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Vážení spoluobčané,
čas zasloužených prázdnin a dovolených jsme zahájil i tradičně poutí, kterou letos po kulturní stránce

zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Rudíkov, kteří si většinou vytrpěli chladnější ročníky. Letošní rok jim dopřál
počasí přímo vynikající. Jménem obce děkuji všem obětavcům, kteří pomáhali s organizací tohoto svátečního
víkendu. Pouťové atrakce se nám podařilo vyjednat s jejich provozovatelem za příznivější ceny, neboť obec upustila
od nájmu, který se pohyboval ročně kolem 7.000,- Kč. Lepší a modernější atrakce bychom rádi zajistil i, nicméně
jejich dostupnost je velmi komplikovaná.

Díky všem aktivním a všímavým občanům, kteří dění a zejména probíhající práce v obci vnímají. Všímají si
ale také anonymní pisatelé, kteří čas od času vhodí do obecní schránky připomínku, kde máme zarostlé
či zaplevelené záhony a podobně. I za takové připomínky děkuji, jsou mnohdy podnětné, i když si myslím, že místo
ztráty času psaním anonymních připomínek stačí přijít na obec a otevřeně komunikovat. Vždy Vás rádi vyslechneme
a prodiskutujeme možnosti řešení.

Jako velmi potřebnou hodnotíme realizaci obecního dvora, čímž získáme chybějící zázemí pro obecní
techniku, pomocí níž v obci řešíme velkou část komunálních služeb. Cenové nabídky firem byly dle očekávání
nad rámec projektových cen roku 2018. Místní firma SOFI stav, s.r.o. podala nejnižší cenovou nabídku a stavbu
provede.

Obecní zaměstnanci a brigádníci, nutno říci velmi trpělivě, realizují po částech chodníky, respektive
přidružená prostranství u krajské silnice. Přehled všech nových úseků přinášíme v rubrice Dokončené projekty.

Práce probíhají i uvnitř obecních budov. V základní škole byla plánována rekonstrukce osvětlení ve třídách,
náš projekt bohužel nedostal dotaci. Úspěšně nám byla přidělena dotace z Kraje Vysočina na rekonstrukci sociálního
zařízení v prostoru před jídelnou školy. Zdárné realizace se také dočkala odstavná a manipulační plocha
u fotbalového hřiště.

V obecní sokolovně byla provedena rekonstrukce podlahy pod galerií a přebroušení parket. Další velká
rekonstrukce se plánuje v rámci sociálního zařízení sokolovny, včetně nového schodiště na galerii.

Velkým posunem naší obce je včasné dokončení výstavby inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Nade Vsí.
Čekají nás pouze jejich kolaudace. Momentálně je vyřízeno již jedenáct stavebních povolení jednotl ivých domů.
Chtěl bych zde poděkovat za perfektní spolupráci jak stavební firmě VHST s.r.o. a jejich subdodavateli
SOFI stav, s.r.o. , tak zejména Ing. Jiřímu Dvořákovi – technickému dozoru stavby, který obci ochotně pomáhal řešit
problémy, které se žádnému projektu nikdy nevyhnou. Všem ještě jednou velké díky za zdárný průběh.

Na podzim letošního roku bude pro sportovní spolky vypsána výzva Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy, do které bychom rádi podali společně s fotbalovým klubem projektovou žádost na stavbu nových
fotbalových kabin, které by mohly být spojené i s dalšími možnostmi a zázemím poskytujícím nabídku služeb a vyžití
širokému okruhu zájemců. Taková nabídka by pak přinášela i zdroj příjmů pro činnost fotbalového klubu a nutnou
údržbu travnatého hřiště, které je denně využíváno všemi generacemi našich občanů i přespolních přátel.
I venkovský styl života vyžaduje pestrou nabídku, kterou může být třeba posilovna, sauna a řada dalších možností,
které budeme rozebírat při vznikající studii. Skvělé zázemí v okolí školy využijí na podzim 26. října 2019 opět
orientační běžci a v Kuchyňce zrealizují závod, na který společně zveme všechny zájemce. Informace k této akci
Vám obec zprostředkuje.

Přeji Vám krásné léto s dostatkem vody, odpočinku, pohody a bezproblémového cestování kamkoli…
Váš starosta Zdeněk Souček

Rudíkovský
zpravodaj
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Obec Rudíkov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Rudíkov zvou v sobotu 31. srpna 2019 na rozloučení
s prázdninami s tímto programem:

PROJEKTY

•
•

•

PLÁNOVANÉ AKCE:

V průběhu měsíce května bylo plánováno broušení a olejování starých parket a dřevěné podlahy pod galerií
a v menší místnosti vedle jeviště. Špatný stav si však vyžádal kompletní výměnu shnilých prken pod galerií,
která byla položena přímo na hlíně.

Firma MAR-VAL z Vlčatína provedla zhotovení nového roštu, vhodně vyřešila i jeho položení tak,
aby neměl kontakt s hlínou a mohl přirozeně větrat. Parkety si prošly svým zcela jistě posledním broušením,
další j iž nebude možné, neboť nedostatečná tloušťka toto již dále neumožní, a v budoucnu budou muset být
vyměněny. Nicméně jistou dobu po aktuální rekonstrukci ještě poslouží.

Sokolovna i orlovna má nové správce, a to pana Martina Suka a paní Pavlu Sklenářovou, kteří se
budou starat o vybavení a zejména přebírání těchto dvou budov při pronájmech pro soukromé akce. Za ochotu vzít
si správcovství na starosti patří oběma velké díky. Nyní se snažíme obě budovy moderně dovybavit, a zlepšit
tak komfort pro společenské akce v nich pořádané. Jedná se například o nové lednice, myčku nádobí, novou
kuchyňku, drobné vybavení nádobím a podobně.

Přinášíme několik fotografií z průběhu rekonstrukce, do které obec vložila 207.000,- Kč.

