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Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátce rekapitulovat události, které jsou za námi, a informovat Vás o těch nadcházejících.

Prázdninové dny zahájila jako každoročně rudíkovská pouť, o jejíž program a průběh se tentokráte postarali členové
fotbalového klubu. Zajisté jste si na návsi všimli nového zázemí pro prodej a výdej drobného občerstvení. Zásluhu
na jeho zbudování mají tři hlavní subjekty, které se na kulturním dění v obci podílejí nejvíce. Stánek, jenž bude
k dispozici pro veškeré společenské akce pořádané v centru obce, společně vybudovali členové FK Rudíkov, SDH
Rudíkov a obec Rudíkov. Svépomocné práce odvedli brigádně členové spolků za pomoci obecních zaměstnanců.
Ostatní řemeslné práce byly provedeny dodavatelským způsobem a na jejich financování se všechny tři zmíněné
subjekty podílely rovným dílem. Spoluúčast každého z nich činila cca 40 tisíc korun. Velké poděkování patří
místostarostovi obce, který celou akci logisticky zajišťoval, projekčně zaštíti l a neopomenutelnou část prací také
provedl. Stánek velmi brzy opět využijeme, a to při oslavě výročí 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
Rudíkov. Přijměte srdečné pozvání na zajímavý slavnostní a následně i zábavný program, který SDH Rudíkov
připravuje. Více viz PLÁNOVANÉ AKCE níže.

V plné realizační fázi máme v obci několik projektů. Probíhá výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsí,
jež je největší investiční akcí tohoto období. Krajská správa údržby silnic prostřednictvím firmy Porr a.s. opravuje
poslední úsek krajské komunikace obcí, navíc necháváme položit obruby, aby mohly následně vzniknout chodníky.
Opravě vozovky předchází důležitá výměna a tzv. okruhování vodovodního řádu, což je investiční akce obce
a Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Velmi brzy bychom měli zahájit zateplovací práce na sokolovně, ve které se mimo jiné 14. září 2018
uskuteční výroční setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů z okresu Třebíč. Zahájil i jsme i dlouho očekávaný projekt
rekonstrukce veřejného osvětlení, kdy budou v obci, kromě ulice u základní školy, kompletně vyměněna stará světla
za nová a moderní LED svítidla. Na několika místech budou doplněna další svítidla, některé stožáry v lokalitě
Šumava musíme nahradit za vyšší, aby konečný světelný tok vyhovoval normám a zejména podmínkám dotačního
titulu, ze kterého rekonstrukci hradíme.

Milí rudíkovští občané, přeji Vám krásné slunné léto a odpočinek od práce i starostí. Nově načerpané síly
ať neztratíte v kolonách na opravovaných komunikacích.

Zdeněk Souček - starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE:
• Římskokatolická farnost Rudíkov zve v sobotu 4. srpna 2018 od 19 hodin na benefiční koncert
  skupiny TRNÍ NA VĚTVI (folk a country) z Boskovic. Koncert zahájí na farním dvoře P. Milan Těžký několika
  vlastními písněmi. Výtěžek akce bude použit na opravu rudíkovského kostela.
• Sbor dobrovolných hasičů Rudíkov Vás srdečně zve na oslavy výročí 120 let od založení sboru, které
  se uskuteční na návsi obce v neděli 26. srpna 2018 od 10 hodin. Slavnostní den bude zahájen mší svatou
  v místním kostele od 11 hodin a průvodem na náves. Součástí bohatého společenského programu bude také
  svěcení nového praporu SDH Rudíkov. Odpolední program nabídne historické ukázky, atrakce pro děti
  a dechovou hudbu. Srdečně zvou pořadatelé.
• Loučení s prázdninami pro děti a jejich rodiče se uskuteční v sobotu 1. září 2018 na Herádce. Bohatý
  program bude připraven opět ve spolupráci místních spolků.

Rudíkovský
zpravodaj
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PROJEKTY

Rekonstrukci hlavní komunikace obcí jste jistě všichni zaznamenali. Výběrové řízení na provedení prací
vyhrála firma PORR a.s. , která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši cca 7,3 mil ionu korun. Část celkové ceny
zakázky (pokládku obrub) bude
hradit obec ve výši cca 205 tisíc
korun. Zbylou část hradí Krajská
správa a údržba silnic Vysočina,
neboť je investorem a jedná se
o krajskou komunikaci.

Při realizaci stavby vzniknou
místa, kde necháme obruby položit
nad rámec projektu, abychom
vytvořil i podmínky pro vznik
chodníků v určitých částech, kde
to bude technicky možné. Akce je
komplikována souběžnou výměnou
vodovodního potrubí, neboť ze strany obce chceme do budoucna zamezit zbytečným poruchám vodovodního řádu
a vyvarovat se v maximální možné míře následným zásahům do nově opravených povrchů krajské komunikace.

„MUSÍME TO OPRAVIT‟ - REKONSTRUKCE KRAJSKÉ SILNICE OBCÍ A REKONSTRUKCE VODOVODU

• 23. září 2018 Vás srdečně pozveme k posezení a poslechu dechové hudby kapely Stavovanka.
• Obec Rudíkov přivítá v neděli 4. listopadu 2018 v 16 hodin ochotnický divadelní soubor z Budišova, který
  uvede divadelní představení Nejkrásnější válka.
• Posezení s harmonikou v orlovně budou obnovena opět v podzimních měsících.

