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Vážení spoluobčané,
v letním vydání našeho obecního zpravodaje jsem shrnoval jarní „COVIDové období‟, kterým jsme naštěstí

prošli bez větších problémů. Bohužel se situace v republice nevyvíjí dobře, alespoň podle odborníků. Byť jsem
ve svém okolí nezaznamenal žádné vážné průběhy, což je jistě dobře, je asi málo pravděpodobné, že se časem
neobjeví pozitivně testovaní i v naší obci. Chtěl bych Vás poprosit o jedno. Pozitivně testován může být kdokoli
z nás, a pokud k tomu dojde, nestigmatizujme se navzájem, jak se to dělo v řadě případů v jiných obcích v jarní
vlně. Mnozí si z této situace odnášejí bohužel i psychickou újmu z toho, jak se k nim nejbližší okolí zachovalo. Virus
nám bude patrně ještě nějakou dobu zasahovat i do plánovaných společenských akcí, které rušíme z důvodu
prevence. Snad je zorganizujeme v nejbližší možné době. Zásadní jsou pro nás v tuto chvíl i i investiční projekty,
které v obci právě realizujeme. Musíme je dokončit v závazných termínech, které každá akce financovaná
z dotačních peněz přináší.

V uplynulém období jsme společně se starosty okolních obcí zařazených do lokality Horka a s některými
členy spolku Zdravý domov Vysočina intenzivně spolupracovali na společném cíl i, kterým je vyloučení naší lokality
ze záměru státu umístit a vybudovat na Budišovsku do roku 2065 skládku vysoce radioaktivního odpadu z jaderných
elektráren, zdravotnictví a průmyslu. Našli jsme velkou a nezištnou podporu u Víta Kaňkovského a Mariana Jurečky,
poslanců KDU-ČSL, kteří v této otázce chystají interpelace premiéra. Měli jsme sjednanou i schůzku s ministrem
průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, který má v gesci i přípravu hlubinného úložiště. Prozatím kvůli COVID situaci
a preventivní karanténě ministra hledáme náhradní termín. S Vítem Kaňkovským jsme proto zacíl i l i úsilí směrem
k zastupitelstvu Kraje Vysočina, kde jsme chtěli získat podporu kraje, aby i ten přijal odmítavé usnesení
o případném umístění úložiště, jako to v minulosti přijal kraj Plzeňský a Jihočeský. Krajští zastupitelé KDU-ČSL
odvedli dobrou práci a z našich podkladů připravil i oficiální materiál a předložil i jej do jednání zastupitelstva kraje.
To se odehrálo 8. září 2020, kde jsem byl osobně přítomen, abych posoudil, jakou máme podporu od námi volených
zástupců kraje. Na zasedání jsem jel s velkým očekáváním, protože samotná Rada Kraje Vysočina doporučila
zastupitelům schválit odmítavé stanovisko, tak jak jsme ho s lidovci formulovali. Parodii, kterou jsem při hlasování
shledal, jsem nebyl s to ani uvěřit. Zástupci ANO 2011, ČSSD, ODS (kromě dvou) a KSČM o usnesení vůbec
nehlasovali! Celkem tedy 21 zastupitelů nenašlo vůbec odvahu vyjádřit při hlasování názor a podporu obyvatel
Vysočiny. Podpořil i nás pouze všichni přítomní zástupci KDU-ČSL a dva členové ODS. Usnesení i přes doporučující
stanovisko Rady Kraje tedy nebylo přijato. A nebylo přijato způsobem, který bychom si při nadcházejících krajských
volbách měli pamatovat. Nutno podotknout, že zastupitelé Kraje Vysočina byli ještě v předvečer hlasování
ovlivňováni dopisem lobbistického uskupení Energetické Třebíčsko, které se je snažilo zavádějícím způsobem
zastrašovat – pokud budou hlasovat pro naši podporu, ohrozí tím výstavbu 5. bloku JE Dukovany a mimo jiné také
ohrozí energetickou bezpečnost státu. Dana Drábová, předsedkyně SÚJB a uznávaná kapacita v oboru, nám
v minulosti potvrdila, že výstavbu 5. bloku není potřeba žádným způsobem spojovat s nutností stavět hlubinné
úložiště. Obávám se, že namísto racionálních a hospodárně odpovědných řešení v oblasti ukládání radioaktivních
odpadů začínají převládat finanční a lobbistické zájmy skupin. Vlastně poprvé se obracíme na Kraj Vysočina
s potřebou spolupráce a názorové podpory, bohužel za současného složení krajské garnitury narážíme v tak
důležitém tématu na neochotu hlasovat v zájmu nás, občanů Kraje Vysočina. Pamatujme na to 2. a 3. října 2020,
kdy půjdeme k volebním urnám. Velmi Vás prosím o vyjádření svého názoru účastí a hlasováním. Krajskou podporu
budeme v nadcházejícím období potřebovat!