SOKOLOVNA A ORLOVNA – REKONSTRUKCE A MODERNĚJŠÍ VYBAVENÍ

od 14 hodin: zahájení programu pro děti i dospělé na návsi,
od 16 hodin: v rudíkovském kostele bohoslužba slova s hudebním vystoupením P. Milana Těžkého a skupiny
Úlety Josefa Marie Kraloviče z Velkých Bílovic, dobrovolné vstupné bude použito na opravu rudíkovského
kostela a fary,
od 17:30 hodin: společné posezení na návsi.
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ODSTAVNÁ A MANIPULAČNÍ PLOCHA U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dlouho očekávaná akce komplexních pozemkových úprav (nazývaná také pozemková reforma) ze strany
Státního pozemkového úřadu začíná. Úřad oznámil a společně s Obecním úřadem Rudíkov zveřejnil tuto informaci
na úředních deskách vyhláškou. K provádění byl nutný souhlas nadpoloviční většiny majitelů půdy. Do konce roku
budou úředníci Státního pozemkového úřadu tvořit zadávací dokumentaci a soutěžit architekta, který
následně na jaře reformu společně s úředníky započne a bude navrhovat ve veřejném zájmu prostorové
a funkční uspořádání pozemků, které se budou scelovat nebo dělit. Dále budou zabezpečovat lepší využití
pozemků a vyrovnání hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. Veškeré
pozemky se tím reálně zhodnotí ve prospěch každého vlastníka, protože součástí návrhu pozemkové
úpravy je plán společných zařízení sloužících ke zpřístupnění všech pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále
protierozní a vodohospodářská opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí. Úspěšné a rychlé dokončení
pozemkových úprav je v zájmu naprosto všech, kteří vlastní polnosti v extravilánu katastrálního území obce.

Vinou neprozřetelnosti několika jednotl ivců, kteří zablokovali v jiných obcích dokončení pozemkové reformy,
pak nedostála své funkčnosti či trvala zbytečnou řadu let. Doufáme, že Rudíkov nebude tímto případem a každý
vlastník se zodpovědně k projektování postaví. Je nasnadě, že mnohdy bude potřeba najít kompromis či podniknout
ústupek. Nicméně reálné zhodnocení pozemků nastane a doba, kdy bude zemědělská půda ceněna, se predikuje.
Ke zvýšení jejich ceny ještě přispěje fakt, že jednotl ivé polnosti bude možné obsloužit ze společných cest, polních
cest a podobně.

VĚNUJTE POZORNOST DŮLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

V posledním červnovém týdnu jsme zahájil i výstavbu odstavné a manipulační plochy u hřiště a základní
školy. Celou trasou prochází sítě elektronických komunikací a optický kabel společnosti CETIN a.s. , a tak bylo
dle podmínek této společnosti nutné nejprve zhotovit ochránění tohoto vedení pomocí betonových
ochranných žlabů, aby bylo znemožněno poškození kabelů při přejezdech. Nyní bylo započato betonování
obrub s následným vydlážděním celé plochy. Za nově vzniklou plochou bude zhotoven nový plot a doplněno
veřejné osvětlení až k transformátoru na křižovatce.

Na nový školní rok tak bude připraveno dostatek místa pro osobní vozidla. Vyzýváme tímto některé
majitele, aby zamezil i stání svých aut na chodnících. Předpokladem je, že bude častěji povolávána dopravní
POLICIE ČR, aby striktně kontrolovala dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích.
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Poslední kousek místní komunikace kolem kostela se také dočkal nového povrchu . Získat techniku
do obce na relativně krátký úsek stavebních prací je v dnešním stavebním boomu takřka nemožné. Například
jednatel firmy KLEE s.r.o. přes dva měsíce pouze sliboval, že se na místo přijede podívat. To se ještě psal rok 2018.
Další přísl ib zabalení komunikace od KSÚSV také nevyšel a skončil opět pouze u slibů. Firma PORR a.s. , která zde
měla techniku, když opravovala komunikaci obcí, požadovala zcela neakceptovatelnou částku za tuto službu.

Až nyní, při výstavbě komunikací v lokalitě Nade Vsí, se podařilo objednat za velice příznivých
podmínek zabalení komunikace kolem kostela firmou STRABAG CZ. Vstřícnost vedení této firmy
a zejména velmi schopná parta pracovníků si zaslouží od Rudíkova poděkování. Zabalení komunikace
finálně čítá 87.500,- Kč, přičemž pan Jindřich Nožička zaplatil obci 12.000,- Kč za svoji část, která se nacházela
na soukromém pozemku. I jemu patří poděkovat za vstřícnost při vzájemné dohodě o spoluúčasti.

V jarním zpravodaji jsme informovali o dvou akcích, které se chystáme realizovat v základní škole. První se
týkala připravovaného projektu na kompletní výměnu osvětlení ve třídách. Na tuto rekonstrukci za cca
1.500.000,- Kč jsme žádali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, která nám bohužel přiznána nebyla. Podpořeno
bylo pouze 76 projektů z celé České republiky, 363 jich bylo zamítnuto zcela a 288 skončilo na pozici náhradníků
v tzv. zásobníku (zde naše obec na 152. místě).

Na druhou akci, kterou je rekonstrukce sociálních zařízení před jídelnou, jsme dotaci získali z Kraje
Vysočina a budeme ji realizovat v průběhu letních prázdnin. Bohužel přes prvotní přísl ib pomoci místní instalatérské
firmy BCR, s.r.o. jsme nakonec nuceni zakázku realizovat svépomocí, neboť v současné době se nabízí
mnoho lukrativnějších zakázek jinde než v naší škole. Je třeba si tento přístup zapamatovat pro časy horší. Věříme,
že i tak vše zvládneme.

OPRAVA A REKONSTRUKCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

BALENÝ POVRH KOMUNIKACE KOLEM KOSTELA
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BEZPEČNÉ PODCHODY - AKTIVNĚ JEDNÁME S KRAJEM VYSOČINA

Dne 7. června 2019 jsme odeslal i, po dohodě se všemi zastupitel i, Radě Kraje Vysočina dopis, kde žádáme
o finanční podporu stavby dvou podchodů v návaznosti na stavbu II/360 Trnava–Rudíkov za aktivního přispění
obce Rudíkov. S radním pro dopravu panem Janem Hylišem již proběhly dvě schůzky, kde jsme diskutovali
možnosti, a na základě toho jsme odeslal i argumentaci a návrh naší spoluúčasti.