Oprava komunikace je rozfázována na dvě etapy - první
směrem od Velkého Meziříčí ke křižovatce u orlovny, která by měla
být ukončena ke dni 19. srpna 2018, a druhá, která by měla
trvat od 20. srpna do 28. září 2018. V této druhé etapě budou
veškeré zastávky autobusů přemístěny na jedinou zastávku
k základní škole. V rámci první etapy jsme také společně se
Svazkem vodovodů a kanalizací využil i možnosti udělat
v komunikaci propoj vodovodního řádu od Svobodových do ulice
k Voborným. Tento propoj umožní provozovateli vodovodu
efektivně nastavit tlakové spády z vodojemu Ponorka, a zlepšit tak
tlakové poměry jak v ulicích nad základní školou, tak v ulici
od Voborných až po lokalitu Hájenka. Všichni pracovníci se snaží
eliminovat komplikace spojené s opravou komunikace i vodovodu,
jsou si vědomi silného provozu jak automobilů, tak autobusů. Je
třeba si uvědomit, že po frekventované krajské komunikaci jezdí
buď jedním či druhým směrem autobus takřka každou hodinu,
navíc dvou různých dopravců.

Obec není subjektem, který má řidiče autobusů
informovat, kde a kdy mají zastavovat. Tuto roli mají dispečeři,
kteří dostávají rozhodnutí o přesunech zastávek v dostatečném
časovém předstihu. Bohužel v letních měsících je změn v dopravě
takové množství, že i dispečeři často svoji rol i neplní stoprocentně.
Pokud se tedy někdo dostanete při dopravě autobusem
do problémů, neváhejte volat na mobilní telefon starosty obce.
Vynasnažíme se situaci ihned řešit.
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Výstavba inženýrských sítí v nové lokalitě Nade Vsí se již, zatím zdárně, začala realizovat. Bohužel
přítomnost tvrdého kamene značně komplikuje proces, doufejme, že počáteční tvrdost co nejrychleji překonáme
a pokládka sítí se začne realizovat ve dvou pracovních skupinách. Jeden ze stavebních celků projektu inženýrských
sítí představuje i pokládka chrániček HDPE a komor pro následné zafouknutí optických vláken (pro možnost
připojení nových domků k internetu touto progresivní a kvalitní technologií). Na tuto část projektu inženýrských sítí,
ve výši 460 tisíc korun, jsme do Fondu Vysočiny a programu „INFRASTRUKTURA ICT 2018‟ vypracovali projekt
s názvem „Pokládka HDPE chrániček pro optickou síť Rudíkov‟. Náš projekt byl úspěšně vyhodnocen a byla nám
hodnoticí komisí přiznána dotace v maximální možné výši. Žádat bylo možné 60 % celkové částky, maximálně
250 tisíc korun. O tuto částku tak odlehčíme rozpočtu obce. V dalších letech tak může zastupitelstvo obce
v návaznosti na tento projekt podat žádost o dotaci na fyzické zafouknutí optických kabelů do připravených tras
chrániček, a do kolaudace jednotl ivých domů tak připravit kvalitní připojení k internetu a dalším službám.

DOTACE NA OPTICKOU SÍŤ V LOKALITĚ NADE VSÍ

Počátkem dubna se obci podařilo využít nabídky města Žďár nad Sázavou, které nabídlo použité
skejtové prvky pro další možné využití. Nabídka prvků byla bezplatná. Tehdy se nám podařilo zareagovat na

SKEJTOVÉ PRVKY NA OBECNÍM OVÁLU

nabídku jako prvnímu zájemci, a tak nám
město prvky rezervovalo. Po prvotním
zhlédnutí přímo ve Žďáře však nastala zásadní
otázka, jak tyto konstrukce dopravit
do Rudíkova. Některé totiž překračují povolené
maximální rozměry pro přepravu po pozemních
komunikacích. S těmi menšími jsme se
vypořádali poměrně snadno a za pomoci firmy
KOBRA hutní prodejna, s.r.o. jsme přepravu
zvládli menším nákladním vozem. Na přepravu
čtyř kusů rozměrnějších ramp jsme však museli

zajistit dopravce s podvalníkem a patřičným povolením pro přepravu nadrozměrných nákladů.
Prvky již v této chvíl i slouží místní

omladině k zábavě a jízdě na koloběžkách,
skejtu či kolečkových bruslích. Mladí
si prvky sami očistil i a natřeli.
Upozorňujeme však rodiče, že se jedná
o nehomologované prvky, které byly
ve většině zkonstruované v průběhu let
svépomocí bývalých uživatelů. Je tedy
nutné akceptovat skutečnost, že využívání
prvků je možné na vlastní nebezpečí
a nejlépe za doprovodu rodičů. Používání
chráničů a helmy je samozřejmostí.
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Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, jejichž záměrem bude zateplení obecní sokolovny, se
uskutečnilo již v červnu tohoto roku. Jedná se konkrétně o zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří,
dále pak i zateplení střechy. Rozpočet dle vypracovaného projektu činí 1,8 mil ionu korun bez DPH. Ke dni
hodnocení byly předloženy čtyři nabídky. Nejlevnější nabídku podala firma Radim Reniers, Brno ve výši
1,26 milionu korun bez DPH. Druhou nejlevnější nabídku podala firma SOFI stav, s.r.o. ve výši 1,37 mil ionu
korun bez DPH. Následovaly nabídky dalších dvou firem ve výši 1,45 mil. a 1,52 mil. bez DPH.

Původní hasičská AVIA (resp. dopravní automobil DA-12) byla podrobena výrazné proměně. Snahou celého
procesu, který se z legislativního hlediska nazývá „přestavbou na skříňový nákladní automobil‟, je oficiálně
nedisponovat v naší jednotce dopravním automobilem. Museli jsme tedy daného kritéria dosáhnout touto cestou.