Přeji Vám v nadcházejícím podzimu zejména pevné zdraví.
Váš starosta Zdeněk Souček

Rudíkovský
zpravodaj
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Dne 28. října 2020 bychom rádi uskutečnil i pietní akt k 75. výročí ukončení druhé světové války.
Slavnostní položení dvou tzv. Kamenů zmizelých (též zvané Stolpersteine) k uctění památky dvou
občanů naší obce – Erny a jejího syna Karla Braunových – bylo odloženo z květnového termínu na den
říjnového státního svátku. O podrobnostech a možnosti akt uskutečnit budete včas informováni.
Obec Rudíkov ve spolupráci se základní školou srdečně zvou na adventní tvoření dne 29. listopadu 2020 od 14
do 16 hodin. Požehnání adventního věnce a rozsvícení vánočního stromu se poté uskuteční v 17 hodin.

PROJEKTY

PLÁNOVANÉ AKCE:

•

•

Ministerstvo pro místní rozvoj připsalo 14. září 2020 na účet obce dotační částku cca 994.025,- Kč. Stalo
se tak díky úspěšně a včasně dokončené akci rozsáhlé výměny osvětlení ve všech třídách budovy základní
i mateřské školy. Firma Ekosvětlo s.r.o. , jež celou akci zaštiťovala, spolupracovala i s místními živnostníky. Finální
zapojení svítidel zvládl j iž tradičně pan Karel Smetana z Rudíkova. Dále bylo využito fáze demontovaných stropů
k natažení nové strukturované kabeláže pro datový rozvod do každé třídy, které provedl pan školník Petr
Brychta, učitel informatiky a metodik ICT Ondřej Chudoba společně s Bohumírem Pospíšilem. Musíme se připravit
do budoucna na gigabitové přenosy, pro které by již stávající kabeláž nebyla dostačující.

Při demontážích a likvidaci původních plechových stropů společně se zářivkovými svítidly vznikal
samozřejmě enormní nepořádek a prach po celé budově. Proto patří obrovské poděkování všem zaměstnankyním,
které se starají o úklid budov, také paní Janě Komínkové, která v mateřské škole navíc kromě úklidu řešila záležitosti
spojené s výmalbou a novými koberci. Všichni vynaložil i úsilí navíc, které se při těchto rekonstrukcích vždy
nakumuluje více než v běžném provozu. Takže i tyto, dnes již neviditelné, činnosti velmi pomohly k úspěšně a včas
zrealizované rekonstrukci. Brigádníky, kteří pomáhali s demontáží starých stropů a zářivek, jsme více jak z poloviny
odměnil i z finančních prostředků, jež jsme utržil i za prodej demontovaných starých plechových kazet. Zisk
z prodeje činil 56.000,- Kč, přičemž náklady na odměny brigádníků činily 90.000,- Kč. K obdržené
dotaci cca 1.000.000,- Kč musí obec přispět ještě 592.688,- Kč svých prostředků, což dorovná cenu
za celou akci dle uzavřené smlouvy o dílo. Všem zúčastněným tedy ještě jednou velké díky za odvedenou práci.

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VE VŠECH TŘÍDÁCH V BUDOVĚ ZŠ I MŠ ÚSPĚŠNĚ ZREALIZOVÁNA
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V mezidobí letního a podzimního zpravodaje proběhl výběr zhotovitele dětského a workoutového hřiště,
které vznikne při vstupu do lokality Nade Vsí. Dvě firmy nám podaly nabídku na vybudování hřiště a dodávku prvků
v cenách 1.430.000,- Kč a 1.400.000,- Kč. Nejnižší cenovou nabídku podal místní SOFI stav, s.r.o. v ceně
1.360.000,- Kč.

