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Vážení spoluobčané,

dovolte nám touto cestou seznámit Vás s řadou projektů, které plánujeme započít nebo v tomto roce zrealizovat.
Zima je již definitivně za námi a pozůstatky po zimních posypech jsou letos daleko intenzivnější. Zametací služby
jsme se snažil i do obce přizvat co nejdříve, resp. dříve než je v praxi běžné (nástup této služby je totiž nastaven
až po uplynutí tzv. zimnímu režimu dle termináře Krajské správy a údržby silnic Vysočiny - KSÚSV).

Začistění krajské komunikace obcí je v režii KSÚSV. Apelujeme na vedení třebíčského cestmistrovství,
aby ošetření silnic prováděli co nejdříve.

Ihned na počátku jarního období bude řešena reklamace fasády sokolovny. Jak jste si j istě všimli,
na několika místech došlo k opadání barvy fasády. Zhotovitel, firma Radim Reniers, se k záruční opravě staví
dle pravidel pozitivně a ve zjednání nápravy projevuje vstřícnost.

Nejvyšší prioritu si však v jarních měsících žádá lokalita Nade Vsí, kde již stavebníci netrpělivě očekávají
dokončení komunikací, aby se komfortně dostali na své pozemky a mohli započít stavební práce. Pokud bude počasí
přát, mohl by být do května tento cíl naplněn.

Další prioritou je revital izace obecního dvora, pro niž jsme získali všechna potřebná povolení. Stavbu
technického zázemí komunální techniky rozdělíme na etapy, abychom akci zvládli z obecního rozpočtu postupně
financovat.

Obec Rudíkov čeká také výběrové řízení na nový DA (dopravní automobil) pro zásahovou jednotku hasičů,
který nahradí starý (modrý) dosluhující Ford Transit.

Budeme se snažit dořešit i odstavnou a manipulační plochu u hřiště. V uplynulých měsících jsme rovněž
vypracovali a podali žádosti o dotační podpory pro dva projekty týkající se základní a mateřské školy. První projekt
řeší kompletní rekonstrukci osvětlení ve třídách MŠ a ZŠ, druhý projekt se týká rekonstrukce toalet před školní
jídelnou. Pokud nám budou dotace přiděleny, základní škola zaznamená o letních prázdninách opět stavební ruch.

S přicházejícím jarem také usilujeme o získání povolení k realizaci asi 70 metrů hlubokého vrtu na hřišti,
který by nám částečně pomáhal zalévat travnaté hřiště v případných obdobích sucha, čímž chceme odlehčit rybníku
Herádka.

Jaro přineslo velmi pěkný dárek naší fotbalové a hasičské mládeži. Z Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy putují do našich dvou spolků dotace využitelné pro mládež do 23 let. FK Rudíkov získal 146.300,- Kč
a mladí hasiči a hasičky mohou využít 64.900,- Kč. Dotace jsou určeny na pomůcky, vybavení, soustředění,
startovné, ale i práci trenérů. Všem, kteří pomohli prostředky spolkům získat, děkuji za pomoc a aktivní přístup.

S blížícími se Velikonocemi stojí určitě za zmínku chystaná Jarní výstava jakožto tradiční akce, na níž bude
například pan Josef Pěnča prakticky vést malé koledníky, aby si sami upletl i z proutků pomlázku. Účast nám také
přislíbilo Včelařství Špaček z Cidl iny – držitel ocenění Skutek roku 2017, které uděluje Kraj Vysočina za jedinečné
aktivity, které dobrovolníci nebo organizace vykonali pro rozvoj Vysočiny.

Všem nám přeji hezké Velikonoce a minimální jarní únavu.

Zdeněk Souček – starosta obce

Rudíkovský
zpravodaj
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Ochotnický divadelní soubor Budišov představí dne 7. dubna 2019 v rudíkovské sokolovně divadelní hru
Nejkrásnější válka . Začátek v 16 hodin , vstupné: dospělí 1 00,- Kč a děti 50,- Kč.
Obec Rudíkov pořádá dne 14. dubna 2019 od 14 hodin tradiční Jarní výstavu s tvořením
v sokolovně. Srdečně zveme děti i dospělé k pletení pomlázek, inspiraci či zakoupení jarních

či vel ikonočních produktů.

Sraz občanů důchodového věku připraví obec Rudíkov dne 4. května 2019 od 16 hodin v sokolovně.

PROJEKTY

Ze vzájemné diskuse, kterou v zastupitelstvu obce vedeme, znovu ožila myšlenka, abychom se pokusil i
realizovat bezpečné podchody pod silnicí II/360 u hřiště. Je nutné si uvědomit plánované rozšíření této
komunikace v následujících letech a s tím spojené zvýšení rychlosti na 90 km/h. Vlastností této komunikace má být
především rychlé připojení na dálnici D1. Nelze tedy uvažovat o bezpečném přecházení přes tuto silnici směrem
k Herádce. Tatáž situace nás bude tížit v severní části za obcí směrem k vlakovému nádraží, kde bude
přecházení silnice stejně nebezpečné. Vlakové spojení je stále pro mnohé občany důležité, proto se snažíme
komplexně podpořit řešení dopravní situace, která bude do několika let zcela nová a pěším chodcům silně riziková.

