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Vážení spoluobčané,
poslední letošní zpravodaj, který držíte právě v rukou, přináší shrnutí delšího období činnosti a života v obci.

V době před komunálními volbami jsme zpravodaj nevydávali, neboť i pouhé ohlédnutí za uplynulým obdobím by
mohlo být vnímáno různě. A jelikož ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva proběhlo 2. l istopadu 2018,
přichází toto číslo až nyní.

Nejprve mi dovolte poděkovat občanům, kteří se k volbám dostavil i. Nebylo však málo těch, kteří k volbám
nešli vůbec. Buď jsou s vedením obce spokojeni, nebo ve víru vlastních starostí a povinností už nemají zájem
připouštět si dění v obci a podílet se na něm alespoň tou výsadou, kterou jim svobodná volba jednou za čtyři roky
dává. Nebylo to přece v historii naší země samozřejmostí, a tak na tuto možnost prosím nezapomínejme, už jen
z úcty ke 100. výročí založení svobodného společného státu Čechoslováků. Pro letošní komunální volby byly
sestaveny tři kandidátky. V roce 2014 to bylo pět kandidátek, v roce 2010 dokonce osm kandidátek.

Občané svojí volbou dali mandát těmto nově zvoleným zastupitelům:
Zdeněk Souček (272 hlasů), Ing. Jiří Kotačka (206 hlasů), Ing. Bohumír Pospíšil (165 hlasů), Bc. Pavla Sklenářová
(159 hlasů), Emil Krejska (156 hlasů), Mgr. Martin Suk (153 hlasů), Bohuslav Hladký (151 hlasů), Mgr. Simona
Bernátová (135 hlasů), Ing. Zbyněk Trnka (128 hlasů).

Na ustavujícím zasedání všichni nově zvolení zastupitelé složil i sl ib zastupitele a svým podpisem mandát
přijal i. Věřím, že se budou aktivně podílet na chodu obce nejen v oblasti správy věcí veřejných, ale také na ostatním
dění v obci, například kulturním a společenském. Všem nově zvoleným zastupitelům děkuji za důvěru, kterou
při volbě vedení obce projevil i, a přeji, aby se nám společně dařilo nacházet kompromisy, které povedou
k udržitelnému rozvoji školy, školky, respektive celé obce jakožto místa našeho života. Rodiny zastupitelů žádám
o pochopení a toleranci. Naše úsilí si opět vyžádá množství času, který se většinou ubírá z toho společného
rodinného. Zastupitelům, kteří již v dalším funkčním období nepokračují, děkuji za dosavadní spolupráci a přeji
hodně úspěchů.

Váš starosta Zdeněk Souček

Vánoční koncert žáků základní školy se uskuteční dne 23. prosince v 17 hodin v kostele. Výtěžek této
akce bude věnován Ondřeji Zmeškalovi na podporu jeho snahy dosáhnout účasti na olympijských hrách
v Tokiu.
Štědrovečerní mše svatá bude ve zdejším kostele dne 24. prosince v 16 hodin se zaměřením pro děti.
Následující dva sváteční dny vždy v 11 hodin.

Obec Rudíkov pořádá dne 12. ledna 2019 zájezd do Městského divadla Brno na muzikál BÍTLS. Začátek
představení je ve 14 hodin. Odjezd autobusu 12:30 hodin (bude upřesněno).
Základní škola Rudíkov se Vás dovoluje pozvat na 27. školní ples, který se uskuteční dne 23. února 2019
v místní sokolovně a hostinci U Kostela. Předprodej místenek bude zahájen v pondělí 4. února pro sponzory
plesu, pro ostatní zájemce v pondělí 11. února 2019.
Maškarní průvod obcí se bude konat dne 23. února 2019.

Rudíkovský
zpravodaj
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PLÁNOVANÉ AKCE:
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PROJEKTY

S končícím podzimem také pomalu končí
výstavba inženýrských sítí v nově vznikající
lokalitě. V den vydání zpravodaje probíhá
dopojování posledních úseků přívodního
vedení do přípojkových skříní na hranicích
pozemků. Plyn, voda, kanalizace jsou již
hotové. Odvod dešťových vod z lokality
budeme řešit napojením do potoka u Bazénku
a tento úsek zatrubníme. V jarních měsících
za příznivějších klimatických podmínek zahájíme
výstavbu komunikací a chodníků . V lokalitě
už roste první rodinný dům, další budou
následovat v příštím roce. V současné chvíl i už
jsou platná čtyři stavební povolení pro výstavbu
rodinných domů.

LOKALITA NADE VSÍ - POSTUP VÝSTAVBY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Vedení obce poslední čtyři roky
průběžně urgovalo Krajskou správu
údržby silnic Vysočiny žádostmi o prioritní
zařazení našeho posledního úseku
krajské komunikace k opravě, respektive
k celkové rekonstrukci. Přes neustálé
oddalování a uváděnou ekonomickou
náročnost bylo v letošním létě započato
s rekonstrukcí. Málokdo možná vnímal,
že tato investiční akce však nebyla
záležitostí obce, respektive k obci

KRAJSKÁ KOMUNIKACE OBCÍ KONEČNĚ PO LETECH OPRAVENA

Jsem velice rád, že se nám společně s místostarostou obce nakonec podařilo vyjednat s dotčenými úřady
společnou shodu v postupu, která znamená upuštění od nevhodně nastavené etapizace výstavby. Díky tomu mohou
majitelé započít stavbu svých domků bez omezení dle původní komplikované etapizace. V mnoha situacích totiž není
obecní samospráva schopna změnit důsledky „přeregulovanosti” našeho státu, v tomto problému jsme konkrétně
čeli l i absurdnímu požadavku, který stanovoval zastavění 2/3 území k tomu, aby bylo možné zahájit zastavění zbylé
1/3, přičemž bylo ještě požadováno zemědělské obdělání této půdy. S místostarostou obce se nám podařilo
po složitém jednání úřad pro územní plánování přesvědčit, že mimo veškerou absurditu požadavku není ani možné
půdu zemědělsky obdělávat při právě probíhající výstavbě inženýrských síti. V tuto chvíl i nás již tato regulace
nikterak neomezuje a do konce roku 2018 bychom měli zvládnout práce za 4,6 mil ionu korun, dalších 8,2 mil ionu
korun zainvestujeme do komunikací v příštím roce, výhledově do konce května 2019.

Nezbývá než stavebníkům popřát hladké a rychlé vyřizování projektů a povolení a co nejlepší průběh stavby
i financování.

připadala pouze malá část zakázky týkající se pokládky nových obrub. Stavba byla řízena Krajskou správou
a údržbou silnic Vysočina (dále KSÚSV). I stavební dozor byl financován touto zřizovanou organizací spadající
pod Kraj Vysočina.

