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Vážení spoluobčané,
velmi rád bych úvodem zpravodaje slíbil, že naši obec čeká rok nabitý investičními akcemi, jako tomu bylo

původně v plánu. Počátkem roku jsme ještě netušil i, s jakými problémy se zanedlouho budeme potýkat. Jediné,
co s jistotou slíbit mohu, je plné nasazení pro to, abychom se původním plánům co nejvíce přiblížil i . Ze všeho
nejraději bych však byl, kdyby občané naší obce uchránil i sebe i své blízké. Vaše snahy budou podporovat snahy
zastupitelstva o zachování životního komfortu, který je nyní tolik oslaben. Dovolte mi i přes veškeré starosti
způsobené pandemií onemocnění Covid-19 představit plány, které, doufejme, budou brzy naplněny.

Nedávno jsem četl zajímavý příměr. Zněl takto: „Chválit politiky za to, že dají opravit cesty nebo budovy
z veřejných peněz, je jako tleskat bankomatu, když vám vydá vaše peníze.‟ Tím by bylo možné úvodní slovo
zakončit a vše, co v obci vzniká a udržuje se v chodu, brát jako samozřejmost. Nicméně považuji za důležité, abyste
byli vždy dobře informováni, na čem se pracuje, co se připravuje a v jaké je to fázi. Na straně druhé stojí
doporučení starostům: „Hlavně nepracujte na ‚tajných' projektech.‟ Tím je myšleno období bez informací, kdy
poměrně dlouhou dobu trávíme čas přípravou projektů, podkladů, shromažďováním různých vyjádření a souhlasů,
možná i „létáním od čerta k ďáblu‟, překonáváním složité byrokracie, abychom pak podali žádost o dotaci, kde je
třeba vždy počítat s neúspěchem.

I díky elektronickým informačním kanálům se snažíme informovat o průběhu připravovaných akcí a zde
ve zpravodaji samozřejmě s určitým časovým zpožděním, které je dáno periodicitou tisku.

Co nás tedy čeká v nadcházejících měsících? V průběhu roku dojde k postupnému sloučení základní školy
a mateřské školy do jednoho právního subjektu tak, aby od 1. ledna 2021 již obě organizace vystupovaly pod
jednou hlavičkou. Ředitelka MŠ Jaroslava Kafková odchází ke konci roku do penze. Zastupitelstvo se shodlo
na následném kroku, kterým je ono sloučení obou organizací. V mateřské škole tak bude provoz zajišťovat vedoucí
učitelka a celou organizaci zastřeší Martin Suk, nynější ředitel školy. Pro Vaše děti se nic nemění. Pro obec jakožto
zřizovatele se tím nabízí drobné synergie, jako například jedna účetní, jeden pověřenec pro ochranu osobních údajů,
tzv. GDPR. Výhoda pro rodiče bude v tom, že roční příspěvek placený mateřské škole si budou moci přímo odečíst
z daní, tudíž jim bude vrácen v daňovém zúčtování v plné výši, což dosud nebylo možné, neboť potvrzení rodičům
pouze snižovalo daňový základ pro výpočet finální daně. Pevně věříme, že roky nastavený vysoký standard přípravy
dětí na základní vzdělávání v naší mateřské škole pod vedením paní ředitelky Jaroslavy Kafkové, jejíž práci mimo
jiné velmi vyzdvihovala i Česká školní inspekce při nedávné hloubkové kontrole, zůstane i nadále zachován
stávajícím pedagogickým sborem, který inspekce hodnotila také v superlativech. Inspekce dokonce vydala práci
učitelek v mateřské škole jako příklad tzv. dobré praxe, kterou doporučuje implementovat do vedení a činnosti
ostatních mateřských škol.

Na závěr úvodního slova dovolte zmínit jarní novinku v nově schválené „odpadové‟ vyhlášce obce, kterou je
osvobození od poplatku za odpady pro osoby starší osmdesáti let. Zároveň připomínáme splatnost poplatků
do konce března, které nenavyšujeme a zůstávají pro tento rok ve výši 350,- Kč/osoba/rok. Poplatky prosím
uhraďte převodem, osobně je do doby zlepšení pandemické situace nevyřizujte. Je třeba říci, že vybraný poplatek
zdaleka nepokrývá celkové náklady na likvidaci našich odpadů, obec tak všem občanům likvidaci dotuje částkou
zhruba 270,- Kč. Vezměme to prosím na vědomí a snažme se třídit správně. Velmi často se nám vyskytuje například
v kontejnerech na sklo běžný komunální odpad. Čtěte prosím pozorně přímo na kontejnerech, co do nich patří.
Obec do možnosti komfortně třídit odpady investovala mnoho prostředků, které se snaží správně zúročit. Anebo
ideálně generovat odpadu co nejméně.

Váš starosta Zdeněk Souček
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Jarní prodejní výstava v sokolovně, která byla plánována na 5. dubna 2020 od 14 hodin, byla z důvodu
vážné epidemiologické situace v České republice zrušena.
Setkání seniorů v sokolovně je prozatím plánováno na 2. května 2020 od 16 hodin. O případných
změnách budete včas informováni.
Dne 10. května 2020 ve 14 hodin se uskuteční v Rudíkově pietní akt k 75. výročí ukončení druhé
světové války – v naší obci budou slavnostně položeny dva tzv. Kameny zmizelých (též zvané Stolpersteine)
k uctění památky dvou občanů naší obce – Erny a jejího syna Karla Braunových. Více v příspěvku paní
Vlasty Cahové.
Představení Rebelové v podání budišovských ochotníků je plánováno také v nadcházejícím jarním období.
Dle vývoje epidemiologické situace bude upřesněn termín konání.

Děkujeme za pochopení.

PROJEKTY

PLÁNOVANÉ AKCE:

Ministerstvo financí zveřejnilo podmínky dotace
na nové obecní byty, které musí splňovat velikost obytné
plochy, a to maximálních 80 m2. Alokovaná částka
do této dotační výzvy je 300 mil ionů korun, poskytovat se
bude 90 procent z uznatelných nákladů, zároveň však
maximálně 10 milionů korun na jeden projekt. Tento
dotační titul, na rozdíl od sociálních bytů, nemá tak striktní
podmínky, koho obec může, či nemůže v bytech ubytovat.
Lze tedy říci, že rozdělování bytů je plně v kompetenci
obce.

Ve výstavbě nových bytů vidíme příležitost zejména
pro mladé, kteří nám pak nebudou odcházet z obce.

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST CÍLÍ NA NOVÉ OBECNÍ BYTY

•

•

•

•

Nájemné by se stanovovalo porovnáním obvyklých cen v místě a čase, což by dávalo možnost dostupného bydlení.
Bohužel podmínky dotace podléhají zcela absurdním termínům. Žádat bylo možné do 15. března 2020
a podpořené žádosti budou ty, které měly v době podání platné stavební povolení. Dotační část peněz musí být
prostavěna do konce letošního roku, což je v celém „šibeničním‟ systému podmínek nejpalčivější. I přes tato
úskalí se žádostí zabýváme, neboť je zde možnost, jak podmínkám dostát. Bytový dům v lokalitě Vyhlídka má
platné stavební povolení, a obci se tak nabízí možnost zakoupit tento nově postavený objekt. Důležité teď bude
vyhodnocení našeho záměru úředníky na Ministerstvu financí a v případě kladného stanoviska se pak zastupitelstvo
rozhodne. Každopádně je třeba tyto dotační možnosti využívat, dokud existují příležitosti čerpat finančních podpory.

2 byty v suterénu + sklepy 3 byty v prvním a druhém podlaží
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První kulturní akce otestovala nové sociální zařízení a schodiště v sokolovně. Na školním plese měli
návštěvníci možnost využít a posoudit nový komfortní stav, který čítá celkem osm nových toalet. Samozřejmostí
je teplá voda, v prostoru pod schodištěm přibyla potřebná úklidová místnost s výlevkou . K rozšíření WC zásadně
pomohl prostor v patře u galerie, který byl po léta skrytý za zdí vedle schodiště. V tomto „zapomenutém‟ prostoru
vzniklo 2x dámské WC. Staré schodiště bylo kompletně zbouráno a nahrazeno novou konstrukcí a betonovými
schody, které byly dispozičně posunuty. Kulturní akce se tak v naší sokolovně stanou o něco „kulturnějšími‟
i z hlediska hygienického komfortu.

