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Vážení spoluobčané,
vydání tohoto čísla Rudíkovského zpravodaje uzavírá první rok působení zvoleného zastupitelstva obce

pro období 2018–2022. Zastupitelstvo rozhoduje o významných a zásadních záležitostech týkajících se nás všech.
Jsem rád za názorovou pluralitu v současném složení a jsem přesvědčen, že i tak pracuje pro rozvoj naší obce
a lepší občanskou vybavenost. Chtěl bych za to zde vyjádřit poděkování nejen zastupitelům, ale také všem našim
zaměstnancům obce, kteří se starají o bezproblémový chod. S končícím rokem nám odchází do penze dlouholetý
zaměstnanec, pan Vladimír Večeřa. Jménem svým i jménem všech zastupitelů mu děkuji za vše, co pro obec
vykonal, a přeji mnoho zdraví i zasloužený odpočinek.

V průběhu uplynulého roku jsme započali dlouho připravovanou větší stavbu v místě obecního dvora,
dokončil i nové úseky chodníků, rozsvítil i jsme cestu na nádraží, mnoho práce bylo odvedeno v základní škole
při rekonstrukci sociálních zařízení před jídelnou, do konce roku nás čekají stavební úpravy schodiště v sokolovně
v souvislosti s přístupností k novým sociálním zařízením, která poté plánujeme realizovat. Podařilo se nám získat
nový dopravní automobil pro hasičský sbor.

V naší obci se již dlouhodobě snažíme řešit i „projekty budoucnosti‟, k nimž je třeba vyvinout mnohá
plánování a jednání, která danou věc posouvají pomalu kupředu. Intenzivně se jedná o možnostech bezpečného
podchodu u hřbitova, který bychom rádi do roku 2022 realizovali. Ve spolupráci se základní školou, mateřskou
školkou a spolkem Pomoc škole jsme aktivně oslovil i rodiče, abychom jejich vyjádřený apel směrem k nám
zastupitelům mohli prezentovat na vyšších místech, a v našem jednání by nás tak tento dokument podpořil . Jsem
velice překvapený nad přístupem některých občanů, kteří tento apel z nějakého důvodu nepodpořil i .
Je pochopitelné, že každý může mít svůj názor na danou věc, jedná se zde ale o bezpečnost přecházení zejména
s ohledem na naše děti a další generace. I přesto se nám dostalo velké podpory, kterou považuji za silný mandát
k dalšímu jednání s Krajem Vysočina, který se k celé záležitosti prozatím staví negativně. Pevně věřím,
že se nakonec kompromis najde a nebudeme přebíhat k lokalitě Herádka mezi automobily jedoucími
110kilometrovou rychlostí, jak se obvykle na úsecích s povolenou „devadesátkou‟ jezdí. (Nyní je v tomto úseku
nejvyšší povolenou rychlostí 70 km/h, to se ale s plánovaným zkapacitněním této komunikace změní na oněch
90 km/h.)

Blíží se nám advent, Vánoce a konec roku. Zvu Vás tímto srdečně na zahájení adventu a rozsvícení
stromečku tradičně před základní školu. Letos adventní tvoření obohatíme i o prodej dekorací a dalších artiklů.
Do nadcházejícího roku Vám všem přeji hlavně mnoho zdraví, spokojenosti v rodině, spokojenost v zaměstnání
a celkově pohodový rok 2020.

Váš starosta Zdeněk Souček

Obec Rudíkov ve spolupráci se základní školou srdečně zvou na adventní tvoření a prodej vánočních
dekorací a potřeb dne 1. prosince 2019 od 14 do 16 hodin. Požehnání adventního věnce a rozsvícení
vánočního stromu se poté uskuteční v 17 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.
TJ Sokol zve na předsilvestrovský výšlap do přírody, který se uskuteční dne 30. prosince 2019 v 11 hodin
od základní školy.
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PROJEKTY

Rekonstrukci sociálního zařízení před jídelnou v ZŠ jsme zvládli zrealizovat díky řemeslníkům a za pomoci
pana školníka a brigádníků, kteří přes léto v obci pomáhali. Ti provedli kompletní l ikvidaci starých instalací.
Řemeslníci pak provedli odborné instalace. Osvětlení jsme tradičně zvládli s panem Karlem Smetanou. Projekt byl
do žádosti o dotaci, kde jsme mohli nárokovat maximálně 120.000,- Kč, vyčíslen ve výši 309.760,- Kč.

Celkové náklady se podařilo završit na 336.845,- Kč. Školka se školou tak využívá nové pěkné zázemí
a nás těší, že se vše podařilo zvládnout v takto příznivém rozpočtu.

REKONSTRUOVANÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘED JÍDELNOU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

UPŘESNĚNÍ PROJEVU TISKOVÉ MLUVČÍ KRAJE VYSOČINA K (NE)OPRAVĚ KOMUNIKACE II/360

Musím zareagovat na nepřesnosti v článku publikovaném 16. října 2019 v Horáckých novinách, který
se týkal tématu opravy, respektive „neopravy‟ úseku II/360 mezi rybníkem Velký Bor a křižovatkou k obci Nárameč.
Všichni se podivujeme nad přístupem správce komunikace, který nejhorší úsek, laicky nazývaný „houpáky‟, nechal
v žalostném stavu. Tisková mluvčí Kraje Vysočina se v článku nepochopitelně a zcela nelogicky zmiňuje, že pan
starosta z Rudíkova požadoval, aby mu kraj vybudoval podchody. Nechápu, jakou má souvislost zamýšlený podchod
u rudíkovského hřbitova, který připadá v úvahu v roce 2022, s naprosto odbytou a nekompetentně provedenou
opravou „houpáků‟, navíc vzdálených od zamýšleného podchodu asi dva kilometry. Paní mluvčí Svatošová, zřejmě
z důvodu nedostatečné informovanosti, spojila věci, které spolu absolutně nesouvisejí jak časově, tak logicky.