Bohužel soutěž této stavební akce byla zacílena na nejnižší celkovou cenu, kterou vyhrála firma PORR a.s.
Dle toho celá akce také vypadala. Problémy, šlendrián, nezodpovědnost, nekvalitně odvedené dílčí činnosti, neustálé
reklamace na stavbě a „opravování opraveného”. Za čtyři roky mohu jednoznačně říci, že se jednalo o nejhorší
stavební akci v obci a o nejhorší vztahy a spolupráci s dodavatelem stavby, tedy firmou PORR a.s. Jeden z občanů,
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Poté co byla v roce 2016 sokolovna předána Sokolskou župou do majetku obce (na dobu 15 let), jsme
hledali možnosti, jak tuto budovu začít rekonstruovat ze stávajícího špatného stavu. Pro zateplení obálky budovy
spojené s výměnou oken, dveří a zateplení půdy se podařilo získat dotaci ve výši 706.555,- Kč, kdy celá akce
podle uzavřené smlouvy o dílo čítá 1.533.861,- Kč s DPH . Zatím se průběh stavby vyvíjí dle očekávání a vícepráce
spojené se zapravením vnitřního ostění, balkonku nad vchodem, římsy a dalšími drobnosti si vyžádají zřejmě dalších

ZATEPLENÍ SOKOLOVNY FINIŠUJE

bývalý pracovník silnic, dobře podotknul, že kdybychom tímto tempem a kvalitou stavěli za bývalého režimu,
všechny nás zavřou. . . Ironická nadsázka, ale možná pravdivá. V téměř každém zápise z kontrolního dne byl
zhotovitel písemně upozorněn, že musí vždy a včas seznámit majitele nemovitostí, kdy budou omezeni a kdy jim
nebude umožněn vstup do vlastních nemovitostí a na své pozemky. To se nestalo snad ani jednou, i když byl
nabízen náš SMS servis a další informační kanály. Dnes už snad hodnotíme jen pohledem na pěknou novou
komunikaci, ale nad průběhem stavby hořkost přetrvává. Občané, kteří zaznamenali, do jakého betonu zhotovitel
pokládal obruby, byli přímo šokováni. Takže se reklamovalo a předělávalo. Zde je jasný příklad toho, že získat
zhotovitele jen na základě nejnižší ceny není dobré.

Podíl obce na této akci
zahrnoval pokládku 234 metrů obrub
a s tím souvisejících činností v částce
206.000,- Kč. Tato částka byla částkou
dílčí, kdy celková cena zakázky pro
KSÚSV činila 7.035.000,- Kč včetně
ceny za naše obruby. Na počátku
stavby, kdy jsme netušil i, jaké problémy
s firmou PORR a.s. zaznamenáme, jsme
přiobjednali pokládku dalších 355
metrů obrub v úsecích, kde by nám
mohly obruby ohraničit další úseky
chodníků. Nad touto částí zatím vedeme
s firmou diskuzi, v jaké výši zakázku
hradíme, protože jsme přesvědčeni
o nekvalitně odvedené práci a budeme
požadovat slevu.

Přeji nám všem co nejméně
takových průběhů stavebních prací
v obci.
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Mnozí z Vás si možná všimli, že koryto
potoka Pod Chalupami v délce asi 23 metrů
neprošlo v minulosti protipovodňovou
úpravou, jako tomu bylo u zbytku trasy
potoka přes obec. Tento úsek však již
vykazoval přímo havarijní stav, který je patrný
i na fotografii vpravo, kdy hrozilo zhroucení
celé kamenné zídky a další poškození
a sesunutí přilehlé komunikace, v níž je
uložena kanalizace a vedení plynu, takže riziko
bylo značné.

Na 27. zasedání zastupitelstva obce
jsme tedy rozhodli, že tento stav musíme
řešit, a proto jsme oslovil i tři firmy

KORYTO POTOKA POD CHALUPAMI

170.000,- Kč. s DPH. Stavba by měla být počátkem prosince dokončena.
Dále nyní plánujeme rozšíření sociálního zařízení a zabýváme se návrhy řešení. Hlavně ať nám budova

v obci slouží ke kulturním akcím, nejlépe v tak hojném počtu, jaký sokolovna čítala při poslední akci pořádané
spolkem myslivců.

s poptávkou na okamžitou rekonstrukci. Z předložených nabídek typově stejného řešení, tedy zatrubnění úseku
průměrem DN1000, obetonování a výstavba opěrné zdi, předložila nejlevnější variantu firma SOFI stav, s.r.o.
v ceně 397.448,- Kč, další dvě nabídky byly v hodnotě 417.524,- Kč a 435.205,- Kč. Na 28. zasedání jsme schváli l i
provedení firmou SOFI stav, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou.

Výsledek provedené práce může každý zhodnotit přímo na místě. Snad potokem také začne v dalších letech
téci více vody.
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Od zavedení projektu Třídíme u paty domu, který zahrnoval i rozšíření třídicích hnízd v obci, uplynul nějaký
čas, a tudíž se nabízí zhodnotit tento projekt.

Nejvíce vypovídající je přiložený graf, který srovnává první tři kvartály roku 2017 a 2018. Z dat, které
pořizuje svozová firma ESKO-T při vysypávání nádob vyplývá, že rozmístěním nádob zájemcům až do domu
a rozšířením počtu míst, kam lze odpad uložit a vytřídit, jsme přispěli k lepšímu třídění a projekt má smysl.
Zvýšil se jednak komfort třídění a podstatně se snížila docházková vzdálenost pro občany, kteří o malé
nádoby zájem neměli.

Roste i kvartální odměna, kterou vyplácí Eko-Kom, což je společnost, která v ČR provozuje systém sběru
a recyklace obalových odpadů. Jelikož jsme součástí a členem Svazku obcí pro komunální služby, končí tato odměna
ve svazku dle stanov a svazek tuto odměnu promítá do nákladů na svoz, dotřídění na lince, l ikvidace atd.
Až doposud tedy měly obce zapojené do svazku TKO veškerý svoz tříděných složek zdarma, respektive pokrytý
z odměn Eko-Komu. Vlivem situace na trhu s odpady, nezájmu Číny o tříděné plasty a dalších ekonomických
souvislostí dochází ke změně přístupu svazku TKO k členským obcím. Ten započne od ledna 2019 zpoplatňovat
obcím svozy tříděných složek. Paradoxně na tom budou lépe obce, které se o třídění nestarají, mají jeden či dva
kontejnery, čímž mají zákonnou povinnost splněnou.

Za vývoz 1100 litrů kontejneru (ať už plast, papír nebo sklo) zaplatíme paušálně 100,- Kč. Za malé nádoby,
které jsou v domácnostech, 37,- Kč. Jedná se o situaci dočasnou, kterou už svazek TKO jednou v minulosti zavedl
v období hospodářské krize. Vždy když se nepříznivá situace vrátila k normálu, svazek TKO svozy tříděného odpadu
nezpoplatňoval. Nabízí se ještě možnost porovnat konkurenční nabídky svozových společností Technické služby VM,
s.r.o. a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. , která je v některých službách o něco dražší, ovšem
odměny Eko-Komu neinkasuje za obce a ty pak zůstávají v rozpočtu obce. Varianty určitě se zastupitel i pečlivě
zvážíme, než uděláme rozhodnutí pro případnou změnu svozové firmy.

Každopádně pokračujme v třídění takto kvalitně i nadále. Určitě má smysl, který nelze vždy vyčíslovat pouze
finančně.

TŘÍDÍME LÉPE

Obec Rudíkov - e.č. 20/0200 - Srovnání výtěžností tříděného sběru (kg/obyvatele a období)
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Níže si můžete prohlédnout aktuální výsledky hospodaření obce k 31. říjnu 2018. Obecní rozpočet v tomto
roce doposud pracoval s necelými 40 mil. Kč. Největší podíl na této sumě má nově budovaná lokalita Nade Vsí.
Strana příjmů je tvořena z prodeje pozemků, na straně výdajů jsou náklady na výstavbu inženýrských sítí. V plánu
rozpočtu 2018 tyto částky nefigurovaly, protože jsme v té době nevěděli, za kolik se pozemky vydraží.