Nejdražší na celém projektu jsou dětské workoutové prvky, které představují z ceny zakázky cca
780.000,- Kč. Realizace proběhne ještě letos a po dokončení se mohou děti těšit na houpačkovou sestavu,
prolézací sestavu, workoutovou sestavu, lanovou pyramidu, vahadlovou houpačku, pružinové houpadlo, přitahovací
stroj, el iptický stroj, pískoviště či lavičkové relaxační zóny.

DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V LOKALITĚ NADE VSÍ - REALIZAČNÍ FÁZE
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REVITALIZACE SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ V RUDÍKOVĚ - PRŮBĚH PRACÍ

Sportovní zázemí u fotbalového hřiště utěšeně roste a stavba je již „pod střechou‟. Probíhá realizace
sádrokartonových příček v ubytovací části a v části, kde je plánována posilovna. V přízemí šaten a v místnosti sauny
jsou vyzděny příčky. V současné dpbě probíhají montáže elektroinstalací, rozvodů vzduchotechniky a další činnosti.
V tuto chvíl i je možné z dotačních peněz využít ještě cca 1.000.000,- Kč a dále již bude stavba financována
z obecního rozpočtu. Musíme vyvinout maximum úsilí, abychom stavbu zvládli dokončit do konce roku.
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V letním vydání zpravodaje jsme informovali o zveřejnění seznamu podpořených projektů Ministerstvem
financí, ve kterém naše žádost na zakoupení nových obecních bytů, které by mohly vzniknout v lokalitě Vysílka,
bohužel podpořena nebyla. Za několik dní jsme však obdrželi vyrozumění, že naše žádost (a stalo se tak u více obcí
v republice) má finanční přísl ib na realizaci v plné výši. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 28. srpna 2020
definitivně usneslo realizovat tento projekt nákupem hotového bytového domu, ve kterém vznikne osm bytových
jednotek s následujícími parametry:

byt č. 1, 2+kk, podlaží 1.S, cca 48,52 m2 , sklep 1.S cca 7,05 m2,
byt č. 2, 2+kk, podlaží 1.S, cca 48,93 m2 , sklep 1.S cca 7,05 m22,
byt č. 3, 3+kk, podlaží 1.NP, cca 75,25 m2 , sklep 1.S cca 7,31 m2,
byt č. 4, 2+kk, podlaží 1.NP, cca 50,20 m2 , sklep 1.S cca 5,69 m2,
byt č. 5, 3+kk, podlaží 1.NP, cca 75,33 m2 , sklep 1.S cca 6,45 m2,
byt č. 6, 3+kk, podlaží 2.NP, cca 75,25 m2 , sklep 1.S cca 6,45 m2,
byt č. 7, 2+kk, podlaží 2.NP, cca 50,20 m2 , sklep 1.S cca 5,69 m2,
byt č. 8, 3+kk, podlaží 2.NP, cca 75,33 m2 , sklep 1.S cca 6,40 m2.

S nejbližšími sousedy stavby byla svolána schůzka na místě stavby, kde byly probrány připomínky, zejména
ohledně navýšeného počtu parkovacích ploch. Tyto zásadní připomínky byly ze strany projektanta a investora
vyslyšeny a v situaci upraveny tak, že se jedná takřka o shodné řešení jako u bytového domu „A‟, který již v lokalitě
Vyhlídka řadu let stojí. Za nalezení shody a vstřícný postoj všem zúčastněným děkujeme.

V tuto chvíl i j iž probíhá výstavba základové desky a do konce roku by měla být završena hrubá stavba,
dokončení bytového domu potom do 24 měsíců od přidělení dotace. Celková cena bude činit 15.778.200,- Kč
vč. DPH a cena pozemků pod bytovým domem a jeho přilehlého okolí 1.034.000,- Kč. Dotaci očekáváme
ve výši 10.000.000,- Kč. Dotační program vyžaduje dobu udržitelnosti projektu v délce pěti let.

ŽÁDOST O DOTACI NA POŘÍZENÍ OBECNÍCH BYTŮ SCHVÁLENA

jihovýchodní pohled

Obec zakoupila jeden nový profi ping-pongový stůl . Bude umístěn v sokolovně, která tak hráčům
poskytne potřebné zázemí pro tento sport. Případní zájemci se mohou přihlásit u Vojtěcha Krejsky, který mimo jiné
připravuje oficiální registraci spolku, nebo přijít osobně vždy ve středu, v pátek či neděli, kdy probíhají tréninky.
Výhledově jsou v sokolovně plánovány i zápasy registrovaných hráčů vždy každý druhý víkend.