Všechny komplikace, které taková akce vždy přinese, jsme díky šikovnosti řemeslníků překonali a velké
poděkování patří pracovníkům firmy SOFI stav, s. r. o. , jejich stavbyvedoucímu Zdeňku Mezlíkovi a také týmu
projekční a technické kanceláře Jiřího Dvořáka. Všichni do této akce vložil i více než jen záměr uspokojit investora,
tedy obec. Na akci jsme čerpali dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny.

Obec, od převzetí sokolovny do svého majetku, již zainvestovala do tohoto objektu 2.620.610,- Kč,
z čehož 833.555,- Kč bylo z dotací a 1.787.055,- Kč z vlastních zdrojů.

NOVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A SCHODIŠTĚ V SOKOLOVNĚ
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REKONSTRUKCE JÍMKY NA VODU PRO ZÁLIVKU OBECNÍHO HŘIŠTĚ
Obecní travnaté hřiště, o které se vzorně starají členové FK Rudíkov, využívá od doby svého zatravnění,

ke kterému došlo 2. září roku 2007, k akumulaci vody pro zalévání bývalou školní jímku na splašky. Dnes na ní stojí
klubovna FK Rudíkov. Postupem času se dostalo ostění jímky do havarijního stavu a ztráta vody prasklinami
byla už neakceptovatelná. FK Rudíkov tedy musel přistoupit ke generální opravě ostění, která se skládala
ze strojového otryskání, impregnací a natažení všech stěn a přepážek speciální chemickou maltou, která se používá
například pro rekonstrukce vodojemů.

Náročnost opravy, kterou pracovníci museli provádět v ochranných skafandrech, si vyžádala investici
375.000,- Kč. Částkou 300.000,- Kč podpořila tuto akci obec formou účelové dotace spolku FK Rudíkov.
Za organizaci opravy a další bezproblémové fungování travnatého hřiště tímto děkujeme. Vodní vrt zrealizovaný
v loňském roce navíc pomůže k plnění opravené jímky vodou pro zálivku obecního hřiště.

srovnání před a po opravě sání a filtr

opravená první, druhá a třetí šachta
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PROJEKT NA VÝMĚNU OSVĚTLENÍ VE TŘÍDÁCH MŠ A ZŠ OŽÍVÁ

Přesně před rokem jsme podali žádost na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), která se týkala výměny
původního (přes 40 let starého) osvětlení ve třídách ZŠ a MŠ. Tehdy jsme byli „odloženi mezi náhradníky‟. Nyní
nám však MMR zaslalo potvrzení o registraci akce. Náš projekt bude tedy nakonec podpořen, pokud
do 30. dubna 2020 dodáme další požadované přílohy a zveřejníme vybraného zhotovitele na výměnu osvětlení
a nových rastrů. Rozpočet projektu je cca 1.460.000,- Kč a dotace 70procentní výše bude činit
994.025,- Kč. Když vše dopadne příznivě, budou mít děti od září 2020 nové kvalitní osvětlení ve třídách, které jistě
podpoří jejich studijní výsledky.

V předchozím zpravodaji jsme informovali o záměru podat projektovou žádost na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy s cílem vybudovat sportovní zázemí a ubytovací zařízení v prostoru u hřiště.
Od počátku projekt směřujeme tak, aby nebyl pouze jednoúčelový a nesloužil pouze pro potřeby fotbalu. Posilovnu
a relaxační zázemí se saunou by bylo možné využívat širší veřejností. Je to praxe reálně fungující.

Lze vyzdvihnout princip všestrannějšího využití, ale i způsob projekčního řešení stavby a začlenění
k celkovému sportovnímu areálu u základní školy, které mohly pravděpodobně přesvědčit hodnoticí komisi
na ministerstvu. FK Rudíkov, z.s. obdržel 5. března 2020 vyrozumění, že žádost byla předběžně navržena
k financování z národní VÝZVY V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ. Na projektu společně pracují
FK Rudíkov, z.s. a obec Rudíkov již od června 2019. Pokud nyní stihneme do 30. dubna 2020 dodat další
požadované dokumenty a výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby, bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Opět jsou zde nastaveny šibeniční termíny, ale pokud vše dopadne příznivě, do konce roku bude nové
multifunkční zázemí pro sport a relaxaci stát na svém místě.

V tuto chvíl i ještě běží plně elektronické výběrové řízení zveřejněné v Národním ekonomickém nástroji, kde
se uchazeči o zhotovení stavby utkají se svými nabídkami na realizaci. Vyhodnocení nabídek proběhne
koncem března 2020, teprve potom budeme znát skutečnou cenu stavby a spolek FK Rudíkov, z.s. pak může
podepsat smlouvu s vítězem soutěže. Závěrem bych chtěl poděkovat za vstřícnost a pochopení nejbližším sousedům
stavby, rodině Pažourkových.

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ V RUDÍKOVĚ NAVRŽENA K FINANCOVÁNÍ
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REKONSTRUKCE SILNICE KOLEM RUDÍKOVA – NEBEZPEČNÉ KŘIŽOVATKY

Nyní na jaře se začne rekonstruovat a rozšiřovat část komunikace II/360 od severní křižovatky (počátek
stezky na nádraží) po Oslavičku. Akce si vyžádá bourání mostu u nádraží ČD, jeho rozšíření a zároveň vznikne
odbočovací pruh na Vlčatín. V tomto úseku nemáme připomínek a bude jistě zlepšením do budoucna.

Druhý úsek nazývaný Rudíkov – Trnava přináší řadu komplikací při přípravě stavby. Kraj Vysočina musí řešit
územní řízení, tedy konkrétně připomínky všech dotčených účastníků, mezi něž patří například majitelé pozemků
atd. Na 7. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov bylo projednáno a schváleno znění námitek, které jsme jakožto
účastník územního řízení předložil i . Naše námitky ve zkratce obsahují:
1) neřešení situace bezpečného přecházení u hřbitova,
2) neřešení bezpečného přecházení na komunikaci k nádraží ČD,
3) snížení rychlosti z 90 km/h na 70 km/h, tedy zachování stávající rychlosti.

K těmto námitkám byly ještě vzneseny námitky soukromých osob, zejména majitelů sousedních nemovitostí
v úseku od hřbitova po severní křižovatku (stezka k nádraží), což je pro kraj jistou komplikací a zdržením dotačního
řízení.

Pro nás zůstává palčivým faktem, že Kraj Vysočina od počátku naše námitky (body 1–3) nezohledňuje,
neboť akce (známá pod názvem zkapacitnění silnice II/360) nemůže dle krajských úředníků řešit námi navrhované
tři body. Kraj Vysočina přistoupil k opatření, kdy problematickou komunikaci od Rudíkova po Trnavu rozdělil
na dvě územní řízení. První část je vymezena od tzv. houpáků u rybníku Bor po křižovatku na Přeckov a druhá,
ta z pohledu kraje problematická, vede kolem celého Rudíkova a zahrnuje obě křižovatky.

