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Vážení spoluobčané,
vzhledem ke komplikovanému období karantény se zvažovalo, zda se letošní tradiční pouť uskuteční, nebo

bude zrušena, k čemuž řada obcí v kraji také přistoupila. Naše pouť se konala až v období, kdy byla schválena řada
rozvolnění režimových opatření, a tak se nakonec fotbalový spolek, který letošní pouť zajišťoval, rozhodl tradiční
akci nerušit. Nakonec nám všem přálo i počasí, a tak se snad vše vydařilo. Ceny za pouťové atrakce byly opět nižší
v závislosti na odpuštěném nájmu jejich provozovateli. Přál bych si, aby to byla taková pomyslná tečka za celým
„koronavirovým jarem‟, které zasáhlo do běhu našich životů a zvyklostí.

Jak všichni víme, ze dne na den jsme museli řešit základní ochranné pomůcky, které snad pomohly
k celkem dobrému zvládnutí celé této zvláštní situace. Moc bych chtěl poděkovat ochotným ženám z naší obce,
které skvěle přistoupily k potřebě rychle zhotovit roušky, jež jsme Vám potom mohli distribuovat společně
s dezinfekcí. Finančně nám s tímto pomohl i grant bleskově získaný od Nadace ČEZ ve výši 50.000,- Kč. Je na místě
poděkovat i celému personálu prodejny, hostince, čerpací stanice a bistra a samozřejmě provozovatelům těchto
služeb v obci. Bylo velice důležité, že zejména naši starší občané nemuseli a nemusí cestovat za nákupem potravin
mimo obec, a předešli tak kontaktu s větším počtem lidí, mezi nimiž v době infekční špičky hrozilo větší nebezpečí
nákazy. Vše bylo perfektně zásobeno, otevírací doby upraveny, všichni udělal i maximum a všem za to velmi děkuji.

Zvláštní kapitolou událostí bylo školství, zmatečné pokyny ministerstva museli zvládat ředitelé našich dvou
zřizovaných organizací, pedagogický personál čekala náročná práce v podobě on-l ine výuky. Náročné to bylo
i pro rodiče. Ke svým běžným zaměstnáním jste museli všichni zvládat, dovolím si zjednodušeně nazvat, EdooKIT.
Rodiče i děti museli do tohoto prostoru vstoupit mnohem hlouběji, než kdy čekali. Takže i zde patří všem velká
poklona a díky. Zkrátka jsme to společně zvládli a všichni společně dále doufáme, že další vlna koronaviru již
nepřijde. Raději nedohlížet, co by to znamenalo pro poškozenou ekonomikou naší země.

I tak se dočkáme poklesu daňových příjmů do rozpočtu obce. Pokud bude odhad propadu maximálně
pozitivní, bude nutné počítat minimálně s 1,7 mil ionem korun v tomto roce. V obci naší velikosti se každý finanční
prostředek snažíme používat především jako zdroj kofinancování k dotačním titulům. Takže každý pokles je
nepříjemný, a proto některé investiční akce budeme muset přesouvat do dalšího roku. Zejména ty, které vyžadují,
před přijetím dotace, dílo nejprve dokončit a zcela uhradit z obecního rozpočtu. Případně budeme muset častěji
využívat krátkodobé překlenovací úvěry, které nám v rozmezí měsíce či dvou pomohou překonat období, kdy se
čeká na příchozí dotační platbu.

Člověk až žasne, jaké problémy COVID-19 způsobil a jak zasáhl do chodu celého světa. Jistě nám tato
životní etapa také ukázala, že je nutné zpomalit, zklidnit, nestresovat se a více si vzájemně pomáhat. Hoďte tedy
prosím celé podivné jaro se všemi problémy za hlavu a odpočiňte si v průběhu léta. Přeji všem pohodové
dovolenkové dny, pokud možno strávené v nezasažených oblastech.

Váš starosta Zdeněk Souček

Farnost Rudíkov Vás srdečně zve dne 18. července 2020 v 17 hodin na koncert dětské folkové
skupiny ŇUFÁCI z Boskovic a následně koncert skupiny TRNÍ z Boskovic. Od 15 hodin bude probíhat
předprogram v podobě miniturnaje tříčlenných družstev v pétanque, střelby ze vzduchové pistole a luku
na terč. Vystoupení se uskuteční na zahradě rudíkovské fary, v případě špatného počasí v sokolovně. Vstupné
dobrovolné, výtěžek bude opět věnován na opravu střechy kostela.

Rudíkovský
zpravodaj
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PROJEKTY

Na jaře byl projekt Revital izace sportovního zázemí v Rudíkově doporučen k financování Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy. Od té doby proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Přestože byla zadávací
dokumentace stavby zveřejněna v Národním ekonomickém nástroji (NEN), což je v podstatě elektronické tržiště
veřejných zakázek, přihlásily se do samotné soutěže pouze dvě firmy. Místní SOFI stav, s.r.o. a třebíčská firma
PYROS CZ, s.r.o. Projektovaná cena celého díla byla 23.500.000,- Kč s DPH. Obě firmy podaly nižší cenu,
než projekt uvažoval, a první zmíněná firma podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 18.930.450,- Kč s DPH .

Na projekt čerpá spolek FK Rudíkov dotaci ve výši 8.263.000,- Kč, která je již v plné výši připsána
na projektový účet FK Rudíkov. Z něj se postupně hradí provedené stavební práce. Po vyčerpání dotačních
prostředků přijde na řadu dofinancování stavby z prostředků obce, které jsme načerpali úvěrem od České spořitelny,
která dává obci dlouhodobě výhodné podmínky. Úroková sazba činí 1,65 %. Splácení úvěru započne od 31. ledna
2021. Co se týče cash flow úvěrových financí, polepšíme si o cca 30.000,- Kč měsíčně, protože do té doby obci
skončí splácení dvou úvěrů z minulosti.