PING-PONG V SOKOLOVNĚ
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REVITALIZACE OKOLÍ „BAZÉNKU‟

Obec Rudíkov plánuje řešení nevzhledné bývalé požární nádrže zvané „Bazének‟. Nabízí se zpracování
projektu, který by byl připraven pro případnou žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí, které vypisuje
dotační tituly na revitalizace zeleně v intravilánu obce. Jel ikož se postupně zvedl zájem občanů a podařilo se
obsadit všech osm dílů zahrádek nad Bazénkem, nechtěli bychom do zahrádek zasahovat a máme zájem ponechat
je k obhospodařování. Nicméně I. etapu, týkající se samotné nádrže a bezprostředního okolí, bychom rádi
v následujících letech realizovali. Došlo by tak k zahájení revital izace. Zastupitelstvo se usneslo objednat
projektovou dokumentaci v rozsahu I. etapy.

Obec Rudíkov rozpracovala postupy v problematice třídění odpadů, které zde byly mnohokrát vysvětleny
a občané znají úspornou podstatu tohoto snažení. Bohužel tuto dlouhodobou snahu stále narušuje neukázněné
třídění odpadů . Nadále se objevují v kontejnerech věci, které do nich nepatří. Tříděná surovina je pak
znehodnocena. Obec za celý kontejner zaplatí jako za objem směsného odpadu.

Apeluji na všechny občany, aby si pozorně prohlédli a přečetl i infografiku, která na každém kontejneru vše
vysvětluje. V průběhu letních měsíců se v BIO odpadu objevovaly větve a klestí. Prosíme, abyste ukládali větve
mimo kontejner nebo přímo na hromadu pod hřbitovem. Obecní zaměstnanci pak musí travnatý odpad třídit a čistit,
aby jej bylo možné kompostovat.

Do BIO kontejnerů jsou někteří občané schopni uložit například dřevotřískové desky, elektrické kabely,
radiomagnetofon, prkna s hřebíky, mrtvého králíka, klávesnici, rychlovarnou konvici, svazovací pásky od palet
a další zajímavosti. Než se začne materiál kompostovat, musí být zdlouhavě tříděn. Je to zbytečná a nadměrná zátěž
a ztráta času pro obecní pracovníky. Za takových podmínek nemá smysl v kompostování dále pokračovat.
Hrozí tak, že se vrátíme k odvozu velkoobjemovými kontejnery do Petrůvek, což se opět odrazí v ceně.

CENY ZA LIKVIDACI ODPADŮ POROSTOU!
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DĚNÍ V OBCI - Základní škola

Žáci a zaměstnanci naší školy zahájil i společně 1. září nový školní rok. V letošním roce naši základní školu
navštěvuje 172 žáků v devíti třídách. Nejpočetnější skupinou jsou Rudíkováci, kterých navštěvuje školu 82, dále
23 žáků dojíždí z Vlčatína, 17 z Horních Heřmanic, 14 z Hroznatína, 8 z Oslavičky, 7 z Přeckova, 6 z Bochovic,
4 z Kojatína, 3 z Trnavy a Nového Telečkova, po dvou žácích z Měřína a Třebíče a jeden žák z Velkého Meziříčí.

Slavnostní den to byl hlavně pro naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Ve tvářích dětí bylo znát, že se
do školy opravdu těšily, nejen proto, že se ocitly v dobře známém prostředí, jel ikož ve stejné budově navštěvovaly
již mateřskou školu.

Ředitel školy prvňáčky slavnostně ošerpoval na památku oranžovou stuhou s nápisem Prvňáček 2020/2021
a logem školy. Na lavicích měli naši noví žáci připravené dárky od Kraje Vysočina (kufřík s tematikou bezpečného
a zdravého vstupu do školy a stavebnice Roto z Vysočiny), od naší školy balíček školních pomůcek a kelímek
na tužky vyrobený staršími spolužáky v keramické dílně, od obce Rudíkov vitaminy a od spolku Pomoc škole plyšové
zvířátko.

