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Vážení spoluobčané,
obvykle se o první adventní neděli společně scházíme v zázemí naší školy při adventním tvoření, abychom

se naladil i do vánoční atmosféry. Konečně přichází období, kdy bychom měli zapomenout na běžné problémy
a užívat si co nejvíce rodinnou a přátelskou pohodu. Historicky doba adventu znamenala chvíle, kdy se lidé věnovali
rozjímání a půstu, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Stejně tak se nám možná jeví podivná
„covidová‟ doba, kdy se nemůžeme hromadně setkávat, jsme nuceni řídit se nařízeními vlády, které leckomu z nás
připadají nelogické, běžný život omezující a zcela jistě deprimující.

Věřme však, že tato nařízení, byť nás všechny na nezbytný čas významně omezují, budou postupem času
méně četná a že sledovaná čísla nakažených budou čím dál více milosrdnější.

Advent je doba očekávání a spolu s adventem se pojí také symbolický věnec, který je projevem úcty,
radosti a královského vítězství. Proto přeji nám všem co nejrychlejší vítězství a návrat do normálu. Přeji, ať
v rodinách zazáří vánoční stromy, ať u nich nikdo nechybí a minimálně tyto vánoční dny ať strávíme se svými
nejbližšími, pokud možno ve zdraví a v očekávání optimističtějšího období. Prožijme adventní čas v maximální
možné pohodě a hlavně ve zdraví.

Uplynulými dny současné zastupitelstvo vstoupilo přesně za polovinu svého funkčního období. Konec roku
samozřejmě vybízí k rekapitulaci. V mém předchozím zaměstnání jsme se vždy koncem roku účastnil i procesu
zvaného sebehodnocení. Měli jsme popsat, co se nám v uplynulém období povedlo a co nikoli. Při rozhovoru
s nadřízeným se pak rozebíraly důvody a příčiny, proč nebylo dosaženo toho, co si člověk stanovil . Někdy nám tyto
metody připadaly úsměvné, někdy to však jakousi sebereflexi přineslo. V obci je to trochu jinak. Nadřízeným je
v podstatě každý občan a samozřejmě, „co občan, to názor‟. Občas se najdou takoví, kteří na „hodnotící rozhovor‟
za starostou přijdou. Na rovinu řeknou, co si myslí, jak by věc řešil i oni. A za to díky. Určitě osobní kontakt vyřeší
více než hodnocení „za rohem‟. Jen je třeba si uvědomit, že rozhodnutí je nakonec vždy na většinovém názoru
zastupitelstva a ne vždy lze každému vyhovět podle jeho přání a představ. Setkávám se však i s návštěvou
pochvalnou, což na druhou stranu motivuje a dodá radost z práce. I za to díky.

Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří se celý rok snaží a organizují obecní kulturní akce. Díky nim obec
žije a obohacuje volný čas různým cílovým skupinám. Letošní rok a průběh pandemie nás sice značně omezuje
v pořádání čehokoliv, ale i tak za snahu, nápady, energii a vlastní čas patří uznání. Každá další nová přiložená ruka
k dílu je vítána, velmi nás těší, když se do některých akcí začínají zapojovat mladí občané. Velký dík patří také
trenérům a všem sportu pomáhajícím osobám či příznivcům v jejich nelehké, ale smysluplné práci s našimi dětmi
a mládeží. Ať už se jedná o malé fotbalisty či hasiče. Děkuji starostovi hasičů a předsedům fotbalového klubu
a mysliveckého sdružení za perfektní spolupráci. Jejich manželkám či rodičům za pochopení pro jejich spolkovou
činnost.

Dovolte mi závěrem jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce popřát Vám všem požehnané, klidné
a šťastné Vánoce. Věřím, že naši obec vytvářejí dobré rodiny, které vždy najdou sílu jít společně dál.

Vše dobré přeje
Zdeněk Souček, Váš starosta

Rudíkovský
zpravodaj
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PROJEKTY

V loňském podzimním zpravodaji 2019 jsme informovali o snaze společně uspět se spolkem FK Rudíkov
v dotačním titulu na stavbu sportovního zázemí s možností ubytování. Od jarních měsíců máme možnost sledovat
samotnou realizaci stavby.

Dle nastavených podmínek dotace mělo být dílo dokončeno k předčasnému užívání, a to k 31. prosinci
2020. Nelogicky a šibeničně nastavené termíny od poskytovatelů dotací, paradoxně také vzhledem k jejich
zdlouhavému rozhodování ve schvalovacím procesu, jsou problémem snad pro každého investora v republice.
Termíny jsou vzhledem k ročnímu období a také v návaznosti na epidemiologickou situaci nesplnitelné. Naštěstí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyslyšelo opakované stížnosti, žádosti a odůvodnění řady
investorů.