Studii pro podchod u hřbitova jsme nechali vypracovat a výsledky byly projednávány na zasedání
zastupitelstva 23. února 2019. Úskalí, která popsala první studie případných podchodů, jsou následující:
prvním je současná niveleta komunikace, tedy výškové poměry a podélný sklon, se kterými již není možné
projekčně hýbat v návaznosti na projekt rekonstrukce komunikace II/360 v úseku Rudíkov–Trnava. Případný
podchod o velikosti 2,5 metrů x 2,5 metrů tedy můžeme projektovat jen směrem do hloubky od současné nivelety
v daném místě. Další komplikací je povinnost projektanta podchod navrhnout i pro imobilní občany. Toto
řešení znamená postupné svažování vstupu a výstupu do podchodu se svažitostí cca 8 %, čímž bychom se dostali
do výškové kolize v místě vstupu na hřbitov. Zde jsme se dohodli s Policií ČR, že povolí výjimku svažitosti 12 %. Tím
bychom nezasáhli do prostoru vstupní brány hřbitova. Třetím úskalím je cena takového podchodu, kde propočet
nákladů šplhá k výši 6.250.000,- Kč včetně DPH.
Studie obsahuje i variantu chodníku od hřbitova směrem k Vysílce podél silnice II/360 ochráněného svodidlem.
Pokud se podaří zajistit pro obec přijatelný způsob financování, o kterém jednáme i s vedením Kraje Vysočina,
mohlo by se dílo spojit s realizací rekonstrukce silnice II/360.

BEZPEČNÉ PODCHODY 2021+

•

•

•

PLÁNOVANÉ AKCE:
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Postupnými kroky dochází k rekonstrukci sociálních zařízení v budově školy. Posledním místem, kde je stav
sociálního zázemí již nepřípustný, jsou toalety v prostoru před školní jídelnou . Rekonstrukcí by se značně zvýšil
komfort užívání především pro děti z mateřské školy, které by při návratech z vycházek sociální zařízení pohodlně
využily.

Hlavním důvodem pro rekonstrukci je však nevyhovující stav. Ve spolupráci s ředitelem základní školy
Martinem Sukem jsme připravil i nutné podklady pro žádost do Fondu Vysočina, konkrétně do podprogramu Moje
škola 2019. Z tohoto podprogramu opakovaně úspěšně proudí finanční prostředky do naší školy. Žádáme
o maximálních 120.000,- Kč, předpoklad nákladů je zhruba 310.000,- Kč. Pokud bude i letošní žádost úspěšná,
mohlo by se sociální zařízení rekonstruovat o letních prázdninách. Dispozice je patrná z projektové studie.

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PŘED ŠKOLNÍ JÍDELNOU – PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

V lokalitě Nade Vsí se blížíme k závěru celé zakázky. V těchto dnech dochází k pokládce silničních
obrub, následovat bude navážení podkladních vrstev pod finální vrstvy asfaltobetonových povrchů (AB). V termínu
9.–10. května bude firma STRABAG pokládat první vrstvu AB a v termínu 24.–25. května bude položena finální
vrstva AB. V tomto mezidobí na komunikace nesmí vjíždět těžká technika (bagry, vrtné soupravy, nákladní
automobily apod.). Žádáme stavebníky, aby tento krátkodobý stav respektovali a do lokality neobjednávali žádnou
techniku a navážení materiálů. V mezičasech bude probíhat instalace sloupů veřejného osvětlení a osazení
LED svítidel . V lokalitě je již funkční elektřina a první stavebníci j iž připojují stavby. Proběhla také kolaudace
plynu v celé lokalitě.

Nyní zbývá kolaudovat vodovod, obě oddílné kanalizace a veškeré komunikace. Lokalita je také kompletně
zatrubkovaná chráničkami pro optické kabely, jejich zafoukání a oživení však přijde na řadu až s vyšší
penetrací možných připojení nemovitostí. Výhledově v roce 2021.

Aktuální výše investic v lokalitě činí 16.700.000,- Kč z celkových 25.300.000,- Kč.

AKTUÁLNĚ Z LOKALITY NADE VSÍ
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Přes zimní měsíce se podařilo administrativně obsáhnout veškerá kladná vyjádření a pravomocné stavební
povolení na akci „obecní dvůr‟. Z projektové dokumentace nám vyplývá celková částka, cca 5.300.000,- Kč
včetně DPH, kterou si tento záměr vyžádá. V nejbližších týdnech bychom rádi zahájil i výběrové řízení na zhotovitele
akce, kterou rozdělíme do dvou etap, abychom zvládli tento záměr z obecního rozpočtu financovat.

Pro letošní rok bychom realizovali část s garážemi pro komunální techniku a společné zemní
práce pro celý projekt. Budova se skladovacím prostorem a zázemím pro obecní pracovníky a potřeby obce
by pak byla realizována až v roce 2020 z nového rozpočtového období. Kvůli stavebnímu boomu rostou bohužel
i ceny stavebního materiálu a samozřejmě i práce. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo projekt udržet blízko
projektových cen.

Obecní pracovníci j iž zahájil i vyklizení obecního dvora, který, jak doufáme, přestane být po dokončení
ostudou obce a bude nám do budoucna dobře sloužit účelu, ke kterému je navržen.