Momentálně probíhají práce na zhotovení železobetonového zdiva prvního nadzemního patra, bude
následovat pokládka stropu a vyzdění prvního patra. Momentální prostavěnost činí k 30. červnu 2020 celkem
2.852.016,- Kč s DPH.

Jedná se určitě o největší investiční akci tohoto roku v naší obci, na které se podílíme. Od počátku jsme
projekt koncipovali tak, aby nesloužil výhradně pro účely fotbalu. Doufáme, že po dokončení bude veřejná
posilovna, sauna a relaxační zázemí hojně navštěvované a využívané. Stavba bude probíhat do konce tohoto roku
a nejdéle koncem února 2021 musí být zkolaudována.

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ V RUDÍKOVĚ

Základní škola a obec Rudíkov připravují na 19. září 2020 Pohádkovou cestu - tentokráte na trase
od základní školy k rybníku Herádka, kde bude pohádkové putování zakončeno táborákem. Součástí akce
bude prezentace práce vojáků a psovodů z 22. letecké základny vrtulníkového letectva z Náměště
nad Oslavou včetně průletu bojového vrtulníku v nízké letové hladině nad Herádkou.
Dne 26. září 2020 vystoupí v sokolovně oblíbená dechová kapela Moravanka.
Knihovnu můžete v průběhu letních prázdnin navštívit v tyto dny: 1. , 15. , 29. července a dále pak 12. a 26.
srpna.
Základní organizace ČSCHDZ pořádá ve dnech 15. a 16. srpna 2020 místní výstavu drobného zvířectva
v Budišově. Otevřeno v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 8 do 15 hodin. Možnost nákupu chovných
zvířat. K návštěvě zvou členové ZO Budišov.
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V jarním zpravodaji jsme informovali o záměru podat projektovou žádost na vybudování dětského
a workoutového hřiště v lokalite Nade Vsí. Krátce před vydáním zpravodaje jsme obdrželi informaci z Ministerstva
pro místní rozvoj, že je náš projekt doporučen k financování. Necelý milion korun bychom získali z dotačního titulu
Podpora obnovy a rozvoje venkova a necelých 400.000,- korun bychom dali z našeho rozpočtu. Realizace by měla
proběhnout ještě tento rok, pokud MMR vzhledem ke koronakrizi nepřehodnotí termíny a neposune možnou
realizaci až do roku 2021. Patrně bychom tím nic nezmeškali a pomohlo by nám to vzhledem k financování akce.

DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V LOKALITĚ NADE VSÍ - DOPORUČENO K FINANCOVÁNÍ Z MMR

Dne 10. června 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí seznam podpořených projektů. Naše žádost
na zakoupení obecních bytů, které by mohly vzniknout v lokalitě Vysílka, bohužel podpořena nebyla. Budeme
sledovat další možné výzvy, které se mají v příštím roce opakovat, a žádost případně podáme znovu.

ŽÁDOST O DOTACI NA POŘÍZENÍ OBECNÍCH BYTŮ (NIKOLI SOCIÁLNÍCH) NESCHVÁLENA
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V okolí školy byla provedena oprava veřejného osvětlení výměnou za nové stožáry a staré sodíkové výbojky
byly nahrazeny novými moderními LED světly PHILIPS NAVONA, které znáte ze hřbitova. Tato poslední část
osvětlení nebyla řešena v rámci celoobecní výměny veřejného osvětlení z programu EFEKT, protože se zde musela
řešit i kabelizace a nové rozmístění stožárů. Obecní zaměstnanci společně s elektrikářem panem Karlem Smetanou
vše zvládli svépomocí. Oprava tohoto úseku si vyžádala cca 120.000,- Kč a završila etapu celkové obměny
veřejného osvětlení v celé obci. Výsledkem celkové obměny osvětlení je úspora 57 % z reálných faktur
za elektřinu pro veřejné osvětlení. Celkem 22.700 kWh elektřiny ročně uspoříme. Počet svítidel k dnešnímu dni
dosáhl 208 kusů.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Na podzim 2019 jsme podávali k Ministerstvu zemědělství projektovou žádost na opravu hráze a odbahnění
Panáčkova rybníku. Teprve 11. června 2020 došlo k vyhodnocení žádostí a byl nám zaslán souhlas se zadáním akce
a podmíněný přísl ib dotace v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích – 2. etapa‟.

Nyní můžeme na tuto akci vypsat výběrové řízení na dodavatele stavebních částí, přičemž podmínkou je
doložit minimálně tři relevantní nabídky, kdy rozhodující bude nejnižší nabídková cena. Výsledek řízení musíme
doložit do 30. l istopadu 2020 a poté nám bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace by připadala
v úvahu až v roce 2021. Na opravu a odbahnění bychom mohli čerpat dotaci maximálně 2.000.000,- Kč.

SCHVÁLENÁ DOTACE NA OPRAVU HRÁZE A ODBAHNĚNÍ PANÁČKOVA RYBNÍKU



5

Kraj Vysočina nedávno schváli l námi podaný projekt „Optická síť GPON Rudíkov startuje‟ a podpoří jej
částkou 214.000,- Kč, což pokryje 60 % nákladů tohoto projektu, který představuje fyzické zafukování optických
vláken + GPON aktivní technologii a 32 koncových GPON modemů.