Drobnou změnou prošel i učitelský sbor. Po rodičovské dovolené se vrátila paní učitelka Eva Šilhánová, která
se stala třídní učitelkou třetí třídy, a v našem pedagogickém sboru nahradila paní učitelku Evu Bernátovou, jež
odešla do zaslouženého důchodu. Naše řady obohatila od nového školního roku i paní učitelka Jana Janová, která
na druhém stupni vyučuje chemii, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a informatiku a na stupni prvním v páté
třídě vlastivědu a přírodovědu.

Stejně jako každý rok, tak i o letošních hlavních prázdninách jsme se snažil i o to, abychom žákům na další
školní rok přichystali školu krásnější a vybavenější. Určitě bych rád zmínil rekonstrukci osvětlení ve všech
třídách, rozvody nové internetové sítě a celkovou rekonstrukci sociálních zařízení před tělocvičnou, která
v těchto dnech právě finišuje. Za zmínění rekonstrukce velmi děkuji našemu zřizovateli – obci Rudíkov.
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K naší škole již neodmyslitelně patří příměstské tábory, které realizujeme díky dotaci z Operačního
programu Zaměstnanost. Jinak tomu nebylo ani během letošních letních prázdnin. Osm tematicky zaměřených
turnusů s názvy Na pustém ostrově, S dědou na farmě, Indiánský týden, Ve zdravém těle zdravý duch, Naši
hrdinové, Řemeslo má zlaté dno, Cestujeme časem a Letem světem, skoro 150 spokojených dětí, 9 šikovných
vedoucích – vše se povedlo na jedničku s hvězdičkou.

Během podzimních zářijových a říjnových dní dokončujeme ve škole realizaci projektu Zdravá škola 2020.
Plný autobus nadšených milovníků přírody vyrazil v rámci tohoto projektu v sobotu 5. září na turistický výlet do
CHKO Žďárské vrchy, kde čekala na 26 dětí a jejich rodičů a prarodičů túra dlouhá 13 km zahrnující výstupy a
krásné výhledy ze skalních útvarů, které tato oblast nabízí.

Nedílnou součástí projektu Zdravá škola 2020 je i nespočet sportovních turnajů pro naše žáky. Proběhla
přehazovaná za účasti jedenácti dvojic, Aerobik Cup, Turnaj Kubb a softbalový turnaj. Před sebou máme ještě
uspořádání Rudíkovského opičáka, Kolobrndu Rudíkov a preventivní program Tancem proti šikaně.

Je již tradicí naší školy posilovat v žácích sociální cítění, prevenci úrazů, bezpečnost, základy zdravého
životního stylu a chování za mimořádných událostí. V tomto duchu proběhly v polovině září ve škole dvě akce –
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Vzpoura úrazům, při níž naši školu navštívil i dva vstřícní, sympatičtí a sportovně založení l idé Jarmila a Zbyněk,
kteří se ovšem od nás všech ostatních liši l i v jedné věci – jsou již několik let připoutáni na invalidní vozík. A právě s
tím, jak ke svému úrazu přišl i a jaká rizika mohou žáky ohrožovat, nás seznámil i v rámci projektu Všeobecné
zdravotní pojišťovny, který je zaměřený právě na prevenci úrazů u dětí a mladistvých. Čas strávený s těmito lidmi
byl velmi zajímavý. Všichni jsme si uvědomil i, že je potřeba pečovat o své zdraví a zbytečně s ním nehazardovat.

Druhou akcí byl projektový den Na den záchranářem, při kterém tým profesionálních lektorů záchranářů
našim žákům poskytl užitečné a praktické informace, které všichni mohou použít v běžném životě. Jak správně
reagovat v nenadálých situacích, jak nepanikařit, jak se zklidnit, komunikovat se záchrannou službou, základy
obvazových technik, základní transport zraněného z místa na místo s přihlédnutím na své bezpečí a mnoho dalších
záchranných situací si žáci mohli vyzkoušet na reálně namaskovaných situacích a našich učitelích, kteří se statečně
zhostil i rolí figurantů. Všech šest dokonale nachystaných stanovišť (krvácení z nosu, mdloba, zlomenina, masivní
krvácení, otřes mozku a resuscitace) v našich žácích zanechalo silné dojmy a my pevně věříme, že všechny nabyté
zkušenosti a informace pro ně budou přínosné do dalšího života.
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DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Od října nabízíme žákům školy celkem 17 zájmových kroužků – dva kroužky florbalu, výtvarnou dílničku,
přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, aerobik, turistický kroužek, dva kroužky hry na
kytaru, tři kroužky doučování, hru na flétnu, čtenářský klub, sportovky a dva kluby deskových her.

