodinného a pracovního života a snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.

Vyhlašovatelem výzvy byla MAS Podhorácko, kde proběhlo v únoru
zasedání výběrové a hodnoticí komise a náš projekt byl doporučen
ke schválení na OPZ s výhradou, která představuje krácení rozpočtu
o herní prvky, které měly být součástí projektu v rudíkovské orlovně.
Celkový verdikt bude vynesen Operačním programem Zaměstnanost
cca v květnu a pevně doufáme, že po novém přehodnocení nám
projekt bude schválen v plné výši i s herními prvky, které by
do budoucna mohly sloužit všem malým občanům Rudíkova a okolí.

UČÍME SE NOVĚ A MODERNĚ
Od září 2017 až do konce července

2019 realizujeme v naší škole projekt Učíme se
nově a moderně v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání - tzv. šablony pro
ZŠ. Tento projekt je zaměřen zejména
na osobnostně profesní rozvoj pedagogů
(vzdělávání ve čtenářské a matematické
gramotnosti a inkluzi), v mnoha ročnících
nabízí žákům doučování z různých předmětů,
dlouhodoběji se budou moci žáci účastnit
čtenářských klubů a klubů zábavné logiky
a deskových her a v neposlední řadě
nezapomínáme ani na rodiče našich žáků, pro
které je plánováno šest odborně zaměřených
tematických setkávání za účasti externích
odborníků na témata související s modernizací
celého vzdělávacího systému.
První ze setkání pro rodiče – program Trénuj mozek! – proběhlo v lednu za účasti 15 rodičů a 22 dětí, kdy si
nejenom děti, ale i rodiče za pomoci různých mozkohraček, moderních her a neurotechnologií potrénovali
koncentraci, paměť, prostorovou představivost a kreativitu. Další setkání pro rodiče plánujeme na duben (Tipy
a triky, jak zvyšovat matematickou gramotnost u svých dětí) a na září (I naše děti potřebují hranice – má, či nemá
smysl stanovovat hranice…).
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PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ
Jelikož se výuka plavání stala povinnou součástí

vzdělávání na 1. stupni, vyhlásilo MŠMT rozvojový
program „Podpora výuky plavání v základních školách‟,
jehož cílem je dotovat v plné výši dopravu žáků do místa
výuky plavání a zpět. Podali jsme žádost o tuto dotaci,
která nám byla přiznána. Letošním třeťákům a čtvrťákům
tedy bude doprava do třebíčské Laguny plně dotována.

KONVEKTOMAT DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
Podali jsme žádost o poskytnutí dotace z

Fondu Vysočiny (v grantovém programu Naše škola
2018) na konvektomat do naší školní jídelny, ve
které nabízíme strávníkům zdravé pokrmy již nyní a
rádi bychom pořízením konvektomatu tyto služby i
nadále vylepšovali a zvyšovali zájem o zdravé vaření
a stravu. Dokonalé výsledky vaření, atraktivita
a funkčnost díky vaření v páře, kdy si potraviny
zachovávají svou barvu, chuť, vitaminy a minerály,
jsou v současné době nedílnou součástí každé
moderní školní jídelny. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace bychom se měli dozvědět v červnu.

ŠKOLNÍ AKCE V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU

DUBEN 2018
5. 4. Zápis dětí do 1. ročníku

16. 4. Rodičovské schůzky (15.30 – 17.30 hod.)
19. 4. Čistá Vysočina
20. 4. Paměťové instituce – Budišov (1. – 3. ročník)

KVĚTEN 2018
2. 5. Preventivní program Policie ČR
3. 5. Exkurze ESKO-T (1 . – 3. ročník)

14. – 18. 5. Poznávací zájezd do Anglie (8. , 9. ročník)
23. 5. Dopravní hřiště (4. ročník)
24. 5. Paměťové instituce – Jevišovice (1. – 3. ročník)
29. – 30. 5. Paměťové instituce – Praha (4. – 6. ročník)
31. 5. Konec práce v zájmových kroužcích

ČERVEN 2018
3. 6. Pohádkový les
7. 6. Labyrint Třebíč (1. – 5. ročník)

12. – 13. 6. Školní výlet – Znojmo (6. ročník)
12. – 13. 6. Paměťové instituce – Slezsko, Opava (7. – 9. ročník)

Závěrečné prezentace žáků 5. a 9. ročníku
Branný den
Sportovní den

29. 6. Slavnostní zakončení školního roku
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DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Karneval
Dne 16. února 2018 pořádala MŠ Rudíkov dětský karneval s moderátorem Rádia Vysočina Milanem

Řezníčkem. Tentokrát se konal v netradičních podmínkách – v tělocvičně základní školy. Děkujeme všem sponzorům
za dary do tomboly. Karnevalový program měly děti i v jednotl ivých třídách.