Zůstatek na obecních účtech a pokladně ke dni 31. října 2018 je cca 13 mil. Kč. Tyto prostředky využijeme
zejména na dofinancování lokality Nade Vsí. Důležitá zpráva je, že jsme zatím nečerpali peníze z již předjednaného
úvěru. Situace s obecním rozpočtem se zatím jeví pozitivně a tento úvěr možná nebudeme muset čerpat.

Do konce roku 2018 očekáváme příjem z daní okolo 10,5 mil. Kč. Na straně výdajů nám zbývá doplatit dva
projekty: zateplení sokolovny a rekonstrukci veřejného osvětlení v celkové výši cca 3,7 mil. Kč. Na oba tyto
projekty čerpáme dotace.

Detailní fin. výsledky obce včetně rozpočtových úprav si můžete prohlédnout na obecním webu.

HOSPODAŘENÍ OBCE

V obci jsou v tuto chvíl i poměrně kvalitní komunikace, navíc krajské komunikace
směřující přes naši obec jsou povrchem téměř závodním. A to také svádí k rychlé jízdě. Že se
v obci jezdí maximálně 50 km/h ví asi každý, kdo obdržel řidičský průkaz. Leč na rovných
opravených úsecích se jezdí výrazně rychleji. Asi nejpalčivější je úsek od Hroznatína. V poslední
době zde předvádí závodní jízdy především řidiči nákladních automobilů svážejících kůrovcové

PARKOVÁNÍ A RYCHLOST V OBCI

dřevo. Po vznesení požadavku na Policii ČR došlo k dohodě, že v náhodných časových intervalech bude provádět
radarové měření rychlosti. Bohužel takových požadavků na různá místa, kde se obce dožadují měření, má Policie
mnoho, ovšem techniky málo. V rámci možností tedy v obci budeme policii občas vídat a tak je dobré mít v pořádku
nejen ručičku na tachometru.

Další nešvar, který se nám v obci stále zaznamenáváme, je parkování na místech, kde auto stát nemůže.
Zde je třeba zase připomenout zákon o provozu na pozemních komunikacích. Při stání musí zůstat pruh široký
3 metry pro každý jízdní směr. To v obci vzhledem k reálným šířkám komunikací lze splnit jen stěží. Z toho tedy
plyne, že na takových místech auta stát nemohou. Natož dlouhodobě. S blížící se zimní údržbou je tento letitý
problém o to horší.
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V souladu se schváleným dokumentem Plán rozvoje obce 2018–2025, který ještě schvalovalo minulé
zastupitelstvo, byly učiněny kroky ze strany obce a za společné podpory a shody vlastníků nadpoloviční většiny
zemědělské půdy v katastrálním území Rudíkov byla doplněna žádost o provedení komplexní pozemkové reformy,
kterou s námi Státní pozemkový úřad zahájí do června 2019.

Tomu bude předcházet ještě v jarních měsících výběrové řízení na projektanta, který tuto akci zaštítí dle
požadavků a připomínek účastníků (vlastníků). Že bývá celý proces komplexní pozemkové reformy náročný jak
časově, někdy i několik roků, tak nalezením řešení „WIN-WIN”, tedy řešení, které bude výhrou pro všechny
zúčastněné, není třeba zmiňovat. Stává se často, že vlastník půdy má nároky vyšší, než je hodnota směňovaných
parcel apod. Celý proces spočívá v kompromisech a pochopení, proč se tato záležitost vlastně dělá a jaký má přinést
užitek.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY NA KATASTRU RUDÍKOVA

Význam pozemkových úprav:

•
•

•
•

•

•

Významný podíl v procesu uspořádání vlastnických vztahů, upřesnění vlastnictví k pozemkům.
Zhodnocují vlastníkům zemědělské pozemky tím, že je scelují, upravují tvar pozemků a pozemky zpřístupňují
vytvořením sítě polních cest.
Realizací polních cest po schválení pozemkových úprav dojde ke snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce.
Realizací protierozních a vodohospodářských opatření chrání zemědělskou půdu před znehodnocením, především
před erozí.
Výsledek pozemkové úpravy slouží k obnově katastrálního operátu, tj. k tvorbě nové digitální mapy (DKM),
k vytvoření nového souboru popisných informací (SPI) a dále je závazným podkladem pro územní plánování.
Vytvoření podmínek pro možnost čerpání dalších podpor pro zemědělství i rozvoj venkova.

Důvody vyhlášení pozemkových úprav:

•
•
•

Účelné uspořádání pozemků pro dosažení nižších nákladů na obdělávání.
Zpřístupnění pozemků, obnovení struktury krajiny.
Vyřešení protierozních a vodohospodářských opatření a opatření ke zvýšení ekologické stabil ity.

Řízení o provedení pozemkových úprav:

•

•
•

•

•

•

•

Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry
zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.
Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav.
Soupis pozemků řešených v pozemkové úpravě bude vypracován podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu,
včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva, věcného břemene z dat evidence
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč.
Nové pozemky budou navrženy tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou
a vzdáleností a podle možnosti i druhem pozemku, po ukončení pozemkové úpravy budou vlastníkům vytyčeny
hranice pozemků v terénu na základě žádostí.
Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 4 %, rozdíl výměry
nepřesahuje 10 % výměry původních pozemků a rozdíl ve vzdálenosti není vyšší nebo nižší než 20 % původní
průměrné vzdálenosti pozemků. Snížení nebo zvýšení ceny, výměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemků
oproti původním pozemkům nad rámec těchto kritérií přiměřenosti lze provést jen se souhlasem vlastníka.
Vlastníci pozemků si zvolí na dobu provádění pozemkových úprav sbor zástupců, který zastupuje vlastníky
v otázkách týkajících se návrhu pozemkových úprav, tj. plánu společných zařízení, jednotl ivých variant
a navrhovaných opatření.
Sbor vlastníků není oprávněn udělovat souhlasy se změnami umístění pozemků proti vůli jednotl ivých vlastníků.

Provádění pozemkových úprav je hrazeno z prostředků státu včetně vytyčení pozemků po ukončení
pozemkových úprav.
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Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 21. l istopadu
již sedmnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost”, na které se snaží
ocenit záslužnou práci knihovníků v Kraji Vysočina. Při vyhodnocení „těch
nejlepších” se vycházelo, jako v předchozích letech, z návrhů metodiků
pověřených knihoven.

Z každého okresu získala jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny roku

Malá knihovnická slavnost 2018

OCENĚNÍ KNIHOVNY

Na postupně zkracující se podzimní a zimní dny jsme připraveni nově rekonstruovaným veřejným osvětlením
v celé obci. Téměř padesát svítidel bylo po obci doplněno navíc, krátké stožáry musely být vyměněny za delší,
případně byly prodlouženy nástavci. Vše zajistila pelhřimovská firma PELMONT s.r.o. tak, aby osvětlovací podmínky
splňovaly požadované normy dotačního titulu EFEKT2018, ze kterého se nám podařilo pro akci načerpat

OSVĚTLENÍ V OBCI

861.000,- Kč. Náklady na rekonstrukci činily celkem 2.270.000,- Kč.
Osazena byla svítidla Phil ips DigiStreet, která lze speciálně nastavit
a upravovat světelné podmínky a odběr proudu dle světelných požadavků
v daném místě. Na svítidla je od výrobce garantována záruka deseti roků
nebo 50000 odsvícených hodin, dle toho, co nastane dříve. V rámci
projektu nebyla řešena ulice u základní školy, kde je nevyhovující
rozmístění sloupů a částečně porušená kabelizace u sadových svítidel.
Z tohoto důvodu byla ulice nasvícena zbylými lampami.