Pokusil i jsme se se zastupitel i vyjednat zahrnutí alespoň jedné křižovatky, a to té jižní (viz obrázek
níže). Jsme si j isti, že tato křižovatka by nikterak nezdržela celý dotační projekt kraje, neboť v tomto úseku není
nutné vypořádávat žádné připomínky. Nyní tedy čekáme na to, zdali tuto část kraj připraví k územnímu řízení tak,
aby námi navržený rozšířený úsek od "křižovatky na Přeckov k benzínové pumpě‟ mohl být zahrnut
do dotačního řízení projektu zkapacitnění II/360 současně s úsekem "Bor–křižovatka Přeckov". Kraj
Vysočina tak může učinit zřejmě do konce měsíce srpna, kdy by měl mít možnost podat žádost o dotaci z IROP.
Když se podaří vše vyjednat, mohla by být realizace zahájena nejdříve v roce 2022.
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Pro obce vznikla nová povinnost zajistit obyvatelům možnost třídit zbytky jedlých
olejů. Toto je řešeno v rámci našeho Svazku obcí pro komunální služby následujícím
způsobem, který je jako dobrá praxe převzatý z Rakouska. ESKO-T s.r.o. zavádí sběr
olejů a tuků do speciálních pětilitrových nádob s názvem ESKOIL. Tento způsob
sběru olejů a tuků byl vybrán především z důvodu, že sběr do PET lahví a jiných obalů
by vytvářel další odpad, který již nejde dále recyklovat. Jak bude systém sběru

TŘÍDĚNÍ JEDLÝCH OLEJŮ Z DOMÁCNOSTÍ

fungovat? Na všech sběrných dvorech budou rozmístěny žluté pětil itrové nádoby určené k tomuto účelu. Každý
občan vlastnící evidenční kartu, která mu umožňuje odkládat odpady na sběrný dvůr, si zdarma vyzvedne
prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí na kterýkoliv sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou
nádobu.

Na zasedání zastupitelstva dne 14. února 2020 bylo rozhodnuto o finální verzi projektové žádosti
na vybudování dětského a workoutového hřiště v lokalitě Nade Vsí. Projektová žádost byla následně podána
na Ministerstvo pro místní rozvoj v předpokládané ceně 1.360.000,- Kč.

V místě, pro toto hřiště určeném, by v případě přiznání 70% dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
bylo osazeno celkem devět kusů herních prvků pro děti: sedačkový kolotoč, houpačková sestava, třívěžová
prolézací soustava, workoutová sestava, lanová pyramida, dvě vahadlové houpačky, dvě pružinová houpadla
a nedílnou součástí by mělo být i pískoviště. V prostoru by dále byly osazeny tři kusy fitness strojů - přitahovací
stroj a dva eliptické stroje, které zajistí využitelnost pro širokou škálu uživatelů. V prostoru budou také vhodně
instalovány lavičky pro odpočinek (6 ks). Zamýšlený prostor bude také vybaven odpadkovými koši (2 ks)
pro udržování pořádku a čistoty.

V návrhu je kladen důraz zejména na herní funkce navržených prvků, různorodost herních a cvičebních
funkcí, prostorové uspořádání, užitnou a didaktickou hodnotu, podněty pro rozvoj psychomotorických dovedností,
design a originalitu, estetické pojetí herních prvků, rozvoj fantazie dětí a barevnost provedení. Dopadové plochy
by byly osazeny z měkčených dlaždic. Nyní musíme vyčkat na vyhodnocení podaných žádostí.

DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V LOKALITĚ NADE VSÍ
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DĚNÍ V OBCI - Základní škola

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
V letošním roce se naše škola poprvé zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu „Záložka

do knihy spojuje školy – Záložka do knihy spaja školy.‟ Jeho cílem je navázání kontaktů mezi českými
a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naši školáci
z 2. – 9. ročníku v hodinách Vv a Pč vyrobil i l ibovolnou technikou záložky, v českém jazyce poté na zadní stranu
napsali slovenským kamarádům krátký pozdrav a doporučení na četbu knihy. Partnerskou školou se nám stala
Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana Komjatice (okres Nitra).

MOUNT EVEREST ZDOLÁN!
Hned v první školní den roku 2020 se za účasti všech žáků školy konal výstup na nejvyšší horu světa. Ne

fakticky, ale tak po našem… Na výstupu se od 9.10 hod. vystřídaly všechny třídy, na které čekal úkol postupně vyjít
52 schodů v naší škole. Lezci si předávali štafetu v jednotl ivých výškových táborech a postupně zdolávali stanovené
cíle v podobě nejvyšších vrcholů Vysočiny, ČR, jednotl ivých světadílů až na nejvyšší horu Mount Everest. Vrcholu
bylo dosaženo ve 12.08 hod.

POKLAD INKŮ

Ve čtvrtek 9. ledna navštívila více jak dvacítka žáků
zajímající se o historii světovou výstavu Poklad Inků na brněnském
výstavišti. Výstava žáky vrátila až do předkolumbovské doby Jižní
Ameriky, vidět zlatý poklad nesmírné hodnoty byl pro žáky
nezapomenutelný zážitek. Zhlédli jsme originální rituální předměty,
které poprvé opustily území Jižní Ameriky. Do stovek předmětů byla
doslova vryta historie starých civil izací a jejích bohů.
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POLOLETNÍ A JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
I v průběhu jednodenních pololetních prázdnin probíhal v naší škole příměstský tábor. Opět s celodenním

programem zaměřeným zejména na tvoření, soutěže a sportovní činnosti. O jarních prázdninách proběhl další
celotýdenní turnus. Čeká nás ještě velikonoční tábor a pak osm turnusů o letních prázdninách. Ředitel školy sepsal
a podal projekt na možné pokračování příměstských táborů a dětského klubu, projekt byl doporučen k podpoře,
můžeme tedy tábory i klub pořádat nadále – až do konce roku 2022.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Únor patřil v naší škole již tradičně 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. Básničky
byly krátké i delší, veselé i smutné, ale každopádně s láskou
a odvahou přednesené. Nebylo vůbec jednoduché vybrat ty
nejlepší, na které čekal diplom a sladká odměna.

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, pomohly i s přípravou karnevalu MŠ, vyrobily nádherné jarní dekorace na vstupní okna
do školy a v současné době se daly do výroby keramických dárečků pro naše budoucí prvňáčky.

DEN LIDOVÝCH TRADIC, MASOPUST, PLSTĚNÍ – ŠABLONY II.
Ve čtvrtek 13. února zavítalo do naší školy divadlo Koník s divadelním představením Co se stalo

o masopustu. Dětem 1. – 4. ročníku přiblížilo velmi přitažl ivou formou masopustní dobu s tradičními maskami
a obyčeji. Vystupovaly živé herečky i nádherné plstěné loutky, hrálo se, zpívalo, tančilo a bylo veselo jako
o masopustu. Po skončení divadelního představení si děti mohly prohlédnout všechny loutky, a pak se s chutí pustit
do práce. Čekaly na ně dílny plstění z ovčího rouna. Děti plstění moc bavilo a každé si vyrobilo s pomocí formiček
malou ozdobu. Dílna plstění a divadelní představení proběhly v rámci projektu Učíme se nově a moderně II.
(šablony II. ), který ve škole realizujeme po dobu dvou let od 1. září 2019. Jeho součástí je kromě vzdělávání
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pedagogických pracovníků v polytechnické výchově, cizích jazycích a projektové výuce např. i doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem, kluby zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, čtenářské
kluby a projektové dny ve škole i mimo školu. Nově je do tohoto projektu zapojena i školní družina, jejíž
vychovatelky již pilně plánují projektové dny pro své svěřence.

JAKUB PUSTINA U NÁS VE ŠKOLE

V pátek 14. února se žáci naší školy mohli setkat s pravým
operním zpěvákem, rodákem z Nového Města na Moravě, panem
Jakubem Pustinou. Setkání to bylo opravdu krásné. Devadesát minut
poutavého vyprávění o jeho chemické vášni na základní a střední
škole, o zpívání, cestování a vůbec o životě zaujalo žáky 5. – 9.
ročníku. Pan Pustina trpělivě odpovídal na otázky, vyprávěl, a nakonec
nám i zazpíval.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ŠKOLY
Již po čtvrté požádal ředitel školy spádové obce o možný sponzorský dar, který bychom letos rádi využil i

ke zprovoznění kvalitní a funkční wi-fi sítě v naší škole. Díky vstřícnosti a 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 Vlčatín, Hroznatín, Bochovice, Horní Heřmanice a Nový Telečkov.