REVITALIZACE OBECNÍHO DVORA - PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ OBJEKT OBCE RUDÍKOV

Na tento projekt, tedy pokrytí veřejných míst wifi signálem
zdarma, jsme získali voucher od Evropské komise v hodnotě 15.000,-
eur (cca 400.000,- Kč). Do tohoto unijního projektu projevilo zájem
vstoupit asi 13 tisíc obcí a měst celé Evropy (resp. zemí EU). Jen
3186 uchazečů voucher získalo. Z České republiky se jedná o 182 obcí
a měst, mezi které patříme.

WIFI4EU ANEB WIFI NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH ZDARMA

Projekt by nám měl pokrýt školní budovu, orlovnu, hasičku, sokolovnu, knihovnu, náves,
autobusové zastávky apod. Projekt má ze strany poskytovatele dotace poměrně přísné nároky na hardware,
který musí splňovat parametry a přenosové normy, připojení musí splňovat minimálně 30Mbps rychlost. Uživatelé
nemají mít přístup k nevhodným obsahům (zejména se jedná o děti ve školách). Jsou předepsány i počty
instalovaných přístupových bodů. Dotace požaduje minimálně patnáct vnitřních pokrývačů nebo deset venkovních
(případně jejich kombinace).

Na realizaci projektu máme 18 měsíců, nicméně už nyní se projevuje rozporuplnost Evropské komise,
která v projektu vyžaduje propojení do centrálního přihlašovacího systému, ale ten nemá připravený, a tak
povinnost registrace uživatelů i jejich ověřování přenáší na realizátora projektu…
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Stav umělého osvětlení ve všech učebnách je od výstavby školy původní, tedy přes 40 let staré
a v současné době na úrovni, která nevyhovuje požadavkům moderního školství, požadavkům hygieny, nevytváří
zdravé pracovní prostředí pro žáky i pedagogy a neodpovídá současné legislativní úpravě. Stojíme tedy
před problémem, jak současné osvětlení nahradit, aby vyhovovalo všem požadavkům, ale současně aby tato
rekonstrukce nebyla pro obecní rozpočet finančně příl iš náročná.

Podali jsme tedy žádost a potřebné přílohy do Programu rozvoje venkova a nyní čekáme na vyhodnocení
žádosti. Pokud dotační orgány rozhodnou včas a kladně, chtěli bychom vše připravit pro realizaci o letních
prázdninách. Projekt představuje výměnu za nové moderní LED panely renomovaných výrobců, vše v souladu
s požadavky ČSN EN 12464-1. Výměna by byla realizována ve všech třídách základní a mateřské školy,
kde probíhá ve školním roce výuka. Nové LED panely 60 x 60 cm by se osazovaly do nového rastru, který bude
snížen a nahradí původní plechový rastr zářivek. Třídy o typové velikosti 9 m x 7,5 m budou osazeny devíti kusy LED
panelů 60 cm x 60 cm a dvěma kusy závěsných LED panelů délky 120 cm, které budou osvětlovat tabuli u katedry.

Rozpočtově se celá akce dělí na dva celky. Prvním je zhotovení rastrů pro zabudování nových LED panelů
a demontáž starých nevyhovujících zářivkových svítidel a starých plechových rastrů pro jejich uchycení. Druhým
celkem je dodávka a montáž nových LED panelů. Celkové náklady projektu máme vyčísleny na 1.460.000,- Kč.
Pokud by dotace byla naší žádosti přidělena, bylo by pokryto asi 75 % nákladů, což činí asi 1.100.000,- Kč.

NOVÉ OSVĚTLENÍ DO TŘÍD ZŠ A MŠ

Od 15. dubna do 3. května 2019 je v místní sokolovně naplánováno broušení velkého sálu s doplněním
parket po dlažbě a rekonstrukce prkenné podlahy vedle sálu pod galerií položením nové palubkové podlahy.

ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V SOKOLOVNĚ A RENOVACE PODLAH NA SÁLE A V PŘÍSÁLÍ

Zde jsou některá prkna shnilá, a podlaha je tak propadená.
Všude budou odstraněny stávající l išty a nahrazeny novými
vhodného tvaru a velikosti. Opravou si zaslouží i schody
do místnosti vedle pódia. Vše bude povrchově ošetřeno
tvrdým voskovým olejem OSMO originál 3032 v hedvábném
polomatu ve dvou vrstvách.

Dále bychom letos v sokolovně rádi zahájil i stavební
přípravu na rekonstrukci a rozšíření sociálního
zařízení. Do místnosti nad stávajícími záchodky, která byla
dosud nepřístupná, obecní zaměstnanci probourali průzkumný
otvor. Prostory, které se zde nabízejí, se zdají být vhodné,
respektive lepší prostory se dispozičně ani nenabízejí.
Zastupitelstvo se usneslo, že letošní dotaci z Programu rozvoje
obnovy venkova Vysočiny, zároveň se spoluúčastí obce
v celkové výši cca 260.000,- Kč, použijeme na částečnou
stavební přípravu pro realizaci tohoto nového
sociálního zařízení.
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Vzhledem k suchu a nízkému počtu srážek v uplynulých dvou letech jsme se rozhodli zrealizovat pomocný
vrt pro závlahu travnatého hřiště. Vrt by neměl sloužit jako primární zdroj závlahy, nýbrž jako podpůrný
prostředek, který by odlehčil odběru povrchových vod z rybníku Herádka. Několik proutkařů se shodlo na jednom
vhodném místě přímo u multifunkčního hřiště v blízkosti nádrže pod budovou zázemí fotbalového klubu a určilo
vydatnost dosahující 40 m3 vody za den. Odebírat bychom chtěli asi do 50 % vydatnosti.