Naplánované školní akce v říjnu, l istopadu a prosinci (jejich konání je závislé na vývoji epidemiologické situace):

2. 10. Seiferos (letové ukázky dravců)
8. 10. Dopravní hřiště (4. ročník)
16. 10. Máme rádi zvířata
27. 10. Kino V. Meziříčí – V síti (7. – 9. ročník)
29. , 30. 10. Podzimní prázdniny
16. 11. Rodičovské schůzky (15.30 – 17.30)
29. 11. Adventní tvoření
4. 12. Čertovský den
8. 12. Staročeské Vánoce – Ostrůvek V. Meziříčí (2. ročník)

Nový školní rok od nás všech bude vyžadovat vysoce odpovědné chování, protože i v něm se budeme
muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19. I přes různá omezení, která v naší škole panují, se snažíme
žákům zajistit stoprocentní výuku zpestřenou bezpečnými doprovodnými programy.

Podrobné reportáže a fotografie z jednotl ivých akcí najdete na našem webu a Facebooku.
Do dalších dní přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody a hlavně pevné zdraví.

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov

Mateřskou školu bude navštěvovat ve školním roce 2010/2021 60 dětí z Rudíkova a okolních obcí.
Z celkového počtu je ve třídě Sluníček 21 dětí v povinném vzdělávacím režimu a půjde v dubnu 2021 k zápisu
do 1. třídy ZŠ. V letošním roce bylo přijato sedm dvouletých dětí, s nimiž pomáhá chůva, ve třídě s předškoláky
je nyní školní asistentka.
V případě uzavření třídy Sluníček z důvodu karanténních opatření se předškolní děti budou vzdělávat doma
distančním způsobem, protože jejich vzdělávání je stejně jako u dětí ZŠ povinné.
MŠ Rudíkov má provoz od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin, provoz probíhá ve třech třídách.
Pro děti je opět připraven pro celý školní rok program jak každodenních činností, tak i nadstandardních aktivit.
Některé větší akce, které se konají za účasti rodičů a veřejnosti, se ale z důvodu ochrany zdraví neuskuteční.
Tradiční tvoření s rodiči a dětmi zorganizujeme buď ve třídách, nebo MŠ dodá elektronickou cestou náměty
na tvoření doma.

•

•

•
•

•
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Dne 31. října 2020 odcházím do starobního důchodu. Bylo mi ctí zde učit a vést Vaši mateřinku
přes 30 let. Pracovala jsem zde ráda. Děkuji všem, kteří mateřince pomáhali, podporovali ji
a vycházeli vstříc potřebám předškolních dětí. Přeji všem občanům Rudíkova mnoho hezky prožitých
let v úspěšně se rozvíjející obci. Na shledanou…

Bc. Jaroslava Kafková

Zachována zůstávají divadla - za dětmi přijede každý měsíc loutkové divadlo s pohádkou a čtyřikrát pak
hudební divadlo. Program divadel najdete na www.msrudikov.cz
V listopadu je plánováno sférické kino.
Mateřská škola spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem ve Velkém Meziříčí v oblasti logopedie, pod
jeho vedením realizuje MŠ prevenci a individuální nápravu vadné výslovnosti hlásek u dětí. S dětmi pracuje
Erika Hanáková, Ivana Řezníčková a Jitka Šulcová.
V říjnu se uskuteční ve všech třídách projektový den s názvem Zvířecí obludky.
Pokud nebudou nařízena přísná opatření v rámci covid-19, dětský karneval se v roce 2021 uskuteční, a to
v pátek 19. února 2021 v odpoledních hodinách v tělocvičně ZŠ. Moderovat bude Milan Řezníček. Bližší
informace budou od ledna na webových stránkách.

•

•
•

•
•
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

V září tohoto roku jsme se konečně začali scházet s dětmi 4. ročníku ZŠ, abychom dokončil i přípravu
k opožděnému letošnímu prvnímu svatému přijímání.