Na počátku podzimního období obecní zaměstanci ve spolupráci
s místní firmou SOFI stav, s.r.o. a elektrikářem panem Smetanou nasvítil i
komunikaci od hřbitova k bytovému domu č. p. 190. Již delší dobubyla
zvažována možnost nasvítit kostel sv. Petra a Pavla. Při opravě chodníku
před obecním úřadem byla přidána chránička a kabel pro napájení nového
LED reflektoru, který spolu s druhým LED reflektorem umístěným na druhé
straně kostela, po montáži panem Smetanou, nově nasvicují tento prostor.
Zejména při příjezdu od Třebíče decentně zdůrazňují dominantu naší obce.
Náklady na tyto akce představují stožáry 23.000,- Kč, svítidla
a elektrovýzbroj 46.000,- Kč, materiál (kabeláž) 5.000,- Kč, elektro práce
12.000,- Kč. S touto částkou jsme v rozpočtu počítal i.

2018 a jedna ocenění II. stupně. A právě tato cena končí v rukou Petry Robotkové. Děkujeme Petře za energii
a čas, který knihovně věnuje!
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OSTATNÍ

Otázka a problematika vyhledávání potencionálně vhodných lokalit pro případnou stavbu hlubinného
úložiště radioaktivních odpadů se dostává v závěru letošního roku do fáze, kdy dojde k výraznému zúžení lokalit,
které postoupí do další etapy prověřování, zda by mohly svým podložím v hloubkách okolo 500 metrů vyhovět
podmínkám pro skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva z jaderných elektráren po stovky tisíc let.
Z devíti lokalit bude už v půlce prosince známo, které čtyři lokality postoupí do užšího výběru, v nich pak mají
probíhat hloubkové průzkumné vrty. Naše lokalita zvaná Horka se nachází na katastrech obcí Hodov, Rohy,
Oslavička, Vlčatín, Rudíkov, Osové, Oslavice, Nárameč a Budišov.

Ve většině obcí (nejen naší lokality) se konala referenda, která určila jasný výsledek a to odmítnutí
výstavby. Pro stát však nejsou tato referenda nijak závazná a reálně nemají obce v rukou žádný nástroj, kterým by
proces dokázaly zastavit. Obce se mohou vyjadřovat v rámci správních řízení, dávat připomínky k posouzení vlivu
na životní prostředí EIA, ale to jsou argumenty, které stát dokáže vypořádat, odůvodnit a jít dál krok po kroku k cíl i,
který si stanovil v Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR, tedy vybrat
do roku 2025 finální a záložní lokalitu pro případnou stavbu. Všechny obce již přes 15 roků volají po jasně daných
pravidlech výběru, chtějí získat možnost odmítnutí. Proč stát není schopen takový zákon a jasně daná pravidla
vytvořit a dát je zúčastněným obcím do rukou? Zřejmě proto, že by všichni využil i této možnosti a proces by nikam
nepokročil . To stát samozřejmě nechce.

V minulosti jsme byli členy Pracovní skupiny Dialog o hlubinném úložišti. Ta vznikla v roce 2010 a kladla si
za cíl přispět k transparentnosti procesu výběru, a to s respektem k zájmu veřejnosti a posílenou aktivní spoluúčastí
veřejnosti, respektive dotčených obcí v tomto procesu. A výsledek? Pracovní skupina předložila vypracovaný věcný
návrh záměru Zákona o hlubinném úložišti, kde byl zakomponován kompromis v podobě zapojení Senátu ČR
do rozhodovacího procesu, což měla být jakási pojistka toho, že senátoři z lokalit do rozhodování přenesou
oprávněné zájmy občanů a obcí. Návrh zákona byl ale zamítnut už v meziresortním připomínkovacím řízení. Stát
opět jasně demonstrova,l kdo a jak bude určovat pravidla.

Dne 12. prosince bude rada SÚRAO seznámena s výběrem čtyř lokalit, které chce SÚRAO doporučit vládě
k dalšímu posuzování. Po schválení vládou budou obce seznámeny s výsledkem. Jak dopadne naše lokalita Horka
v tuto chvíl i nevíme. Predsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost potvrdila, že ani tento postupný proces
výběru lokalit nemusí nakonec vhodnou finální lokalitu přinést a ta nakonec nemusí vyhovět vyhlášce č. 378/2016
Sb. O umístění jaderného zařízení, kde by posuzování bylo prosto jiných zájmů než těch bezpečnostních. Proces by
se tak mohl vrátit i k lokalitám, které budou na přelomu roku odloženy, nikoliv trvale vyřazeny, z dalšího hodnocení.
Nebo snad časem postoupí i věda a naskytne se i j iná možnost, jak vyhořelým palivem naložit a efektivněji se ho
zbavit. I tuto variantu schválená Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR
naštěstí zohledňuje, a tak samotná stavba ještě zdaleka není dogma.

Postup státu a SÚRAO ve výběru lokalit pro případné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

2018–2020 - geologický výzkum včetně hlubokých vrtů na čtyřech lokalitách,
2020–2024 - geologický výzkum včetně dalších hlubokých vrtů ve dvou lokalitách,
2025 - vyběr finální a záložní lokality - schválení vládou,
2030 - podzemní laboratoř (ověření geologických vlastností masivu),
2050 - zahájení vlastní stavby úložiště,
2065 - zahájení provozu hlubinného úložiště.

Harmonogram vyhledávání a výstavby hlubinného úložiště:
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DĚNÍ V OBCI - Škola

UMÍME ŽÍT!
Během října jsme turnajem v malé kopané společně se ZŠ Budišov slavnostně ukončil i projekt UMÍME ŽÍT!

Tímto projektem jsme stejně jako v předchozích letech naplnil i jako Škola podporující zdraví propagaci principů
místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina. Každoročně se snažíme u našich žáků podporovat prevenci
a zdravý životní styl, ekologii a sport. Celý projekt zahrnoval akce, které probíhaly od března do října, a účastnil i se
ho nejenom naši žáci, děti z MŠ, ale i rodiče a veřejnost (Mezinárodní den vody, Čistá Vysočina, vystoupení žáků
v sokolovně, branný den, návštěva zábavního centra Labyrint v Třebíči, výlet s rodiči žáků do hospodářského dvora
v Bohuslavicích u Telče, sportovní turnaje ve florbalu, kopané, softballu, atletickém víceboji a tchoukballu).

POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ – VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ
Již druhým školním rokem čerpáme jako jedna ze 72 škol z celé ČR dotaci na pokusné ověřování

v programu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol”. Program vyhlásilo Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účelem celého projektu
je ověřit vl iv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.
Učitelé školy pilně zajišťovali zajímavé programy a s žáky i v prvním pololetí školního roku 2018/2019 vyjeli
za zážitky. Navštívil i památkovou rezervaci l idové architektury Betlém v Hlinsku, zámek a skanzen ve Strážnici,
Muzeum lesnictví, rybářství a myslivosti Ohrada v Hluboké nad Vltavou, zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Poslední výlet z tohoto programu proběhl začátkem prosince, kdy zejména příznivci florbalu navštívil i pražskou O2
arénu, kde se zúčastnil i zápasů mistrovství světa ve florbalu a zároveň navštívil i Národní muzeum na Václavském
náměstí a Národní zemědělské muzeum na Letné.

Pokusné ověřování bude probíhat i ve 2. pololetí školního roku a učitelé již pomalu plánují další výlety
pro naše žáky.
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UČÍME SE NOVĚ A MODERNĚ
Projekt s názvem Učíme se nově a moderně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv.