Místostarosta Jiří Kotačka oslovil pět firem zabývajících se realizací vrtů, od třech z nich jsme pak obdrželi
cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídku a zároveň dobré reference má pan David Vilím z Mostišť, který je schopen
vrt s garancí realizovat za 120.000,- Kč. Vyzbrojení vrtu čerpadlem a dopojení do nádrže bude představovat asi
50.000,- Kč. V současné chvíl i pracujeme na projektu pro podání na vodoprávní úřad. Po těchto náležitostech
bychom vrt začali realizovat.

VRT PRO ZÁVLAHU HŘIŠTĚ

Svazek obcí pro komunální služby, jehož jsme členem, pořádal dne 19. března valnou hromadu. Z pohledu
vize, jak do budoucna přistupovat k odpadům, třídit a eliminovat množství směsného odpadu, zejména s výhledem
na konec skládkování, byla naše obec ředitelem svozové společnosti ESKO-T s.r.o. prezentována jako
příklad dobré praxe v přístupu k odpadům. Zejména v návaznosti na projekt Třídíme u paty domu, do kterého
jsme se zapojil i od roku 2018.

Prezentace byla doplněna o meziroční statistiky, kde jsme rapidně zlepšil i vytřídění a snížil i směsný

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ ANEB JAK JSME NA TOM

komunální odpad. V soutěži
třídění odpadů (sklo, papír,
plasty, kov) se mezi obcemi,
které sváží společnost ESKO-T,
Rudíkov za poslední tři roky
posunul v kategorii obcí 500
až 1000 obyvatel ze 14. na 4.
místo v pořadí. Vytřídil i jsme
65,6 kg na osobu a rok.

Děkujeme všem
občanům, kteří se
o to zasloužil i . Pojďme se ještě
do dalších let o 13,5 kg
na osobu a rok zlepšit
v množství vytříděných složek!
První místo by Rudíkovu zajisté
slušelo.
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DĚNÍ V OBCI - Základní škola

VÝTĚŽEK Z VÁNOČNÍHO KONCERTU PŘEDÁN
V polovině ledna jsme předali našemu

bývalému žákovi Ondrovi Zmeškalovi výtěžek
z vánočního koncertu žáků naší školy, který proběhl
v předvečer Štědrého dne v rudíkovském kostele
sv. Petra a Pavla. Všech 24 tisíc korun, 20 euro
a 10 centů skončilo ve správných rukách a pomohlo
alespoň částečně začít plnit Ondrův sen… zúčastnit
se letní paralympiády v Tokiu v roce 2020. Přejeme
Ondrovi, ať olympiáda není pouze snem, ale podaří
se mu zrealizovat, a v triatlonu, ve kterém hodlá
Ondra soutěžit, jen ty nejlepší výsledky!

ZÁBAVNÝ TRÉNINK MOZKU
Již podruhé v rámci projektu „Učíme se nově a moderně‟ navštívila naši školu první česká mozkoherna.

Trenérka mozku Eva Fruhwirtová přivezla 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 pořádně potrénovaly mozek. Připravené byly také aktivity pro rodiče, kteří si mohli všechny
mozkohračky vyzkoušet, a mnohdy poměřit i síly se svými dětmi.

POLOLETNÍ A JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
O pololetních a jarních prázdninách proběhly v naší škole další turnusy příměstských táborů. Jednodenní

pololetní příměstský tábor se nesl v duchu zimního tvoření. Děti si vyrobily náramky, vymalovaly omalovánky se
zimní tematikou a zacvičily si v tělocvičně. Jarní příměstský tábor se konal ve dnech 4.–8. března 2019. Děti si
v něm vyrobily masopustní masky, slepičky ze sena, kytičky z papíru, dekorace z břízy na dveře a zahrály si
sportovní aktivity v tělocvičně i na multifukčním hřišti. Uprostřed týdne pro ně vedoucí zorganizovaly i výlet
do zábavního parku Labyrint v Třebíči, kde děti strávily dvě hodiny, a pořádně si je užily. Další příměstské tábory
plánujeme na velikonoční prázdniny a osm turnusů proběhne o hlavních letních prázdninách.
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Únor patřil v naší škole básním. A především těm, které recitují žáci naší školy. Žáci 1. stupně připravil i

porotě složené z učitelek neopakovatelný zážitek, ale i perné chvilky rozhodování, kdo recitoval nejlépe. Poděkování
i obdiv patřil všem přednášejícím. Snad láska k českému jazyku i nadále zůstane všem žákům v srdci.