Při jednom setkání jsme si prohlíželi jablko, které bylo na pohled krásné, ale v jednom místě jsme objevil i
hnilobu. Postupem času se může celé jablko zkazit. Podobně jedna lidská vlastnost, která není ihned vidět, může
člověka nahlodat, až zkazit. Je to závist.

Jak se taková závist projevuje? Tím, že můžeme druhým závidět věci, úspěch, peníze, kamarády a cokoliv
jiného. Závist člověku nepřináší nic dobrého. Kdo závidí, nic nezíská, jenom je rozlobený a smutný.

Jablko nám připomnělo jednu nepěknou lidskou vlastnost – závist. Každý z nás by se měl zamyslet, jestl i
jsme někdy někomu nezáviděli. Závist je jako červ, který všechno nahlodá. Proti červům existují postřiky. Jak se
však nazývá „postřik‟ proti závisti? Je to děkování a vděčnost. Nezáviďme druhým, ale objevujme, co jsme od Boha
dostali, a děkujme mu za to.

Popřemýšlejme o tom, zač můžeme Bohu poděkovat i v dnešní době zhoršující se pandemie, která nás učí
tomu, abychom byli pokornější, ne abychom se „nevázali a odvázali. . . ‟

P. Milan Těžký

Podzimní zamyšlení

18. července 2020 - koncert skupiny Trní na podporu opravy věže kostela
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Napětí a očekávání!!! Tím by se dala stručně charakterizovat nálada trenérů a hráčů ve všech věkových
kategoriích před startem nového soutěžního ročníku 2020/2021.

Nejvíc starostí a zodpovědnosti leželo před začátkem nové sezóny na trenérovi družstva mužů . Pod jeho
vedením se muži celé jaro a léto připravovali na druhou šanci v I.B třídě. Nicméně přípravné zápasy proti
Jevišovicím a Borům jim nevyšly a na sebedůvěře nepřidaly. První ostrý zápas proti Přibyslavicím přinesl však velkou
změnu a muži předvedli solidní výkon, díky kterému to dlouho vypadalo, že hned v prvním zápase nové sezóny
přetrhnou černou sérii porážek. Bohužel Přibyslavice zvrátily výsledek na svou stranu v posledních minutách utkání
a čekání na výhru se opět prodloužilo. Ale situace se přece jen začala zlepšovat. Sice následovala další venkovní
porážka a dvě domácí remízy, ale poslední dvě utkání muži zvládli, když nejprve ve venkovním zápase porazil i po
urputném boji tým Velkého Beranova (3:2) a následně zvítězil i doma po divoké přestřelce (6:4) nad týmem Velké
Bíteše B. Věřme, že v nastoleném trendu budou muži pokračovat a v zimní přestávce a před jarní částí sezóny
nebudou mít stejné záchranářské starosti jako loni.

Žákovské kategorie prošly každoroční obměnou, kdy se děti z „dorazových‟ ročníků posunuly do vyšších
kategorií.

Zřejmě nejvíc je změna znát v kategorii starších žáků . V přípravném utkání proti mladšímu dorostu
Dolních Vilémovic totiž ještě mohli nastoupit kluci, kteří kategorii starších žáků v létě opustil i a po přesvědčivém
výkonu dokázali zvítězit 7:2. V novém soutěžním ročníku tito kluci j iž hrát nemohou a tým se doplnil o hráče, kteří
před sezónou opustil i starší přípravku a věkově patří do mladších žáků. A to se projevilo i v prvních zápasech nové
sezóny. Kluci jsou na tom technicky velmi dobře a předvádějí líbivý kombinační fotbal, bohužel je zatím soupeř vždy
přetlačil fyzicky, a své zápasy tak vždy o gól prohráli. Ale při svých výkonech je to jen otázkou času, kdy se situace
otočí a okusí letošní první radost z výhry.

Starší přípravku opustil i kluci tvořící páteř týmu, a tak výkony a výsledky před novou sezónou byly velkým
otazníkem. V rámci přípravy se děti zúčastnily tradičního turnaje „O pohár předsedy OFS‟ v Lipníku a bylo vidět, že
zápasy v letošní sezóně nebudou tak jednoznačné. Po tuhých bojích a dvou porážkách děti vybojovaly v tomto
turnaji krásné druhé místo. Vstup do nové části soutěže se jim však vydařil náramně a v prvních dvou kolech
porazily týmy Okříšek a Vladislavy.