Nyní očekáváme, jaké výsledky vzejdou z projednání naší žádosti Radou Kraje Vysočina, a dle toho budeme
jednat dál. Stavba II/360 Trnava–Rudíkov je pro naši obec a každého řidiče z Rudíkova naprosto klíčová pro zvýšení
bezpečnosti. Stavbou totiž získáme nové přehledné křižovatky s bezpečným odbočovacím pruhem
a jejich tzv. nakolmení. Všem řidičům je denně nepříjemná dopravní situace při odbočování směrem do Rudíkova
důvěrně známá. Tímto jednáním se snažíme zahrnout do celkového řešení také bezpečný pohyb osob
přes tuto plánovanou komunikaci.

Bohužel ne všichni majitelé pozemků, které Kraj Vysočina potřebuje vykoupit na realizaci stavby, souhlasí
s předběžným a trvalým záborem. Ať je nesouhlasné stanovisko z jakýchkoli důvodů, dávají tak všanc bezpečnost
motoristů, tedy zejména těch rudíkovských, kteří by si bezpečné odbočování do vesnice jistě zasloužil i . Naštěstí Kraj
Vysočina bude jednat v případě nedohody s majitel i cestou vyvlastnění v obecném zájmu. Několik takových případů
již Kraj Vysočina úspěšně realizoval. Celá stavba je tímto zbytečně prodlužována.

Obec Rudíkov zaslala Radě Kraje Vysočina žádost s podrobným popisem dvou kritických míst s pohybem
a kumulací chodců, často dětí, přecházejících rozšiřovanou a zrychlující silnici II/360. Jedná se o přechod této
silnice u hřbitova, kde se přes komunikaci nachází i značená cyklostezka a místo je hojně využíváno jako přístup
k rybníku Herádka a k zahrádkám místních občanů, a další uvažované místo severně od Rudíkova, kde se přechází
na pěší komunikaci k vlakové zastávce Rudíkov. Jsme přesvědčeni, že projektant nově plánované situace
pochybil a neřešil v daných místech možnost bezpečného mimoúrovňového přecházení chodců, za což je dle § 159
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zodpovědný.

Zastupitelstvo obce se po diskusi s občany rozhodlo nechat zpracovat studie proveditelnosti pro oba
podchody s odhadem cenových nákladů na jejich vybudování. Tyto studie proveditelnosti také přikládáme
k žádosti na Kraj Vysočina. K oběma je vyjádřeno kladné stanovisko POLICIE ČR (Ing. Pavel Roudenský).

Bohužel odhad cenových nákladů ve výši cca 11 milionů Kč bez DPH za oba dva podchody je
zcela mimo možnosti našeho rozpočtu. Absolvovali jsme i jednání na SFDI, zda je možnost financovat podchody
z dotačních titulů, tato možnost je ve dvou výzvách (Křížení a Bezpečnost), které se budou v roce 2020 patrně
opakovat. Reálná výše dotace je však cca 65 % uznatelných nákladů.

Úředníci SFDI však při jednání nabyli přesvědčení, že by toto měl řešit investor stavby, neboť místa
pro bezpečné přecházení v projektu nejsou řešena, kvůli
navrhované rychlosti 90 km/h a šířce silnice 9,5 m bude v daných
místech přecházení znemožněno. Jejich pohled je takový, že se
jedná o investici vyvolanou stavbou II/360 Trnava–Rudíkov a je
nutné místa pro bezpečné přecházení řešit.

Navrhujeme následující: na naše náklady vypracujeme
kompletní realizační dokumentaci, zajistíme stavební povolení
a výkup potřebných pozemků pro stavbu podchodů. To představuje
naši spoluúčast ve výši cca 1.500.000,- Kč. Celá zakázka by se
tak mohla soutěžit dohromady a kraj by mohl vlastními kapacitami
žádat na SFDI o příspěvek na stavbu podchodů.

Zastupitelstvo obce Rudíkov dokonce samo aktivně navrhlo
vypuštění budování točny pro autobusy u základní školy, která se
měla realizovat v rámci zkapacitnění II/360, protože projekt
uvažuje s uzavřením výjezdu z ulice od základní školy
na komunikaci II/360. Tím se také několik mil ionů z projektu
uspořilo.

Nyní čekáme na další vyjádření osloveného úřadu a jsme
připraveni dále jednat ve prospěch bezpečnosti našich občanů.



6

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NADE VSÍ
V květnu jsme oficiálně ukončil i výstavbu inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Nade Vsí. Všech 32 parcel

je kompletně zasíťovaných (elektřina, plyn, voda, splašková voda, dešťová voda, příprava pro optickou síť). V tuto
chvíl i mají stavebníci j iž 11 platných stavebních povolení a další budou co nevidět přibývat. Celá investiční akce
stála obec 25.253.138,- Kč, a byla tak nakonec o 1.281.000,- Kč levnější, a to po uzavření dodatku k původní
smlouvě, protože při realizaci akce se ukázalo jiné, lepší a levnější, řešení napojení lokality na pitnou vodu
přímo z vodárny Ponorka namísto budování posilovací stanice tlaku vody, která měla být napájena
od lokality Hájenka. Za prodané pozemky obec utržila celkem 16.186.000,-Kč. Rozdíl těchto částek povýšený
o výkup pozemků od původních majitelů v ceně 100,- Kč/m2 nám dává informaci, že obec každý stavební pozemek
dotuje průměrně částkou 400.000,- Kč. Z dlouhodobého ekonomického a sociálního hlediska to však dává smysl,
protože do obce přijde více daní a snad nám z lokality vzejde i více dětí, které zase pozvednou počty žáků ve školce
a škole, čímž přímo úměrně roste rozpočet školy. Znovu bych zde rád vyzdvihl perfektní spolupráci realizačních
firem a inženýrskou podporu stavebního dozoru, který prováděl Ing. Jiří Dvořák.