DĚTSKÝ KLUB
Jako součást projektu příměstských táborů pracuje při naší škole i dětský klub, do kterého je stabilně

přihlášeno 15 žáků. Se svojí vedoucí Janou Janků se děti nevěnují pouze výtvarné a keramické tvorbě, ale zejména
v zimních měsících se vyřádily při bobování a dalších zimních radovánkách. Další aktivity trávily při činnostech
v tělocvičně a na multifunkčním hřišti.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13 do 17

hodin ve třídách 1. stupně.
Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna

2013 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rodiče, kteří děti
přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Doporučujeme všem rodičům žádajícím o případný odklad povinné školní docházky, aby hned k zápisu
(případně jindy dle domluvy s ředitelem školy) přinesli doporučující posouzení příslušného školského poradenského
zařízení a dětského lékaře.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ŠKOLY
Již potřetí jsme požádali spádové obce naší školy o možný sponzorský dar, který bychom letos rádi využil i

k částečné rekonstrukci naší učebny informatiky. Díky vstřícnosti a kvalitní předchozí spolupráci se nám
i letos podařilo sehnat nemalé sponzorské dary. Doposud se nám nevyjádřily všechny spádové obce. Poděkování
prozatím patří starostkám, starostům a zastupitelstvům obcí Hroznatín, Bochovice, Horní Heřmanice, Nový Telečkov
a Trnava.
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27. ŠKOLNÍ PLES
27. ročník našeho školního plesu, který se konal v sobotu 23. února 2019 v rudíkovské sokolovně, se opět

povedl na jedničku. Povedla se samozřejmě i dvě předtančení našich žáků, letos v rytmu polky a country, která
nacvičil i pod vedením paní učitelky Soni Chládkové. K poslechu a tanci po celý večer hrála skupina Víkend, mladším
generacím v sousedním sálu hostince U Kostela pouštěl písně DJ Marty. Velkou atrakcí se letos poprvé stal
fotokoutek, který mnoho návštěvníků plesu využilo, a vytvořilo si tak krásnou vzpomínku. Součástí plesu byla i letos
bohatá tombola. Sponzoři věnovali 469 cen do malé tomboly a 41 cen do tomboly velké. Organizátoři plesu
(ZŠ Rudíkov a spolek Pomoc škole) děkují všem sponzorům, kteří jsou uvedeni na webových stránkách školy.

POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ
Druhým rokem ověřujeme jako jedna ze 72 škol vybraná Českou

školní inspekcí vzdělávací programy paměťových institucí po celé České
republice. Po mnoha výjezdech našich žáků v 1. pololetí máme i v tom druhém
naplánovány návštěvy vzdělávacích center v Olomouci, Kutné Hoře, zámku
Kačina, Znojmě, Moravském zemském muzeu v Brně a Bečově nad Teplou.
Žákům bude z projektu hrazena doprava, vstupné do paměťových institucí,
strava a v případě dvoudenních a vícedenních výjezdů i ubytování.

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ
Jelikož se výuka plavání stala povinnou součástí vzdělávání

na 1. stupni, vyhlásilo MŠMT i letos rozvojový program „Podpora výuky
plavání v základních školách‟, jehož cílem je dotovat v plné výši dopravu žáků
do místa plavání a zpět. Podali jsme žádost o tuto dotaci, která nám byla
přiznána, tudíž i letošním třeťákům a čtvrťákům bude doprava do třebíčské
Laguny plně dotována.
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Aktuální akce, reportáže a fotografie z nich na www.zsrudikov.cz

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

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

ŠKOLNÍ AKCE V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU

DUBEN 2019
4. 4. Zápis žáků do 1. ročníku

15. 4. Rodičovské schůzky (15.30–17.30 hod.)
17. 4. Čistá Vysočina
18. 4. Velikonoční prázdniny

Velikonoční příměstský tábor
19. 4. Velikonoční prázdniny
23. 4. Paměťové instituce – Moravské zemské muzeum Brno + divadlo (6.–9. ročník)
25. 4. Paměťové instituce – Moravské zemské muzeum Brno (1.–2. ročník)

KVĚTEN 2019
7. 5. Paměťové instituce – Znojmo (6. ročník)

14. 5. Paměťové instituce – Kutná Hora, zámek Kačina (4.–6. ročník)
20. 5. Den otevřených dveří
21.–23. 5. Paměťové instituce – Bečov nad Teplou, západní Čechy (8. , 9. ročník)
28.–29. 5. Paměťové instituce – Olomouc (7. ročník)
31. 5. Konec práce v zájmových kroužcích
Fotografování tříd

ČERVEN 2019
Pohádkový les – termín včas upřesníme
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
Závěrečné prezentace žáků 5. a 9. ročníku
Branný den
Sportovní den
28. 6. Slavnostní zakončení školního roku

HRAVĚ – ZDRAVĚ
Stalo se již tradicí, že jako Škola podporující zdraví každoročně žádáme o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje

Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020. Během projektu s názvem
Hravě - Zdravě zapojíme žáky naší školy do tradiční akce Čistá Vysočina, kdy odklidíme od silnic v okolí Rudíkova
a okolních obcí odpadky od neukázněných řidičů, rodičům
a veřejnosti nabídneme sportovní vystoupení žáků v místní
sokolovně, všem žákům školy zorganizujeme ke konci
školního roku branný den, při kterém v lesích v okolí
Rudíkova budou plnit úkoly zaměřené na ochranu člověka
při mimořádných událostech, a v neposlední řadě
uspořádáme turistický výlet do Podyjí pro veřejnost,
rodiče a naše žáky. V rámci projektu jsme nakoupil i
pro žáky čtrnáct párů běžeckých lyží, které jsme využil i
při závodě Ski sprint Rudíkov, pět kusů vzduchovek
s puškohledem, pět kusů střelnic a další drobné vybavení,
které využijeme při všech aktivitách projektu.
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•

•
•
•

•

Dne 8. února 2019 pořádala MŠ Rudíkov dětský karneval s moderátorem Rádia Vysočina Milanem Řezníčkem
v tělocvičně základní školy. Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly. Karnevalový program měly děti
i v jednotl ivých třídách.
Děti, které půjdou letos k zápisu do 1. třídy ZŠ, si 1. března 2019 ve školce vyzkoušely tzv. Zápis nanečisto.
Dne 13. března se sešli rodiče s dětmi na jarním tvoření v jídelně ZŠ.
Dne 18. března se děti v MŠ fotily s námětem „poletíme balónem‟.