28. ŠKOLNÍ PLES
28. ročník našeho školního plesu, který se konal v pátek 28. února 2020 v rudíkovské sokolovně, se opět

povedl na jedničku. Povedla se samozřejmě i dvě předtančení našich žáků, první ryze deváťácké v choreografii paní
učitelky Soni Chládkové, druhé pak v rytmu temperamentního rychlého latinsko-amerického tance jive, které
nacvičil i deváťáci společně s osmáky a paní učitelkou Lenkou Pužovou. K poslechu a tanci po celý večer hrála
skupina Credit, mladším generacím v sousedním sálu hostince U Kostela pouštěl písně DJ Marty. Součástí plesu byla
i letos bohatá tombola. Sponzoři věnovali 532 cen do malé tomboly a 39 cen do tomboly velké. Organizátoři plesu
(ZŠ Rudíkov a spolek Pomoc škole) děkují všem sponzorům, kteří jsou uvedeni na webových stránkách školy.
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním

COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol
všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 bylo vydáno opatření, které mění organizaci a průběh zápisu
k povinné školní docházce.

Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného
zástupce dítěte ve škole. Žádost o přijetí k povinné školní docházce a zápisní list je nutné vyplnit,
podepsat, přiložit neověřenou kopii rodného listu dítěte a zaslat DOPORUČENĚ klasickou poštou
na adresu školy. Přesné informace a formuláře naleznete na webových stránkách školy
www.zsrudikov.cz Termín pro příjem žádostí byl stanoven od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ
Již třetím 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 byly i v tom druhém
naplánovány návštěvy v Technickém muzeu v Brně, Národním muzeu v Praze, Husitském muzeu v Táboře,
Národním zemědělském muzeu ve Valticích a Památníku v Lidicích. Vinou vážné pandemické situace se bohužel ruší.

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. Ředitel školy podal žádost
o tuto dotaci, která by znamenala, že i letošním třeťákům a čtvrťákům
by byla doprava do třebíčské Laguny plně dotována.
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od neukázněných řidičů, nově jsme žáky přihlásil i i do preventivního programu Tancem proti šikaně. Rodičům
a veřejnosti nabídneme v září turistický výlet do chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Všem žákům školy
bychom rádi zorganizovali v jarních měsících několik sportovních turnajů – Kolobrnda Rudíkov 2020, turnaj Kubb
2020, turnaj v přehazované, Aerobik Cup Rudíkov 2020, turnaj v softballu a Rudíkovský Opičák. Ke konci školního
roku pak tradiční branný den, nově letos s názvem Na den záchranářem s profesionálními záchranáři a reálnými
situacemi, se kterými se žáci mohou setkat ve svém běžném životě.

ZDRAVÁ ŠKOLA 2020
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 Zdravá škola 2020 zapojíme žáky naší školy do tradiční akce
Čistá Vysočina, kdy odklidíme od silnic v okolí Rudíkova a okolních obcí odpadky

ŠKOLNÍ AKCE V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU - aktuálně sledujte na webu školy.
DUBEN 2020

2. 4. Zápis žáků do 1. ročníku
7. 4. Chaloupky – Krátká – Sněžné – exkurze školní družiny (šablony II. )
9. 4. Velikonoční prázdniny, Velikonoční příměstský tábor
15. 4. Rodičovské schůzky 15.30 – 17.30 hod.
16. 4. Čistá Vysočina
23. 4. Paměťové instituce – Tábor (4. – 5. ročník)
28. 4. Tancem proti šikaně – preventivní program

KVĚTEN 2020
4. 5. Poklad kap. Baltazara – divadlo (1. – 5. ročník)
6. 5. Seiferos – ukázka dravců
13. 5. Malý princ – Jupiter Klub Velké Meziříčí (3. – 9. ročník)
14. 5. Den otevřených dveří
18. 5. Dopravní hřiště Třebíč – 4. ročník
20. 5. Paměťové instituce – Valtice (7. – 8. ročník)

Jindřichův Hradec – exkurze školní družiny (šablony II. )
25.–29. 5. Exkurze Londýn (8. – 9. ročník)
26. 5. Preventivní program Duha (3. – 5. ročník)
29. 5. Konec práce v zájmových kroužcích

ČERVEN 2020
1. 6. Preventivní program Duha (6. – 9. ročník)
14. 6. Pohádková škola
22. 6. Branný den – Na den záchranářem
30. 6. Slavnostní zakončení školního roku
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
Závěrečné prezentace žáků 5. a 9. ročníku
Sportovní turnaje

Aktuální akce a reportáže z nich na www.zsrudikov.cz. Nově nás najdete i na Facebooku – dejte „lajk‟,
sdílejte, doporučte známým a budete mít vždy čerstvé informace o dění v naší škole
(https: //www.facebook.com/zsrudikov/ - ZŠ L. Svobody Rudíkov)

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

Mateřská škola Rudíkov se chystá na systémové změny, s nimiž Vás seznamuje úvodní slovo. V popředí
našeho zájmu však stále zůstává především vzdělávání a bohatý program pro děti, který od ledna do července čítá
tyto akce:

LEDEN
Děti, které půjdou letos k zápisu do 1. třídy, si v lednu v mateřské škole vyzkoušely ZÁPIS NANEČISTO.

ÚNOR

•

Byl tradičně věnován karnevalu, v jednotl ivých třídách si děti zatančily a zasoutěžily ve společně
vyrobených maskách, Včeličky si zahrály na KLAUNY, ve třídě Berušek se objevil i, podle pohádky „Ledové
království‟, SNĚHULÁCI, OLAFOVÉ nebo ELSY a třída Sluníček žila pohádkou TROLLŮ. Všem maminkám
mnohokrát děkujeme za spolupráci.
Dne 21. února 2020 pořádala MŠ Rudíkov v tělocvičně základní školy karneval s moderátorem Rádia
Vysočina Milanem Řezníčkem.

DĚKUJEME všem firmám, obcím i rodičům za sponzorské dary.
DĚKUJEME kamarádům ze ZŠ, kteří nafukovali balonky či pomáhali

s výzdobou nebo prodejem tomboly.
DĚKUJEME za výborné občerstvení.

DĚKUJEME paní učitelce Lence Pužové a tanečnímu kroužku aerobiku
za krásné zpestření programu.

DĚKUJEME všem, kteří jakkoli pomohli, a umožnili tak dětem dvě
hodiny legrace a tance s Milanem Řezníčkem.
KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ A DĚTÍ MŠ RUDÍKOV

•

•
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BŘEZEN - DUBEN

•
•

•
•

•
•
•

Všechny plánované akce podléhají vývoji epidemiologické situace v ČR. Děkujeme za pochopení.

Za kolektiv MŠ Dana Morávková

návštěva knihovny ve Velkém Meziříčí pro děti ze Sluníček,
od 22. dubna pro děti ze třídy Berušek a Sluníček pravidelné lekce v Plavecké škole v Třebíči, kde se děti učí
nebát vody a některé na konci kurzu uplavou bez pomůcek i několik metrů,
poslední týden v dubnu „čarodějnické rejdění‟ s bohatým programem,
polodenní výlet do ZOO Jihlava, hledání pokladu v přírodě, tradiční táborák pro děti i rodiče s opékáním buřtů,
zpíváním s kytarou a pro odvážné děti noc ve školce s noční stezkou odvahy,
na konci června absolvují předškoláci „malou školkovou maturitu‟ a dostanou „malé školkové vysvědčení‟,
společně se základní školou připravujeme ke Dni dětí na neděli 14. června 2020 Pohádkovou školu,
s předškoláky se rozloučíme 26. června 2020 ve školní jídelně, kde budou slavnostně pasováni na školáky.
Srdečně zveme rodiny dětí.

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH: v měsíci červenci bude v mateřince celodenní provoz pro přihlášené
děti, v srpnu bude MŠ uzavřena.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V RUDÍKOVĚ se bude konat ve čtvrtek 7. května 2020 od 14.30 hodin
do 17 hodin ve třídě Včeliček. Zápis bude probíhat formou „otevřených dveří‟, děti si mohou v MŠ pohrát
a seznámit se s prostředím. Formulář žádosti je možné vyzvednout v MŠ od 1. dubna 2020 nebo vytisknout
z webových stránek MŠ a přinést k zápisu již potvrzený od pediatra. Pro nově přijaté děti je v měsíci červnu
plánována oblíbená Miniškolka.