V předchozích letech jsme z Fondu Vysočina načerpali dotaci na pokládku HDPE chrániček v celé lokalitě
Nade Vsí. Postupnými kroky směřujeme k nejmodernější technologii připojení k internetu, kterou rezidenti v lokalitě
Nade Vsí budou moci využívat. Přinese jim to kvalitní, stabilní a rychlé připojení FTTH technologií.

V této fázi projektu postupně do srpna 2021 připojíme všech 32 parcel (domů) v lokalitě Nade Vsí a díky
optickému spliteru s poměrem dělení vláken 1:64 bude možno připojovat postupně i celou lokalitu Šumava. Tomu
musí předcházet položení mikrotrubek do chodníků či zelených pásů na Šumavě a zavedení mikrotrubek do domků.
Nejzazší termín realizace pro lokalitu Nade Vsí je 30. srpen 2021.

OPTICKÁ SÍŤ GPON RUDÍKOV STARTUJE NADE VSÍ

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VE TŘÍDÁCH MŠ A ZŠ

Období karantény, kdy byla škola uzavřena, jsme využil i k zahájení výměny 40 let starého osvětlení
ve třídách ZŠ a MŠ za nové moderní LED panely. Ve většině tříd instalujeme devět kusů LED panelů s příkonem
35 Wh, tedy odběr celé třídy pak bude činit 315 Wh. Nahrazujeme tak v každé třídě minimálně 16 kusů zářivkových
kompletů, tzn. 32 trubic a tlumivek, jejichž odběr činil 1440 Wh. Nutnou součástí celé akce je zhotovení nových
rastrů se zvukově odrazivými minerálními podhledy v přední části u tabule a naopak zvuk pohlcujícími v zadních
částech tříd. Nové rastry poslouží pro usazení LED panelů a podhledy pro dobrý zvukový komfort ve třídě.

S demontáží starých zářivkových kompletů a plechových stropů pomohli brigádníci společně s panem
školníkem. V červenci a srpnu pak dokončíme třídy, ve kterých probíhala výuka na konci školního roku. Na tuto akci
čerpáme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
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Někteří občané svým přístupem ke třídění absolutně dehonestují snahu obce, která investovala finanční
prostředky do rozšíření možností třídit odpady. To, co se někdy v kontejnerových stáních objevuje, je bohužel
cestou k tomu, aby v naší obci nestály svozy odpadů 350,- Kč ročně, ale trojnásobek. Pokud totiž v kontejnerech
není to, co tam má být, svozová společnost pak s celým kontejnerem naloží jako se směsným odpadem, který
skončí na skládce v Petrůvkách, což ve výsledku znamená 1150,- Kč za tunu uložení. Na každém kontejneru je
jednoznačně na samolepce uvedeno, co do něj patří a co nikoli. Nezodpovědným tříděním poroste cena za směsný
odpad a tu budeme nuceni promítnout do ročního poplatku.

Na kontejnerová stání jsme pořídil i fotopast s přenosem snímků přes mobilní síť. Snahou je odhalit jedince,
kteří svým přístupem ničí práci a snahy ostatních.

TŘÍDĚNÍ NENÍ STÁLE SAMOZŘEJMÉ

Jak jste patrně zaznamenali, stát zastoupený Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), potažmo jeho
zřizovanou organizací Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a nakonec i vládou ČR, zúžil počet
potenciálně vhodných lokalit pro případné vybudování HÚRAO na čtyři lokality, z nichž hned dvě leží na území Kraje
Vysočina. Lokalita Hrádek leží u Dolní Cerekve a v seznamu skončila i naše lokalita nazývaná Horka.

Celý proces zužování počtu lokalit z devíti na čtyři zaštiťoval expertní panel, kde každá lokalita mohla
nominovat pouze jediného zástupce, který za obce mohl klást odborné připomínky a měl i hlasovací právo. Nicméně
tento nepoměr, kdy stát měl zastoupení šesti experty a obce pouze jedním, dával od počátku tušit, jaký plán má
stát připravený. Připomínky a námitky našeho experta byly vypořádány, spíše „smeteny ze stolu‟, a tuto diktaturu,
kterou stát nazývá projednáním s dotčenými obcemi, potvrdila vláda 30. června 2020, a tak do dalšího vyhledávání
vhodné lokality za pomoci hlubinných kilometrových vrtů postoupily lokality Janoch (u Temelína), Horka
(Budišovsko), Hrádek (rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov) a Březový potok (Klatovsko).

HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ (HÚRAO) – VÝBĚR LOKALITY

PROJEKT REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ U TĚLOCVIČNY

Z důvodu havarijního stavu sociálních zařízení u tělocvičny je nyní nutná rekonstrukce, neboť jsou plně
využívána sportovci, kteří navštěvují prostor odpoledne, dále i cvičícími dětmi. Podali jsme proto koncem měsíce
března projektovou žádost, která zahrnuje i rozšíření sociálního zázemí v přilehlých prostorách tělocvičny. Byli jsme
s žádostí úspěšní a Kraj Vysočina nám
na akci přidělí dotaci ve výši 120.000,- Kč,
ale ta samozřejmě nepokryje celou
rekonstrukci. Předběžný rozpočet uvažuje
částku zhruba 500.000,- Kč. Po realizaci
bude rozšířen počet toalet na dvě kabinky, tři
sprchy a umývárnu, je třeba zrealizovat
obklady, dlažbu, strop, osvětlení a nové
rozvody. Prostor před tělocvičnou a směrem
do schodiště bychom vybavil i skřínkami
pro odkládání oblečení. Plánovaná dispozice
je na přiloženém schématu. Dle finančních
možností a vývoje daňových příjmů obce
bude fyzická realizace buď v závěru roku,
nebo v roce příštím. Projekt musíme
realizovat do 30. září 2021.
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Stát více než 17 let sl ibuje, že při výběru bude postupovat transparentně, ve spolupráci a se souhlasem
dotčených obcí. Sl ibuje, že bude zákon o hlubinném úložišti, který nastaví pravidla výběru. Doposud se tak neděje
a práva obcí jsou značně omezená, spíše žádná. To se nám samozřejmě nelíbí, ale hlavně jsme všichni přesvědčeni,
že koncepce ukládání do hloubky 500 metrů do horninového masivu je slepou a neuvěřitelně nákladnou záležitostí.
Co tedy můžeme dělat? Vyvíjíme společně se starosty a některými členy spolku Zdravý domov Vysočina aktivity
směřující k ústní i písemné interpelaci premiéra přes poslance Mariana Jurečku a MUDr. Víta Kaňkovského, kde
budeme chtít poukázat na netransparentní a silové řešení státu ve věci hledání a určení finální lokality HÚRAO.
Budeme chtít vyvinout přes poslaneckou iniciativu apel na MPO, aby proces zastavilo a minimálně přijalo
moratorium na období např. 15 let s cílem vyčkat, co se bude v této oblasti vyvíjet obecně na světové úrovni.
V minulosti j iž takové vládní moratorium přijato bylo, tehdy na období pěti let.

V minulých týdnech se nám podařilo navázat spolupráci s vedením města Velké Meziříčí, které s námi
souhlasí a už také 23. června 2020 přijalo usnesení zastupitelstva města s nesouhlasným stanoviskem s případným
umístěním HÚRAO. To je důležitý krok, který chceme společně eskalovat přes členy krajského zastupitelstva
do projednání zastupitelstva Kraje Vysočina, aby i náš kraj přijal odmítavé usnesení, tedy že nechceme na svém
území HÚRAO. Takové usnesení již přijal v roce 2004 Jihočeský kraj a v červnu 2020 i kraj Plzeňský.

Bohužel nenacházíme podporu u města Třebíč, které stejně jako Kraj Vysočina nesmyslně spojuje výstavbu
5. bloku JE Dukovany s nutností mít i HÚRAO. Dokonce i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Dana Drábová potvrdila několikrát, že výstavba 5. bloku Dukovan vůbec nesouvisí s potřebou mít HÚRAO. Jaderné
palivo z elektráren musí stejně chladnout minimálně do roku 2065 v kontejnerech CASTOR ve skladech přímo
v elektrárně. Takže není opravdu kam spěchat, obzvláště pokud můžeme počkat, jak se věc vyvine u ostatních zemí.

HÚRAO má být bezpečným úložištěm po dobu sto tisíc let, má se budovat pod zemí na rozloze 700
fotbalových hřišť a po dvě generace se má vytěžit sedm milionů kubických centů horniny. Stavba by podle
momentálního harmonogramu měla započít v roce 2050 a podzemní laboratoř již v roce 2035. Švédsko, Francie,
Finsko jsou v tomto procesu nejdále, ale pořád nepřistoupil i k zásadnímu kroku, kterým by bylo spuštění ostrého
provozu HÚRAO. Nikde na světě tedy HÚRAO nefunguje.

Z našeho lokálního pohledu není tedy kam spěchat a zbytečně utrácet desítky až stovky mil iard korun.
O tom bychom chtěli společně s ostatními starosty a případně starosty „sousední‟ lokality Hrádek přesvědčit
premiéra, k němuž sjednáváme schůzku s prosbou o osobní projednání, neboť při ústní interpelaci poslancem
Marianem Jurečkou slíbil možnost projednat i právo veta pro obce, tzn. stavbu odmítnout. Uvidíme, jak premiér
svému slibu dostojí, ale obávám se, že až mu legislativci vysvětlí, co by právo veta způsobilo, rychle svůj názor
změní. Bude to ještě dlouhý boj se státním aparátem, který patrně skončí u soudů, ale vést ho přikazují místní
referenda, která se ve většině obcí od roku 2004 konala. Bylo jich v lokalitách 27 s průměrnou účastí 73 %,
kdy jejich výsledkem vždy bylo jednoznačné odmítnutí úložiště místními občany. Stát na ně však ohled nebere,

schůzka starostů a zástupců spolku Zdravý domov Vysočina
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DĚNÍ V OBCI - Základní škola

Život v naší škole se nezastavil ani ve druhém pololetí, které bylo poněkud odlišné od těch předchozích.
Od 11. března vláda kvůli prevenci proti šíření koronaviru uzavřela všechny školy a nám všem nastala doba, se
kterou se ještě nikdo nesetkal. Období prvního týdne v nás všech vzbuzovalo mnoho otazníků, nejistoty a obav.
Nikoho by asi nenapadlo, že nás čeká dlouhé období domácí výuky. Přestože to pro nás, ani pro rodiče a žáky
nebylo zrovna nejpříjemnější období, zvládli jsme společnými silami celou situaci s nadhledem. Žákům a rodičů byly
průběžně zasílány úkoly pro domácí práci přes elektronický systém školy Edookit a výuka probíhala formou
domácího kontrolovaného samostudia. Nejeden vyučující sáhl i k různým on-line aplikacím, přímé on-l ine výuce
a audikonferencím. Děkujeme všem žákům a rodičům za spolupráci při domácí výuce.

Od 12. května byla ve škole umožněna žákům 9. ročníku příprava na přijímací zkoušky. Zaměřena byla
výhradně na český jazyk a matematiku a probíhala dvakrát týdně.