Článek pak vyznívá, jako by za nerealizovanou opravou úseku od „houpáků‟ po křižovatku k obci Nárameč
stál záměr obce Rudíkov pro rok 2022. Provedená (ne)oprava nejhoršího úseku II/360 je pouze vizitkou Kraje
Vysočina a nelze takové diletantství spojovat s žádným záměrem jakékoliv obce, která chce zajistit lepší bezpečnost
pro své obyvatele.
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Některé dotační tituly z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jsou vypisovány výhodněji z hlediska
procentuální spoluúčasti pro spolky zabývající se sportovní činností než pro obce jako takové. Tento dotační titul,
a tedy případě přidělená dotace, by vyhovovala záměru výstavby sportovního zázemí a ubytovacích zařízení
u travnatého hřiště, které by sloužily sportu a tělovýchově (sauna a posilovna) a zároveň by byly doprovodným
zařízením a příslušenstvím (sportovní šatny a ubytovna). Ubytovna by mohla vhodně doplnit ekonomický provoz
takové budovy, například pro soustředění mládeže či dorostu z různých sportovních klubů. Máme zde co nabídnout.
Přírodu, sportovní zázemí a další. Nejvíce napoví 3D model studie proveditelnosti. Žadatelem tedy bude v tomto
případě spolek FK Rudíkov. Obec by byla v případě realizace partnerem a zárukou financování projektu.

Na tom se shodlo zastupitelstvo obce na 6. zasedání a svým usnesením odsouhlasilo spolufinancování
v případě přidělení dotace. Investiční záměr žádosti obsahuje předběžné finanční ukazatele, které značí celkové
náklady ve výši 23.861.200,- Kč. Je třeba uvést, že uznatelné náklady pro účely dotace jsou
11.805.667,- Kč, ze kterých se teprve počítá výše dotace 70 %. Mohli bychom tedy teoreticky dosáhnout
na dotaci ve výši 8.260.000,- Kč. Do uznatelných nákladů nelze započítat druhé patro stavby s vybavením, které
logicky s přímým výkonem sportu nesouvisí, avšak vhodně by doplňovalo provoz sportovního zázemí a nabídku
služeb pro širší veřejnost a mládež v podobě relaxačního centra s posilovnou a saunou. Příklady dobré praxe
takového provozu můžeme najít v nedalekých Heralticích.

Prozatím je vše pouze v teoretické rovině, čekáme na výsledek podané žádosti o dotaci a reálné kroky
budeme se zastupitel i hodnotit až posléze.

SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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ŽÁDOST O DOTACI NA OPRAVU A ODBAHNĚNÍ PANÁČKOVA RYBNÍKU

Do letošní podzimní výzvy Ministerstva zemědělství jsme podali žádost a projekt na opravu a odbahnění
Panáčkova rybníku, který je už řadu let ve špatném stavu. Náš projekt obsahuje tři stavební objekty v následujících
žádaných rozpočtech: So-01-odbahnění dle rozpočtu 739.669,- Kč, So-02-úprava hráze dle rozpočtu
2.069.279,- Kč, So-03-sdružený objekt dle rozpočtu 478.542,- Kč (více viz níže). Žádáme o maximální možnou
výši dotace, která činí maximálně 2.000.000,- Kč. Pakliže bude náš projekt dotačně podpořen, provedeme
následující činnosti:

So-01-odbahnění: použity budou běžné mechanizační prostředky (rypadla, dozery a terénní nákladní
vozidla). Spádování dna nádrže bude provedeno dle původního stavu.

So-02-úprava hráze: z návodního líce hráze se odstraní náletové dřeviny a na vzdušném líci dojde
k omlazení vzrostlých stromů. Koruna hráze bude urovnána v nejnižších místech na kótu 506,40 m n. m. dosypáním
vhodnou vytěženou zeminou a bude také rozšířena na minimální šířku 3,0 m. Přebytečná zemina se použije
na úpravu okolí nádrže. Vybuduje se nová opěrná zeď hráze.

So-03-sdružený objekt: stávající výpustné zařízení je ve špatném stavu, proto k vypouštění nádrže
a k převedení velkých vod je navržen sdružený funkční objekt, který tvoří tzv. betonový požerák, nátokový objekt
a výústní objekt.

Do konce roku 2019 bychom měli mít informaci, zda náš projekt bude dotačně podpořen.
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Na 6. zasedání zastupitelstva obce byl schválen nákup rozmetadla posypu. Cílem je zajistit lepší zimní
údržbu místních komunikací v celé obci. Obec každoročně objednávala u Krajské správy komunikací Vysočiny zimní
údržbu komunikace u základní školy a dále komunikace ke hřbitovu. Bohužel spolehlivost dodávky této placené
služby je pro nás dlouhodobě neakceptovatelná a neefektivní. Krajská správa bude nadále udržovat komunikaci
vedoucí obcí, která není v našem majetku a správě.