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

Vážení rodiče a přátelé školy, s příchodem jara Vám všem přejeme hodně sluníčka, zdraví, štěstí, dobrou
náladu a krásné prožití svátků velikonočních s bohatou pomlázkou…

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ŠKOLY
Díky vstřícnosti a kvalitní předchozí spolupráci se nám i v letošním školním roce podařilo získat nemalé

sponzorské dary na činnost školy od okolních obcí. Celková částka, která v letošním školním roce poslouží
k rekonstrukci 2. oddělení školní družiny, činí 110 000,- Kč.

Poděkování patří starostkám, starostům a zastupitelstvům obcí Vlčatín, Hroznatín, Oslavička, Přeckov,
Horní Heřmanice, Trnava a Bochovice.

CO JSME PROŽILI V PŘEDJAŘÍ

kašpárci
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• V březnu se sešli rodiče a děti celé MŠ na jarním tvoření v jídelně ZŠ.
• Na naši nabídku číst dětem v mateřince před spaním se ozvala paní Marie Kosielská, která nás za tímto účelem
navštěvuje pravidelně, je k dětem velmi milá a její přítomnost je pro ně příjemným zpestřením každodenní
nabídky činností. Děkujeme.

• V době jarních prázdnin absolvovaly všechny učitelky MŠ celotýdenní seminář o logopedické prevenci
u dětí. Bude přínosem pro kvalitnější prevenci vad řeči u dětí v naší mateřince.

• Děti, které půjdou letos k zápisu do 1. třídy, si v březnu ve školce vyzkoušely ZÁPIS NANEČISTO.

trpaslíci a zvířátka

Po dva dny v únoru sledovala způsob práce učitelek a předškolních dětí p. učitelka z MŠ Budišov, velmi
ocenila způsob práce učitelek v naší MŠ stylem „Začít spolu‟, dále i „vyspělé‟ chování a komunikaci našich
předškoláků. Vzhledem k tomu, že tato slova chvály slýcháme často na akcích, kde se střídají různé školy (plavecké
kurzy, výlety, divadla, knihovna apod.), děkuji touto cestou všem vyučujícím naší mateřinky za jednotný styl
výchovy a vzdělávání dětí, jejich šikovnost a vztah k dětem. Říká se, že POHODA NENÍ NÁHODA – a za pohodou
ve třídě s tolika malými dětmi se skrývá mnoho práce, která na první není vidět.

Jarní měsíce jsou v životě naší školky naplněné velkým počtem akcí. Děti mimořádné aktivity baví a učitelky
jim věnují mnoho tvořivosti, nápaditosti i času s realizací; přeji j im proto hodně pozitivní energie ke zvládnutí
všeho s úsměvem na rtech. Poděkování patří i všem ostatním zaměstnancům, kteří pro práci s dětmi vytvářejí
podmínky a příjemnou atmosféru.
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• Od konce dubna budou jezdit každou středu do Plavecké školy v Třebíči děti ze třídy Berušek a Sluníček. Učí se
nebát vody a některé děti na konci kurzu uplavou bez pomůcek i několik metrů.

• Poslední týden v dubnu budou mít děti čarodějnické rejdění s bohatým programem.
• V dubnu 2018 budou návštěvy v naší MŠ pokračovat – zavítá další učitelka z Budišova a ředitelka z MŠ Mohelno.
• Děti jsou vedeny k pěknému vztahu k přírodě kolem nás, v dubnu budou pomáhat uklízet přírodu v okolí MŠ
a přijede za námi chovatel s ochočenou živou liškou .

• Dále nás čeká: polodenní výlet do Náměště nad Oslavou, hledání pokladu v přírodě, návštěva pohádkového
muzikálu, děti ze třídy Sluníček návštěva Knihovny Velké Meziříčí, tradiční táborák pro děti i rodiče s opékáním
buřtů, zpíváním s kytarou a pro odvážné děti noc ve školce s noční stezkou odvahy. Na konci června absolvují
předškoláci ještě MALOU ŠKOLKOVOU MATURITU a dostanou malé školkové vysvědčení.