Už po čtvrté každým rokem žádáme o dotaci z Ministerstva vnitra a Kraje Vysočina o finanční prostředky
na nový dopravní automobil. Bohužel systém vyhodnocení žádostí je nastaven tak, že přednost dostávají malé obce
do 500 obyvatel a ještě větší bodové hodnocení získávají jednotky JPO V. Každý rok se přiděluje zhruba 35 nových
dopravních automobilů v Kraji Vysočina. Naše žádosti tedy znevýhodňuje jednak vyšší postavení JPO III. , dále pak
velikost obce nad 500 obyvatel a v neposlední řadě i to, že jsme dopravním automobilem disponovali. To vše nám
bodové hodnocení snižuje a vylučuje možnost jeho získání. Smysl přestavby starého vozu AVIA tedy spočíval
v demontáži výstražného zařízení, zakrytí speciálního barevného označení (bílého pruhu) a zvládnutí administrativní
peripetie přestavby do technického průkazu. Tento proces byl poněkud náročný, nicméně se nám včas podařilo
žádost o dotaci podat, a to pro následují rok 2019. Pevně tak doufáme, že nás tento nový aspekt v hodnocení
posune do podpořených žádostí. Pokud by naše žádost pro rok 2019 byla vyhodnocena příznivě, čekalo by nás
výběrové řízení na dodavatele nového dopravního automobilu (typově Ford Transit a tomuto podobné). Spoluúčast
obce na takovém vozidle, jehož pořizovací cena činí cca jeden mil ion korun, vychází na přijatelných 150 až 200 tisíc
korun. Výsledek žádosti bude zveřejněn na přelomu léta a podzimu.

PŘESTAVBA HASIČSKÉHO VOZU AVIA ANEB CESTA K NOVÉMU DOPRAVNÍMU AUTOMOBILU

před přestavbou po přestavbě

Dotace nám byla schválena
ve výši 584 tisíc korun bez DPH,
dostáváme se tedy na výši dotace cca
46 % z celkové částky.

Jel ikož období 90% dotací
na zateplování je nenávratnou historií,
musíme být vděčni i za tuto finanční
pomoc ze strany Státního fondu
životního prostředí, který ještě ve starém
programu Zelená úsporám finanční
prostředky přiděluje. Předpokládané
zahájení prací připadá na polovinu
měsíce července 2018, jejich dokončení
je plánováno ke dni 30. l istopadu 2018.
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V jarních měsících jsme naši obec přihlásil i do soutěže Vesnice roku 2018. Prvním předpokladem pro účast
v soutěži je zpracovaný a zastupitelstvem schválený dokument Program rozvoje obce. Ten jsme pro roky 2018-2025
vypracovali a schváli l i na prosincovém zasedání zastupitelstva obce.

Po 11 letech jsme tedy zkusil i „jít s kůží na trh‟. Počátkem června nás v obci navštívila desetičlenná krajská
hodnoticí komise, jež se skládá z členů různých organizací a státních institucí.

Komise hodnotí, jak obce přistupují k historickému bohatství, k tradicím, s jakou přirozeností podporují
spolkový, společenský a sportovní život, posuzuje péči věnovanou zeleni a ochraně životního prostředí.

Dalším kritériem je míra promyšlenosti a praktičnosti připravovaných plánů a investic. Tím vším činí z vesnic
krásná místa pro bydlení, ale hlavně pro život. Všech 228 obcí, které se v letošním roce přihlásily do soutěže, bylo
hodnoceno v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče
o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Vítězstvím pro nás tato soutěž sice neskončila, konkurence byla velká a nespočet obcí se do této soutěže
hlásí opakovaně, postupně úročí zkušenosti z let předchozích a své prezentace vylaďují téměř k dokonalosti.

Vesnice roku 2018

OCENĚNÍ OBCE

NOVÁ BRÁNA MÍSTNÍHO HŘBITOVA

V měsíci červnu se podařilo
vyměnit starou a nevzhlednou
bránu místního hřbitova. Snahou
bylo vytvořit esteticky decentní
prvek adekvátní tomuto místu.

I přesto jsme neodešli úplně s prázdnou. Společně se
všemi spolky naší obce jsme získali Diplom
za společenský život v obci. Za udělení tohoto diplomu
obdržíme od Kraje Vysočina finanční odměnu, a to dar
ve výši 20 tisíc korun.

Celé přípravy dvouhodinové prezentace nebyly jednoduché, ale obec tímto získala nový nadhled
nad kvalitami, ale i potřebami, které v naší obci můžeme dále rozvíjet a pracovat na nich. Všem z Vás, kteří jste se
na přípravě podílel i, patří velké díky!

Finanční dar využijeme pro společenský život v Rudíkově. Slavnostní předávání oceněných vesnic je
naplánováno na 3. srpna 2018 v obci Vepříkov, který se stal vítězem krajského kola. Za Kraj Vysočina bylo letos
přihlášeno 25 obcí, což bylo spolu s Jihomoravským krajem nejpočetnějším zastoupením.
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DĚNÍ V OBCI - Škola

Všechny dny školního roku 2017/2018 jsou sečteny a žáci i učitelé naší školy si začali užívat zasloužené
prázdniny a dovolenou. Od vydání posledního čísla Rudíkovského zpravodaje škola žila opravdu pestrým životem
a kromě vzdělávání, které je u nás samozřejmě na prvním místě, nabídla svým žákům řadu dalších doplňkových
aktivit hrazenou z velké části z aktuálně probíhajících projektů Umíme žít!, Učíme se nově a moderně
a Vzdělávací programy paměťových institucí.