LEPŠÍ A KOMPLEXNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V OBCI

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO HASIČSKÝ SBOR

Podávání opakovaných žádostí o dotaci pro pořízení nového dopravního automobilu se začalo ubírat
k pozitivnějšímu konci dne 10. prosince 2018, kdy jsme absolvovali školení Generáního ředitelství hasičského
záchranného sboru pro žadatele, kteří pro rok 2019 dotaci získali. Uplynul tedy téměř rok, prošli jsme zákonem
stanovenými pravidly, provedli výběrové řízení a nový dopravní automobil v provedení Ford Transit pro devět osob
je od 1. října 2019 pro účely hasičského sboru k dispozici. Cena vysoutěženého vozidla byla 1.061.000,- Kč,
z čehož 450.000,- Kč pokryla dotace z Ministerstva vnitra, 300.000,- Kč hradí Kraj Vysočina a 311.000,- Kč
připadlo k úhradě obci Rudíkov, která tímto završila absolutní obměnu techniky pro potřeby plnění povinností,
zejména zajištění ochrany majetku a osob.

Dne 22. l istopadu jsme
převzali rozmetadlo posypu finské
značky Hilltip o objemu 600 litrů
určené k tříbodovému závěsu
za traktor. Stroj dodala firma P&L
Velké Meziříčí v ceně 230.000,- Kč
bez DPH . Toto rozmetadlo je
vybaveno vibrátorem, který pomáhá,
když je posyp vlhký. Rozmetadlo je
ovládané elektronicky přímo z kabiny
řidiče. Je vybaveno i GPS a displejem,
kde si obsluha navolí množství posypu
a jeho rozptyl, což se zároveň
automaticky přizpůsobuje pojezdové
rychlosti díky GPS čidlu. Komunální
techniky nám postupně přibývá,
k jejímu parkování a údržbě bude
sloužit nově vznikající zázemí
na obecním dvoře.
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Všichni bohužel vnímáme problém sucha a nedostatku vody. Primární zalévání obecního travnatého hřiště,
které spravují členové FK Rudíkov, probíhá na základě povolení nakládání s povrchovými vodami z rybníku Herádka.
V letních měsících vodní hladina klesá příl iš, čemuž chceme zabránit. Bylo tedy nutné přikročit k vybudování
sekundárního zdroje vody. Proto se zastupitelstvo shodlo a rozhodlo vybudovat vrt, ze kterého byla předpokládána
vydatnost minimálně 20 m3/den. Vrt se vyhloubil do 80 metrů a je navíc ve výhodné blízkosti jímací nádrže. Čerpací
zkouška prokázala vydatnost přes 36 m3 za den. Z výsledku tedy očekáváme daleko menší klesání hladiny
v Herádce. Cena vrtu činila (s veškerým příslušenstvím) 176.667,- Kč. Brigádně a bezplatně s organizací tohoto
záměru pomohli někteří členové FK Rudíkov.

Bohužel se po letech provozu objevila netěsnost jímky a dochází k úniku vody. Jímka bude potřebovat
komplexní opravu izolace uvnitř nádrže (bývalého septiku školy). Čeká nás tedy investice do opravy tohoto defektu.

VRT NA ZÁVLAHU HŘIŠTĚ

VÝKUP CESTY NA NÁDRAŽÍ A NOVÉ OSVĚTLENÍ

Všichni majitelé pozemků vyšli obci vstříc a odprodali obci části,
po nichž cesta pro pěší k nádraží vede. Za jejich vstřícnost jim patří,
kromě finančního vyrovnání, také poděkování. Podílejí se tak svým
přístupem na nápravě dlouhodobě neřešených nepřesností. Bez
majetkového narovnání skutečného stavu nelze na takovou komunikaci
žádat v budoucnu jakoukoli dotaci týkající se především případných
oprav.

Vlastními silami a za pomoci pana Karla Smetany se podařilo
od 4. září 2019 cestu osvítit. Další návaznost osvětlení směrem do obce
by se nabízela spolu s myšlenkou vybudovat chodník nad strouhou
za jabloněmi, zde by ale muselo předcházet vykoupení nezbytné šířky
pro chodník od současných majitelů pozemků. Věříme, že i toto budeme
v budoucnu schopni řešit.

Cestu plánujeme do konce jara 2020 zpevnit podložím a tzv.
broušenou balenou, pro tento záměr máme již nakoupený materiál.
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SLOVO HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ VYSOČINY
Nechce se tomu věřit, ale je to dlouhých jedenáct let, kdy se na úrovni krajské samosprávy začalo

diskutovat a rozhodovat o zavedení integrované veřejné dopravy, tedy o novém nastavení organizace dopravy
autobusové i železniční, které nabídne lepší dopravní obsluhu, ale především efektivnější návaznost spojů
zajišťovaných různými dopravci. Vysoký počet měst a obcí, absence jednoho zásadního centra s přirozenou
spádovostí a také specifické dopravní potřeby obyvatel Vysočiny nám nedovolily převzít modely integrace ověřené
v sousedních krajích. Jejich tzv. IDS by z uvedených důvodů nemohl u nás v regionu fungovat. Hledali jsme proto
vlastní řešení organizace veřejné dopravy. Uvědomujeme si, že každá změna, byť v dobrém provedena, vyvolává
obavy – obavy z neznámého, jiného, nezažitého. Ale věřte, že 15. prosince 2019, kdy dojde k pravidelné změně
jízdních řádů, nenastane konec světa. Jsme připraveni na kritiku nejhlasitějších odpůrců, ale je spravedlivé nový
koncept pečlivě připravený týmem odborníků nechat ustálit a zažít. Pěkně postupně, neboť Veřejná doprava
Vysočiny bude zaváděna etapově.