ZÁZEMÍ PRO KOMUNÁLNÍ TECHNIKU NA OBECNÍM DVOŘE
Na obecním dvoře se na přelomu léta a podzimu konečně rozeběhne investiční akce, kterou bude výstavba

zázemí pro komunální techniku a budovy se sociálním zázemím a skladem. Nabídku na realizaci této akce předložily
do výběrového řízení celkem čtyři firmy. Nabídkové ceny se pohybovaly od maximálních 5.926.574,- Kč
až po minimální 5.675.858,- Kč s DPH . Poslední zmiňovanou nejnižší nabídku podala místní firma
SOFI stav, s.r.o., a stavbu tak bude realizovat. Druhou etapu stavby dokončíme v roce 2020, kdy bude dokončena
provozní budova se sociálním zázemím pro zaměstnance. Tato budova možná také poslouží na přechodnou dobu
jako obecní úřad, protože stávající budova bude potřebovat značnou rekonstrukci a za plného provozu úřadu není
takový projekt realizovatelný.

DOKONČENÉ ČI PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
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CESTA NA NÁDRAŽÍ
Obec Rudíkov v současné době plánuje opravu cesty

na vlakové nádraží a osazení této cesty novým osvětlením.
Vlastnicky je ale „skutečná‟ obecní cesta poněkud jinde, než jsme
všichni roky zvyklí chodit. Situace je zřejmá na nákresu, kde je
obecní komunikace značena zeleně. Skutečná komunikace nyní
ale vede po žluté barvě. Abychom mohli komunikaci opravit,
například jako cestu na hřbitově, je nutné nejprve žluté pozemky
vykoupit. Podařilo se oslovit všechny majitele těchto žlutých
parcel. Ti s prodejem obci souhlasí, čímž nám umožňují napravit
letitý nesoulad a docíl it opravení tohoto obecního majetku. Přání
řešit stav této komunikace vzešlo z řad našich občanů. Cílem je
komunikaci také osvětl it. S obecními zaměstnanci a brigádníky
bychom chtěli opravu realizovat do konce letních prázdnin.

FORD TRANSIT PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JE ZA DVEŘMI
Na nový dopravní automobil netrpělivě čekáme společně s hasiči. Vozidlo je

již zadáno ve výrobě a bude na podvozku FORD Tranzit nové faceliftové řady 2019.
Výběrové řízení na dodávku tohoto devítimístného vozu, s předepsanou úpravou
a vestavbou hasičského vybavení, vyhrála firma Požární bezpečnost s.r.o. z Jihlavy,
která nabídla cenu 1.061.775,-Kč s DPH . Na pořízení jsme získali dvě dotace,
které v součtu představují částku 750.000,- Kč. Předpoklad dodávky je
v podzimních měsících. Hasičskou techniku pro naši zásahovou jednotku tak
budeme mít kompletně obměněnou za nová vozidla, která budou, pevně věříme,
řadu let spolehlivě sloužit našim potřebám, potřebám požárního sportu dětí,
při technických pomocích a co nejvíce minimalizovat škody na událostech s ohněm.
Událostí s ohněm bylo za poslední dobu poměrně hodně a často naše jednotka
v rekordních časech vyjížděla k likvidacím. Chtěl bych všem
členům naší zásahové jednotky poděkovat za ochotu a svědomité
a perfektní plnění.

CHODNÍKY
V jarních a letních měsících obecní pracovníci dokončil i chodníky před rodinným domem Střechových,

Dvořákových, před kostelem a obecním úřadem. Na komunikaci směrem k faře bylo dokončeno 65 m2 dlažby.
Dalším plánovaným úsekem nového dlážení je chodník před Jašovými od hostince ke kostelu.
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DĚNÍ V OBCI - Základní škola

Všechny dny školního roku 2018/2019 jsou sečteny a žáci i učitelé si začali užívat zasloužené prázdniny
a dovolenou. Naše škola žila každodenním pestrým životem a kromě vzdělávání nabízela svým žákům řadu dalších
doplňkových aktivit hrazených z velké části z financí získaných díky různým projektům. V právě skončeném pololetí
zejména z realizovaných projektů HRAVĚ – ZDRAVĚ, Učíme se nově a moderně, Příměstské tábory a dětský klub
Rudíkov a Pokusné ověřování paměťových institucí. Podívejme se společně na ty nejzajímavější akce, které jsme
našim žákům zorganizovali:

•

•

•

Jarní příměstský tábor, který proběhl o jarních prázdninách pod vedením Dany Večeřové a Evy Dvořákové,
nabídl celkem dvaceti přihlášeným dětem výrobu masopustních masek, sportování na hřišti i v tělocvičně,
rukodělné vyrábění a výlet do zábavního parku Labyrint v Třebíči.
Dětský klub pod vedením Jany Janků nabízí již rok patnácti přihlášeným dětem spoustu zážitků,
nezapomenutelnou atmosféru, vyrábění v keramické dílně a další výtvarné a sportovní činnosti. Klubáci vyrobil i
i krásná keramická sluníčka pro děti, které se zúčastnily letošního zápisu do první třídy. V dubnu navštívil klub
bývalý žák naší školy Ondřej Zmeškal, a zahrál si s dětmi dokonce i fotbal se svým míčem s rolničkou. A aby to
děti neměly tak jednoduché, měly všechny při hře zavázané oči.
Literární noc pro prvňáky a páťáky byla připravena třídními učitelkami na 21. března. Březen – měsíc knihy si
tak děti připomenuly s knížkou Ferdy Mravence a oslavily tak pomyslně 120 let od narození jejího autora Ondřeje
Sekory. Nechyběly soutěže, noční stezka odvahy, večeře ani ranní snídaně nachystaná od maminek.