Konečně až 1. prosince 2020 MŠMT zveřejnilo dodatek č. 1 k Výzvě V5 Sport, investice 2020, a oficiálně tak
prodloužilo všem projektům nejzazší termíny dokončení do 30. června 2021 plus dva měsíce poté
na závěrečné vyhodnocení akce. Tento vstřícný krok nám pomůže v klidu dokončit řemeslné práce, které
vyžadují zejména vysušené podlahy. Dále bude možné na stavbu dodat komponenty pro vytápění
(tepelné čerpadlo), u nichž se potýkáme se zpožděním z výroby.

Pokud epidemiologická situace dovolí, na podzimní sezónu už budou malí i velcí fotbalisté vybíhat na pažit
z nových šaten a zázemí.

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ V RUDÍKOVĚ



3

Z dotačního titulu Kraje Vysočina Naše škola 2020 jsme získali dotaci ve výši 120.000,- Kč, kterou
využijeme na částečné pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí prostoru před tělocvičnou. Mnozí z vás chodí
do tělocvičny sportovat a víte, v jakém stavu se sociální zařízení nacházelo.

Změna dispozice vytváří větší prostor pro převlékání před vchodem do tělocvičny. Dále budou nově
k dispozici dvě WC a pisoár s umyvadly a dva sprchové kouty. Práce postupně dle časových možností provádí místní
firma BCR s.r.o. Vzhledem k poměrně negativnímu vývoji politiky daní koncem roku a vzhledem k nutnosti

REKONSTRUKCE PROSTOR PŘED TĚLOCVIČNOU

zachování jistého cash flow obce jsme se s firmou dohodli, že
odvedené práce finančně vypořádáme až v novém rozpočtu 2021.
Dotační titul nám umožňuje práce dokončit až do 30. září 2021.
Prostor je výborně prosvětlen novými LED panely. Školu tak zase
o krůček posouváme do lepších podmínek.

Projekční rozpočet činil cca 520.000,- Kč. Reálná cena
bude o cca 60.000,- Kč více vzhledem k okolnostem, které
s každou rekonstrukcí vzniknou. Za vstřícnost s odloženým
financováním tímto provádějící firmě děkujeme. Práce se nyní
pomalu dokončují a v daném prostoru vzniká opravdu pěkné
a důstojné prostředí pro zázemí a využívání tělocvičny.
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Vstřícnost majitelů soukromých pozemků umožnila dohodu s obcí, že v místní části Hájenka vznikne
nový chodník, který propojuje vnitřní část obce s lokalitu Šumava a lokalitou Nade Vsí. Po dokončení
pás pozemku geodeticky zaměříme a odkoupíme. Stavbu jsme započali svépomocí, práce provádějí obecní
zaměstnanci. Nyní je dílo hotové z první poloviny, v brzkých jarních dnech budou práce opět zahájeny. Chodník
by měl být zakončen opěrnou zídkou v zatáčce u Klímových. Díky dohodě o směně pozemků vznikne podél nově
vznikajícího plotu pana Pavla Klímy další část chodníku, jenž bude navazovat na chodník na Šumavě.
Vzhledem k přítomnosti sloupů nízkého napětí jej bude možné i nasvítit.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - CHODNÍK V LOKALITĚ HÁJENKA

V obci už nám zůstává jedna z posledních budov, která si zaslouží výraznou rekonstrukci. Historie budovy
obecního úřadu sahá až do roku 1870. Postupně procházela změnami a rekonstrukcemi. V kanceláři starosty ještě
dnes bedlivější oko spatří zacpaný kouřovod od kamen, v kuchyňce není přívod vody ani odpad. Budova potřebuje
novou střechu, zejména krovy, které jsou nahnilé. Stropy jsou také v havarijním stavu a již jednou v minulosti
musel být řešen propadnutý strop v obřadní místnosti. Díky šikovnosti místního tesaře pana Maška zatím strop drží.

Nyní je třeba napnout síly k možnosti získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, kde je možné
zažádat o proplacení 80 % nákladů na celkovou rekonstrukci budovy. V současné chvíl i se dokončuje
hrubý propočet nákladů. Jasné v tuto chvíl i je, že celkové náklady budou patrně nad 10 milionů korun. Jen
nabídky na zateplení obálky budovy s výměnou oken a dveří činily v roce 2014 cca tři mil iony korun.

V budově je také nutné řešit rozvody tepla, zdroj tepla, rozvody vody, odpady. Dále vnitřní prostory, stěny,
stropy a rozvody elektřiny. Lékaři by měli mít své oddělené sociální zařízení. I z toho důvodu mají problém do těchto
prostor dojíždět, zejména v době covidu.