Souhlasím, že zavedení integrované Veřejné dopravy Vysočiny bude něco stát. Ale plníme slib z minulosti,
kdy to byli právě cestující podpořeni politickými reprezentacemi, kteří po této změně volal i, odvolávali se na praxi
sousedních krajů a na úspory, především ty časové, které IDS přináší. Dali jsme se na vojnu, tak musíme bojovat.
I proto děkuji všem cestujícím za důvěru, za pochopení a trpělivost.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Další z významných etap projektu Veřejné dopravy Vysočiny, tedy vysočinského modelu integrované
dopravy, bude podle plánu spuštěna 15. prosince 2019. K tomuto datu dochází celorepublikově ke změnám jízdních
řádů na dráze i v l inkové autobusové dopravě. Pokud jde o železniční dopravu, doporučujeme cestujícím
prostudovat si nové jízdní řády, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.szdc.cz a současně budou
v systému IDOS na stránkách www. idos.cz k dispozici se čtrnáctidenním předstihem. K jednotl ivým návrhům bylo
přistupováno tak, aby železniční doprava tam, kde to má smysl, tvořila takzvanou páteřní dopravu. V mnoha
časových polohách na dráze přibydou nové spoje. V relacích, kde dráha není schopna nabídnout obyvatelům
požadovaný efekt, došlo k redukci. Daná oblast je primárně obsluhována linkovou/autobusovou dopravou. Všechny
vlaky od poloviny prosince budou jezdit v maximálně dvouhodinovém obousměrném cyklu, kraj kývl na posílení
všech spojů, které dráha měla k dispozici. V odbavování cestujících na dráze se nic zásadního nestane, tam, kde
budou z ekonomických důvodů ukončeny prodeje jízdenek v dosavadních prodejnách, bude možné bez přirážky
zakoupit jízdenku přímo ve vlaku, cestující mohou jízdenky kupovat i prostřednictvím e-shopů. Příjemná změna
přijde až 1. března 2020, kdy je předpokládáno, že začne na dráze i v autobusech na základě objednávky kraje
platit jednotná jízdenka Veřejné dopravy Vysočiny. K danému datu dojde ke sjednocení cen jízdného bez rozdílu, se
kterým dopravcem zrovna cestu realizujete. POZOR: Až do 1. března 2020 je k dispozici cestujícím pouze stávající
tarif (ceník) dopravce. Až na několik výjimek, které byly vyvolány nutností zajistit návaznost na dopravce sousedních
krajů, a úpravy zohledňující návaznost na drážní dopravu, bude autobusová doprava zachována
v už předpřipraveném modelu. Kraj Vysočina aktuálně objednává u autobusových dopravců přibl ižně 20 mil ionů
kilometrů dopravní obslužnosti, jen pro zajímavost, o pět let dříve si region vystačil s 15,5 mil iony kilometrů. Nárůst
autobusové dopravy je tedy v regionu několikanásobně vyšší.

Jízdní řády autobusové dopravy se citl ivě měnily celé poslední dva roky. Postupně byly upravovány řády tak,
aby vyhovovaly politice Veřejné dopravy Vysočiny – tedy maximálně navazovaly, zbytečně se nedublovaly,
obsloužily co největší území a nabídly cestujícím na páteřních linkách pravidelný interval po celý den.

Současný model Veřejné dopravy Vysočiny zároveň převzal do objednávky kraje nemalé množství kilometrů
od dopravců v minulosti provozovaných na takzvané komerční bázi, kterým hrozilo jejich následné rušení, a také
velkou část objednávky obcí, jež do současné doby hradily část autobusových spojů. Starostové obcí jsou
o změnách průběžně informováni, kam informace ještě nedoputovaly, a to především z důvodu dopracování, dorazí
v následujících týdnech. Abychom se chovali spravedlivě, je třeba poznamenat, že starostové i občané některé
změny v jízdních řádech ani nepostřehnou, protože většinou spoje přibývají. Faktem je, že je rovněž několik málo
oblastí, kde ke snížení frekvence veřejné dopravy dojde, vždy však jde o oblast s naddimenzovanou obsluhou
vzhledem k velikosti sídel, které pokrývá bez většího zájmu občanů o tento spoj.

Děkujeme všem za trpělivost a přejeme klidné cestování s Veřejnou dopravou Vysočiny.
Jitka Svatošová a Pavel Bartoš, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Veřejná doprava Vysočiny
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DĚNÍ V OBCI - Základní škola

Žáci a zaměstnanci naší školy v pondělí 2. září 2019 společně zahájil i nový školní rok 2019/2020. V letošním
roce navštěvuje naši školu 163 žáků v devíti třídách. Stejně jako v letech předešlých se snažíme žákům výuku
zpestřit spoustou školních i mimoškolních aktivit.

Začali jsme hned 11. září, kdy k nám zavítal pan Miroslav Hořák se svými opeřenými svěřenci
ze záchranné stanice Ikaros od Pelhřimova. Žáci mohli obdivovat několik druhů dravců, některé si vzít dokonce
na ruku, a vyslechnout si zajímavosti ze života a odchovu těchto ptáků. Setkání to bylo opravdu zajímavé a již nyní
se těšíme na 6. května 2020, kdy do naší školy zavítá společnost Seiferos, taktéž s ukázkou dravců, ale v daleko
větším rozsahu.