•

•

Zápis žáků do 1. ročníku proběhl ve čtvrtek 4. dubna. Naši budoucí žáčci odpovídali na zvídavé dotazy, které
pro ně připravily paní učitelky. Otázek a úkolů nebylo málo – jméno, příjmení, bydliště, barvy, řazení obrázků,
stříhání, kreslení, čísla, písmena, geometrické tvary, básnička, navlékání korálků, zavazování tkaničky…
Předškoláci si i přes neskrývanou nervozitu se vším poradil i a domů si odnášeli pamětní l ist, keramické sluníčko,
plyšové zvířátko a snad i milou vzpomínku. Už nyní se všichni těšíme na našich nových 18 prvňáčků.
Velikonoční příměstský tábor se nesl v duchu vyrábění a pečení perníčků, které některé děti nestihly ani
donést domů na ochutnání rodičům. Nechybělo samozřejmě ani sportování v tělocvičně, vyrábění z barevných
papírů a další příjemné aktivity.
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•

•

•

•

•

Umístění žáků 9. ročníku na střední školy dopadlo i letos velmi úspěšně. Šest deváťáků odchází na Střední
průmyslovou školu do Třebíče (obory strojírenství a automechanik), tři žáci na gymnázium, dva na Obchodní
akademii a Hotelovou školu (obor obchodní akademie a kadeřník) a jeden žák na Soukromou střední odbornou
školu do Třebíče.
Beseda o drogách, která proběhla v naší škole v dubnu pro žáky 6. – 9. ročníku, byla velmi přínosným
pohledem do života člověka, který žáky poutavě seznámil s riziky užívání drog a zajímavými informacemi
o onemocnění AIDS, kterým je sám nakažený. Žáci tak zažil i opravdu autentický příběh, který je patřičně varoval
před užíváním jakýchkoliv návykových látek.
Ochutnávka mléčných výrobků j iž druhým rokem patří k dubnovým akcím dodavatele mléčných výrobků
v projektu Mléko do škol - společnosti Laktea. A že smlsnout si bylo na čem… Stoly se prohýbaly pod pečivem
namazaným tavenými sýry a pomazánkami, které nám z tvarohu připravily paní kuchařky z naší školní jídelny.
Dále si žáci mohli vybrat z několika druhů sýra, ochucených i neochucených mlíček, jogurtů a tvarohů.
Úspěšné dítě a Potřeby dětí pro celkový rozvoj – to byly názvy dvou seminářů, které jsme nabídli rodičům
v rámci projektu Učíme se nově a moderně a uzavřeli j imi naši účast v tomto projektu. Zúčastnění rodiče, kterým
záleží na rozvoji a úspěchu svých dětí, se dozvěděli spoustu zajímavých informací a domů si odnesli podněty, jak
s dětmi pracovat. Podali jsme žádost na volné pokračování projektu, který rozjedeme v září.
Zážitkový program v Kozím spolku v Třebíči absolvovali prvňáčci společně se svojí třídní učitelkou
a vychovatelkou školní družiny. Děti si zde vyzkoušely téměř vše, co je spojené s chovem koz – čistily chlév
a jeho okolí, doji ly, krmily, a dokonce si i utřásly máslo.

• Oslavy ke Dni dětí patří neodmyslitelně k naší škole. Letos proběhly natřikrát… Pro žáky 3. – 9. ročníku to byla
jedinečná one man show v podání mladého zpěváka a herce Alexandra Kristiána Šebka z brněnského divadla
Slunečnice, jejímž cílem bylo nejen pobavit, ale mimo jiné poukázat na závislost na sociálních sítích, internetu
a virtuálním světě všeobecně. Prvňákům a druhákům jsme do školy pozvali žongléra a artistu Milana Ošmeru,
jehož umění sklidilo velký potlesk, a dokonce i motivaci si žonglování zkoušet v hodinách tělesné výchovy. Třetí
akcí ke Dni dětí byla již tradiční Pohádková škola, jejíž letošní cestu prošlo více než 130 dětí, které statečně plnily
úkoly u kuchaře, Křemílka a Vochomůrky, žabky, Broučků, Obelixe, námořníka, pistolnic, čarodějnic, indiánů,
Sněhurky, Boba a Bobka, pirátky a Pata a Mata. Odměnou jim všem bylo malování na obličej a sladkosti, které
i letos finančně podpořil spolek Pomoc škole.
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• Letní vystoupení žáků pro rodiče proběhlo v rudíkovské sokolovně v pátek 14. června. Hlediště zaplněné
do posledního místa se jistě necelou hodinu a půl skvěle bavilo. Všechna vystoupení si zasloužila velký potlesk.
Letošnímu vystoupení vévodila především taneční čísla, nechyběla ovšem ani vtipná scénka, bubeníci, flétnisté
a kytaristé.

•

•

Závěrečné prezentace žáků 5. a 9. ročníku taktéž neodmyslitelně patří ke konci každého školního roku. Jsou
součástí našeho školního vzdělávacího programu a každý žák ji musí odprezentovat. Nelehkého úkolu vystoupit
před publikem se všichni zhostil i statečně, nabrali cenné zkušenosti a obohatil i publikum o řadu informací.
Branný den je další tradiční akcí, kterou žákům organizujeme ke konci školního roku. První stupeň ho se svými

třídními učitelkami absolvoval u místního rybníka Herádka
a ve třídách, kde plnil úkoly ze zdravovědy, dopravní výchovy
a prokázal své znalosti o přírodě. Druhý stupeň pak v lesích
v okolí Rudíkova, Vlčatína a Hroznatína, kde žáci plnil i úkoly
zaměřené na ochranu člověka při mimořádných událostech
a na jednom ze stanovišť mohli i vyzkoušet, jak funguje pět
vzduchovek s puškohledem a střelnice, které jsme nakoupil i
z projektu HRAVĚ – ZDRAVĚ.
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• Sportovní den – další z každoročních akcí plná soutěží a sportovního vyžití. Ani tropické počasí, které ve středu
26. června panovalo, nezastavilo v našich žácích sportovní nadšení. Deváťáci připravil i atletickou soutěž, osmáci
se ujal i rolí trenérů a první, druhá a třetí třída soutěžily. Čtvrťáci a páťáci hráli turnaj ve vybíjené, šesťáci
baseball a sedmáci pétanque. Všem sportovcům i organizátorům velké díky za sportovního a soutěživého ducha.