5. dubna jsme ve škole přivítal i budoucí prvňáčky. Konal se totiž zápis do první třídy. Na některých dětech byly
znát obavy z toho, co je čeká, některé se naopak do školy již velmi těší. Všechny děti ovšem zvládly požadované
úkoly na jedničku, a tak jsme společně s nimi a jejich rodiči strávil i příjemné odpoledne. Do první třídy nastoupí
v novém školním roce 23 nových žáčků.
19. dubna proběhla již tradiční akce jara pod názvem Čistá Vysočina, při které žáci 4. – 9. ročníku sbíral i
odpadky kolem silnic směrem na Hroznatín, Vlčatín, Přeckov a Nárameč. Ve spolupráci s třídními učitel i posbíral i

•

•

•

•

•

•

•

celkem 22 plných pytlů.
20. dubna navštívil i žáci 1. – 3. ročníku
v rámci projektu Vzdělávací programy
paměťových institucí zámek v Budišově.
26. dubna proběhlo jako součást projektu
Učíme se nově a moderně (šablony pro
ZŠ) již druhé setkání s rodiči s názvem
Tipy a triky, jak zvyšovat matematickou
gramotnost. Jen málokterý z rodičů
do té doby věřil, že i tak běžné situace
jako nakupování či vaření nás dokážou
naučit používat matematiku v reálném
životě a že i takovým způsobem mohou
být rodiče úplně nenásilně nápomocni
učitelům matematiky. Další setkání pro rodiče proběhne 27. září s lektorkou Lenkou Bínovou na téma I naše děti
potřebují hranice – má, či nemá smysl stanovovat hranice…
3. května vyrazil i žáci 1. – 3. ročníku na exkurzi do společnosti ESKO – T do Třebíče. Dozvěděli se zde
o důležitosti třídění odpadu a o recyklaci. Naše děti zde prokázaly velké znalosti v této oblasti a bylo znát, že jsou
ze školy i z domova ke třídění odpadu vedeni. Součástí exkurze byla i návštěva třídicí l inky a skládky
s kompostárnou v Petrůvkách.
Od 14. do 18. května proběhla pro osmáky a deváťáky týdenní exkurze do Londýna. Měli možnost poznat toto
obrovské, multikulturní město, jeho historii i důležité události britských dějin. V hostitelských rodinách poznali
Londýňany, zkusil i s nimi mluvit jejich jazykem a všichni se k naší velké radosti dorozuměli.
15. května se žáci školy zúčastnil i 50. ročníku atletické soutěže Pohár rozhlasu . Největšího úspěchu dosáhla
Nikola Bednářová (6. ročník), která obsadila ve vytrvalostním běhu 3. místo a v běhu na 60 metrů 1. místo.
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•

•

•

•

•

•

•

16. května se uskutečnila tradiční charitativní sbírka Český den proti rakovině, při které žáci školy nabízeli
k prodeji žluté kytičky. Touto sbírkou přispěli žáci, zaměstnanci školy a rudíkovská veřejnost celkovou částkou
5 143,- Kč onkologickým pacientům.
18. května proběhla v naší škole velká ochutnávka pomazánkových másel, sýrů, tvarohů, jogurtů a dalších
mléčných výrobků, které nám zaslala společnost LAKTEA, dodavatel mléčných výrobků v projektu Mléko do škol.
22. května se žáci j iž podruhé zúčastnil i soutěže Mladý ochránce zákona. V okolí Domu dětí a mládeže
v Třebíči si zasoutěžil i ve střelbě ze vzduchovky, v lezení na lanové lávce, hodu granátem, zdravotnických
dovednostech, ve znalostech zákona či požárních znalostech. V konkurenci 22 družstev obsadil i naši žáci v mladší
kategorii 2. , 6. a 9. místo a v kategorii starších žáků 2. , 7. a 12. místo.
24. května vyrazil 1. – 3. ročník na dlouho očekávaný školní výlet. Opět v rámci projektu Vzdělávací programy
paměťových institucí. Tentokrát navštívil i starý zámek v Jevišovicích.
29. – 30. května poznali čtvrťáci, páťáci a šesťáci krásy našeho hlavního města. Na tento výlet jsme opět

atletická soutěž soutěž Mladý ochránce zákona

čerpali finanční prostředky z projektu Vzdělávací
programy paměťových institucí. Díky nim mohli žáci
navštívit Muzeum Bedřicha Smetany, Petřín, Vyšehrad,
Technické muzeum, Pražský hrad a další významné
památky, a dokonce v Praze i povečeřet, přespat
a posnídat.
1. června jsme všem příznivcům florbalu připravil i
ve škole jako součást projektu Umíme žít! pořádnou
Florbalovou melu . Tak byl totiž pojmenován turnaj,
ve kterém se utkala družstva všech ročníků školy.
3. června se okolí naší školy hemžilo pohádkovými
bytostmi, které se postaraly o zábavné atrakce
a disciplíny pro děti a jejich rodiče. Podle rozdaných soutěžních karet prošlo letošní cestu Pohádkové školy 143
dětí. Odměnou jim všem bylo malování na obličej a balíčky sladkostí, které finančně podpořil spolek Pomoc škole.
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7. června dostal dodatečný dárek ke Dni dětí celý první stupeň. Z projektu Umíme žít! navštívil třebíčské
zábavní centrum Labyrint. Děti prozkoumaly všechna čtyři patra a užily si povolené hlučné zábavy.
8. června viděl nabitý sál rudíkovské sokolovny jednu z našich dalších besídek pro rodiče, při které jim žáci
ukázali, co všechno dovedou… Tentokrát se do její přípravy zapojily všechny ročníky včetně učitelů, kteří před