Od 25. května se mohli alespoň žáci 1. stupně zapojit do vzdělávacích aktivit. Sice stejně jako deváťáci
v rouškách nebo štítech za zvýšených hygienických opatření, ale přece. Ze 101 žáků našeho 1. stupně se obnovené
dobrovolné výuky účastnilo až do konce školního roku 71 z nich.

Od 8. června pak vláda umožnila realizovat občasné vzdělávací aktivity pro žáky druhého stupně.
V současné době díky předchozímu uzavření škol probíhá v naší škole ve třídách rekonstrukce osvětlení, proto
po dohodě se zřizovatelem bylo dohodnuto, že až do konce školního roku byli žáci 2. stupně vzděláváni na dálku.
Byly jim ovšem umožněny social izační aktivity ve škole, jako byla výměna učebnic, společné focení a předání
vysvědčení.

Zápis do 1. třídy nového školního roku proběhl také netradičně, a to bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců ve škole. Přijato bylo od školního roku 2020/2021 22 nových prvňáčků z těchto obcí: Rudíkov (13), Horní
Heřmanice (4), Oslavička (3) a po jednom žákovi z Třebíče a Kojatína. Dárky, které pro budoucí prvňáčky
nachystala naše škola a spolek Pomoc škole, obdrží děti v první školní den.

Umístění žáků 9. ročníku na střední školy dopadlo i letos velmi úspěšně. Čtyři deváťáci odchází na Střední
průmyslovou školu do Třebíče (obory mechanik-seřizovač, informační technologie, průmyslová automatizace
a umělecký kovář), dva žáci na Obchodní akademii a Hotelovou školu (cestovní ruch, obchodní akademie), dva
na Střední školu stavební (instalatér, elektrikář), jeden na Střední odbornou školu Nové Město na Moravě (lesní
mechanizátor), jeden na Střední zdravotnickou školu do Brna (laboratorní asistent) a dva žáci na Soukromou střední

protože pro něj nejsou závazná.
K tomu všemu ne příl iš povzbudivě zní rozsudek Nejvyššího správního soudu, který v lokalitě Hrádek rozhodl

ve prospěch Ministerstva životního prostředí v otázce stanovení průzkumných území. Nejvyšší správní soud
v odůvodnění uvádí: „Místní komunity v nadějných lokalitách zásadně nemají právo geologickému průzkumu a jiným
způsobům zjišťování relevantních podkladů pro výběr bránit. Nemají právo „utnout již v zárodku‟ úvahy o tom,
že by případně lokalita na území jejich obce mohla být trvalým úložištěm. Trvalé úložiště je věcí veřejného zájmu
vysoké míry důležitosti; pokud bude určitá lokalita při férovém zohlednění relevantních hledisek vybrána jako místo
pro trvalé úložiště, musí se místní komunita ve prospěch tohoto veřejného zájmu „obětovat‟. V České republice
existují v nejrůznějších oblastech, mimo jiné i v souvislosti s mírovým využíváním jaderné energie, veřejné zájmy,
které se vyznačují tím, že pro jejich dosažení se musí někdy „obětovat‟ jiné zájmy, práva či hodnoty. Při poměřování
protichůdných zájmů, práv a hodnot je třeba, aby všichni dotčení měli právo uplatnit svůj hlas, aby všechny
relevantní argumenty byly pečlivě zváženy a aby protichůdné zájmy a hodnoty byly dotčeny, jen není-l i zbytí
a pokud možno v co nejmenší míře, a újmy vzniklé dotčením byly patřičně kompenzovány. Nikdo však nemá právo
prosazení veřejného zájmu, například vybudování trvalého úložiště, zabránit jen proto, že jeho případné negativní
dopady nechce ve své blízkosti (not in my backyard).‟

V postupu státu tedy příl iš pochopení k hájení našich lokálních zájmů nemůžeme očekávat. Budeme se však
usilovně a s využitím všech prostředků snažit.

Zdeněk Souček
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odbornou školu do Třebíče (veřejnosprávní činnost).

Ke konci roku proběhlo přihlašování do školní družiny a dětského klubu na další školní rok. Zájem byl
opravdu veliký, nepodařilo se všechny žáky kvůli kapacitě, zejména do družiny, přijmout. Abychom vyšli vstříc všem
zaměstnaným rodičům, pokusil i jsme se navýšit kapacitu dětského klubu. To se podařilo! Všechny žáky, kteří nebyli
přijati do školní družiny, můžeme tedy umístit do dětského klubu, ve kterém byla navýšena kapacita na 25 dětí.

Kvůli koronavirové krizi jsme byli nuceni zrušit všechny plánované akce pro naše žáky od března do června.
Pevně věříme, že epidemiologická situace bude i nadále příznivá, a v září nám opět začne standardní školní rok.
Už nyní pro naše žáky plánujeme a objednáváme akce, které obohatí jejich výuku. Těšit se mohou se svými rodiči
5. září na turistický výlet do CHKO Žďárské vrchy, 11. září na celodenní projekt Na den záchranářem
s profesionálními záchranáři, 14. září na divadlo, 19. září na Pohádkovou školu a 25. září na preventivní program
Tancem proti šikaně.

Během září a října budeme finišovat s projektem ZDRAVÁ ŠKOLA 2020 a uspořádáme pro žáky sportovní
turnaje Kolobrnda Rudíkov 2020, Kubb 2020, turnaj v přehazované, Aerobik Cup Rudíkov 2020, turnaj v softballu
a Rudíkovského opičáka.