MŠ si cení výborné spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem ve Velkém Meziříčí v oblasti
logopedie. Je to nejucelenější logopedická péče o předškolní děti, kterou lze v naší oblasti pro děti získat.
Pracovníci centra provádějí v MŠ vyšetření dětí (přihlášených rodiči) v oblasti řečového vývoje a výslovnosti
hlásek. Posuzují stav řeči, doporučují, zda dítě potřebuje speciální péči u klinického logopeda, nebo zda stačí
vyvozování hlásek s logopedickým asistentem v MŠ. Děti, které jsou v péči logopedického asistenta v MŠ, jsou
v průběhu roku pracovníky SPC dvakrát zkontrolovány, drží odborný dohled nad logopedickou péčí a navrhují
další postup. Logopedická péče o děti v MŠ vykazuje velmi dobré výsledky. Všechny učitelky provádějí ve třídách
pravidelně logopedickou prevenci, individuálnímu vyvozování hlásek se věnuje logopedická asistentka Bc. Erika
Hanáková. Všem patří velký dík za tuto nadstandardní činnost.

Na podobně výborné spolupráci se podílejí i psychologové a speciální pedagogové z výše uvedeného SPC
v oblasti posuzování školní zralosti dětí, v navrhování postupů při podpůrné péči o děti s nerovnoměrným
vývojem apod.

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

CO JSME PROŽILI V PŘEDJAŘÍ
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za kolektiv zaměstnanců MŠ Rudíkov Jaroslava Kafková

CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Od 10. dubna 2019 budou jezdit každou středu do Plavecké školy v Třebíči děti ze třídy Berušek
a Sluníček. Učí se nebát vody a některé děti na konci kurzu uplavou bez pomůcek i několik metrů. Od doby,
kdy jezdí plavat děti z MŠ ve dvou za sebou následujících ročnících, se zvýšil počet dětí, které plavou
na konci výcviku bez pomůcek.
Poslední dny v dubnu budou mít děti Čarodějnické rejdění s bohatým programem.
MŠ bude pokračovat v předávání zkušeností mezi pedagogy jiných škol . Jedna z učitelek MŠ Rudíkov
navštíví MŠ Duha v Třebíči, kde vzdělávají děti podle stejného programu „ZAČÍT SPOLU‟. Do MŠ Rudíkov
také zavítá pedagožka za cílem výměny zkušeností, taktéž z MŠ Duha. Podobná spolupráce proběhne
i v rámci práce s dvouletými dětmi.
Děti v MŠ Rudíkov jsou vedeny k pěknému vztahu k přírodě kolem nás, v dubnu budou pomáhat uklízet
přírodu v okolí MŠ. O akcích na zahradě MŠ budou rodiče informováni.

Zápis do MŠ pro školní rok 2019–2020 bude ve čtvrtek 2. května 2019 od 14:30 do 17 hodin.
K zápisu mohou přijít rodiče s dětmi, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku minimálně dvou let. Je nutné
předložit rodný list dítěte. Přijmout lze i děti mimo spádovou oblast Rudíkova. Zápis bude probíhat formou
otevřených dveří ve třídě Včeliček, děti si mohou v MŠ pohrát, seznámit se s prostředím. Formulář žádosti je
možné vyzvednout v MŠ od 1. dubna 2019 nebo vytisknout z webových stránek MŠ a přinést k zápisu již
potvrzený od pediatra.

Pro nově přijaté děti je na červen plánována opět pravidelná Miniškolka.
Ve čtvrtek 9. května 2019 v 16 hodin se uskuteční beseda pro rodiče nejen dětí z MŠ Rudíkov s paní
Mgr. Bínovou na téma: Naše děti potřebují hranice. Osobně se učitelky MŠ zúčastnily seminářů
i přednášek s touto odbornicí a vřele doporučujeme i rodičům velmi malých dětí.
Odpolední pravidelné aktivity v mateřince skončí k 31. květnu 2019.
Polodenní výlet pro děti připravujeme na konec května, tentokrát k Dalešické přehradě s plavbou na lodi.

Plánované akce pro děti do konce školního roku: hledání pokladu v přírodě, návštěva Knihovny Velké Meziříčí
(Sluníčka), tradiční táborák pro děti i rodiče s opékáním buřtů a zpíváním s kytarou, pro odvážné děti Noc
ve školce s noční stezkou odvahy, besídka pro rodiče a v neposlední řadě pak na konci měsíce června
absolvují předškoláci Malou školkovou maturitu a dostanou Malé školkové vysvědčení.