•

•

•

•

•

překvapeným publikem vystoupil i s úspěšnou
scénkou Popoluška.
12. – 13. června opět za finanční podpory
Paměťových institucí vyrazil i žáci 7. – 9. ročníku
na dvoudenní exkurzi do Slezského zemského
muzea, jejíž součástí byla návštěva Areálu
opevnění Darkovičky, prohlídka Národního
památníku II. světové války v Hrabyni a prohlídka
Srubu Petra Bezruče na Ostravici. Nechyběl výšlap
na Lysou horu a ubytování v autokempu Jezero
s večeří a snídaní. Toto byl poslední výjezd právě
skončeného školního roku. Od MŠMT máme avízo,
že můžeme plánovat výjezdy i na příští školní rok,

protože se spolupráce osvědčila, a naši žáci tak budou ověřovat paměťové instituce po celé České republice
i ve školním roce 2018/2019.
16. června se čtyřicet výletníků vydalo za finanční podpory projektu Umíme žít! na výlet do Hospodářského
dvora Bohuslavice u Telče. Vidět mohli velkou řadu zvířat, prohlédnout si jejich stáje i výběhy, navštívit místní
restauraci, svézt se na koních či využít služeb dětského hřiště.
19. a 21. červen byla data, kdy nám dva poslední ročníky z obou stupňů – pátý a devátý – prokázaly získané
znalosti svými prezentacemi, ve kterých se vžívaly do role odborníků přes svoje zpracované téma před publikem
složeným nejen ze spolužáků z ostatních ročníků, ale i velké většiny učitelů. Zvláště v 5. ročníku bylo znát,
že letos všichni věnovali přípravě dostatek času, rozhodně bylo co poslouchat a čemu se přiučit.
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Podrobné reportáže a fotografie z jednotl ivých akcí najdete na našem webu www.zsrudikov.cz

Poslední červnový týden měl nádech sportu a dobrodružství. Všechny jeho akce proběhly v rámci projektu Umíme
žít! V pondělí pro předškoláky z MŠ a 1. – 3. ročník atletický víceboj, v němž se soutěžilo ve sprintu,
překážkovém běhu, hodu pěnovým oštěpem a skoku dalekém. V úterý branný den, který svedl proti sobě
čtveřice žáků 6. – 9. ročníku, jejichž složení bylo určeno losem. V lesích mezi Rudíkovem, Vlčatínem
a Hroznatínem museli podle mapy najít šest stanovišť a prokázat své vědomosti zejména z oblasti evakuace,
zdravovědy a ochrany člověka za mimořádných událostí. Ve středu to pak byl sportovní den, při kterém se žáci
školy utkali v soutěžích v softballu, golfu, pétanque a kubbu.
29. června jsme všichni společně slavnostně zakončil i školní rok 2017/2018 příjemným setkáním žáků a celého
pedagogického sboru v jídelně školy a ocenil i žáky nejen za celoroční sběrové akce (starý papír, pomerančová
kůra,…), ale i za sportovní úspěchy a reprezentaci školy. Nejlepším 21 žákům byla udělena pochvala ředitele
školy s knižní odměnou. Rozloučení patřilo i našim 14 deváťákům, kterým ředitel školy slavnostně uděli l
památeční šerpu a předal j im drobné dárky.

•

•

Ani o prázdninách se život v naší škole nezastaví – pořádáme pro 97 přihlášených dětí osm turnusů
příměstských táborů, ve spolupráci se zřizovatelem budeme rekonstruovat rozvody vody na spodním
patře školní budovy, do jídelny instalovat konvektomat pro zdravé vaření, ze sponzorských darů
od spádových obcí vybavovat druhé oddělení školní družiny a dělat pro všechny naše žáky školu
krásnější…

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

Nový školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018 v 7.20 hod.

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov
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DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Jaro v mateřské škole bylo krásné. Děti si užily velkého množství hezkých činností i akcí a také počasí bylo
neobvykle teplé a příznivé.

JARNÍ AKTIVITY

•

•
•

Jarní tvoření s rodiči se uskutečnilo v jídelně, děti zdobily vajíčka, vyráběly věnce, tvořily z papíru a užívaly
si společné chvíle s maminkou či tatínkem u společného díla.
Ke Dni Země děti pomáhaly čistit přírodu od odpadků.
Poslední dubnový den se mateřinka ve všech třídách proměnila
v čarodějnické doupě. Rodiče přispěli k atmosféře čarodějnickými
obleky svých dětí. Děti milují podobné akce, kdy se vžívají do rolí
j iných postav a prožívají s nimi dobrodružství.

Navštívil nás chovatel s živou liškou, děti se dozvěděly mnohé o jejím životě.
K zápisu dětí pro příští školní rok po několika „silných populačních letech‟ přišlo a bylo přijato 13 dětí.
Pokles se projevil i v nejbližších městech. Nově přijaté děti mohly navštěvovat miniškolku, kde se seznámily
s prostředím i učitelkami.
Od dubna do konce června děti z Berušek a Sluníček absolvovaly předplavecký kurz v Plavecké škole Třebíč.
Pod vedením zkušených a milých lektorek na konci kurzu několik dětí zvládlo uplavat 2-10 metrů bez jakýchkoliv
pomůcek.
Tradičně děti hledaly v přírodě poklad. Cestou plnily různé úkoly, tentokrát motivované pohádkou O Zlatovlásce.
Na výletě do zámeckého parku v Náměšti nad Oslavou si děti po zhlédnutí pohádky Princ Bajaja mohly osahat
vybavení rytířů, ozdob princezen, mohly si vyzkoušet středověké práce – mletí obilí na kamenném mlýnku, praní
prádla na valše, lámání lnu, rozčesání vláken atd. Koruny stromů skýtaly příjemný stín i pro odpočinkové aktivity.