Slavnostní zakončení školního roku proběhlo v kmenových třídách v úterý
30. června. Vedení školy ocenilo 25 žáků pochvalou ředitele školy s knižní
odměnou, deváťáci byli slavnostně ošerpováni a obdrželi drobné dárky jako
památku na naši školu. Učitelskému sboru pak předali nádherný třípatrový dort.
Všech 163 žáků od svých třídních učitelů obdrželo vysvědčení a s úsměvem
odcházelo na prázdniny.

Ani o prázdninách se život v naší škole nezastaví – pořádáme pro 130
přihlášených dětí osm turnusů letních příměstských táborů, ve spolupráci
se zřizovatelem rekonstruujeme osvětlení ve všech třídách a ze sponzorských
darů od spádových obcí obnovujeme internetové rozvody a wi-fi síť.

Prázdninové úřední hodiny ve škole budou od 1. do 10. 7., 29. 7. a 12. 8. 2020 vždy v čase
9–13 hod. Podrobné reportáže a fotografie z jednotl ivých akcí najdete opět od září na našem webu a facebooku.
Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a dovolených plných sluníčka, pohody, odpočinku a nezapomenutelných
zážitků…

Nový školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 7.20 hod. Pevně věříme, že se sejdeme v plném
počtu a roušky snad nebudou zakrývat radostné tváře našich žáků.

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

9. třída pedagogický sbor
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DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Když jsme uzavíral i v březnu naši mateřskou školu, nikdo nevěděl, co bude dál. Bylo to neznámé, zvláštní
a smutné, ale věřil i jsme, že to není na dlouhou dobu. Mockrát děkujeme všem rodičům, kteří si s dětmi udělal i čas
a posílal i nám srdíčka, obrázky, výrobky nebo fotografie dětí.

V těchto chvílích si znovu uvědomujeme krásu našeho povolání. Ta zvláštní doba nám totiž připomněla
někdy opomíjené hodnoty a některým rodičům, že naše práce není vidět, ale je potřebná.

V květnu jsme uklízeli, připravovali, dezinfikovali. Dne 25. května opět nastoupilo do MŠ 46 dětí, ovšem
narozdíl od základních škol bez jakýchkoliv omezení.

Dne 1. června 2020 ke Dni dětí jsme připravil i v okolí školy oslavu a hledání pokladu. Děti projížděly
na koloběžce slalom, šplhaly na totem, přelézaly lanové centrum bez dotyku země, skládaly geometrické tvary
do obrazce, hledaly doktorský kufřík a Kinder vajíčka. Na webových stránkách děti pozorovaly třebíčské čápy (Toma,
Týnu, Serváce a Bonifáce). Předškoláci nakresli l i krásné obrázky, které jsme poslal i do výtvarné soutěže, a teď jim
budeme držet palce.

Dne 22. června 2020 jako tradičně předškoláky čekala „Malá školková maturita‟ a dne 23. června 2020
se poprvé konalo „Rozloučení s předškoláky‟ dopoledne. Nevěděli jsme, jaká budou omezení, zejména zda bude
možné pozvat rodiče, a tak jsme se rozhodli pro dopolední variantu venku. Na vyzdobené školní zahradě dětem
a k naší radosti i rodičům brněnské divadlo Sandry Riedlové zahrálo pohádku. Po ní nastoupil i předškoláci v modrých
tričkách, zazpívali třídní písničku a za zvuku fanfár čekali na příchod královny Kateřiny. Ta je „pasovala růží‟, paní
učitelky předaly na památku knížky, kamarádi vyrobená sluníčka, z konfet vylétl i motýlci a všichni si společně připil i
dětským šampaňským.

A nám už zbývá jen popřát šťastnou cestu životem, hodně zdraví a někdy si na nás vzpomeňte.
Za MŠ Rudíkov Dana Morávková
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DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

5. března 2020 - požár rodinného domu v Trnavě.
19. března 2020 - asistence a dohašování pří pálení klestí pro obec Vlčatín.
6. dubna 2020 - požár hrabanky po těžbě dřeva o rozloze cca půl hektaru v Náramči.
Na místě byla naše jednotka jako první z celkových pěti jednotek.
6. dubna 2020 - požár po těžbě v lese mezi obcemi Valdíkov a Hostákov.
Naše jednotka vyjela tentokrát i s novým DA Ford tranzit. Účast sedmi jednotek.
7. dubna 2020 - požár trávy za rodinným domem v obci Hroznatín.
22. května 2020 - pomoc při čistění komunikace v naší obci.

•
•
•

•

•
•

Vzhledem k předešlým událostem pandemie je za námi pro všechny náročné období. Jednotky dobrovolných
hasičů museli v této době fungovat takřka bez omezení. Kromě pomoci při rozvozu roušek a dezinfekce sbor
zasahoval také u několika požárů:

Dík všem, kteří se těchto činností zúčastnil i .

Mladým hasičům byla soutěž Okresní l igy mladých hasičů v požárním útoku zrušena úplně. Věříme,
že v podzimním období začnou trénovat pro příští sezónu.

Za SDH Jaroslav Mejzlík
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Zachrání muži I.B třídu? Zúročí omlazený tým starších žáků nabyté zkušenosti z těžkých zápasů podzimní
části a potrápí nejednoho favorita své soutěže? Naváže starší přípravka na podzimní vítěznou vlnu a podaří se
jí ovládnout celý ročník bez jediného bodového zaškobrtnutí? Bude mladší přípravka stále tak nažhavená na každý
zápas a neumožní nikomu sesadit ji z prvního místa tabulky?