Společně se Základní školou připravujeme ke Dni dětí Pohádkový les a na konec června Atletický den.
Závodit budou společně předškoláci a žáci 8. a 9. třídy.

S předškoláky se rozloučíme 27. června 2019 ve školní jídelně, kde budou slavnostně pasováni na školáky.
Srdečně zveme i veřejnost.

Loutková divadla v jídelně ZŠ (vstup 50,- Kč za dítě od 2 let):
29. března 2019 v 8:45 hodin Zdravěnka na jaře
12. dubna 2019 v 8:45 hodin O Budulínkovi
10. května 2019 v 8:45 hodin O pekaři Vilémovi
17. května 2019 v 8:45 hodin Černoušek v Asii (divadlo z Brna)
27. června 2019 v 15:30 hodin Míček Flíček (spojeno s pasováním)

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

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Hezké jaro přeje všem občanům Rudíkova
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Ač zima vybízí ke zvolnění a odpočinku, v případě rudíkovského fotbalu tomu tak určitě tuto zimu nebylo.
Mladší žáci a přípravka se zúčastnil i turnajů Zimní l igy. Žáci se ze základní skupiny kvalifikovali

do soubojů v tzv. Bronzové skupině.
V té nezakusil i hořkost porážky a odvezli
si medaile za 1. místo! Nepatrně kluky
jistě zamrzela jediná remíza v posledním
zápase s fotbalisty z Budišova.

Mladší přípravka si v soubojích v základní skupině vybojovala účast ve Zlaté skupině, v níž po tuhých
bojích obsadila 4. místo. V posledním zápase děti zažily neuvěřitelnou atmosféru, kdy bouřlivě fandila celá hala.

Výsledek utkání totiž rozhodoval
o konečném pořadí na prvních dvou
místech. Díky gólu z poslední minuty naše
mladé puštičky vyhrály 1:0, a tak kompletně
promíchaly tabulku na medailových
pozicích.

Kromě Zimní l igy se mladší přípravka zúčastnila i Mikuláškého turnaje v Brně, na který jsme se vypravil i
společně s rodiči v brzkých ranních hodinách vlakem z rudíkovského nádraží. Spíš než jakékoliv výsledky si děti
budou pamatovat bohatou mikulášskou nadílku, kterou po turnaji obdržely.

Zároveň jsme v zimě dětem a rodičům připravil i možnost pobavit se na bruslích a pronajal i jsme ledovou
plochu na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí. Akce se setkala s velkým zájmem a rodiče a děti tak spáli l i
nějakou tu kalorii získanou konzumací vánočního cukroví.



15

Koncem února fotbalisté včetně realizačního týmu hromadně darovali krev v transfuzní stanici třebíčské
nemocnice, čímž přispěli k léčbě a záchraně životů. Někteří byli darovat krev poprvé, ale pevně věříme, že ne
naposledy. Všem zúčastněným patří za jejich ochotu a přístup velké díky. Jelikož panovala pohodová atmosféra,
plánujeme v červnu druhé kolo této
akce a doufáme, že řady dárců
rozšíříme. Kdokoliv by měl zájem,
bude srdečně v našich řadách vítán!

Ani na hřišti práce nestála,
proběhlo čištění a oprava zásobní
jímky na vodu a po podzimním
zabetonování sloupů se na jaře
podařilo dokončit natažení lan, a tak
ochranná fotbalová síť j iž může
sloužit k tréninkovým účelům.

A co nás dále čeká
v nadcházejících dnech a týdnech?
Družstvo mužů již zahájilo svůj boj
o udržení v nejvyšších patrech tabulky
Okresního přeboru. Na domácím hřišti
dne 23. března uspělo výhrou
nad Horním Újezdem 4:0. Stejně tak
se na domácím hřišti v Rudíkově
na jaře představí družstva mladších
žáků a mladší přípravky. Starší žáci
budou svoje domácí zápasy hrát
v Náramči. Věříme, že všechna naše
družstva přijdete podpořit a užijete si
nejedno příjemné odpoledne se
sousedy a přáteli.

Příjemný start do jarních dnů
za FK Rudíkov přeje

Zbyněk Trnka

Ani tým mužů neupadl do zimního spánku a v zimní přestávce stihl sehrát jedno přípravné utkání. Zároveň
již tradičně o silvestrovském dopoledni poměřil síly s fotbalovým družstvem hasičů. Tento zápas skončil
po urputném boji zaslouženou remízou.
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DĚNÍ V OBCI - Florbal

Florbalové soutěže se pomalu chýlí ke konci a zbývá odehrát několik posledních zápasů. Kategorie mladších
žáků dohrává na konci dubna a nutno podotknout, že kluci v této sezóně udělal i obrovský výkonnostní pokrok.
V těchto mládežnických kategoriích je třeba u dětí vzbudit především smysl pro souhru a zápal do hry. Je dobře,
že se tito mladí hráči neposuzují podle počtu vstřelených gólů a asistencí. Pěstovalo by to v nich individualismus
a to je v tomto věku v kolektivním sportu nežádoucí.

Elévové mají před sebou poslední dva hrací dny a celkem tedy deset zápasů. I oni se velmi zlepšil i, nabrali
herní zkušenosti a zdokonali l i techniku.