•
•

•

•
•
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Učitelé obou škol - mateřské i základní - připravil i dětem ke Dni dětí Pohádkovou školu se spoustou úkolů,
činností a odměnou.
Děti s učitelkami nacvičily pro rodiče a prarodiče program na školní besídku, která se konala začátkem května
v místní sokolovně.
Jeden červnový podvečer se rodiče s dětmi sešli na zahradě u táboráku, opekli si špekáčky a děti j im zazpívaly
s doprovodem kytary paní učitelky Sapíkové sérii písniček s pohybem. 45 dětí mělo odvahu spát v mateřince
ve spacím pytli s ostatními, bez rodičů. Našly i odvahu vydat se na noční cestu odvahy. Tentokrát putovaly
„indiánskou zemí‟, stopovaly a lovily zvířata, nosily náčelníkovi vodu ze studánky, seděly u ohně s indiány,
vykouřily s náčelníkem dýmku míru. Pak už se jen zavrtaly do spacáčků a s baterkou a plyšákem spokojeně
usnuly.

•

•

•
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Čeká nás i dovolená a Vás, vážení čtenáři zpravodaje, zřejmě také. Tak hezké léto. . .
Za kolektiv zaměstnanců MŠ – Jaroslava Kafková

PŘEDŠKOLÁCI
Nejvíce akcí čeká vždy nejstarší děti,
které navštívily Městskou knihovnu
ve Velkém Meziříčí, kde pro ně byl
připravený program. Děti si užily i cestu
vlakem včetně pohybu ve městě.
Děti a rodiče mohli v rámci přípravy
na zápis do 1. třídy navštívit ZÁPIS
NANEČISTO v mateřské škole. Čekalo
zde několik stanovišť, kde děti plnily
úkoly z oblasti zrakového a sluchového
vnímání, prostorového uspořádání, třídily
tvary, rozlišovaly barvy, skládaly z papíru,
vyprávěly, přiřazovaly atd.
Hru na zobcovou flétnu děti zakončily
minikoncertem pro rodiče.

CO NÁS ČEKÁ

V červenci 2018 bude zajištěn celodenní provoz. Celkově se k prázdninovému provozu v různých
týdnech měsíce přihlásilo 31 dětí. V srpnu bude provoz uzavřen.
V průběhu prázdnin bude MŠ Rudíkov sestavovat nové webové stránky, na které získala dotaci od Kraje
Vysočina.
Žádost mateřské školy o dotaci na přírodní zahradu, podaná v lednu 2018, byla akceptována. Na finální
rozhodnutí o přidělení dotace nadále čekáme.
Od září 2018 do února 2019 bude s péčí o dvouleté děti pomáhat ve třídě Včeliček opět Alena Dvořáková.

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Několik dětí, pod vedením paní učitelky Řezníčkové, zpívalo a recitovalo při vítání občánků v Rudíkově.
Nová spolupráce vzešla od pana učitele Mgr. Ivo Žilky, který nabídl předškolním dětem účast na atletickém
mítinku smíšených týmů dětí obou škol. Pro děti to byl velmi motivující zážitek, závodit po boku žáka vyšších
ročníků ZŠ je pro menší děti poctou. Účastnily se i vyhlašování výsledků, a několik dětí si dokonce odneslo
medaile.
Děti absolvovaly i Malou školkovou maturitu, po úspěšném splnění úkolů obdržely vysvědčení.
Ve čtvrtek 28. června 2018 po posledním loutkovém divadle slavnostně pasoval kašpárek 23 předškolních
dětí na školáky 1. třídy. Děti dostaly na památku na MŠ Rudíkov knihu s pochvalou a věnováním. Následovalo
malé občerstvení pro děti i rodiče.
Pátek 29. června 2018 byl již v duchu loučení, předávání květin a dárečků a návštěvy kolotoče. Pochlubit se
s vysvědčením přišly i děti z nižších ročníků ZŠ.
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Vážení čtenáři,
začaly nám prázdniny. . . Pevně věříme, že si

plnými doušky užíváte letní dny a že jste si všichni
dosyta užil i pouť a vychutnali si příjemné chvíle s přáteli.
Doufáme, že se nám podařilo pouťové víkendové veselí
zpříjemnit tanečními zábavami a nabídkou občerstvení,
které bylo letos premiérově podáváno z nového
prodejního stánku, který byl v průběhu jara zbudován
ve spolupráci obce Rudíkov, SDH Rudíkov a FK Rudíkov
a který příjemně dotváří atmosféru na návsi.

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří si na jaře udělal i čas a přišl i podpořit některé z našich
mužstev. Muži podporu fanoušků přetavil i v kýžený, a po podzimní části očekávaný, postup do okresního přeboru
a již se začínají připravovat na náročnější soutěž, aby byli pro všechny týmy víc než rovnocenným soupeřem.

V kategoriích starších a mladších žáků a starší přípravky (ve spojených týmech s Budišovem) se děti dobře
„otrkaly‟, a tak jejich výsledky nejsou to podstatné. Důležitější je, že je fotbal stále baví, což je vidět především
během týdne na trénincích, kde je hřiště doslova poseto malými fotbalisty.

Začátkem června byl uspořádán v Okříškách turnaj pro
předpřípravku, kde si naše nejmenší naděje mohly poprvé
zahrát proti stejně starým dětem z jiných týmů. Děti byly rodiči
dovezeny v hojném počtu a svoje první fotbalové minizápasy si
řádně užily. Ti starší díky obří zarputilosti neokusily hořkost
porážky a už se těší, až budou moci hrát další soutěžní utkání,
což se jim splní za pár týdnů.

Nejdříve je v plánu letní turnaj mladší přípravky, který
by se v průběhu léta měl odehrát na hřišti v Rudíkově
a do podzimní části nové sezony nastoupí naše děti v těchto
kategoriích: mladší přípravka, starší přípravka (spojená

s Budišovem), mladší žáci (pod hlavičkou Budišova, aby mohli podpořit starší žáky) a starší žáci (společný tým
s Budišovem).