• Pokusné ověřování paměťových institucí přineslo i ve druhém pololetí našim žákům spoustu zážitků.
Účastnily se ho všechny třídy školy se svými třídními učitel i, některé dokonce i vícekrát. Nabídka byla opravdu
pestrá, a tak žáci projel i téměř celou republiku. Navštívil i Památník Bible kralické, několikrát Brno (Moravské
zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Dům Jiřího Gruši), žáci 8. a 9. ročníku výstavu druhé
nejcennější památky ČR – relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou, Národní zemědělské muzeum v Praze
a Karlovy Vary. Nechyběl třeba ani výlet do Znojma, Olomouce, Kutné Hory nebo zámku Kačina. Velmi nás
potěšilo, že ze všech exkurzí se děti vracely nadšené se spoustou nových vědomostí a učitelé s pochvalou
od lektorů a průvodců za to, jak jsou naši žáci vzdělaní a ukáznění. Možná i proto nám byla dotace prodloužena
do dalšího pololetí nového školního roku, a tak se žáci po prázdninách mohou těšit na výlety do Lednicko-
valtického areálu, Třeboně, Zlaté Koruny, Českých Budějovic, Českého Krumlova, Vimperka, Prachatic
a Technického muzea v Brně.
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Podrobné reportáže a fotografie z jednotl ivých akcí najdete na našem webu www.zsrudikov.cz.

Ani o prázdninách se život v naší škole nezastaví – pořádáme pro 142 přihlášených dětí osm turnusů letních
příměstských táborů, ve spolupráci se zřizovatelem budeme rekonstruovat společné sociální zařízení pro děti MŠ
a naše žáky před jídelnou, ze sponzorských darů od spádových obcí obnovovat vybavení počítačové učebny…

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

Nový školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019 v 7.20 hod.

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

•

•

Projekt HRAVĚ – ZDRAVĚ se nám pomalu blíží do finále. V rámci
něj jsme žákům připravil i spoustu osvědčených akcí – v lednu soutěž
na běžkách, v dubnu Čistou Vysočinu, při které jsme odklidil i od silnic
v okolí Rudíkova a okolních obcí odpadky od neukázněných řidičů,

červen nabídl letní vystoupení žáků v sokolovně a branný den. Celý projekt ukončíme turistickým výletem
do Podyjí pro rodiče s dětmi v sobotu 14. září.
Slavnostní zakončení školního roku proběhlo v jídelně školy v pátek 28. června. Vedení školy ocenilo
výherce sportovních i vědomostních soutěží, 21 žáků obdrželo pochvalu ředitele školy s knižní odměnou, žáci
devátého ročníku přednesli děkovný proslov, rozloučil i se závěrečnou prezentací plnou fotek a klipů, která
vykouzli la úsměv, ale i slzu dojetí u všech přítomných. Deváťáky ředitel školy ošerpoval slavnostní šerpou
a předal j im drobné dárky jako památku na naši školu. Poté žáci obdrželi od svých třídních učitelů vysvědčení
a s úsměvem odcházeli na zasloužené prázdniny…
Z celkového počtu 152 žáků, kteří navštěvovali v tomto školním roce naši základní školu, získalo v druhém
pololetí 98 vyznamenání. 83 žáků na prvním stupni, 15 žáků na stupni druhém. Samé jedničky si na vysvědčení
odneslo 51 žáků.
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DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Jaro v mateřské škole bylo krásné. Děti si užily mnoha hezkých činností i akcí. Níže nabízíme ohlédnutí
za jarními i letními aktivitami:

•
•

•

•
•
•

•

•

Ke Dni Země 22. dubna 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, které milují podobné akce, kdy se vžívají do rolí j iných postav
a prožívají s nimi dobrodružství.
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, tentokráte u broučků. Cestou plnily různé úkoly.
Na výletě byly děti v Kramolíně, plavily se na lodi po přehradě.
Učitelé obou škol – mateřské i základní – připravil i ke Dni dětí Pohádkovou školu se spoustou zábavných
úkolů, činností a odměnou.
Děti s učitelkami připravily pro rodiče a prarodiče program na školní besídku, která se konala začátkem května
v jednotl ivých třídách MŠ.
17. června vpodvečer 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. 42 dětí mělo odvahu spát v mateřince
ve spacím pytli s ostatními dětmi, bez rodičů. Překonaly i strach vydat se na noční cestu odvahy. Tentokrát
putovaly „přírodou‟, pomáhaly broučkům a pak se zavrtaly do spacáčků a s baterkou a plyšákem spokojeně
usnuly.

17. června 2019 Táborák a noc ve školce

3. června 2019 Cesta za pokladem

28. května 2019 Výlet Dalešická přehrada
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Hezké léto za kolektiv zaměstnanců MŠ Rudíkov přeje Jaroslava Kafková

V červenci 2019 zajišťuje mateřská školka celodenní provoz. Celkově se k prázdninovému provozu
v různých týdnech měsíce přihlásilo 31 dětí. V srpnu bude provoz uzavřen.

K zápisu dětí do MŠ pro příští školní rok přišlo a bylo přijato 15 dětí, které mohly se svými rodiči navštěvovat
miniškolku, kde se seznámily s prostředím i učitelkami.