Po skončení sezóny přicházejí na řadu otevřené turnaje, ať už jednodenní, nebo takové, které trvají i čtyři
dny. Všem hráčům, kteří se turnajů zúčastní, přejeme skvělé výsledky a spoustu sportovních zážitků.

DĚNÍ V OBCI - Volejbal

Již 10. výroční turnaj ve volejbale se uskutečnil tradičně 27. prosince 2018 v tělocvičně Základní školy
v Rudíkově. Zúčastnilo se šest týmů, z toho tři týmy místní. Herní kvality všech týmů se rok od roku zlepšují.
Vítězným se však znovu stal tým z Rudíkova.

Tradičně bylo připraveno delikatesní občerstvení: vánoční svařák, domácí guláš, výborný štrúdl od paní
Vlasty Cahové, tlačenka a další pochutiny. Závěrem bychom poděkovali za podporu ředitel i ZŠ, vedení obce Rudíkov
a zejména velký dík panu Mgr. et Bc. Martinu Burianovi za sponzorský dar – putovní pohár pro vítěze a medaile
pro hráče na 1. až 3. místě.

Volejbalisté Rudíkov

Za PSKC Okříšky – Rudíkov
Jiří Kotačka
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Dovolte mi krátké zamyšlení nad postní
dobou, která nás připravuje na Velikonoce, což jsou
největší křesťanské svátky v roce. Radujeme se
z Kristova vzkříšení a z našeho vykoupení.

Postní doba začíná Popeleční středou, trvá
čtyřicet dní (neděle však nejsou do postní doby
počítány) a ukončuje ji příchod Velikonoc. Církev si
této doby velmi váží a vyzývá křesťany ke ztišení
a k přípravě našeho srdce na Velikonoce, abychom
rostl i v lásce k Bohu a k bližním. Zdrojem, ze kterého
máme čerpat, je především Boží slovo.

Celý postní čas nás provázejí slova, která
nám pomáhají k plodnému prožití této doby – půst,
almužna a modlitba.

Půst nám především napomáhá uspořádat
náš vztah k věcem. Pomáhá osvobozovat se
od různých závislostí, např. nadměrné jídlo, pití,
kouření, počítačové hry, televize a třeba i různé
koníčky jako sport, turistika, hudba apod. Jde o to,
abychom na něčem nebyli přespříl iš závislí
a nezanedbávali naše stavovské povinnosti. Postem
si cvičíme pevnou vůli a můžeme konat pokání z tzv.
mrtvých skutků, tj. ze skutků, které po nás Bůh
nechtěl a vykonali jsme je jen pro sebe.

Velikonoční zamyšlení 2019

DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů

Mladí hasiči z Rudíkova jsou už po mnoho let úctyhodným soupeřem pro ostatní sbory po celém Třebíčsku.
Naše děti každý rok bojují o hodnotné ceny a medaile. Co je na tom ale nejdůležitější, závodí jako tým. I když se
nějaký závod nepovede, vůbec nás to netrápí, společně s trenéry se děti nikdy nenudí. Jak to tak ale bývá, každý
rok nás opustí ti, kteří dovrší středoškolského věku, a členové mladšího týmu se odeberou do týmu staršího. Proto
hledáme nové členy do našeho kolektivu, pokud byste měli zájem přidat se k nám, můžete každý pátek od 16 hodin
přijít na trénink na hřiště za Pokloňkem.

Za mladé hasiče Rudíkov
Marek Šula

Almužna nám pomáhá uspořádat náš vztah k druhým lidem. Vychází z podstaty našeho bytí, abychom
myslel i na druhé a nebyli z nás sobci. Nejde pouze o nějaký finanční dar z přebytku svého majetku potřebným, ale
také o to, abychom se učil i rozdělit se s druhými o hodnoty našeho života, dokonce i o to nejpodstatnější, o svoji
víru.

Modlitba nám pomáhá uspořádat náš vztah k Bohu. Je to typická náboženská činnost, která obrací náš
pohled vzhůru k našemu Stvořitel i. Samotný Kristus je pro nás vzorem, když často o samotě rozmlouval se svým
Otcem. Nezáleží jen na tom, abychom se pomodlil i něco navíc, ale jedná se o budování našeho vztahu k Bohu,
o vyjádření naší důvěry a vložení svého života do Božích rukou. Jedná se o setkání s tím, který za nás zemřel, který
nás neskonale miluje a dává nám svobodu odpovědět na jeho lásku.

Každému z nás přeji plodné prožití postní doby, která je pro nás požehnáním a novou šancí. Ať velikonoční
svátky slavíme s uspořádanými vztahy a naplněni radostí, že patříme ke vzkříšenému Kristu.

P. Milan Těžký – farář
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Ohlédnutí za akcemi

5. leden 2019 - Tříkrálová sbírka

23. únor 2019 - Masopustní průvod
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leden
90 let – paní Františka Chalupová
80 let – paní Anežka Mejzlíková

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

Zpracoval redakční tým ve složení Zdeněk Souček, Ivana Hladká, Ilona a Bohumír Pospíšilovi

prosinec
Fil ip Kafka

leden
Richard Král

Zemřelí občané

Dne 24. ledna 2019 zemřela ve věku 84 let paní Růžena Toufarová.

Významné jubileum oslavili Narození občánci

Běžkařské tratě 2019