„šablony”) realizujeme u nás ve škole již od srpna 2017. Na konci července 2019 nás čeká slavnostní ukončení.
V rámci tohoto projektu se nám podařilo uskutečnit spoustu aktivit a podpořit tak nejenom naše žáky, ale zejména
i pedagogy a jejich vzdělávání.

Čtyři učitelé byli proškoleni v používání metody CLIL ve výuce, sedm učitelů má za sebou dlouhodobější
vzdělávání ve čtenářské gramotnosti, sedm dalších čeká v nejbližších měsících proškolení v matematické
gramotnosti, celý pedagogický sbor byl proškolen v moderním pojetí inkluze. Žákům jsme nabídli čtenářský klub,
přípravu na vyučování a doučování v jednotl ivých předmětech, rodičům několik zajímavých přednášek a besed.
Momentálně ve škole probíhají dva kluby zábavné logiky a deskových her, ve kterých si žáci rozvíjí zejména své
logické myšlení. Po zdárném ukončení šablon se chystáme zapojit do jejich pokračování, které již MŠMT vyhlásilo.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DĚTSKÝ KLUB
Naše škola získala z Operačního programu Zaměstnanost dotaci na tříleté provozování příměstských táborů

a dětského klubu. Osm turnusů příměstských táborů, které probíhaly o letních prázdninách, navštívilo celkem 109
dětí, podzimní příměstský tábor, který se uskutečnil o podzimních prázdninách, 10 dětí. Další příměstské tábory
proběhnou o pololetních a velikonočních prázdninách.

Dětský klub provozujeme od září, s ranním i odpoledním provozem, a je do něj stabilně přihlášeno 15 dětí,
pro které vychovatelka připravuje pestrý program zahrnující sportovní aktivity, výtvarnou a keramickou tvorbu,
výlety po okolí a hraní deskových, vědomostních a znalostních her.

100 LET REPUBLIKY
Ve výtvarných výchovách všichni žáci zpracovávali v posledním týdnu před výročím různými způsoby náš

národní strom – lípu. Kresli lo se, malovalo, lepilo, vyrábělo z keramiky… Svoje umění pak mohli prezentovat
na obecní akci v neděli 28. října, kdy byl položen věnec u pomníku padlých a ztracených farníků na rudíkovském

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Nedělní odpoledne 2. 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 našich žáků a vůní koláčků tradičně upečených kuchařkami naší školní jídelny.

hřbitově a při sázení lípy svobody na návsi, které bylo doplněno recitací
dvou básní našich žákyň. Po vysazení lípy si občané Rudíkova mohli
v orlovně prohlédnout obrázky našeho národního stromu ztvárněného
různými technikami nejen žáky v hodinách výtvarné výchovy, ale i v obou
odděleních školní družiny. Žáci navštěvující dětský klub společně se svojí
vedoucí vyrobil i na památku této slavnostní chvíle krásné keramické
medaile.
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Z AŠE DO JABLUNKOVA
V listopadu nás již poněkolikáté navštívil náš bývalý žák Ondřej Zmeškal, který žákům poutavě povyprávěl

o svém překonání České republiky
v září 2018. Proč se na takovou cestu
vydal, jak se mu běželo, kdo
mu nejvíc pomohl, a co vše na své
cestě zažil, to nám přišel se svým
vodicím psem Blackem popovídat.
Ondra se nám v závěru besedy svěřil
se svým dalším snem, a to účastí
na olympiádě v Tokiu. Rozhodli jsme
se jeho sen finančně podpořit
výtěžkem z vánočního koncertu
našich žáků, který proběhne v neděli
23. prosince v rudíkovském kostele
sv. Petra a Pavla.

ZDRAVÁ 5
V průběhu měsíců října a listopadu k nám zavítaly lektory Zdravé Pětky z Nadačního fondu Albert, aby žáky

naší školy seznámily se zásadami zdravé výživy.
Žáci z 1. stupně byli seznámeni zejména se správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným

režimem a zásadami hygieny a bezpečnosti potravin. Pro žáky 2. stupně byl připraven program, ve kterém se v naší
kuchyňce chopil i kuchyňských nástrojů a vařil i zdravá jídla z teplé kuchyně. Na konci programu mohli všichni
ochutnat šunkovo – zeleninovou pizzu, thajskou polévku z červené čočky s kokosovým mlékem či pečená jablka
s dipem.

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.

KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI (NEBO POUZE DOSPĚLÉ)
Po dvouleté pauze opět v naší škole nabízíme keramické kurzy pro rodiče s dětmi nebo pouze dospělé

zájemce. Jsou zaměřeny na volnou tvorbu a modelování se zaměřením na umělecký a osobitý projev a vyjádření své
vlastní fantazie. Rádi uvítáme další zájemce v termínech 9. 1. , 23. 1. , 6. 2. , 20. 2. , 13. 3. , 27. 3. , 10. 4. a 24. 4.
2019 (vždy v čase 17–20 hodin).
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Vážení rodiče, žáci, učitelé a příznivci naší školy,
dovolte mi, abych Vám popřál krásné, klidné a pohodové vánoční svátky a šťastný a veselý rok 2019. 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

ŠKOLNÍ AKCE V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU

LEDEN 2019
1. – 2. 1. Vánoční prázdniny
9. 1. Zábavný trénink mozku (program pro rodiče s dětmi)
11. – 17. 1. Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník (Karlov, Jeseníky)
16. 1. Rodičovské schůzky (15.30 – 17.30)
31. 1. Pololetní vysvědčení (výpis)
31. 1. Hudební výchovný koncert pro 1. stupeň

ÚNOR 2019
1. 2. Pololetní prázdniny, pololetní příměstský tábor
4. 2. Zahájení výuky plavání – 3. , 4. ročník
8. 2. Ředitelské volno

23. 2. 27. školní ples
BŘEZEN 2019

4. – 8. 3. Jarní prázdniny

ZÁBAVNÝ TRÉNINK MOZKU
9. ledna 2019 zavítá do naší školy již podruhé první česká mozkoherna. Představí novinky z oblasti

mozkohraček (jedná se o moderní hry, které hravým způsobem trénují koncentraci, paměť, prostorovou
představivost a kreativitu). Na připravených stanovištích si děti s pomocí rodičů potrénují mozek.

27. ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 23. února 2019 pořádá naše škola ve spolupráci se spolkem Pomoc škole tradiční školní ples.

Potřetí 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 Víkend
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 15. února.

Předprodej místenek a vstupenek bude pro sponzory plesu přednostně zahájen v pondělí 4. února,
pro ostatní zájemce v pondělí 11. 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.
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Pohodu v rodinách, zdraví, štěstí a hodně radosti v novém roce 2019 přeje J. Kafková a zaměstnanci MŠ Rudíkov.