Hned den poté, ve čtvrtek 12. září se v netradičním spojení žáků 1. a 9. ročníku odehrála exkurze
do Lednicko-valtického areálu a Národního zemědělského muzea ve Valticích, kde si všichni zúčastnění
prohlédli expozici s interaktivními prvky, zaměřenou na biotopy les, pole, louka, sad a život v půdě. Tato exkurze
proběhla jako součást projektu Pokusného ověřování paměťových institucí, kterého se naše škola účastní již
třetím rokem. Dalším výjezdem v rámci tohoto projektu byla třídenní exkurze žáků 7. a 8. ročníku v Třeboni
a Zlaté Koruně, při níž stihl i navštívit třeboňský zámek, hrobku Schwarzenbergů, svézt se parníkem po rybníku
Svět, pokochat se výhledem na náš největší rybník Rožmberk, ve středověkém klášteře Zlatá Koruna se vžít do role
mnichů a při zpáteční cestě v Českém Krumlově projít grafitovým dolem a navštívit tamější krásný zámek. Páťáci
a šesťáci při své dvoudenní expedici vyrazil i na Lipno, kde zdolal i Stezku korunami stromů, navštívil i Lesní
království a nespočet atrakcí, které toto turistické centrum nabízí. Cestou stihl i stejně jako jejich starší spolužáci
navštívit klášter ve Zlaté Koruně. Druhý den navštívil i Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, obec
Holašovice a Třeboň. Naši nejmladší – prvňáci a druháci – vyrazil i se svými třídními učitelkami do Technického
muzea v Brně, kde zhlédli výstavu o počátcích sportování v Brně, seznámil i se s historií i současností cyklistiky,
veslování a šermu, v uličce řemesel se přenesli o sto let zpátky a prohlédli si dílny řemeslníků a koloniál s pražírnou
kávy, v módním salónu si vyzkoušeli klobouky a v dobové hospodě si poslechli orchestrion, a některé děti
si dokonce s chutí zatančily.
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V tomto pololetí nás čekají v rámci projektu Pokusného ověřování paměťových institucí ještě dva výjezdy,
a to třetího a čtvrtého ročníku do Technického muzea v Brně, a výběru žáků třetího až devátého ročníku
do předvánoční Prahy, ve které navštíví Náprstkovo muzeum, Národní pedagogické muzeum a knihovnu
J. A. Komenského a v mimořádné prohlídce i celý Pražský hrad.

14. září jsme společně s rudíkovskou veřejností slavnostně ukončil i turistickým výletem do Národního
parku Podyjí náš celoroční projekt Hravě – zdravě. Putování krajem romantických vyhlídek, hlubokého údolí řeky
Dyje s mnoha zaniklými mlýny, a také krajem vřesovišť, vinic a nádherných výhledů si užívali děti i dospělí –
od nejmladšího čtyřletého člena výpravy po nejstaršího bezmála sedmdesátiletého poutníka.

K naší škole již neodmyslitelně patří dětský klub a příměstské tábory, které realizujeme díky dotaci
Operačního programu Zaměstnanost a Evropské unii. Po úspěšných osmi turnusech letních příměstských táborů,
které celkem navštívilo 142 dětí, nám o podzimních prázdninách proběhl další příměstský tábor zaměřený zejména
na podzimní tvoření a vyrábění z přírodnin nasbíraných kolem školy a samozřejmě na tradiční sportovní aktivity
a soutěže nejen v tělocvičně, ale i venku.
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Dětský klub, mezi jehož hlavní aktivity patří zejména sport, vědomostní a znalostní hry a výtvarná
a keramická tvorba taktéž nezahálí, a jeho vedoucí všem přihlášeným dětem dopřává těchto aktivit plnými doušky.
Klub navázal báječnou spolupráci s oběma odděleními naší školní družiny, a dokonce i s turistickým kroužkem.

O letních prázdninách jsme ukončil i dvouletý projekt Učíme se nově a moderně (tzv. šablony), v jehož
rámci byli učitelé proškoleni v metodě CLIL, čtenářské a matematické gramotnosti a inkluzi, žáci se mohli
dlouhodoběji účastnit čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her, bylo jim nabídnuto doučování
a příprava na vyučování, pro rodiče byla připravena odborně zaměřená tematická setkávání za účasti externích
odborníků na témata související s modernizací celého vzdělávacího systému.

Od 1. září 2019 volně navazujeme projektem Učíme se
nově a moderně II., který bude ukončen 31. srpna 2021.
Opět v něm budeme realizovat vzdělávání pedagogických
pracovníků, tentokrát v polytechnice, cizích jazycích a projektové
výuce. Dále zapojíme odborníky z praxe do výuky, využijeme
ICT ve vzdělávání, opět zrealizujeme oblíbené čtenářské kluby
a kluby zábavné logiky a deskových her, nově i klub komunikace
v cizím jazyce. Zůstane i doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem a přidáme projektové dny ve škole i mimo školu.
První projektový den ve škole se konal 31. října, kdy proběhla
pro žáky pátého až devátého ročníku hudební dílna, ve které jim
lektor předvedl etnické i j iné hudební nástroje, které především
sám vyrobil ze zbytkového materiálu, a ukázal j im způsob hry
na ně. Ve druhé části dílny si vybraní chlapci zkusil i sami vyrobit
jednoduchý hudební nástroj, tzv. brkačku, kterou posléze
rozezvučeli celou školu. Závěr dílny patřil našim oblíbeným
bubnům.

Nově bude do projektu Učíme se nově a moderně II.
zapojena i školní družina, která bude realizovat zejména
projektové dny v družině i mimo ni.



11

Opět po roce jsme pro veřejnost připravil i keramické kurzy. Rozběhly se v říjnu a potrvají až do dubna
2020. Do kurzů je v současné době přihlášeno asi patnáct dospělých a pět dětí. Rádi uvítáme i další zájemce, kteří
hledají možnost vyrobit si vlastní dekoraci, zatočit si na hrnčířském kruhu nebo jen tak porelaxovat.

Tradiční adventní tvoření proběhne v naší škole v první adventní neděli 1. prosince od 14 do 16
hodin. Přijměte pozvání do příjemné atmosféry doplněné vánočními písněmi a doprovázené vůní jehličí
a přicházejících Vánoc. Prosíme všechny zájemce o výrobu vánočních dekorací, aby si nenosil i své vlastní korpusy
na věnce a různé přízdoby, vše budeme mít ve škole k dispozici.