Nejvíce akcí čeká vždy na nejstarší děti, tedy naše předškoláky:

•

•

•
•

•
•

Děti ze třídy Sluníček navštívily Městskou knihovnu ve Velkém Meziříčí, kde pro ně byl připravený vzdělávací
program. Děti si užily i cestu vlakem včetně pohybu ve městě.
V rámci přípravy na zápis do 1. třídy mohli děti spolu s rodiči navštívit Zápis nanečisto v mateřské škole.
Ve všech patrech mateřské školy děti plnily úkoly z oblasti zrakového a sluchového vnímání, prostorového
uspořádání, třídily tvary, rozlišovaly barvy, skládaly z papíru, vyprávěly, přiřazovaly a podobně. Pro děti je tato
akce dobrou příležitostí zorientovat se v požadavcích na budoucího prvňáčka a odbourat ostych či strach
ze zápisu do školy. Za přípravu a realizaci takřka dvouhodinové průpravu patří díky všem vyučujícím mateřské
školy.
Hru na zobcovou flétnu děti zakončily minikoncertem pro rodiče.
Několik dětí pod vedením paní učitelky Řezníčkové zpívalo a recitovalo při Vítání občánků Rudíkova a Vlčatína
v místní orlovně.
Děti absolvovaly i Malou školkovou maturitu, po úspěšném splnění úkolů dostaly vysvědčení.
Ve čtvrtek 27. června se uskutečnilo ve školní jídelně slavnostní pasování předškoláků na školáky 1. třídy.
Program zajistilo Divadlo Sandry Riedlové z Brna a mělo výborný ohlas u rodičů i dětí.

8. června 2019 Vítání občánků

27. května 2019 Minikoncert flétniček

27. června 2019 Pasování na školáky
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Léto a s ním spojené dovolené jsou v plném proudu, dokonce i na fotbalovém
hřišti je v těchto dnech ti nezvyklý klid. Hráči a hráčky všech kategorií si vychutnávají
zasloužené volno po předchozí sezóně. Je to však pověstné ticho před bouří, protože
již brzy vypukne na hřišti ještě čilejší ruch než dřív.

Muži v jarní části sezóny, i přes kolísavé výkony, udrželi druhou příčku
v Okresním přeboru za favority soutěže z Fotbalové školy. Z reorganizačních důvodů
toto umístění neplánovaně vyústilo v možnost postupu do I.B třídy. Muži tuto možnost
využil i, a tak se po roce opět posunují o pomyslné fotbalové patro výše a budou čelit
opět silnějším soupeřům.

Starší a mladší žáci na jaře bojovali ve stříbrných skupinách svých soutěží se střídavými úspěchy.
V zápasech na hřištích soupeře se trápil i a body sbíral i poskrovnu. Na domácím hřišti si však alespoň částečně
spravil i náladu a mohli tak potěšit fanoušky, kteří je většinou před nedělním obědem přišl i podpořit.

Mladší přípravka se ve své první
sezóně statečně prala ve stříbrné skupině
a klukům a holkám se podařilo vybojovat
krásné druhé místo. Jako jediným se jim
podařilo porazit lídry soutěže ze Starče.

A co nás čeká na podzim? Jak bylo
zmíněno, družstvo mužů bude bojovat v I.B
třídě. V žákovských kategoriích nastaly díky
rostoucí základně velké změny a po delším
čase budou veškerá naše mládežnická
družstva hrát pod hlavičkou FK Rudíkov.
Veškeré tréninky a domácí zápasy budou

děti hrát na hřišti v Rudíkově, a to v kategoriích starších žáků, starší přípravky a mladší přípravky.
Díky tomuto však travnatá plocha hřiště dostane pořádně zabrat. Aby hřiště tuto zátěž přežilo bez újmy, je

třeba, aby se trávníku věnovala maximální péče. Nedávno byla plocha hřiště ošetřena hnojivem a zároveň bylo celé
hřiště propískováno díky pomoci 19 členů FK Rudíkov (viz fotografie níže). V současnosti v minimální zatěži trávník
regeneruje, aby byl stoprocentně připravený na velkou zátěž, která jej čeká.

Na podzim se máme opravdu na co těšit. Nabídka zápasů bude velmi pestrá a věříme, že nám zachováte
přízeň a podpoříte nás i v případě, že se někdy nebude dařit podle představ.

Krásné prázdniny dětem a příjemnou dovolenou všem ostatním přeje Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Florbal

Poslední soutěžní kola se mladším žákům opravdu povedla. Z osmi zápasů prohráli pouze jediný s týmem
SK Jihlava, a tak se mohli kluci těšit na slíbené zakončení sezóny. V letošním roce proběhlo na multifunkčním hřišti
ve Vlčatíně a hráčů i rodičů se sešlo opravdu hodně. Rodiče připravil i bohatý program se spoustou soutěží a her,
pochopitelně nechybělo ani občerstvení. Vzhledem k opravdu teplému počasí došlo i na osvěžení v rybníku.

Jedním z prvních otevřených turnajů byl j iž tradiční INNEBANDY CUP v Českých Budějovicích. Obsadil i jsme
kategorie elévů a přípravky. V obou kategoriích jsme měli jedny z nejmladších hráčů, a proto se nám nepodařilo
navázat na loňské úspěchy. Turnaj byl ovšem skvěle připraven a užil i si jej jak hráči, tak i rodiče v hledišti.

Další akce, na kterou naši hráči s oblibou jezdí, je NISAOPEN v Liberci. Na tento turnaj se vypravily týmy
elévů a mladších žáků. Elévové odehráli celkem sedm utkání, ale do play-off se jim bohužel nepodařilo postoupit.
Mladší žáci si vedli skvěle a po odehrání stejné porce zápasů do play-off postupovali z druhého místa. V osmifinále
bohužel vypadli po prohře s týmem ze Skutče. Nyní čeká všechny hráče zasloužený odpočinek, ale již brzy kolotoč
zápasů opět vypukne.

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

Nedávno jsem dětem četl jednu pohádku od Tomáše Josefa kardinála
Špidlíka, boskovického rodáka, zemřelého profesora Gregoriánské univerzity. Jak
jsem jej poznal, uměl jednoduchou formou a s humorem vyložit náročné
teologické otázky. Napsal spoustu teologických knih i několik knih pro děti, mezi
nimi pohádku o Princezně Animě.

Na jednom kopci stál hrad a v něm sídli l starý kníže se svou jedinou
dcerou, která se jmenovala Anima. Oba byli dobří a l idé z celého údolí je měli rádi.
Velmi se trápil i, když slyšeli, že princezna je těžce nemocná. Nechybělo těch, kteří
radil i a přinášeli léčivé rostl iny. Přicházeli lékaři z dalekých krajů, nic však
nepomáhalo.