LOUTKOVÁ DIVADLA v jídelně ZŠ (vstup 60,- Kč za dítě od 2 let)
6. dubna 2020 v 8.45 hod. Veselé Velikonoce s vepříkem a kůzletem
22. května 2020 v 8.45 hod. Šípková Růženka

Na podzim nás nadchl projekt Pavla Wolejníka Tajemství lesa, neboť jedním z našich cílů je vést děti
k zodpovědnému vztahu k přírodě. Navazující program Zvířecí obludky bude realizován dle možností
epidemiologické situace v jarních týdnech.
Jarní tvoření dětí a rodičů z celé MŠ bude plánováno rovněž dle možností epidemiologické situace.
Sférické kino, které je velmi moderním zábavně-vzdělávacím pořadem, bylo plánováno na 30. března 2020.
Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole dětem skýtá neuvěřitelný pohled. Ocitnou se v kouzelném
světě mořských hlubin nebo na cestě na jiné planety. Věříme, že dětem program zrealizujeme v náhradním
termínu.

CO JE PLÁNOVÁNO DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

•

•
•
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DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

Ke konci roku 2019 byl pořízen z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „MŮJ KLUB 2019‟ vlek
za osobní automobil v ceně 40.000,- Kč. Z několika nabídek bylo vybráno doplňkové příslušenství: plachta,
kolejnice na náklad a ukotvení stroje. Vlek byl pořízen od firmy Tanatech, s.r.o. Velké Meziříčí a bude sloužit
zásahové jednotce a k výjezdu mladých hasičů na závody.
V závěru roku bylo dokoupeno šest kusů dámských uniforem.
Dne 28. prosince 2019 byla uspořádána valná hromada SDH Rudíkov, na které byly prezentovány výsledky
činnosti SDH, zásahové jednotky a mladých hasičů. Vystoupil také host pan Benáček. Následně proběhly volby
do výboru SDH Rudíkov. Odhlasováno bylo toto složení nového výboru na období 2020–2024:

•

•
•

starosta SDH – František Kotačka
náměstek starosty, jednatel – Petr Sedláček

velitel – Jaroslav Mejzlík
hospodář – Jiří Ambrož

zástupce pro mládež – Marek Kourek
preventista – Vladimír Mikyska ml.
člen výboru – Drahoslav Lehký
člen výboru – Vojtěch Robotka
člen výboru – Martin Koukal

•

•

•

Celkový počet členů pro rok 2020: 110
muži: 76
ženy: 16
děti: 18

Zásahová jednotka má 21 členů.
Velitelem zásahové jednotky JPOIII je Vojtěch Robotka.

Dne 2. února 2020 se členové výboru zúčastnil i valné hromady okrsku, kde se konaly volby do výboru okrsku.
Jako nový starosta okrsku byl zvolen František Kotačka.
Pravidelný masopustní průvod masek hasiči pořádali 15. února 2020. Vtipných a povedených masek bylo
na čtyřicet. Všichni účastníci si zaslouží poděkování za náročnou, cca 14kilometrovou procházku naší obcí,
zakončenou posezením v hasičské zbrojnici.
Dne 22. února 2020 byl ve spolupráci s obcí uspořádán pravidelný lyžařský výlet. Kvůli sněhovým podmínkám
bylo ráno před odjezdem zvoleno Červenohorské sedlo v Jeseníkách.

Za SDH Jaroslav Mejzlík
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Zima fotbalu sice moc nepřeje, ale ani přesto jsme během ní nezahálel i.
J iž se stalo tradicí, že v prosinci dětem dopřejeme výraznou změnu pohybu, kdy kopačky či sálovky vymění

za brusle a hokejky a zařádí si na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí. Ale zpět k fotbalu.
Muži se připravují na tuhý jarní boj o záchranu v 1.B třídě, kdy po nepovedené druhé polovině podzimní

části přezimovali na poslední příčce. Během přípravy odehráli přípravný zápas v Jevišovicích, kde sice prohráli 3: 1,
ale výkon mužstva nebyl vůbec špatný a srazily jej pouze individuální chyby pramenící z nerozehranosti na velkém
hřišti.

Starší žáci bohužel přes zimu nehráli žádné zápasy, protože tato kategorie už není zahrnuta do turnajů
Zimní l igy. Žáci tedy pilně trénovali v tělocvičně a dvakrát si užil i tréninku venku na umělce v Třebíči (společně
s muži).

Starší a mladší přípravka kromě tréninků absolvovala cyklus turnajů Zimní l igy s výsledkem, o kterém se
nikomu nesnilo. Starší přípravka v šestičlenné základní skupině procházela turnajem jako nůž máslem
až do osudného posledního zápasu s týmem Jemnicka. Ten do té doby taktéž neprohrál žádný zápas, a tak
se o prvním místě rozhodovalo v přímém souboji. Na dětech byla vidět nervozita a únava a brzy se Jemnicko
dostalo do vedení 4:1. Děti to však nevzdaly a urputným výkonem se jim podařilo v posledních minutách snížit
na rozdíl jedné branky. Na vyrovnání však bohužel nedosáhly, a tak skončily v základní skupině na druhém místě.
Díky souhrám výsledků v ostatních skupinách se však kvalifikovaly do šestičlenné finálové skupiny jako nejlepší tým
z druhého místa.

Mladší přípravka svou základní skupinu hrála v Okříškách a na rozdíl od starší přípravky nejtěžší souboj
absolvovala hned v prvním zápase. Po tuhém boji porazila tým Rapotic 3:2. V další fázi turnaje si dokázala poradit
se všemi soupeři a svoji základní skupinu vyhrála bez ztráty bodu. Velmi potěšující na dosažení tohoto výsledku byl
fakt, že kvůli nemocem chyběla podstatná část starších kluků tvořících pilíř mužstva, ale ročníkově mladší hráči
(i předpřípravkáři) se situace nezalekli a pasovali se s většími dětmi z ostatních týmů bez bázně.

Finálová skupina starší i mladší přípravky byla naplánovaná na první březnovou neděli, což pro nás
představovalo drobné komplikace, jel ikož někteří hráči z mladší přípravky pomáhají doplnit družstvo starší přípravky.

Dopoledne se rozběhly boje dětí ze starších přípravek. Postupem času nám svitla nečekaná naděje,
že by děti turnaj mohly vyhrát, protože porazily týmy Starče, Rokytnice, a dokonce vrátily porážku ze základní
skupiny týmu Jemnicka. Pak ale přišla studená sprcha v podobě porážky od týmu děvčat z výběru OFS Znojmo
a vše bylo v tu chvíl i ztraceno, jel ikož dívky do té doby pouze jedenkrát remizovaly, a kráčely tudíž za vítězstvím
v turnaji. Ale jak to ve sportu bývá, štěstí je vrtkavé a dívky ve svém posledním zápase podlehly týmu Starče a váhy
se opět převážily zpět na naši stranu. K vítězství zbývalo jediné, porazit tým Okříšek. Zápas to byl pro děti emočně
neuvěřitelně vypjatý a jen silou vůle, nadšením a skvělými brankářskými zákroky v posledních sekundách zápasu se
jim podařilo vyhrát 1:0 a vychutnat si slastný pocit z přebírání poháru za vítězství.

Bohužel jsme si s dětmi vítězství nemohli ani naplno užít, protože program byl natěsnaný a za necelou
hodinu se rozbíhalo finále mladší přípravky. Tam jsme doufali j iž před turnajem, že bychom mohli udělat dobrý
výsledek, ale po velkém vytížení a únavě klíčového hráče v dopoledních kláních naše víra trošku ochabla. Děti nás

starší přípravka předpřípravka / školička



17

však opět přesvědčily, že jsou silným týmem a se situací se popasovaly na jedničku s hvězdičkou. Stejně jako
v základní skupině byl nakonec nejtěžším a klíčovým hned úvodní zápas s týmem Hrotovic. Děti sice brzy
prohrávaly, ale nakonec díky dvěma přesným střelám z dálky výsledek otočily a vyhrály 2:1. Do dalších zápasů tak
šly sebevědomější a nakonec se jim povedlo všechny své zápasy vyhrát a stejně jako starší přípravka si mohly dojít
pro pohár za vítězství. Zároveň si Vítek Trnka odvezl i individuální cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje.

mladší přípravka poháry a ocenění nejlepšího hráče

Předpřípravka/školička měla přes zimu téměř volno, jel ikož v napěchovaném harmonogramu
na ni nezbylo místo v tělocvičně. Nicméně alespoň před vánočními prázdninami se hráči setkali, a to dokonce
s trenérem mládeže OFS Třebíč Michalem Pacholíkem, který dětem a trenérům předvedl ukázkový trénink, a bylo
vidět, že si tuto akci děti skutečně užívaly. Zároveň jsme se šesti dětmi vyrazil i na turnaj předpřípravek
do Rouchovan. Bylo zajímavé sledovat ty nejmenší, jak jsou do hry zapálení. Pro tyto nejmenší se na turnajích
samozřejmě nedělají tabulky, aby si děti užívaly hru a neřešily, jestl i jsou první, pátí či poslední. Děti byly nadšené,
nastřílely v šesti zápasech spousty gólů a odvezly si krásné medaile.