S velkým předstihem zveřejňujeme termín 28. školního plesu . Uskuteční se tentokrát v pátek 28. února
2020, opět ho uspořádá naše škola společně se spolkem Pomoc škole v rudíkovské sokolovně a hostinci U Kostela.
Nebude chybět předtančení žáků, bohatá tombola, výborné občerstvení a hudba skupiny Credit a DJ Martyho. Bližší
informace uveřejníme s dostatečným předstihem na našem webu.

Do Vánoc nás ještě čeká spousta společných akcí, o kterých vás budeme informovat na našem webu,
případně rodiče ve stále více oblíbenějším elektronickém systému školy Edookit. Zejména to bude Čertovský den
5. prosince, kdy do školy zavítá svatý Mikuláš se svou čertovskou družinou a anděly a v průběhu dopoledne
navštíví všechny třídy v naší škole a nevynechá samozřejmě ani děti ve školce. Dále tradiční společné zpívání
koled a vánočních písniček v našem vestibulu 20. prosince v 11 hodin. No a pak zasloužené vánoční
prázdniny, které budou letos opravdu dlouhé, do lavic se nám žáci vrátí až v pondělí 6. ledna.

Dovolte mi závěrem našeho školního příspěvku popřát všem s předstihem krásné, klidné a pohodové
vánoční svátky a šťastný a veselý rok 2020 plný zdraví, lásky, osobních úspěchů a radostných dní.

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

•

•
•

•

•

Mateřskou školu navštěvuje v aktuálním školním roce 62 dětí z Rudíkova a okolních obcí. Z celkového počtu
je 26 dětí v povinném režimu a půjde v dubnu 2020 k zápisu do 1. třídy ZŠ. V letošním roce navštěvuje MŠ
v Rudíkově i 13 dvouletých dětí. Ve třídě s dvouletými dětmi pomáhá chůva.
MŠ Rudíkov má provoz od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin, a to ve třech třídách.
Mateřská škola v tomto školním roce pracuje podle školního vzdělávacího programu Duhový svět dětí, stále
pracuje stylem Začít spolu a vede děti k velké samostatnosti a dobré komunikaci.
Na tento školní rok jsme měli v plánu zaměřit výuku na vztah dětí k přírodě, na její poznávání a experimentování.
Od realizace projektu Přírodní zahrada MŠ Rudíkov jsme nakonec odstoupil i z důvodu problému s dodavateli –
projekt pro ně nebyl ziskový. Ministerstvo životního prostředí dotační titul přírodních zahrad vyhlásilo i na rok
2020, předpokládá podpořit 500 škol. Přidělení dotací má nyní přísnější podmínky, ale projekt zjednodušíme
a o dotace znovu požádáme.
Děkujeme panu Ošmerovi a panu Číhalovi, kteří již vloni vyrobili dětem za okno třídy krmítka. Děti
mohly celou zimu pozorovat ptactvo. Veliké poděkování posíláme i panu Josefu Pěnčovi, který dětem
upletl z proutí velké iglú. Děti už jej prozkoumaly a moc se těší, až si zde budou hrát.

V září jsme uskutečnil i ve všech třídách mateřské školy projektový den s názvem Tajemství lesa. V jarních
měsících budou tématem projektového dne Příšerky z říše přírody.
Pro děti je opět připraven po celý školní rok bohatý program jak každodenních činností, tak i nadstandardních
aktivit:

- děti j iž měly program o ochraně a bezpečí s příslušníky Policie ČR,
- Státní veterinární stanice Jihlava navštívila děti s programem „Máme rádi zvířata‟,
- Planetárium Brno promítalo dětem 3D filmy o přírodě a planetách pod nafukovací kopulí.

•

•
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•

•

•

•

•

Za dětmi přijede každý měsíc loutkové divadlo s pohádkou. Na divadlo mohou přijít rodiče s minimálně
dvouletým dítětem do jídelny ZŠ. Vstupné stojí 60,- Kč, platí se pouze za dítě. Program divadel najdete
na www.msrudikov.cz.
Děti navštívily hudební pořad „Zpívat nás baví‟ se skupinou MARBO v Třebíči v Pasáži, 29. l istopadu 2019
pojedou na „Pekelnou pohádku‟ divadla Mrak.
MŠ nabízí předškolním dětem od října do května odpolední zájmové aktivity: logopedická prevence a náprava
výslovnosti hlásek, grafomotorika, flétny a tanečky.
Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem ve Velkém Meziříčí v oblasti logopedie, pod jeho vedením
realizujeme v MŠ prevenci a individuální nápravu vadné výslovnosti hlásek u dětí. S dětmi v tomto směru pracují
vyučující Erika Hanáková a Ivana Řezníčková.
Dětský karneval v roce 2020 se uskuteční v pátek 21. února odpoledne v tělocvičně ZŠ. Moderovat bude
Milan Řezníček. Bližší informace budou od ledna na webových stránkách.

Hezky zbytek podzimu všem občanům Rudíkova přeje Jaroslava Kafková a kolektiv zaměstnanců MŠ Rudíkov
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Od posledního vydání zdravodaje se v rudíkovském fotbale událo mnohé.

Ani v prázdninovém čase jsme nezahálel i a zaměřil i se na drobné úpravy areálu. Zrenovovali a natřeli
jsme veškerá příslušenství (lavičky pro diváky, zábradlí, tréninkové branky), abychom opět zvýšil i hráčský
i divácký komfort. Zároveň se všechna družstva připravovala na další sezónu i po sportovní stránce.