• Všechny odpolední činnosti budou ukončeny 31. května 2018.
• Společně se základní školou připravujeme ke Dni dětí na neděli 3. června 2018 POHÁDKOVÝ LES.
• S předškoláky se rozloučíme 28. června 2018 ve školní jídelně, kde budou slavnostně pasováni na školáky.
Srdečně zveme i veřejnost.

• V měsíci červenci bude v mateřince celodenní provoz pro přihlášené děti, v srpnu bude zavřeno.

CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Zápis dětí do Mateřské školy v Rudíkově
se bude konat ve čtvrtek 3. května 2018 od 14:30 do 17 hodin ve třídě Včeliček. Bude probíhat formou otevřených
dveří, děti si mohou v MŠ pohrát, seznámit se s prostředím. Formulář žádosti je možné vyzvednout v MŠ
od 1. dubna 2018 nebo vytisknout z webových stránek MŠ a přinést k zápisu již potvrzený od pediatra. Pro nově
přijaté děti je na červen plánovaná Miniškolka.

Besídka dětí MŠ
V pátek 11. května 2018 v 16 hodin bude v sokolovně Rudíkov besídka dětí MŠ. Srdečně zveme rodiče i veřejnost.

Loutková divadla v jídelně ZŠ (vstup 50,- Kč za dítě od 2 let)
20. dubna 2018 v 8.45 hod. „Červená, stát! ‟
17. května 2018 v 8.45 hod. „Májová pohádka‟
28. června 2018 v 15:30 hod. „Cestujeme kolem světa‟ (spojeno s pasováním na školáky)
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Zima je snad definitivně za námi a doufejme, že před námi je spousta sluncem prosvícených jarních dnů,
které si snad každý z nás dosytosti užije, třeba i tím, že přijde podpořit některé z našich fotbalových družstev.

Příležitostí bude na jaře více než dost. Muži z jedenácti jarních zápasů absolvují hned sedm na domácím
hřišti, kdy první utkání proběhne již v neděli 1. dubna, kdy muži poměří síly v třeskutém derby s mužstvem
Budišova-Náramče B. Hned týden poté bude následovat další těžký domácí zápas, a to proti Valči. Věříme, že muži
navážou na úspěšnou podzimní část a budou předvádět fotbal, který se bude líbit a povede se jim postoupit
do nejvyšší okresní soutěže.

Stejně tak na našem hřišti budete moci podpořit i družstva starších a mladších žáků a starší přípravky, která
svoje domácí utkání budou hrát střídavě v Rudíkově a Budišově.
Abychom zvýšil i divácký komfort a dále zkvalitňovali zázemí, rozhodli jsme se, že zbudujeme krytý přístřešek, který
poskytne ochranu pro naše fanoušky před deštěm či extrémním slunečním žárem. Práce již byly pozvolna započaty
a věříme, že si nové prostory budete moci užívat od začátku příští sezóny. Tímto bychom se vám taktéž chtěli
omluvit za dočasná omezení prostranství, kde bude výstavba realizována.

Taktéž věříme, že stejně kvalitně a precizně jako v loňském roce bude obstarávat travní a přilehlou plochu
pan Lukáš Trnka, bez něhož by rudíkovský fotbal nebylo snad ani možné realizovat. Děkujeme tímto za neúnavnou
práci, kterou pro sportoviště odvádí.

Krásné Velikonoce a pohodové jarní dny
Vám za FK Rudíkov přeje Zbyněk Trnka

Hezké jaro přejeme všem obyvatelům Rudíkova.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ – Jaroslava Kafková
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Od poloviny října probíhají zápasy kategorie elévů (7-10 let) se soupeři z celé Vysočiny. Kluci za sezónu
odehrají celkem deset l igových turnajů a na každém čtyři až šest zápasů. Ty se hrají na hřišti s maximálním
rozměrem 22x12 m, což je přibl ižně velikost naší tělocvičny v Rudíkově. Celkem je to porce 48 třináctiminutových
utkání. Bilance vyhraných a prohraných zápasů je vcelku vyrovnaná. Vyhraných zápasů by bylo jistě víc, ale naši
kluci jsou oproti soupeřům mladší a věkem mnozí patří ještě do kategorie přípravky. V zápasech hraných systémem
tři hráči v poli a brankář nastupují pouze hráči z rudíkovské ZŠ. Jmenovitě Hnízdil P. , Dvořák V. , Doležal T. , Mikyska
V. , Krejčí A. , Doležal V. , Špaček O., Fil ipec P. , Jiříček K. a Štveráček O.