Ještě jednou děkujeme všem, kteří naše týmy v uplynulé sezoně podporovali, a věříme, že nám přízeň
zachováte i v sezoně příští, kdy by měla být finálně dokončena nyní zpola hotová krytá terasa, která vás ochrání
před rozmary počasí. Terasa bude zbudována za finanční podpory Nadace ČEZ, a to díky nezměrnému úsilí starosty
Zdeňka Součka, který se nenechal odradit negativním výstupem jiného dotačního titulu a podařilo se mu tento
dotační titul získat.

Dětem krásné prázdniny a dospělákům příjemné prožití letních dnů
za FK Rudíkov přeje Zbyněk Trnka
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Květen patří každoročně neligovým florbalovým turnajům a mnoho z nich navštívil i také naši mladí hráči
z Rudíkova společně s jejich spoluhráči z Okříšek pod hlavičkou PSKC Okříšky.

INEBANDY CUP ČESKÉ BUDĚJOVICE
12.-.13.5.

V polovině května zavítal i na turnaj
do Českých Budějovic. Hráči přípravky
sehráli celkem devět zápasů a skončil i třetí
z osmi. Kategorie elévů sehrála zápasů
deset a umístil i se také na třetím místě
z dvanácti. Náš oblíbený turnaj a skvělé
umístění.

O POHÁR STAROSTY SOKOLA BRNO I.
19.-20.5.

Hned následující víkend
odcestovali elévové na turnaj do Brna.

Tentokrát se jim tak nedařilo a skončil i šestnáctí z dvaceti týmů. Nutno přiznat, že soupeři byli lepší, ale i tak se
klukům turnaj líbil .

NISAOPEN LIBEREC 25.-27.5.
Na tento turnaj jsme přihlásil i kategorii elévů a mladších žáků. Celkem se hrálo na jedenácti hřištích

a klukům se opět velmi dařilo. Mladší žáci svoji devítičlennou skupinu vyhráli, ale ve čtvrtfinále podlehli si lnému
týmu Black Angels a skončil i na 4.-8. místě z 36 týmů. Elévové v devítičlenné skupině obsadil i druhé místo
a ve vyřazovací části v osmifinále si vybrali velkou porci smůly, když soupeř vyrovnal vteřinu před koncem zápasu
a kluci prohráli na nájezdy. Celkově tedy skončil i na 9.-16. místě ze 70 týmů.

ZAKONČENÍ SEZONY mladších hráčů 17.6.
Zakončení začalo v Radoníně již kolem půl druhé za účasti bezmála čtyřiceti dětí a rodičů. Hlavním bodem

programu bylo vyhodnocení celoročního snažení a předání medailí. Hráči rudíkovské přípravky za celou sezonu
neprohráli, ti z Okříšek mají na kontě pouze čtyři prohry. Elévové z Okříšek vyhráli 31 zápasů ze 40 a rudíkovští
elévové mají ze 40 zápasů 23 výher, 7 remíz a 10 proher. Skvělé bilance. Zakončení se protáhlo až do šesti hodin
a všichni odjížděli spokojeni.

Jiří Kotačka
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TJ Sokol připravila v uplynulém půlroce dětem i dospělým tuto nabídku sportovních aktivit a volnočasových
akcí: Cvičení pro ženy Pilates pod vedením lektorky Evy Kružíkové, Kroužek dětí pod vedením paní Jarky
Šulové a paní Nadi Kafkové a Kroužek dětí s rodiči pod vedením paní Lenky Široké.

Kroužek dětí se scházel pravidelně jednou týdně. Školní rok zakončily děti před prázdninami nocí
strávenou v sokolovně. Nejednalo se však o pouhé rozbalení spacáků a přespání. Vedoucí si připravily pro děti různé
zábavné hry a aktivity zaměřené na poznávání a paměť, židl ičkovanou, malování na chodník a další. Večer si všichni
užil i diskotéku a správně si zařádil i. Děti si samy připravily svačinu, večeři i snídani jen s minimální pomocí
dospělých. Po probuzení se s dětmi paní vedoucí rozloučily pěkným dárečkem a popřály jim hezké prázdniny.

Kroužek dětí s rodiči se také pravidelně scházel pod vedením Lenky Široké. 5. května podnikl výlet
do Rodinného centra Damiján, ve kterém si pohrály i ty nejmenší děti. Pro všechny byl připraven program Lego
Education zaměřený na vzdělávání skrze stavění z lega, který se dětem moc líbil .

30. května dostaly děti diplom a drobné odměny za to, jak byly šikovné a krásně spolupracovaly v hodinách.
Kartičky, do kterých děti po celý rok sbíraly samolepky, se už zcela zaplnily, doufejme, že si děti neodnesly pouze
dárečky, ale také spoustu písniček, básniček, říkanek, dovedností, znalostí a přátelství, která jim zůstanou třeba
až do školních let.

Školní rok pak zakončily opékáním špekáčků u rybníku Vysílka. Za doprovodu kytar si všichni společně
zazpívali písničky, které se děti naučily. A že jich bylo…

Za celoroční práci a přípravu pestrého programu, který děti bavil i vzdělával po celý školní rok, patří
vedoucím velké poděkování. Současně bychom byli rádi, kdyby se po prázdninách našly další vedoucí kroužků,
stejně tak kvalitní jako ty předchozí.