Děti z fotbalové školičky zatím žádnou soutěž nehrají, a tak se pouze v pátek scházely na trénink,
aby si osvojovaly základní fotbalové návyky. Nicméně se nám podařilo domluvit dvě přátelská utkání proti Okříškám
a Trnavě, čímž měla většina těchto dětí první možnost poměřit se s dětmi z jiných vesnic. Zároveň se nám daří
propojovat mladší přípravku a školičku a některé děti věkově náležející do školičky již pravidelně hrají i za mladší

přípravku a srdnatě se perou se
staršími protihráči.

Většina dětí z mladší
přípravky hraje stejnou soutěž
už druhým rokem a zkušenosti
nasbírané v loňském ročníku na nich
jsou znát od prvního utkání. Je radostí
se dívat, jak se snaží s každým
soupeřem v dobrém slova smyslu
poprat. Jedinou porážku okusily
až v předposledním zápase s HFK
Třebíč. Prohra v tomto zápase je zdravě
motivovala a hned v následujícím
zápase se jim tým HFM podařilo porazit.
I přes toto lehké zaškobrtnutí podzim
děti zakončily na prvním místě.

Starší přípravka zvládla podzimní část své soutěže ve velkém stylu, když všechna svá utkání dokázala
vyhrát. Nutno dodat, že velikou zásluhu na tom mají hráči, kteří v loňské sezóně pravidelně hrávali za mladší žáky,
a byli tedy zoceleni ze zápasů ze staršími dětmi. Díky těmto zkušenostem jsme současně mohli nasazovat do zápasů
i hráče z mladší přípravky, aby nabrali zkušenosti, které se jim jistě zúročí příští rok, až budou věkově náležet
do této kategorie.
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Družstvo starších žáků mělo situaci naopak mnohem těžší. Většina hráčů přešla do této kategorie teprve
letos a současně značná část kádru je tvořena i hráči věkově náležícími do mladších žáků. I přesto se kluci prali
statečně a silné soupeře dokázali potrápit a některé i zaskočit a porazit, např. Jaroměřice nad Rokytnou
či Hrotovice.
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Mladý tým mužů se po dlouholeté odmlce vrátil zpět do I.B třídy. Úvod sezóny byl optimistický. V úvodních
čtyřech domácích zápasech muži neprohráli a vybojovali 10 důležitých bodů. Zároveň i v prvních dvou venkovních
zápasech byl náš tým přinejmenším vyrovnaným soupeřem, ale bohužel žádný bod z těchto utkání pořadí nevylepšil .
V druhé části podzimu se mužům přestalo dařit a ve zbylých utkáních byli poraženi. Svůj částečný podíl na tom jistě
nese i série zranění a mladická nezkušenost s těžkými zápasy. Je teď na klucích, aby přes zimu pořádně zamakali,
poučil i se z těchto proher a v jarní části dokázali, že si účast v této soutěži zaslouží!

Ač se dle počasí zdá, že fotbalisté mají teď zasloužené volno až do jara, opak je pravdou. Díky vstřícnosti ZŠ
Rudíkov, která nám rozšířila čas na využívání tělocvičny, budeme mít možnost plnohodnotně trénovat se všemi hráči
napříč soutěžními kategoriemi. Jediné děti z fotbalové školičky se nám nepodařilo do harmonogramu vměstnat, ale
určitě najdeme způsob, abychom i je zapojil i v zimě, aby neměly nucenou půlroční přestávku. Zároveň nás ve všech
mládežnických kategoriích čeká tzv. Zimní l iga a zřejmě i nějaké nepovinné turnaje, takže děti určitě budou mít
pohybu více než dost!

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na fungování a dalším rozvoji rudíkovského fotbalu –
fanouškům, hráčům, funkcionářům, trenérům, všem, kteří pomáhají a starají se, aby vše bylo vždy perfektně
připraveno, a v neposlední řadě rodičům dětí, kteří s námi objíždějí utkání se svými dětmi!

Krásný zbytek podzimu a co nejkratší zimu všem
přeje Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

V létě letošního roku jsem se zúčastnil tábora organizovaného pro děti
naší farnosti, které se zde mimo jiné učí pořádku, samostatnosti, dobře spolu
vycházet, vztahu k Bohu a bližnímu, který je vedle nás.

Velmi mě upoutal úkol, který se ukládal při ranním nástupu
a vyhodnocoval večer. V čem spočíval? Být někomu, jehož jméno jsme
si vylosovali, tzv. andělem. Každý z nás se snažil být bližnímu, který nám byl určen
losem, nápomocný, tedy vykonávat pro něj dobré věci. Tak mohl dotyčný poznat
ne podle slov, ale podle dobrého skutku, kdo je jeho andělem. Hřálo mě u srdce,
když bližní, kterému jsem byl ten den andělem, vyslovil večer mé jméno.

Sám jsem musel být pozorný, jestl i mi někdo nepodá např. pití, nenabídne
pomoc či třeba sladkost nebo se neprojeví jakýmkoliv dobrým skutkem.

Je to dobrá škola empatie jak pro děti, tak pro dospělé. Učíme se, že jsme
děti jednoho Otce. Učíme se křesťanské lásce, která je uměním. Láska, kterou
chce Bůh, je univerzální. Pro tuto lásku neexistuje malý nebo velký, sympatický
nebo nesympatický, Bůh miluje všechny. Učíme se dělat všechno pro Ježíše

Podzimní zamyšlení 2019

v našich bližních. K tomu je však nutné se zastavit a dívat se na druhého. S čistým srdcem se toto lépe činí. Musíme
však mít místo pro druhého v našem srdci. . .