Také kategorii přípravky (5-8 let) již brzy končí sezóna. Kluci hrají ve stejných počtech na stejném hřišti, ale
zápas trvá pouze deset minut. Porce zápasů v sezóně je snížena na 28 zápasů. Naši borci, kteří jsou zoceleni
i ze starší kategorie, ještě v sezóně nepoznali hořkost porážky. Jmenovitě v této kategorii nastupují Hnízdil P. ,
Špaček O., Doležal V. , Jiříček K. , Dvořák V. , Mayer T. a Hloušek M.

V současné době se také připravují přihlášky těchto kategorií do neligových turnajů, o jejichž průběhu Vás
budu informovat v letním zpravodaji.

Jiří Kotačka
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V činnosti TJ Sokol Rudíkov se podařilo sestavit program, který, jak se zdá, malé i velké děti baví. Svědčí
o tom pravidelná docházka a pozitivní přístup ke všem aktivitám, které jsou pro ně připravovány.

Nejmenší děti pod vedením Lenky Široké společně se svými maminkami cvičí, zpívají, hrají na hudební
nástroje, tancují i pracují s padáčkem. Už umí mnoho říkanek a básniček spojených s pohybem a rytmem. Oblíbená
je u dětí opičí dráha, ve které už hravě přeskakují a podlézají překážky, zdolávají žebřiny, lavičky, prolezou tunelem
a mnoho dalšího. Neméně oblíbené jsou velké míče, na kterých mohou děti cvičit a skákat. V závěru každé hodiny
jsou odměněny samolepkou, kterou si nalepí do své kartičky.

Dětem školou povinným se věnují Jarka Šulová a Naďa Kafková, které připravují pestrý program pohybový,
rukodělný, zábavný, ale i vzdělávací. Jednou z posledních akcí je návštěva Veroniky Karpíškové, která dětem
popovídala o chovu koní. Nedílnou součástí sokolské aktivity je již po léta také cvičení žen s lektorkou Evou
Kružíkovou, které se zaměřuje na zdravotní cvičení.

V jarních měsících připravuje Sokol Rudíkov výlet všech členů do Rodinného centra Damiján Třebíč, jehož
součástí bude i herně-vzdělávací program Lego Education.

Již nyní Vás zveme na tradiční cyklovýlet na trnavský Kobylinec. Termín je nutné přizpůsobit počasí a době
výkvětu konikleců - bude tedy včas upřesněn.

Příjemný jarní čas za TJ Sokol Rudíkov přeje Eva Kružíková
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DĚNÍ V OBCI - Volejbal

VOLEJBALOVÝ Turnaj 2017
Dne 27. prosince 2017 se konal j iž 9. ročník zimního volejbalového turnaje v tělocvičně Základní školy

Rudíkov. Turnaje se tradičně zúčastnily všechny spřátelené oddíly – tři rudíkovské, dvě mužstva z Třebíče, oddíl
Vodárenské společnosti Třebíč a oddíl ze Slavic. Turnaj se konal jako vždy v přátelském duchu, pro všechny
účastníky bylo zajištěno bohaté občerstvení. Všichni se již těšíme na jubilejní 10. ročník, který se uskuteční
27. prosince 2018.

společná fotka účastníků turnaje vítězný tým

účastníci turnaje

SPORTOVNÍCH MOŽNOSTÍ V OBCI PŘIBÝVÁ

Úpravu lyžařských tras pro rekreační
účely i pro případné organizování biatlonu
v Rudíkově od letošní zimy usnadňuje a hlavně
urychluje profesionální trasér.

Druhým rokem jsme připravil i, pokud
počasí dopřálo, ledovou plochu kluziště
na návsi. Snažíme se tímto podpořit zejména
děti ve zdravém životním stylu.

OSTATNÍ SPORTY

tým z Rudíkova na 2. místě
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KNIHOVNA

Obecní knihovna opět v novém roce nabízí nové knihy pro dětské i dospělé čtenáře. Najdete zde dokonce
i knižní bestsellery. V letošním roce máme pro stálé, ale i nové čtenáře novinku v podobě bezplatného půjčování.
Získali jsme sponzoring firmy Horácko.net, která výpůjční poplatky za všechny čtenáře uhradí. Za zmínku jistě stojí
služba, která funguje již téměř rok. Kromě knih si mohou čtenáři půjčit domů karetní či deskové hry nebo si je
v prostorách knihovny se svými dětmi zahrát a poté vypůjčit.

Přeji Vám krásné jarní dny strávené s pěknou knížkou, kterou si můžete půjčit každou středu od 17 do 19
hodin.