CO NÁS ČEKÁ

Do Vánoc je čeká ještě Čertí školka, Mikulášská nadílka, zdobení stromečku pro zvířátka v lese,
vánoční tradice s nadílkou nových hraček a zpívání se žáky ZŠ.
V době vánočních prázdnin bude provoz v MŠ přerušen.
Dne 10. prosince děti pozvou do svých tříd tatínky a budou si s nimi hrát i tvořit, výrobce konstruktivních
stavebnic nám pro tuto akci zapůjčil velký box s díly stavebnice SEVA.
Dětský karneval s moderátorem Milanem Řezníčkem v roce 2019 se uskuteční v pátek 8. února
odpoledne v tělocvičně ZŠ. Bližší informace budou od ledna na webových stránkách.
V roce 2019 budeme budovat Přírodní zahradu MŠ Rudíkov, na kterou je schválena dotace
od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 488.728,- Kč (tj 85 % celkové výše). Celou akci
předfinancuje a spoluúčast ve výši 86.246,- Kč (15% podíl) zaplatí Obec Rudíkov.
Od dubna 2019 budou mít děti ze dvou tříd předplaveckou výuku v rozsahu deseti lekcí v plaveckém
areálu Laguna v Třebíči.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mateřská škola v Rudíkově má v letošním školním roce 64 dětí ve věku 2–7 roků, 25 dětí navštěvuje předškolní
vzdělávání povinně a půjde v tomto školním roce k zápisu do 1. třídy ZŠ. Sedm dětí z celkového počtu je
2–3letých. S péčí o tyto děti pomáhá chůva.
Děti se od začátku školního roku zúčastnily kromě bohatého programu vlastních tříd i několika oblíbených akcí -
zhlédly tři loutkové pohádky v podání Divadla s úsměvem. Navštívilo nás Brněnské divadlo s pohádkou
Černoušek Bum-Ti v Africe. V lednu 2019 uvidí děti volně navazující představení – Černoušek Bum-Ti
u Eskymáků.
Z programu sférického 3D kina si děti vybraly film s námětem mořské říše, domácích zvířat a obyvatelů koruny
stromů.
Děti z Berušek a Sluníček navštívily ve Velkém Meziříčí dopravní hřiště, kde se seznámily se základními pravidly
provozu na silnici a jezdily na kolech, koloběžkách a odrážedlech podle dopravních značek a semaforů.
Na podzim děti navštívil Sbor dobrovolných hasičů z Rudíkova a předvedl j im své vybavení.

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Léto a podzim byly pro rudíkovský fotbal událostmi nabité, a tak si pojďme připomenout ty nejzásadnější!
Muži vlétl i do první sezóny v Okresním přeboru bez přehnaného respektu. Společně s Fotbalovou školou

Třebíč („Foška”), čož je další nováček soutěže, se od počátku usadil i v nejvyšších patrech tabulky. Naši borci drželi
první příčku až do vzájemného utkání, kdy od Fošky obdrželi lekci z produktivity a poprvé v sezóně padli
na domácím hřišti. I přes tuto porážku však mají muži s týmem Fošky stejně bodů a v tabulce jim patří krásné
druhé místo (kvůli horšímu vzájemnému zápasu).

Starší žáci tvoří společný tým s Budišovem a jejich domácí zápasy můžete vidět pouze na budišovském
hřišti. Kluci hrají ofenzivní fotbal a jsou nejlépe střílejícím celkem své soutěže. Daří se jim především na domácím
hřišti, kde jedinou porážku utrpěli od lídra z Valče. Nutno však dodat, že jako jediní dokázali pokořit kluky z Valče
na jejich hřišti.

Mladší žáci hrají taktéž pod hlavičkou Budišova, ale jen z důvodu, aby případně mohli doplnit družstvo
starších žáků. Veškeré svoje domácí zápasy hrají na domácím hřišti v Rudíkově. Podzim kluci odehráli jako
na houpačce. V zápasech na hřištích soupeře se jim
moc nedařilo, naopak v zápasech doma potvrdil i, že
jim perfektně připravená hrací plocha svědčí
a neokusil i ani jedenkrát hořkost porážky. Nejvíc asi
těší vybojovaná domácí remíza proti suverénnímu
celku z Hrotovic a těsná výhra nad celkem
z Náměště.

Mladší přípravka se poprvé zapojila
do kolotoče soutěžních utkání. Prvních pár utkání
bylo pro děti složitých, herně ani výsledkově se jim
moc nedařilo. Ale jejich vůle a podpora ze strany
rodičů je hnala dopředu a bylo nádherné sledovat,
jak jejich výkony rostou zápas od zápasu. A v polovině sezóny se vše zlomilo. Děti vyhrály svůj první zápas!
Dokázaly si, že se nemusí nikoho bát, v každém zápase byly sebevědomější a na hře a výsledcích to bylo hned znát.

Předpřípravka žádnou organizovanou
soutěž nehraje, ale pilně trénuje, aby děti
z předpřípravky mohly postupně doplňovat tým
přípravky. Díky ochotě ředitele základní školy
Martina Suka se nám podařilo pro tyto děti zajistit
prostor v tělocvičně, a tak děti nebudou přes zimu
ochuzeni o možnost nadále rozvíjet svoje fotbalové
dovednosti.

Díky kvalitnímu zázemí a perfektně
udržované hrací ploše se v srpnu na našem hřišti
uskutečnil turnaj přípravek o Pohár předsedy

OFS Třebíč. Vítězem turnaje se stali
děti z Březníka a naše nejmenší naděje
si odnesly krásný pohár za třetí místo.

Na podzim se podařilo dokončit
stavbu zastřešeného hlediště, čímž
se zvýšil komfort pro návštěvníky areálu
při nepřízni počasí, a to jak při
zápasech, tak během tréninků, kdy
rodiče čekají na své ratolesti. Výstavba
zastřešeného hlediště byla z více než
poloviny financována z příspěvku
Nadace ČEZ.
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DĚNÍ V OBCI - Florbal

Florbalové soutěže všech
kategorií jsou již od září v plném
proudu. Rudíkovští hráči, hájící barvy
PSKC Okříšky, nastupují ve všech
kategoriích od mužů až po přípravku.
Nejpočetnější zastoupení máme
v družstvech mladších žáků a elévů.
V tomto věku se kluci rychle zlepšují
a pokroky jsou vidět na každém
dalším turnaji. Zpočátku se našim
hráčům na turnajích moc nedařilo, ale
na posledních akcích uplatňují větší sehranost, což se odráží i na výsledcích. Mnohdy také záleží, s jakými soupeři se
kluci na turnaji zrovna utkají. V mladších žácích bojují celkově mezi patnácti soupeři, a v elévech dokonce mezi
sedmnácti z celého kraje Vysočina. V den zápasu se sjede do haly pět týmů a hrají každý s každým o celkové

Dne 1. září 2018 se s aktivní kariérou rozloučil v zápase proti Vladislavi předseda klubu Josef Pažourek
(pro mnohé známější jako John), který za rudíkovské muže odehrál více než čtvrt století. A byla to rozlučka jak
z filmového plátna. Byl to právě John, kdo zkraje 10. minuty otevřel skóre utkání, aby hned poté přenechal své
místo na hřišti svému synovi Josefu Pažourkovi (Pepisovi) a pomyslně tak předal rodinnou štafetu další generaci.
Vladislavi se podařilo stav utkání srovnat z pokutového kopu, a když už to vypadalo na dělbu bodů a lehce zhořklé
Johnovo loučení, v poslední minutě napřáhl ke střele Pepis a po závaru před brankou hostí se míč ocitl v síti a veselí
domácího týmu a fanoušků neznalo mezí.

Závěrem bych chtěl na tomto místě poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílel i na fungování
našeho klubu v roce 2018. Největší díky patří Lukáši Trnkovi, který obětuje neuvěřitelné množství svého času,
abychom všichni měli perfektní podmínky pro sport. Dále děkuji všem, kteří se podílí na fungování klubu
po sportovní či administrativní stránce, protože agenda spojená s fungováním klubu neustále narůstá. Velké díky
patří i starostovi obce Zdeňku Součkovi, kterému se podařilo zajistit finanční prostředky (Nadace ČEZ) na výstavbu
zastřešeného hlediště a my tím ušetřené prostředky můžeme dále vynakládat na sportovní činnost dětí. Díky míří
i k rodičům, kteří s námi absolvují a prožívají zápasy svých dětí. V neposlední řadě díky patří i všem, kteří se
angažují ve spolkové činnosti v obci a věřím, že naše spolupráce se bude prohlubovat i v následujícím roce.