Zároveň jsme letos starší přípravku přihlásil i do celostátního poháru Ondrášovka Cup a zúčastnil i se
předkola této soutěže, kde naše děti narazily na týmy Hlinska, Polné, Bedřichova, Luk nad Jihlavou a Velkého
Beranova. Pro děti i trenéry to byla zajímavá sonda a srovnání s týmy ze širokého okolí. Dětem se podařilo porazit
týmy Velkého Beranova a Luk nad Jihlavou. V přímém měření sil s Bedřichovem, Polnou a Hlinskem však neuspěly
a utrpěly poměrně jasné porážky. Jsme si však jisti, že jim tyto porážky pomohou se posunout dál a dát tomu
v rámci tréninku ještě víc.

Mladší přípravka se omladila ze všech družstev nejvíce a do nové sezóny nastoupila s polovinou hráčů
a hráček, pro které soupeření proti klukům a holkám z ostatních vesnic bylo velkou premiérou. I tyto děti se
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DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

Sbor dobrovolných hasičů zaznamenal poklidnější průběh léta než v předchozích vypjatějších letech, díky
deštivějšímu počasí museli vykonat pouze jeden výjezd, a to 13. srpna 2020 k osobnímu automobilu za obcí
Hroznatín. Naše jednotka byla první na místě zásahu a požár zl ikvidovala ještě před příjezdem profesionální
jednotky.

Od září začali trénovat i mladí hasiči pod vedením Marka Kourka, Marka Šuly a Jiřího Dvořáka ml. , za což
patří obrovské díky. Zúčastnil i se i několika soutěží, nejlepší skóre zatím odvezli z Markvartic, 10 místo.

Za SDH Jaroslav Mejzlík

zúčastnily turnaje „O pohár předsedy OFS‟, tentokrát ve Studenci. Před odjezdem jsme neměli velká očekávání, co
se předvedené hry a výsledků týče. Kvůli prázdninám a nemocem totiž chyběla polovina hráčů/hráček, kteří měli být
oporou týmu, protože za přípravku hrají j iž delší dobu. Avšak od prvního hvizdu se děti do soupeřů „zakously‟ a jely
na vítězné vlně. O všem tak musel rozhodnout zápas se Studencem, který také všechny své útkání vyhrál. Bohužel
v tomto případě děti doplatily na zmiňovanou absenci zkušenějších hráčů. Přestože dlouhou dobu vedly, nakonec
podlehly Studenci v závěru 1:3 a turnaj zakončily na krásném druhém místě. V nové sezóně toho zatím moc
předvést nemohly, protože za sebou mají pouhý jeden zápas proti Rokytnici, která přijela s ročníkově mladšími
dětmi, a tak tento zápas děti moc neprověřil .

Dobrou zprávou je znovuobnovení tréninků předpřípravkové kategorie. Velké poděkovaní patří Marcele
Trnkové a Ireně Číhalové, které se těchto dětí ujaly. Samozřejmě budeme rádi, když jim rodiče během tréninků
pomohou, ať už s chystáním a uklízením tréninkových pomůcek, tak s tréninkem samotným, protože tyto nejmenší
děti potřebují téměř individuální přístup.

S přáním spousty příjemných sportovních zážitků
Zbyněk Trnka
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červenec 2020
60 let - pan Jindřich Nožička

srpen 2020
60 let - pan Miroslav Prokeš

září 2020
60 let - paní Stanislava 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

únor 2020
Sofie Valoušková

duben 2020
Sabina Kudrnová
Nicolas Rolín

červenec
Karolína Havlíčková

Významné jubileum oslavili Narození občánci

Poděkování

Obec Rudíkov děkuje paní ředitelce Jaroslavě Kafkové za dlouholetou snahu a intenzivní pracovní nasazení
v pedagogické činnosti pro naši mateřskou školu. Úroveň, na kterou se jí podařilo MŠ přivést, není přehlédnutelná,
což potvrzuje i hodnocení České školní inspekce. Děkujeme za veškeré úsilí a přejeme i nadále mnoho vital ity.

Zemřelí občané

Dne 11. dubna 2020 zemřel ve věku 90 let pan Vlastimír Divín.
Dne 26. května 2020 zemřel ve věku 76 let pan František Šoukal.
Dne 11. července 2020 zemřel ve věku 52 let pan Miroslav Jura.