V neposlední řadě se pod záštitou ZŠ Rudíkov a hlavně pana učitele Ivo Žilky děti prvních a druhých tříd
zúčastnily třech turnajů v Třebíči a poměřily síly s žáky dalších sedmi základních škol. První turnaj se odehrál
před vánočními prázdninami, a to dle zajímavě nastavených pravidel, kdy vítězem turnaje se nestane tým s nejvíce
body, ale tým, který nastřílí nejvíce branek. Děti své zápasy odehrály se střídavými úspěchy. Jelikož nás tlačil čas,
nečekali jsme na konec turnaje, rychle jsme děti převlékli a chtěli vyrazit na autobus zpět do Rudíkova. O to větší
bylo naše překvapení a radost dětí, když nás na chodbě zastavil i pořadatelé a předali dětem pohár za vítězství.

Druhý a třetí turnaj doznal výrazných změn a hrálo se systémem tzv. malých forem, kdy je postaveno menší
hřiště o čtyřech brankách a hráči na dvě útočí a dvě brání.
Děti se s touto změnou popasovaly výborně a ve druhém
turnaji j im jen těsně uniklo vítězství. I přesto, že některé
týmy pro třetí turnaj posíl i ly a výrazně změnily taktiku, tak
se děti praly statečně a s bilancí tří výher a tří proher
zakončily tento cyklus turnajů.

A co nás čeká v následujících měsících?
Ze sportovního hlediska, jak již bylo zmíněno,
nejzásadnějších budou záchranářské boje mužů v 1.B
třídě. Starší žáci odehrají první tři kola jarní soutěže, pak
bude rozlosovaná nadstavbová část, a tudíž si zahrají
s jinými týmy než na podzim. Starší a mladší přípravku
čekají odvetné zápasy z podzimní části.

Doufáme, že nám zachováte přízeň a budete naše
týmy nadále podporovat. Těšíme se na vás brzy
po překonání obtíží, které přinesl počátek jara…
Co nejméně starostí a mnoho radosti ze sportu
za FK Rudíkov přeje

Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Každoročně je postní doba přípravou na velikonoční svátky
vzkříšení Krista a pro pokřtěné připomínkou křestních závazků. O vigil i i
slavnosti Vzkříšení (na Bílou sobotu po západu slunce) bývají křtěni ti, kteří
v dospělosti uvěřil i v Ježíše Krista a touží se stát křesťany, touží po životě
s Bohem.

Křest je první a základní svátostí, kterou může člověk přijmout
a kterou Kristus nabízí všem pro věčný život. Křtem se člověk stává součástí
těla církve, protože nás chce Kristus spasit jako společenství křesťanů
žijících v lásce. Křest je vždy spojen s vírou a vtiskuje do duše nezrušitelné
duchovní znamení, které činí člověka křesťanem. Proto nemůže být křest
opakován. Skrze křest se stává člověk Božím dítětem a má podíl na Božím
životě.

Křest je vlastně uzavřením smlouvy mezi člověkem a Bohem, člověk
dobrovolně dává Bohu souhlas, aby vedl a chránil jeho život a vyjadřuje
ochotu žít tak, jak si to Bůh přeje. Pokřtěný člověk je povolán ke službě
druhým lidem a ke svědectví o své naději a víře.

Velikonoční zamyšlní

Křest dospělého člověka je možný tehdy, jestl iže uvěřil v Krista jako jediného zachránce člověka, poznal
a přijal víru církve, kterou vyznává, a chce žít ve společenství katolické církve a respektovat její učení víry i morálky.
Dospělý člověk má za normálních okolností přijmout v jedné slavnosti tři tzv. iniciační svátosti, tedy být pokřtěn,
biřmován a přijmout eucharistii.

Příprava na křest (katechumenát) probíhá v několika etapách. Délka je různá, podle postupného rozvoje
víry člověka zpravidla trvá jeden rok. Během této doby katechumen (uchazeč o křest) prožívá jak formální
vyučování, tak má možnost neformálně objevovat různé rozměry víry a života místní církve. Je dobré, když
dospělého adepta provází na jeho cestě ke křtu někdo, kdo mu je oporou a kdo mu bude oporou v cestě víry
i po křtu. Takový člověk, je-l i sám pokřtěným a biřmovaným katolíkem, žijícím z víry, může být křtěncem vybrán
za kmotra.

Je důležité, aby se při přípravě na křest včas zjistilo, zda adept nebo adeptka křtu buď žije v platném
církevním sňatku, nebo zda žije ve svazku, který může být po křtu tak zvaně zplatněn.

Křest dospělého

Na rozdíl od dospělého nemůžeme od malého dítěte čekat ono rozhodnutí pro křest ani vyznání víry. Malé
děti se křtí proto, že patří do rodiny křesťanů, která chce, aby dítě mělo spolu s ostatními účast na životě církve.
Proto se žádá od rodičů a kmotrů, aby byli pokřtěni, byli schopni svoji křesťanskou víru při křtu vyznat, a mohli tak
uvést do víry i dítě, které je jim svěřeno. Proto by měli být oba rodiče katolicky pokřtěni a vychováni a měli by žít
v církvi svou víru. Pokud toto platí jen o jednom, může to stačit, ovšem je třeba, aby si oba byli vědomi závazku,
který ze křtu pro rodiče vyplývá, a respektovali to, i když ho bude uskutečňovat jen jeden z rodičů. O křest dítěte
žádají zásadně jeho rodiče, kteří jediní mohou přijmout plnou zodpovědnost za to, že jejich dítě bude vychováváno
ve víře v Krista a v prostoru života víry církve. Kmotr nebo kmotra v tom mají rodičům pomáhat a tuto ochotu také
vyjadřují před ostatními účastníky křtu.

V každém případě je třeba v dostatečném předstihu kontaktovat kněze a dohodnout se na podrobnostech.
Ke křestnímu zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, oddací l ist rodičů a jména s adresami kmotrů. Pro vlastní
obřad křtu je dobré si opatřit křestní roušku a křestní svíčku. Je možné pokřtít i dítě svobodné nebo rozvedené
matky, jsou-l i ostatní podmínky splněny.

Tak jako ostatní svátosti má být i křest udělován ve mši svaté. Je jistě velice krásné, když nový křesťan
vstupuje do společenství věřících při příležitosti, která je nejvzácnějším pokladem křesťanů.

P. Milan Těžký

Křest malého dítěte
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V návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou se v brněnské diecézi až do odvolání ruší všechny
bohoslužby, duchovní obnovy, společné pobožnosti, modlitební setkání apod. Biskup Vojtěch uděluje dispens
(tedy prominutí, zproštění) od osobní účasti na nedělní bohoslužbě a vyzývá věřící, aby se spojil i v modlitbě
růžence každý den ve 20 hodin.

Zadané mše svaté budou slaveny bez účasti l idu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Pohřby
jsou dovoleny jen v úzkém rodinném kruhu. Více informací najdete na nástěnce před místním kostelem.