Krásné Vánoce všem a do nového roku jen to nejlepší
za FK Rudíkov přeje Zbyněk Trnka



17

DĚNÍ V OBCI - Volejbal

Koncem srpna se na místním víceúčelovém hřišti konal třetí ročník letního volejbalového Turnaje o pohár
obce Rudíkov. Zúčastnilo se sedm týmů, tři týmy z Rudíkova, tým z Brna, dva týmy z Třebíče a tým z Vladislavi. Hra
probíhala na obou hřištích. Vítězství si odvezli hráči z Brna. Den byl opravdu vysluněný, s dobrým občerstvením

i dobrou náladou. Tímto děkujeme za podporu obci Rudíkov.
Za volejbalový tým Helena Součková

umístění. Někdy skončí kluci pátí a jindy berou první místo. Turnaje si užívají, z vyhraných zápasů se radují a ty
prohrané je dlouho nemrzí. Do konce sezóny je zápasů ještě spousta a věříme, že se naši mladí hráči ještě
výsledkově zlepší a potrápí i ty zkušenější a mnohdy starší soupeře.

Velké poděkování patří nejenom rodičům, kteří jezdí klukům fandit i na vzdálenější turnaje a pomáhají
s organizací, ale především také Ondrovi Uchytilovi, který obětuje spoustu svého času a klukům předává své rady
a zkušenosti.

V termínu od 1. – 9. prosince probíhá v Praze florbalové mistrovství světa mužů a Češi budou usilovat
o medaile. Na některé zápasy se pojedou naši hráči podívat přímo do Prahy a věříme, že si odvezou skvělé zážitky.

Jiří Kotačka
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DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol

TJ Sokol pokračuje od 4. října 2018 každý čtvrtek cvičením pro ženy pod vedením Mgr. Evy Kružíkové.
Od října také pokračuje Kroužek „Hýbání dětí a maminek” pod vedením nové lektorky Miroslavy Nezvalové
z Oslavičky. Kroužek je zaměřený na hudebně-pohybové aktivity dětí a jejich maminek. Kroužek navštěvují děti
předškolního věku od 2 do 5 let. Cílem je rozvoj hudebně pohybových schopností a zdokonalování dovedností
v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a rozvoj a užívání všech smyslů, a to pomocí široké
nabídky činností (základní pohybové činnosti - chůze, běh, poskoky, manipulační činnosti, hudební a hudebně-
pohybové hry a činnosti apod.). Hodiny jsou tematicky zaměřené, v prosinci chystáme hodinu s Mikulášem a čertíky
a na závěr roku také hodinu vánoční.

Podrobnosti o činnosti TJ Sokol naleznete na webových stránkách www.sokolrudikov.webnode.cz
Za TJ Sokol Bohuslava Zlevorová, starostka Sokola
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Prožíváme další adventní období v našem životě. Víme, že advent je dobou přípravy na vánoční svátky –
oslavu narozenin Ježíše Krista.

Podle MUDr. Maxe Kašparů je několik druhů křesťanů. Někteří jsou tzv. kolečkáři. Nejdříve přijedou
do kostela v kočárku, aby přijal i křest, pak přijedou do kostela v kočáře nebo v autě na svou svatbu a nakonec
přijedou v pohřebním voze, aby zakončil i své pozemské putování. Jiní chodí do Božího domu tzv. pravidelně –
o Vánocích a o Velikonocích, pokud jim do toho něco vážného nevleze.

Někteří poctiví křesťané si v adventní době odříkají mnohé příjemné věci, aby mohli více času věnovat Bohu
v modlitbě, duchovní četbě, rozjímání a měli také více času na své blízké. I když někoho pohlcuje jeho zaměstnání,
práce ve firmě, alespoň neděli je třeba prožívat s Bohem a s rodinou.

Co má kostel společného s Vánocemi? Vánoce jsou svátky slavené hlavně doma. Co tedy přicházíme hledat
o Vánocích do kostela? Domov jako stabilní místo k bydlení z našeho světa mizí. Zvláště ve městech ho nahrazují
podnájmy, sídl ištní byty, ubytovny apod. Nejde však o to, jak kdo bydlí, ale o celý životní styl, který pramálo přeje
stálosti a trvalosti. Jedna známá kapela zpívá: „Svět je hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný.” Mnozí l idé
o svůj domov z různých důvodů přišl i.

Bůh žije ve společenství lásky Nejsvětější Trojice a chce, abychom svoji víru žil i také ve společenství lásky
(caritas), nikoli samostatně.

Pokud jsme o Vánocích přišl i do kostela, můžeme tam vidět betlémskou stáj s jesl ičkami, pastýře a svatou
rodinu. V kostele se scházíme jako jedna velká farní rodina. Jsou zde všechny věkové kategorie od batolat, školáků,
studentů, rodičů až po prababičky a pradědečky. Dnes, kdy jsou mnozí mladí zvyklí bydlet „ve svém”, všechny tyto
kategorie l idí potkáme pravidelně pospolu už jen v kostele. To je něco ohromného. A tomu všemu lidu tam „šéfuje”
Bůh, kterému můžeme říkat Otče (tatínku) a který nám dal svého Syna a Ducha svatého. Bůh ve třech osobách je
tvůrcem a dárcem domova.

Každé zlo, závist, nenávist a každá špatnost představuje vyhnanství. Je-l i tedy zlo vyhnáním, pak dobro je
cestou zpět k domovu.

Domov každého z nás, byť sebeútulnější, je jen slabým odleskem domova nebeského. Ti, kdo stavěli dům
vlastníma rukama nebo se obětavě starají o chod domácnosti, j istě potvrdí, že domov není samozřejmostí. Domov

poděkování za úrodu

Vánoční zamyšlení 2018

je jako cíl společného, dlouhodobého úsilí. Je jeden způsob,
jak jej uskutečnit ve Vašich domovech i v kostele – konat
dobro a myslet na druhé.
Ať je Bůh mezi námi!

Požehnané Vánoce a lásku ve Vašich domovech přeje
P. Milan Těžký - farář
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V letošním roce se podařilo zrealizovat první etapu
opravy střechy kostela, kterou byla oprava věže. Počátkem
byl rok 2012, kdy tehdejší správce rudíkovské farnosti
Mgr. Václav Knotek společně s ekonomickou radou začali
řešit problém střešní konstrukce kostela. Ta byla
napadena dřevokazným hmyzem. Rekonstrukce se musí
postupně vyrovnávat s řetězcem příčin špatného stavu -
zatékání kvůli vylomeným plechům v místě protisněžných
zábran či špatným stavem stropu kostela, který se prohýbá
kvůli poddimenzovaným průvlakům a špatně usazeným
příčným trámům.

Oprava věže kostela

Proto byly v roce 2014 zpracovány posudky ohledně stavu krovů, statiky kostela a dále byl vypracován
projekt ing. arch. Jiřím Bublanem z Třebíče na rekonstrukci střechy kostela a vyhotoven finanční rozpočet celé akce.