Toto jsou jen některé z otázek, které měly být zodpovězeny výkony jednotl ivých družstev během jarní části
sezóny. Bohužel dopady omezení spojené s výskytem COVID-19 nechaly některé otázky nezodpovězené. Jiné byly
vyřešeny rozhodnutím funkcionářů Fotbalové asociace ČR (FAČR) následujícím způsobem. Veškeré amatérské
soutěže byly po podzimní části ukončeny bez možnosti postupu a na druhé straně sestupu. Co konkrétně toto
rozhodnutí znamená pro rudíkovský fotbal?

Muži z I.B třídy nesestupují! A věřme, že druhou šanci, kterou dostali, chytí řádně za pačesy a hned zkraje
nové sezóny nás potěší sympatickými výkony a body do tabulky, aby po podzimu nemuseli mít těžkou hlavu
z přemýšlení o budoucím těžkém jaru spojeném se záchranářskými boji.

Po uvolnění opatření vládou ČR se muži zapojil i zpět do tréninkového procesu a stihl i před kratičkou letní
přestávkou sehrát dvě přátelská utkání. V prvním domácím utkání podlehli celku Osové Bítýšky 2:5 a ve druhém
v Borech 3:4.

V nucené pauze se muži pustil i do brigádnických aktivit, které měli za výsledek zvýšení bezpečnosti nejen
sportovců pohybujících se na hřišti, ale i řidičů vozidel projíždějících kolem hřiště. Kompletní rekonstrukcí prošlo
oplocení kolem hřiště. Z letmého pohledu sice není změna tak patrná, ale z užitného obrovská. Nejprve bylo
odstraněno staré pletivo, které bylo již místy „prostřílené‟ nárazy míčů, poté byly nově natřeny nosné sloupy
a nainstalovány podhrabové desky, aby míče neutíkaly pod pletivem až na silnici, a následně bylo zavěšeno nové
pletivo. Všem, kteří se na této několikadenní akci podílel i, patří velké díky!

Výsledky všech tří žákovských družstev zůstaly takové, jaké byly po podzimu. I děti se do trénování zapojily
hned, jak to bylo možné, a podle zápalu na nich bylo vidět, že jim fotbal během nucené pauzy opravdu chyběl.

Tým starších žáků sehrál jedno přátelské utkání proti dorostu Dolních Heřmanic a svou bojovností dokázal
staršího soupeře přehrát a zvítězit 7: 1.
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Družstvo starší přípravky bylo pozváno na turnaj do Trnavy, který se konal u příležitosti slavnostního
otevření nových kabin. Dětem se podařilo tento turnaj vyhrát! Týmu sice chyběla téměř celá základní kostra tvořená
staršími hráči (roč. 2009), ale mladší děti se semkly a všichni bojovaly jeden za druhého až do poslední vteřiny.

Na stejném turnaji se představil i výběr dětí z mladší přípravky, které ale ročníkově patří do předpřípravky.
Tyto děti nehrály na výsledky či umístění, což v této kategorii není podstatné, ale hlavně proto, aby si zkusily fotbal
proti někomu jinému než proti stále stejným kamarádům na tréninku. Bylo příjemné sledovat, jak jsou pro hru
zapálené, a když se jim povedla pěkná klička či průniková nahrávka, srdce trenéra a rodičů zaplesalo.

A co nás čeká v následujících týdnech a měsících? Jak již bylo zmíněno výše, muži budou opět bojovat v I.B
třídě a jejich cesta za reparátem z loňska začne již počátkem srpna. V žákovských kategoriích budeme pokračovat
s družstvy mladší a starší přípravky a taky na našem hřišti uvidíte tým starších žáků.

Bohužel nelichotivá je situace v dorostenecké kategorii. V dřívějších letech naši kluci tvořil i společný tým
s Budišovem. Nyní je však kluků tak málo, že ani tímto spojením nedají dohromady kompletní tým, a tak tato
společná kategorie letos nebude. Naši kluci budou mít možnost trénovat s muži a ti starší budou jistě zakoušet první
zkušenosti z dospělého fotbalu.

Opačný problém řešíme u předpřípravky (2013-2015) a školičky, kde zájem o fotbal převyšuje naši
trenérskou kapacitu. Tímto bychom chtěli oslovit rodiče těchto dětí nebo fotbalové příznivce, zda by někdo měl chuť
a energii se těmto dětem jednou týdně věnovat. V případě Vašeho zájmu se nám ozvěte a určitě se domluvíme.

S přáním pohodového léta za FK Rudíkov
Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Už je snad za námi první vlna koronavirové pandemie. Často se mluví o zdraví, nemocích i úmrtí. Televize
nám denně ukazuje ve zprávách, jak virus postupuje, nebo ustupuje, ukazuje různé pohromy a neštěstí. Ve svých
pořadech však často předvádí hříšný svět a různé projevy zla. Mluví se o problémech, které je potřeba řešit. Mnozí
l idé přestali věřit v Boha, ztratil i kulturu života a ztrácí svoji l idskou důstojnost.

Tak jako před 2000 lety přišel Ježíš Kristus pomoci nemocné společnosti, tak přichází i dnes a posílá
křesťany, aby jejich prostřednictvím léčil l idská srdce. Dnešní společnost je morálně nemocná. Pokud někdo trpí
morální nemocí - a tou je hřích - pak může být uzdraven jen Božími prostředky.

Člověk potřebuje vykoupení, potřebuje uzdravení mocí Boží. Právě proto se Kristus stal člověkem, právě
proto poslal své učedníky do světa, aby nabízeli l idem spásu, aby uzdravovali kořeny všech nemocí. Dnes toto
poslání mají všichni křesťané. Dnešní svět je nemocný a my křesťané máme v rukou lék na uzdravení morální
nemoci l idstva. Nabízejme ho světu neokázale. Všude tam, kde můžeme pomoci, přinášejme pochopení, lásku,
radost a naději.