Kéž konání dobra a všímání si potřeb druhých není jen úkolem na křesťanském táboře, ale i úkolem
a projevem správného člověka a křesťana i kdykoliv během našeho života. Pak se může třeba stát, že se nás někdo
zeptá: „Proč jsi takový?‟ Odpověď může znít: „To kvůli Ježíši Kristu.‟

P. Milan Těžký – farář

27. října 2019 Poděkování za úrodu

31. srpna 2019 Koncert skupiny Úlety
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Tělocvičná jednota Sokol pokračuje každý čtvrtek cvičením žen pod vedením
Evy Kružíkové. Bohužel se nám nepodařilo pokračovat s aktivitami kroužku dětí
s maminkami, neboť se nenašel žádný ochotný cvičitel, respektive cvičitelka, nejlépe
z řad maminek. Byli bychom velmi rádi, kdyby se někdo takový našel a jednou týdně
se dětem věnoval, proto touto cestou oslovujeme veřejnost.

Sokol plánuje jako každý rok předsilvestrovský pěší pochod do přírody
pro dospělé i děti, který se letos uskuteční 30. prosince 2019. Těší se

INFORMACE Z FINANČNÍHO VÝBORU

DĚNÍ V OBCI - KNIHOVNA

S nastupujícím podzimem a dlouhými večery nastává i více času
na chvíl i strávenou s knihou, kterou lze najít v místní knihovně, kde se
od letošního podzimu půjčuje dle nového výpůjčního systému TRITIUS.
Čtenáři mohli změnu zaznamenat pouze tím, že byl přístup do online katalogu
na určitou dobu omezen. V současné době už vše funguje jako dříve, pouze
na odkazu https: //trebic.tritius.cz - výběr katalogů - Rudíkov, který najdete
na webových stránkách obce nebo na stránkách třebíčské knihovny. Poté stačí

za TJ Sokol Bohuslava Zlevorová, starostka Sokola

zadat název či autora knihy a zjistit, zda knihu vlastní naše, popřípadě třebíčská knihovna. A pak už zbývá jen
navštívit knihovnu, kde se na Vás každou středu od 17 do 19 hodin těší

Petra Robotková, Vaše knihovnice

V grafu níže si můžete prohlédnout očekávaný výsledek hospodaření obce Rudíkov v roce 2019. Hodnoty
jsou uvedeny k poslednímu dni měsíce října. Příjmy a výdaje jsou v souladu s rozpočtem pro tento rok. Do konce
roku nám zbývá doplatit cca 1 mil ion Kč na obecní dvůr, cca 280 tisíc Kč za posypové rozmetadlo a 300 tisíc Kč
za nové schody v sokolovně. Zůstatek na účtu ke konci roku očekáváme ve výši cca 3,5 mil ionu Kč. Tyto peníze
budou využity pro další projekty v roce 2020.

Za finanční výbor
Bohuslav Hladký
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Ohlédnutí za akcemi

26. října 2019 Závody v orientačním běhu

1. září 2019 Zakončení prázdnin, 14. září 2019 Minicirkus Paldus, 6. října 2019 Pouštění draků

Na 364 závodníků, 40 pořadatelů a dalších návštěvníků hostil Rudíkov, který se stal zázemím pro sportovce
v orientačním běhu. Start byl vzhledem ke kůrovcové kalamitě stanoven až od Přeckova, kde ještě bylo možné
běhat po úžasných remízcích naší krásné Vysočiny. Členové spolku FK Rudíkov zajistil i perfektní servis a zázemí
v okolí základní školy. S nádherným počasím vznikly bezchybné podmínky pro úspěšné závody v orientačním běhu.
Speciální díky za přípravu a průběh akce patří rodině předsedy FK Rudíkov Josefa Pažourka, Bohumíru Pospíšilovi,
Lukáši Trnkovi, Evě Krejskové, kteří zdárnému průběhu obětovali celý den svého volného času.

Velká škoda je, že se nezúčastnil i místní ve větší míře, když se i pro naprosté lajky počítá s tratí připravenou
tak, aby všechny kontroly byly nalezeny. Nicméně organizátoři závodů z Oddílu orientačního běhu Třebíč měli vše
bezchybně zorganizované, a tak se celá akce podařila. Organizátoři a účastníci závodů byli nadšení a nešetřil i slovy
díků.
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červenec
60 let – paní Alena Pučálková

srpen
70 let – paní Marie Večeřová
60 let – paní Eva Bernátová

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

září
Matouš Robotka
Evelína Štolfová

říjen
Vendula Šabatková

Významné jubileum oslavili Narození občánci

září
80 let – paní Drahoslava Aubrechtová

říjen
60 let – paní Dana Mikysková

Pokračující práce na zázemí obecního dvora

Zemřelí občané

Dne 12. července 2019 zemřela ve věku 81 let paní Zdenka Pažourková.
Dne 25. července 2019 zemřela ve věku 92 let paní Emílie Havlíčková.
Dne 26. července 2019 zemřel ve věku 52 let pan Jindřich Bazala.

Dne 16. srpna 2019 zemřela ve věku 84 let paní Ludmila Pažourková.
Dne 9. září 2019 zemřela ve věku 84 let paní Ida Knapová.
Dne 24. září 2019 zemřel ve věku 73 let pan Jiří Dvořák.

Dne 6. října 2019 zemřela ve věku 71 let paní Marie Kovaříková.
Dne 7. l istopadu 2019 zemřel ve věku 76 let pan Karel Jelínek.

Dne 13. l istopadu 2019 zemřel ve věku 84 let pan Antonín Komínek.