V lednu 2015 se uskutečnila na faře schůzka ekonomické rady a starostů obcí patřících do farnosti spolu
s technikem stavebních investic z třebíčského děkanství panem Bc. Stanislavem Renátem ohledně opravy střechy
kostela a možnostech získání dotace a způsobu financování. Bylo dohodnuto, že bude zřízen zvláštní účet, na který
budou shromažďovány příspěvky formou daru na opravu střechy kostela od obcí: Rudíkov, Hroznatín, Vlčatín,
Přeckov, Oslavička, Nový Telečkov a Batouchovice.

Pro velkou finanční náročnost rekonstrukce bylo rozhodnuto, že se celá akce rozdělí na dvě části: 1. etapa
– rekonstrukce kopule věže (kterou již máme zvládnutou), kdy se stávající dřevěná konstrukce částečně
nahradila novou a pozinkovaný plech byl vyměněn za měděný, 2. etapa – částečná výměna nosných konstrukcí,
střešní krytiny (plechu) na lodi kostela a zpevnění stropu kostela (dosud nerealizována).

S první etapou rekonstrukce bylo započato v roce 2017. Byla podána žádost o dotace financované
Strukturálním fondem Evropské unie, a to z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků zřízeného
Ministerstvem zemědělství ČR. Žádosti bylo vyhověno a farnosti Rudíkov byla přiznána dotace na opravu střechy
věže kostela v maximální výši 700.000,- Kč.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které vyhrála firma BÁČA, Polička s.r.o. Kvůli
administrativním průtahům mohla být samotná rekonstrukce věže kostela započata až dne 16. dubna 2018. Nejprve
bylo postaveno kolem věže lešení a zahájeno strhávání starého pozinkovaného plechu. Dále byla rozebrána horní
část dřevěné konstrukce kopule věže nad cibulí. Následovala stavba nové dřevěné kopule a položení
měděného plechu na dřevěnou konstrukci.
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Pro finanční podporu zorganizoval současný pan farář Mgr. Milan Těžký dne 4. srpna 2018 na farním
dvoře benefiční koncert, na kterém vystoupila folk-country skupina Trní na větvi z Boskovic. V průběhu večera
několik svých písní zahrál a zazpíval i pan farář. Výtěžek byl věnován na opravu věže kostela.

Schránka s poselstvím
Přestože jsme ve staré bání kostela nenašli žádné poselství, rozhodli jsme se tento stav napravit. Dne

14. srpna byla do kopule věže vložena měděná schránka s poselstvím, která obsahovala dokumenty, jako
například kopii farní i obecní kroniky, stávající projekt opravy věže kostela, poslední vydání obecního zpravodaje
a program rozvoje obce. Ze současnosti to pak byly informace k církevním restitucím a navrácení farního lesa,
informace o mimosoudním vyrovnání mezi obcí a farností Rudíkov, současné dění ve farnosti s přehledem kněží,
kostelníků, varhaníků a farní rady, které za poslední roky ve farnosti působil i. Do schránky byly také vloženy
nejhezčí obrázky nakreslené dětmi místní ZŠ na téma „Jak si představujete obec Rudíkov za 100 let”, všechny
současné mince a pamětní odznak hasičů Rudíkov. Nejvíce místa ve schránce ale zabraly fotografie, na kterých byl
dokumentován průběh dřívějších i aktuálních oprav kostela, panoramata obce focené z věže, ale také historické
fotografie obce, fotografie současného zastupitelstva obce, ekonomické rady farnosti, ministrantů, kněží působících
ve farnosti, všech členů sboru dobrovolných hasičů, členů místního fotbalového klubu, učitelského sboru i všech dětí
z místní MŠ i ZŠ. Všechny fotografie byly ze zadní strany popsány, včetně popisů jmen všech lidí, kteří byly
na fotografiích zachyceni. Pro zajímavost jsme tyto dokumenty nakopírovali na USB disk, který jsme do schránky

také vloži l i .

Poslední kusy lešení byly odvezeny 16. srpna 2018 a předání stavby bylo firmou provedeno 5. září 2018.
Celkové náklady dosáhly výše 1.540.000,- Kč, z čehož náklady na opravu a nátěr fasády včetně vstupních

dveří představovaly částku 267.500,- Kč.
Bohumír Pospíšil
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Ohlédnutí za akcemi

Oslavy 120 let výročí založení sboru hasičů - 26. srpna 2018

Podzimní tvoření - vyřezávání dýní - 27. říjen 2018

Výlov Herádky - 17. listopad 2018
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Výročí 100 let republiky - položení věnce u pomníku padlých a sázení lípy svobody - 28. říjen 2018

Adventní tvoření a rozsvícení vánočního stromku - 2. prosince 2018



červenec
80 let – paní Zdeňka Pažourková

září
80 let – pan Martin Buš
80 let – paní Ludmila Večeřová
80 let – pan Václav Havlíček
80 let – paní Hana Drápelová

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
Fil ip Hladký
Simona Bistáková

Zemřelí občané

Dne 4. září 2018 zemřel ve věku 72 let pan Bohuslav Večeřa.
Dne 20. září 2018 zemřel ve věku 78 let pan Josef Kafka.

říjen
80 let – paní Marie Komínková

listopad
90 let – paní Anežka Mikysková

prosinec
85 let – paní Věra Večeřová

Významné jubileum oslavili

Milí spoluobčané,
v říjnu tohoto roku jsem se díky vaší veliké podpoře stala senátorkou

za Třebíčsko, když jsem ve druhém kole voleb získala 77,46 % hlasů. Chtěla bych
vám za tuto důvěru poděkovat a zároveň sdělit, že tak vysoké číslo mě naplňuje
obrovskou pokorou. Skutečnost, že jste tak ohromnou měrou přispěli k tomu, že nyní
zasedám v horní komoře Parlamentu ČR, znamená, že chci splnit všechny cíle, které
jsem si předsevzala.

V tom mi může pomoci Výbor pro záležitosti EU, v němž nyní zasedám. Ten
se vyjadřuje k evropským legislativním návrhům ještě před jejich schválením v Radě
EU a v Evropském parlamentu a zabývá se i dalšími strategickými dokumenty
předkládanými evropskými institucemi. V rámci celé EU je český výbor třetí

SLOVO SENÁTORKY

nejaktivnější. Tento výbor tak může nepřímo ovlivnit i byrokratickou zátěž, která tolik trápí české podnikatele,
a může dostat k posouzení i nějaký zákon týkající se financování obcí. V takovém případě bych pak danou legislativu
projednávala tak, aby přinesla užitek podnikatelům, obcím a v návaznosti na to i spolkům, které v obcích zajišťují
společenský život. Právě to byly jedny ze stěžejních bodů, které jsem si vytkla při vstupu do Senátu.

Blíží se konec roku a s tím přicházejí i Vánoce. Ráda bych vám proto na závěr popřála požehnané a láskou
naplněné vánoční svátky. Jejich krásné prožití ve společnosti blízkých, spoustu odpočinku a klidný vstup do nového
roku 2019. Usedněte společně se svými rodinami a popovídejte si o tom, co se vám v právě končícím roce povedlo
a co byste naopak chtěli změnit v tom nadcházejícím. Prožijte tyto krásné chvíle v lásce a pohodě.

Zdraví vás
Hana Žáková, senátorka za Třebíčsko

PS: Kdokoli z vás se na mě může nyní obrátit v mé kanceláři v Třebíči na ul. Vítězslava Nezvala 2/3 (každé pondělí
od 14 do 17 hodin) či pomocí telefonu 605 284 338 (asistentka Lenka Hůlková) a e-mailu info@hanazakova.cz.