Jednoho dne se na hradě zastavila i cizí stařenka. Velmi l itovala princeznu
a říká: „Její nemoc je zvláštní. Není v těle, ale v duši. K tomu, aby se uzdravila,
musí vidět nejkrásnější l idskou tvář, která je zde v zemi.‟ Knížeti to bylo všechno
velmi divné. Ale v nouzi se chytá smutný člověk všeho. Dal rozhlásit, aby se
na hrad dostavila nejhezčí děvčata a chlapci z celé země. Sotva se zpráva

Letní zamyšlení 2019

roznesla, na hrad přicházelo mnoho mladých, ale všechno to bylo nadarmo. Anima chřadla den ze dne víc a víc.
Až tu jednoho odpoledne se zastavila opět ta neznámá stařenka. Když byla u princezny, řekla: „Dobře, že jsem tu,
vždyť umírá.‟ V celém hradě se strhl náramný povyk a pláč. Stařenka však nedbala zmatku, sňala ze zdi zrcadlo
a přidržela je Animě před očima. A stal se div divoucí. Princezna uviděla nejkrásnější tvář na světě. Když se uviděla
v zrcadle, náhle se uzdravila. Byla totiž ona sama nejhezčí princeznou v zemi. Pláč se na hradě změnil ve velikou
radost.

Není pohádka jako pohádka. Tato pohádka je pravdivá. Princezna Anima je lidská duše, která je nejkrásnější
ze všeho, co je na zemi. Nemáme zapomínat, že každý z nás máme od Boha vlastní duši, která je nesmrtelná
a velmi krásná.

Naše duše je nepokojná, pokud hledáme krásu mimo sebe, jen ve věcech pomíjivých, a zapomínáme
na Boha, který je nejkrásnější ze všeho, co existuje.

P. Milan Těžký – farář

V neděli 30. června 2019 se v našem kostele propojily hned dvě významné slavnosti – poutní mše na svátek
sv. Petra a Pavla a primiční mše novokněze, rodáka z Vlčatína, P. Jaroslava Mrni. Níže přinášíme krátký medailonek
životních cest P. Jaroslava Mrni:

Poutní a primiční mše novokněze Jaroslava Mrni z Vlčatína

Pocházím z úplně normální moravské rodiny s katolickou tradicí. Narodil
jsem se v Třebíči a byl pokřtěný v Rudíkově, neboť jsme až do mých dvou a půl let
bydlel i na chatě ve Vlčatíně. Od té doby až do dnešních dnů jsem celý život prožil
ve Velkém Meziříčí. Po ukončení střední školy dopravy a služeb jsem krátce pracoval
na železnici jako staniční dozorce a výpravčí, čímž se mi splnil můj dětský sen.
Od útlého mládí jsem se také intenzivně zabýval historií, takže mé kroky mě záhy
dovedly až ke studiu archivnictví na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, které
jsem završil v roce 2012 rigorózní zkouškou, to již jako student Teologického
konviktu v Olomouci. V letech 2012–2018 jsem studoval zároveň magisterské
studium katolické teologie a doktorské studium církevních a obecných dějin
na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to vše během kněžské

formace v Arcibiskupském semináři Praha. Během formace v semináři mi byla přidělena „adoptivní‟ farnost ve Staré
Boleslavi, kde jsem poznával radosti i starosti věřících v pražské arcidiecézi, která je mi nyní domovem. Od ukončení
studia i formace až do kněžského svěcení jsem působil jako jáhen v Centru mládeže Nazaret a Římskokatolické
farnosti u sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích.
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26. května 2019 První svaté přijímání

23. června 2019 Slavnost Těla a Krve Páně30. června 2019 Poutní a primiční mše
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Ohlédnutí za akcemi

DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol

TJ Sokol pokračoval v roce 2019 ve své sportovní činnosti zdravotním cvičením žen pilates pod vedením Evy
Kružíkové a také kroužkem cvičení a her malých dětí s maminkami pod vedením Mirky Nezvalové z Oslavičky, který
byl určen pro děti předškolního věku. Převážně ho navštěvovaly děti dvouleté a tříleté, které měly příležitost rozvíjet
se hudebně-pohybovými aktivitami v souvislosti s dětskými tématy. V květnu děti s maminkami a vedoucí kroužku
navštívily herní centrum Damiján v Třebíči, kde byl připraven zajímavý program s písničkami a hrami, se zaměřením
na jemnou i hrubou motoriku nebo hraní s legem. Dětem se v centru moc líbilo.

Za TJ Sokol Bohuslava Zlevorová, starostka Sokola

Český svaz chovatelů

Ve dnech 28. a 29. září 2019 uspořádá Základní organizace drobného zvířectva v Budišově ve svém
chovatelském areálu Krajskou soutěžní výstavu Vysočiny. O prvenství bude soutěžit pět okresů ve třech
odbornostech. Vystaveno bude na 300 kusů králíků, asi 350 kusů holubů a drůbež.

K návštěvě zveme všechny příznivce chovatelství i zájemce o koupi vystavených zvířat.
Za ZO ČSCH Ing. Jaromír Dobrovolný

14. dubna 2019 Jarní výstava
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březen
60 let – paní Anděla Brychtová
60 let – paní Anežka Havlíčková

duben
70 let – paní Jaroslava Chromá
60 let – paní Zdeňka Žáková
60 let – paní Dana Tomancová

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

květen
Evelína Havlíčková
Ema Jašová

červen
Martin Jaša
Teodor Hlavačka

Významné jubileum oslavili Narození občánci

4. května 2019 Setkání rudíkovských seniorů

květen
70 let – paní Žofie Šajbidorová
60 let – paní Jana Kudrnová

červen
80 let – paní Libuše Kratochvílová
70 let – paní Květoslava Saláková
60 let – pan Zbyněk Kašpar

7. dubna 2019 Ochotnický divadelní sbor Budišov