Oznámení biskupa

Ohlédnutí za akcemi

5. února 2020 Přednáška mjr. PhDr. Stanislava Balíka na téma Jan Kubiš - život vojáka a hrdiny

8. ledna 2020 Tříkrálová sbírka

12. prosince 2019 Osazení vrat a pokračující práce na zázemí obecního dvora



V letošním roce v měsíci květnu si naše obec Rudíkov připomene 75. výročí ukončení druhé světové
války. Jak k první, tak k druhé světové válce patří tisíce obětí z řad armády, tak civil istů. Pomník připomínající oběti
první světové války najdeme na našem hřbitově, oběti druhé světové války mají svoji pamětní desku u místní
sokolovny. Mnoho našich spoluobčanů odešlo na nucené práce pro Německo do továren, všichni se s podlomeným
zdravím vrátil i domů.

Z naší obce Rudíkov pocházely další dvě oběti, které nemají ani hrob, ani pamětní desku. Patřil i
totiž k šesti mil ionům evropských Židů, kteří se stali obětí zrůdného plánu vyhlazení obyvatel nižší kategorie, kteří
měli postupně uvolnit evropský prostor pro tzv. vyšší nordickou rasu. Jistě pro mnohé bude překvapením,
že podobný osud byl plánován i pro slovanské národy Evropy, tedy i nás. Po Židech a Romech čekala genocida
Poláky, Ukrajince, Čechy a další slovanské národy.

O židovské rodině Braunových, která před válkou žila v naší obci, jsem poprvé slyšela od pana Vlastimila
Pažourka. Též jsem hovořila s dcerou paní Marie Mejzlíkové, rozené Fejtové z Rudíkova, která mi dala písemné
vyprávění své maminky, kde vzpomínala na své sousedy Braunovy. Tyto ručně psané paměti na mě tak silně
zapůsobily, že jsem se rozhodla dále podrobněji pátrat o osudech těchto nevinných lidí. Paní Mejzlíkovou, narozenou
1919 a provdanou do Přeckova, jsem jako dítě osobně znala, též jsem ji jako starou babičku potkávala
v rudíkovském kostelíku. Jestl iže se říká, že oči jsou zrcadlem do duše, tak paní Mejzlíková toho byla důkazem.
Nikdy nezapomenu na její upřímný, vroucný pohled plný porozumění, srdečnosti a lásky. Dovolte mi krátkou citaci
z jejích vzpomínek:

„Paní Braunové jsme říkali paní máma Židovka. Byla hodná. Měli chalupu, prodávala tabák, vykupovala
králičí kožky. Pamatuju si, jak chodila s babičkou Svobodovou do lesa a nosily v plachtě na zádech chrastí domů.
Žila jako všichni ostatní. O Božím těle dávala svíčky za okno a potom přišla válka a veliké pronásledování Židů. Její
děti Helena, Vilém, Karel a Leo byli dospělí. Jednou, šl i jsme právě z májové pobožnosti, čekala na nás,
a že už jí to přišlo, že musí do Terezína. Plakala, loučila se s námi, těšil i jsme ji, jak mohli. Nikdy na to nezapomenu.
Umřela tam chudák, snad se tam dlouho netrápila…‟

Snažila jsem se získat více informací o rodině Braunových, postupně se mi prostřednictvím webových
stránek odkrýval hrůzný obraz konce většiny Židů, kteří se dostali do sběrných ghett na východě nebo po odjezdu
z Terezína byli zplynováni a spáleni v l ikvidačních koncentračních táborech, jako byla např. Treblinka, Osvětim,
Dachau a další. Zaujala mne zpráva v tisku, že existují města a obce, které chtějí své zavražděné sousedy
současníkům a budoucím připomenout jako výstrahu před tím, že v celé Evropě narůstá antisemitismus a jsou
překrucována historická fakta až tak, že je holocaust popírán nebo zlehčován. V těchto obcích a městech jsou
pokládány tzv. Kameny zmizelých, které nahrazují hrob a pomník těch osob, jejichž popel byl zaorán na polích
nebo vysypán do řek.

Stále více jsem nacházela konkrétní informace o rodině Braunových v těchto zdrojích:
webové stránky Rudíkova - pamětní kniha obce Rudíkov (strana 69 a 70),
kniha o Rudíkovu vydaná roku 2014 k setkání rodáků (strana 12, 114, 116 a 120),
diplomová práce Mgr. Jana Kratochvíla,
internetové archivnictví - knihy oddací, narození, úmrtí,
internetové stránky www.holocaust.cz,
článek Jarky Vítamvásové z periodika Západní Morava - Kolaborací k přežití?

OBĚTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A PROJEKT KAMENY ZMIZELÝCH

•
•
•
•
•
•
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matriční záznam svatby Samuela Brauna a Erny Reinhalt z 25. března 1900
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Dovolte mi krátké shrnutí tragického osudu této zajímavé rodiny, která pocházela z naší obce. V letošním
roce jí bude věnován pietní akt s položením tzv. Kamenů zmizelých…

Paní Ernestina a Samuel Braun
Paní Ernestina /Arnoštka/ pocházela z Herálce na Havlíčkobrodsku a uzavřela v roce 1900 se Samuelem

Braunem z Velkého Meziříčí manželství. Jistě šlo o dohodnutý sňatek, jak bylo tehdy zvykem. Provozovali v Rudíkově
malý koloniál, nebylo to asi zcela náhodné, protože z Rudíkova pocházela matka Erny Františka Reinhalt (rozená
Steiner). Židé se věnovali často obchodu, protože do roku 1848 nesměli vlastnit půdu a možnosti volby živnosti byly
omezeny zákony. Pokud byli řemeslníky, směli své služby poskytovat pouze svým souvěrcům do roku 1848.

Po roce se manželům narodila dcera Helena, v roce 1903 syn Vilém, v roce 1907 syn Leo a v roce 1910
syn Karel .

Roku 1914 byl Samuel Braun, jako voják rakousko-uherské armády, mobil izován a odešel na frontu. Štěstí
ho velmi brzy opustilo, byl zraněn do hlavy a roku 1915 zemřel v polní nemocnici ve Velkém Meziříčí. Jeho jméno ale
není uvedeno na pomníku padlých spoluobčanů z první světové války zde na hřbitově. Byl též obětí války,
na základě které vznikl 28. října 1918 náš samostatný stát, za nímž stály mladé životy mužů umírajících jak
na straně monarchie, tak v řadách legionářů. Mnohdy nastala situace, kdy se tváří tvář setkal syn i otec, každý však
bojující na jiné straně. Pohlédli si do očí, objal i se, v zápětí se otočil i a běželi dál. Nelze ani pomyslet, co se stalo,
když toto lidské gesto spatřil velitel každého z nich….

Paní Braunová zůstala sama se čtyřmi poměrně malými dětmi. Jistě se měla co otáčet, aby svoji pětičlennou
rodinu uživila a mohla nechat syny vyučit, Viléma kloboučníkem, Leo obchodníkem, a Karel dokonce pracoval jako
obchodní zástupce v Praze, takže mu matka asi dopřála vyššího vzdělání. Helena, tak jako většina dívek v té době,
byla předurčena stát se manželkou a matkou.

Dcera Helena Braunová
Helena, rozená Braunová, si vzala za manžela pana Františka Procházku pocházejícího z Rudlic

na Znojemsku. Sňatek v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě uzavřeli 4. května 1927. Před tím se Helena nechala pokřtít.
Bydlel i v Třebíči, měli dceru Helenku narozenou 12. dubna 1928.

Smíšené manželské svazky po okupaci v roce 1939 částečně chránily židovského partnera před transportem
do Terezína. Židovští partneři byli internováni až v roce 1944. Jejich nežidovští partneři byli průběžně podrobováni
nátlaku, aby se svými partnery rozvedli, ti, co to neudělal i, svým partnerům zachránil i život. Helena byla
transportována 31. ledna 1945 z Prahy do Terezína. Tankové jednotky Rudé armády terezínské ghetto 9. května
1945 osvobodily. Helena měla štěstí a osvobození se dočkala.

Syn Vilém Braun

Syn Vilém (na obrázku vpravo) provozoval kloboučnickou živnost v Jihlavě
a oženil se s Alžbětou Hanoldovou, křesťankou z Jihlavy, a v manželství se mu narodily
tři dcery: Elfrída (nar. 1928 v Jihlavě), Helena (nar. 1930 v Rudíkově) a Olga (nar. 1932
ve Velkém Meziříčí). Protože jeho smíšený svazek trval, odjel do Terezína až 11. února

1945 a zde se dočkal osvobození. Poté se vrátil
do domovské obce, tj. Velkého Meziříčí.