Výše popsaných aktivity můžete nahlédnout na stránkách www.sokolrudikov.webnode.cz
za TJ Sokol Bohuslava Zlevorová, starostka Sokola
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Oprava věže kostela, fasády věže a rekonstrukce vchodových dveří
Věž kostela v Rudíkově dostála své první opravy po půlstoletí. Práce byly započaty 16. dubna 2018

výstavbou lešení a měly by být ukončeny v polovině prázdnin tohoto roku. Tou dobou by se naše věž měla rozzářit
novou barvou mědi, která vystřídá pozinkovaný plech a dožívající shnilou dřevěnou konstrukci. Náročná práce se
týká i kýlu, svislého nejsilnějšího trámu ve vrcholu věže, na němž je upevněn kříž. Ten se postupem času začal
naklánět. Starý kýl byl vyroben z měkkého dřeva, nebyl plně chráněn před deštěm, tudíž do něj nebezpečně
pronikala vlhkost. Kříž, pocházející z roku 1965, musel být provádějící firmou BÁČA, Polička s.r.o. vyjmut, ošetřen
a do věže bude opět vložen.

Celá akce je finančně podpořena dotací Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků. Rozpočet projektu činí cca 1,2 mil ionu korun a dotace nám byla přidělena ve výši 70 %.

Současně s rekonstrukcí věže vznikla potřeba opravy fasády věže a vstupních dveří nad rámec původního
plánu a rozpočtu. Farnost se tedy rozhodla využít postaveného lešení a vlastními prostředky pokrýt tyto další
opravy, které se dotačního projektu již netýkají. Tímto využíváme i podpory okolních obcí, které farnosti přispívají
a společně s námi kostel udržují. Oprava fasády si vyžádá cca 245 tisíc korun. Vstupní dveře cca 22 tisíc korun.

Farnost při rekonstrukci neopomene tradičního zvyku, který se při rekonstrukcích věží provádí, a vloží
do nové kopule schránku s poselstvím o současných událostech, kterými kostel a farnost prochází. Dále připojíme
aktuální výtisk obecního zpravodaje, poslední vydání Katolického týdeníku, současné mince a vítězné kresbičky
od dětí ze základní školy, jak si dnes představují naši obec za 100 let. Do měděné schránky také vložíme současné
fotografie ekonomické rady farnosti, ministrantů, zastupitelstva obce, fotografie jednotl ivých místních spolků. Dále
také fotografie žáků všech ročníků ZŠ a aktuálního pedagogického sboru. Rádi bychom tímto našemu kostelu zajistil i
j istou přidanou historickou hodnotu pro budoucí generace.

Pokračování rekonstrukce střechy, vnitřního stropu kostela a zbývající fasády nás v budoucích letech ale
ještě čeká a další náklady několikanásobně převýší aktuálně realizovaný projekt.
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Výtvarná soutěž „Jak si představujete Rudíkov za 100 let‟

Farnost Rudíkov vyhlásila výtvarnou soutěž
na téma „Jak si představujete Rudíkov za 100 let‟.
Vítězná díla budou vložena jako poselství budoucím
generacím do měděné schránky do nové kopule věže
kostela. 29. června 2018 byly předány ceny školákům,
kteří se do soutěže zapojil i, a to ze všech školních
ročníků. Porota složená z učitelského sboru vybrala šest
nejlepších obrázků. Ceny dodala firma Horáckonet s.r.o.
První cenu - mobilní telefon si odnesla Šárka Mejzlíková
z 5. třídy (na fotografii první zleva), jako druhá uspěla
žákyně 6. třídy Michaela Bartesová, která obdržela wifi
router (na fotografii druhá zleva), a třetí se umístil žák
4. třídy Josef Kafka, který získal bezdrátovou klávesnici
s myší. Celou soutěž organizačně podpořil ředitel školy
Mgr. Martin Suk, kterému patří velké poděkování.

Ohlédnutí za akcemi farnosti

V neděli 27. května 2018 byla sloužena
slavnostní mše, při které přijalo sedm
dětí první svaté přijímání. Společnou

píseň na nápěv Jede jede mašinka

s dětmi nacviči l i pan farář.

Poslední dětská mše tohoto školního
roku se uskutečnila ve středu 27. června
2018. Děti, které v průběhu školního
roku sbíraly soutěžní rybičky, obdržely
malý dárek. Zakončení proběhlo
na farské zahradě opékáním špekáčků
a také hrou pétanque, ve které
si poměřil i síly dospělí s dětmi, které
k jejich velké radosti vyhrály.

•

•

3. místo - Josef Kafka2. místo - Michaela Bartesová1. místo - Šárka Mejzlíková

6. místo - Eva Krejsková5. místo - Leona Požárová4. místo - Nela Kotačková
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Ohlédnutí za akcemi

6. května 2018 Setkání seniorů obce Rudíkov

Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů ZO Budišov pořádá VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, která se bude konat 11.-
12. srpna 2018 v chovatelském areálu v Budišově. Návštěvníci se mohou těšit na bohatou tombolu a soutěž
v kokrhání kohoutů. Připraveno bude také bohaté občerstvení v podobě pečeného masa, zvěřinových klobás
či dobrého pití.

Tímto Vás všechny srdečně zveme k prohlídce a chovatele k výstavě svých zvířat. Akce bude otevřena
v sobotu od 13 do 18 hodin. V neděli pak od 8 do 15 hodin. Kokrhání kohoutů nepropásněte v sobotu
ve 13 hodin a v neděli v 10 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé.

zakončení školního roku - mše, opekání špekáčků a hra pétanque
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12. května 2018 Závody v orientačním běhu

2. června 2018 Stavba stánku pro kulturní akce na návsi



Významné jubileum oslavili

duben
60 let – paní Marie Večeřová

květen
80 let – pan František Jaša

červen
75 let – pan František Šoukal

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
Jakub a Vojtěch Miškelovi

Zemřelí občané

Dne 8. června 2018 zemřel ve věku 80 let pan František Jaša.

30. června 2018 Pouťový fotbalový zápas mezi týmy Slavoj Rodák a Kometa Náplavan - 2:4