Těší se na Vás Petra Robotková
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Velikonoční zamyšlení 2018
Občas dostávám, obvykle počátkem

nového roku, otázku: „Kdy budou Velikonoce?‟
Tázající tím však převážně myslí, kdy bude
Velikonoční pondělí.

Pro praktikující křesťany však Velikonoce
začínají nedělí po prvním jarním úplňku - Slavností
zmrtvýchvstání Páně. Tuto slavnost však začínáme
slavit j iž v sobotu, které říkáme Bílá, a to po západu
slunce.

Na Velikonoce se však máme správně
připravit. Slouží nám k tomu celé postní období,
které čítá čtyřicet dní, začíná Popeleční středou
a končí Bílou sobotou. Mezi postní dny však nepatří
postní neděle. V postní době je důležité zejména
připravit svá srdce pro Krista, tj. nechat na sebe
působit Boží slovo, které nás přivádí ke konání
dobra, k nápravě života, usmiřování se s lidmi
apod. Aby nám neunikl smysl Ježíšovy oběti,
musíme očekávat a napínat duchovní zrak. Pomáhá
nám v tom především modlitba jako součást
našeho vztahu k Bohu. Půst zbystřuje smysly a činí
nás vnímavějšími. Aby však byl půst účinný, musí
být zavlažován milosrdenstvím. Máme možnost tzv.
postních pokladniček. Pokud si něco odřekneme,

ušetřený peníz můžeme věnovat pro potřebné.
Blízkou přípravou na Velikonoce je tzv. Velikonoční třídenní. Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední

večeři Páně. Při ní Ježíš Kristus ustanovil sloužení mše svaté slovy: „To je mé Tělo, to je má Krev, to konejte
na mou památku.‟ Po skončení večeře umyl Ježíš Kristus nohy učedníkům na znamení, že přišel, aby sloužil
a pomohl l idem ke spáse. Při chvalozpěvu „Sláva na výsostech Bohu‟ se rozezvučí zvony, které pak utichnou
až do velikonoční vigil ie.

Obřady Velkého pátku začínají v tichu. Obsahují pašije, které vyprávějí o utrpení Páně až do jeho smrti.
Následují speciální přímluvy za všechen lid. Pak uctíváme kříž jakožto nástroj Boží lásky a našeho vykoupení, poté
přijímáme Tělo Páně.

Bílá sobota je aliturgický den, kdy Pán Ježíš odpočíval v hrobě. Obřady velikonoční vigil ie mají začínat
až večer po západu slunce a patří j iž k neděli Zmrtvýchvstání Páně. Nejdříve je před kostelem žehnání ohně,
od kterého se rozžehne velikonoční svíce (paškál), pak následuje světelný průvod do kostela, slavnostní velikonoční
chvalozpěv (exultet), bohoslužba slova, zpěv „Sláva na výsostech Bohu‟, při kterém se znovu rozezní varhany
a zvony, žehnání vody s obnovou křestních závazků, l itanie ke všem svatým, bohoslužba oběti, svaté přijímání
a žehnání l idu.

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do další 2. neděle velikonoční slavíme tzv. Velikonoční oktáv, tj. osm dní
oslav vzkříšení Krista a našeho vykoupení. Pro mne začínají Velikonoce na Zelený čtvrtek obnovou kněžských slibů
v brněnské katedrále a vyvrcholí na Boží hod velikonoční. Začít slavit Velikonoce na Velikonoční pondělí znamená
„přijít s křížkem po funuse‟. Očekávám, že Bůh dá mně i všem svěřeným duším víc než to vajíčko nebo frťana.
Na letošní slavení Velikonoc chci pozvat i Vás a popřát sobě i Vám, ať ve svém životě nacházíme v Ježíši Kristu
smysl života, radost a pokoj v srdci.

Pořad velikonočních bohoslužeb najdeme na: www.farnostrudikov.cz
P. Milan Těžký - farář



Ohlédnutí za akcemi
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24. února 2018 muzikál Chaplin v Městském divadle v Brně

25. března 2018 Jarní velikonoční trhy



Významné jubileum oslavili

leden
70 let – paní Marie Kovaříková

únor
60 let – pan Antonín Bulín

březen
80 let – pan Jaroslav Švihálek

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

Prosinec
Jiří Lysák
Kristýna Danysová

Zemřelí občané

Dne 2. února 2018 zemřela ve věku 88 let paní Marie Svobodová.
Dne 16. února 2018 zemřel ve věku 67 let pan Jaroslav Horký.
Dne 12. března 2018 zemřel ve věku 74 let pan Jaroslav Molák.