Právě jeho dcera Helena (provdaná Tůmová)
a Olga (provdaná Komínová) mají dodnes žijící potomky,
které bychom rádi do naší obce k ustění pietního aktu
přizvali.

ZLOMKY OSUDU RODINY BRAUNOVY

Synové Leo Braun a Karel Braun
Syn Leo byl bezdětný, jeho manželkou byla Eliška Inwaldová z Velkého Meziříčí,

kde provozovali společně obchod. Syn Karel (na obrázku vlevo) pracoval v Praze jako
obchodní zástupce, byl svobodný a bezdětný.
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HOLOKAUST – OSUDEM BRAUNOVÝCH
Do života všech občanů bývalého Československa krutě zasáhl rok 1939, okupace postupně přinesla

do života Židů celou řadu omezujících vyhlášek. Museli opustit svá zaměstnání, byty, sestěhovat se do sběrných
ghett, odevzdat svůj majetek, úspory, pokud nějaké měli. Byli pečlivě zaevidováni, byla jim přidělena evidenční čísla
a čekali na svůj budoucí osud. V té době nesměli nakupovat některé potraviny, měli omezené příděly, děti nesměly
chodit do školy, l idé se s nimi neměli stýkat, museli odevzdat psy, kočky i zpěvné ptactvo. Byli postaveni na okraj
společnosti. Na svém oděvu museli nosit žlutou hvězdu s nápisem JUDE. Ale jejich budoucí osud překonal
v negativní slova smyslu všechna jejich děsivá očekávání.

Ukrývání Leo Brauna
Někteří Židé se začali ukrývat a mezi takové patřil i Leo, společně s otcem a dcerou Beckovými

a A. Novotným nenastoupil na nucené práce a skrýval se v okolí Rudíkova. Skupina byla prozrazena, včetně rodiny
Střechovy, která jim poskytovala pomoc, byli pozatýkáni a odvezeni do Brna, Leovi se podařilo uprchnout. Němcům
se dařilo paralyzovat strachem nejen obyvatele, ale i české četníky.

Leova manželka Eliška byla spolu s ostatními popravena v Kounicových kolejích. Leo byl postřelen nedaleko
Pavlínova a zemřel v třebíčské nemocnici. El iška i Leo mají vzpomínku v podobě Kamenů zmizelých před jedním
z domů v židovské čtvrti v Třebíči, kde žil i (viz foto na straně 24). Leo je pohřben na židovském hřbitově (ChK) 439.

Erna nachází smrt v Treblince
Paní Erna byla předvolána do transportu v roce 1942, s povoleným zavazadlem nastoupila v Třebíči

18. května 1942 s ostatními do vlaku a odjela do Terezína. Vystoupila na nádraží v Bohušově a došla se svým
kufrem do Terezína. V té době bylo paní Erně 71 let, takže byla zařazena k nemocným a starým lidem nad 65 let
a v říjnu 1942 nastoupila do transportu do Treblinky. Cesta do Treblinky trvala dva dny, je možné, že byla mezi
mrtvými, kteří zemřeli cestou. Koncentrační tábor v Treblince sloužil pouze k likvidaci, nebyly zde žádné baráky
pro vězněné. Pokud Erna Braunová nezemřela cestou, byla společně s ostatními zplynována v Treblince, poté její
tělo naložil i häftl ingové na káru a společně s ostatními mrtvými spáli l i .

Syn Karel také transportován
Syn Karel odjel do Terezína dne 30. l istopadu 1941 a pokračoval transportem do sběrného ghetta v Rize

v Lotyšsku. Ghetta byla budována na východě, tj. v Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí jako shromaždiště Židů, aby
nemohli uprchnout a skrývat se. Také cílem všech transportů z celé Evropy na východ bylo co nejrychleji splnit plán,
tedy vyčistit postupně Evropu od všech Židů, aby byla v Evropě území bez židovského obyvatelstva, tzv.
JUDENREIN. Ghetta byla místa, kde čekali Židé na přesun do likvidačního koncentračního tábora nebo mladí a silní
muži a ženy v době pobytu v ghettu otrocky pracovali v továrnách, takže naplňovali plán likvidace prací. Děti, staří
l idé, l idé vysílení prací zde umírali hladem, na infekční choroby, a pokud přežil i, byli postupně z těchto ghett
odváženi do likvidačních táborů a ghetto bylo po vyprázdnění zrušeno. Na webu www.holocaust.cz je možné
zhlédnout Karlovu fotografii, kopii vyřízeného cestovního pasu a list způsobilosti.

transportní listy Erny a syna Karla Braunových
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rodný dům Braunových Rudíkov 58 (dům vpravo - dnešní židárna)
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prosinec 2019
80 let - pan Vladimír Mejzlík
70 let - paní Eva Benáčková
60 let - paní Marie Necidová

únor 2020
70 let - pan Milan Salák
60 let - paní Libuše Bernátová
60 let - paní Ludmila Mikysková

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 2019
David Švec

únor 2020
Roman Voborný
Julie Rybníčková

březen 2020
Matěj Pospíšil

Významné jubileum oslavili Narození občánci

březen 2020
90 let - pan Vlastimír Divín
70 let - pan Josef Kratochvíl

Zemřelí občané

Dne 28. prosince 2019 zemřel ve věku 85 let pan Jiří Knap.
Dne 8. ledna 2020 zemřel ve věku 79 let pan Miloslav Pažourek.
Dne 18. března 2020 zemřel ve věku 74 let pan Jaroslav Mikyska.

Jsem přesvědčená, že mezi námi není nikdo, kdo by tento
hrůzný osud přál šesti mil ionům evropských Židů, ani Erně a Karlovi
Braunovým. Jejich Kameny zmizelých budou nám, našim dětem
a všem připomínat, že ve válce nebyly jen oběti přímých bojových
střetů, ale rovněž oběti poprav a rasového pronásledování. Že mezi
oběťmi ŠOA (tj. v hebrejštině něco, co má vyjadřovat hrůzné peklo)
byli i dva rudíkovští občané. Přála bych si, aby se pietního aktu

Pietní akt v Rudíkově s položením Kamenů zmizelých se uskuteční 10. května 2020

zůčastnil některý z potomků přeživších, tj. Heleny a Viléma, ale doposud po nich pátrám…
Letos si připomínáme 75. výročí od konce druhé sv. války – hrůzy, která stála život také 25 milonů Sovětů,

sedmi mil ionů Němců, patnácti mil ionů Spojenců.
Vzpomínková akce v Rudíkově se uskuteční v neděli 10. května ve 14 hodin, kde společně uctíme památku

Jana Kubiše u orlovny, dále bude slavnostní akt pokračovat u památné desky obětem 2. světové války u sokolovny
a dále pak u nového pietního místa - v Rudíkově budou slavnostně položeny tzv. Kameny zmizelých (též zvané
Stolpersteiny – „stolpern‟, což znamená v němčině zakopnout, „Stein‟ znamená kámen). O Stolperstein
ale zakopnete jen symbolicky, a to pohledem… Kameny zmizelých dvou našich židovských spoluobčanů - staré
maminky a jejího syna Karla - budou položeny na místě, kde stával jejich dům.

Dovolte mi zde na závěr citovat slova armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody
z Hroznatína. Letos si připomeneme 125. výročí jeho narození (nar. 25. l istopadu 1895): „Nikdy nezapomeňme, jak
lehce jsme svobodu ztratil i a jak těžce za cenu velikého úsilí a velkých obětí jsme ji dobývali zpět.‟

Americký filozof španělského původu George Santayana rovněž řekl: „Ten, kdo se nezajímá o svoji minulost,
je odsouzen si j i znovu zopakovat.‟

Děkuji mnohokrát za Váš čas věnovaný čtení o osudu Braunových i za případnou podporu formou osobní
účasti na vzpomínkové akci v květnu.

Vlasta Cahová, grafika a rodokmen Bohumír Pospíšil