Letní zamyšlní

Dne 10. května 2020 jsme si, i zde v Rudíkově, měli připomenout výročí 75 let od ukončení druhé světové
války. Při této příležitosti mimo jiné uctít dva naše židovské spoluobčany položením Kamenů zmizelých. Z důvodu
koronaviru a nutných opatřeních k zamezení jeho šíření se květnová akce ani u nás nekonala a bude přesunuta
na podzimní dny.

Dne 28. října si připomínáme vznik naší republiky. Dne 11. l istopadu 1918 došlo oficiálně k ukončení první
světové války, nazývané též Velká nebo Zákopová. Do tohoto strašného konfliktu bylo zapojeno 34 států a 1,5
mil iardy osob. Boje probíhaly na Balkánské (Srbské) frontě, Západní, Východní a Italské frontě. Válka vedla
k mobil izaci více jak 70 mil iónů vojáků, z toho 60 mil iónů Evropanů. Zemřelo na devět mil iónů vojáků, sedm miliónů
civil istů jen v důsledku bojů a následné genocidy. Český exil v čele s T. G. Masarykem, M. R. Štefánikem
a E. Benešem prosazoval během války vznik samostatného státu Čechů a Slováků, což se 28. října 1918 podařilo.
Po bezmála 300 letech jsme se tak oprostil i od nadvlády Habsburků.

Snad v každé vesnici i městě stojí pomník na památku mladých mužů, kterých se týkala mobil izace a kteří
se domů již nevrátil i . V Rudíkově je pomník na hřbitově se jmény nejen rudíkovských mužů. Museli jít bojovat
za Rakousko-Uhersko. Pokud přešli na stranu legií a byli v boji zajati, za „zradu‟ byli okamžitě popraveni. Ať byli
na jakékoli straně, dovolte mi krátké, ryze lidské, zamyšlení. Mladí chlapci a muži měli doma rodiče, manželku, děti,
práci v hospodářství. Snad nikdo si ve skutečnosti nedokážeme představit tolik bolesti, kterou jejich rodiny prožívaly.

RUDÍKOVŠTÍ OBČANÉ V PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLCE

Ježíš Kristus poslal své učedníky
nejen hlásat, ale i uzdravovat. Proto také
nestačí o Ježíši Kristu jen mluvit, ale je
třeba nabízet pomoc lidem i v obyčejném
všedním životě. To je vlastně základ
poslání našeho apoštolátu, nové
evangelizace. Tímto prostřednictvím chci
pochválit všechny, kteří jakkoliv
pomáhali druhým, třeba s nákupy
seniorům, jejich dovoz k lékaři
a podobně. Ať tedy ta letošní zkušenost
s pandemií nás lidi spojuje, dělá nás
pokornějšími, laskavějšími a ochotnějšími
si navzájem pomáhat.

gratulace k životnímu jubileu a poděkování za činnost pro farnost
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Ohlédnutí za akcemi

7. června - Nadměrné srážky

Mnohdy to bylo poslední obětí, polibek, křížek na čelo od milované maminky, poslední ohlédnutí za malým
domečkem, kde prožil i svůj krátký život. Tenkrát bývalo dětí v rodinách více, když museli odejít všichni dospělí
synové, bylo to hrozné.

Tímto se dostávám k tomu, o co Vás mnohokrát prosím. Chtěla bych se dozvědět o každém jméně
rudíkovského vojáka bojujícího v první světové válce, i o tom, jehož jméno na pomníku napsané není, neboť zemřel
například krátce po návratu z fronty. Jaký Váš předek byl, čím byl vyučen, zdali měl rodinu, co ho bavilo. Zkrátka
prosím potomky, kterým byly informace v rodinách ústní formou předávány, aby se mi nějakým způsobem ozvali.
Kromě tří jmen jsem našla na internetu tzv. l ist vojáka, konkrétně na stránkách Vojenského ústředního archivu -
v databázi a též v kartotéce padlých z první světové války. Tyto záznamy jsou velice stručné - jméno, narození,
na které frontě zemřel, bohužel nic víc. Přála bych si, abychom v plánovaný vzpomínkový den přišl i k jednotl ivým,
dnes již jinak vypadajícím, domkům a uctil i památku mladého muže položením květiny a slovní vzpomínkou. Genius
loci tohoto místa je i po mnoha letech zachován.

Ať již v dnešní době naříkáme na cokoli - politiky, počasí, učitele, řidiče, není to nic proti té hrozné době,
kdy v naší zemi proběhly obě války. Bohužel i dnes válečné konflikty stále ve světě jsou. Dokud bude zbrojní
průmysl „vzkvétat‟, hrozby dalších konfliktů nezmizí.

Děkuji za Váš čas při čtení. Přeji pěkné, klidné léto a dětem hezké prázdniny.
Vlasta Cahová

5. července - Aktuální stav prací na obecním dvoře
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duben 2020
80 let - paní Ludmila Pažourková

květen 2020
60 let - paní Ludmila Stejskalová
60 let - paní Miluše Prislupčáková

červen 2020
70 let - paní Ludmila Uchytilová
60 let - pan Vítězslav Robotka 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

duben 2020
Nicolas Rolín

Významné jubileum oslavili Narození občánci

26. až 28. června - Pouť v Rudíkově

Poděkování

Obec Rudíkov děkuje paní Mgr. Evě Bernátové za dlouholetou pedagogickou činnost v místní základní škole
a přeje i nadále hodně životní vital ity a radosti z předaných znalostí několika generacím.