Do 21. prosince 2020 je nutné předložit žádosti o dotaci. Zastupitelstvo obce podání žádosti odsouhlasilo
na 14. zasedání dne 20. l istopadu 2020. V případě nepřidělení dotace budeme rekonstrukci řešit postupně dle
finančních možností. Dispozičně se na tuto alternativu připravujeme přestěhováním do prostor, kde donedávna
sídli la projekční firma Green design.

ZÁMĚR REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
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Zastupitelstvo obce se na svém 14. zasedání dne 20. l istopadu 2020 usneslo, že požádá o vypracování
projektové dokumentace pro realizaci dlouhých zpomalovacích prahů v ulici u základní školy.
Zastupitelstvo pověřilo Emila Krejsku, Bohumíra Pospíšila a starostu obce vyjednat s projektantem a dopravním
komisařem povolení stavby. To, že se v ulici u základní školy nejezdí povolenou rychlostí 30km/h, je vážným faktem
a v bezprostřední blízkosti základních škol jsou dlouhé zpomalovací prahy dnes standardním regulujícím prvkem.

Informativní radar s ukazatelem rychlosti by se mohl začátkem roku 2021 objevit při vjezdu
do obce směrem od Hroznatína. Na svém posledním letošním zasedání dne 18. prosince 2020 o tom bude
zastupitelstvo rozhodovat a vybírat z nabízených variant. Ceny i možnosti jsou různé a pohybují se v rozmezí
50.000,- až 180.000,- Kč. Tvořit stavebně bezpečnostní prvek na krajské komunikaci by bylo poměrně nákladné.
Zkusíme pro začátek alespoň toto jednoduché a realizačně rychlé řešení, které spěchajícím řidičům bude
signalizovat jejich aktuální rychlost při vjezdu do obce.

RYCHLOST V OBCI



V pátek 9. října 2020 se zástupci obcí lokality Horka účastnil i setkání s vicepremiérem a ministrem průmyslu
a obchodu Karlem Havlíčkem ohledně našeho postoje ke způsobu zúžení lokalit pro možnou stavbu hlubinného
úložiště. Přednesli jsme naše odmítavé stanovisko, ale také jsme předložil i konstruktivní důvody, na základě kterých
navrhujeme, aby ministr přijal 10-15leté moratorium pro zastavení činností vedoucích k určení finální lokality. Ministr
přislíbil další projednání našich argumentů s odborníky na ministerstvu. Dále budeme vyrozuměni o dalším postoji
k této problematice.

Čtyři důvody, které jsme uvedli na podporu našeho návrhu (k přijetí tzv. moratoria):

1) Dodnes není připraven a schválen zákon o HÚ, na který se odkazuje tzv. atomový zákon. Byl sl ibován již
v červenci 2019! Obce nemají účinný nástroj, jak se procesu výběru účastnit, což odporuje směrnici EURATOM.

2) Koncepce nakládání s radioaktivními odpady uvažuje pouze jedinou možnou variantu, a to hlubinné ukládání.
Máme za to, že tento fenomén je dnes překonaný, ve světě se začíná testovat přepracování v solných reaktorech.
Tímto trendem se zabývá například firma MOLTEX ENERGY. Palivo vydrží v kontejnerech CASTOR až do 2065, poté
lze uvažovat o jeho přebalení.

SCHŮZKA S MINISTREM KARLEM HAVLÍČKEM
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Z organizace Horácko - ekologický mikroregion nám byla poskytnuta dotace ve výši 18 000,- Kč, kterou
mikroregion získal prostřednictvím Nadace ČEZ.

V měsíci l istopadu jsme pořídil i zahradní techniku − profi akumulátorovou sekačku STIHL RMA 448.1
TC + náhradní AKU v celkové hodnotě 23.075,- Kč včetně DPH. Sekačka bude využívána na údržbu obecní zeleně
na travnatých plochách na návsi, hřbitově a před obecním úřadem. AKU provedení nám velice usnadní práci při
sečení, navíc zcela ekologicky. Každým takovým nákupem si vylepšujeme vybavení v obci, což nám přináší radost
a praktický užitek. Velké díky Nadaci ČEZ.

SEKAČKA OD MR HORÁCKO
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3) Finanční deficit na jaderném účtu je dalším kritickým bodem, na který poukazujeme. I studie z ČVUT uvádí
chybně a nedostatečně nastavenou výši odvodu z výrobené MWh z jaderné elektrárny. Již dávno měla být výše
minimálně 85 Kč/MWh. Současná výše je okolo 60 Kč/MWh. Je prokázáno, že v případě stavby dalších bloků
budeme potřebovat úložiště větší, a tím pádem i dražší. Zvednutí odvodu na jaderný účet na adekvátní výši však
učiní jaderný kilowatt méně konkurenceschopný na trhu s elektřinou a záměr výstavby dalších bloků bude veřejností
negativně vnímán a zpochybňován. I to je důvodem, proč koncept hlubinného úložiště pozastavit alespoň na 15 let.

4) Předávané správcovství v současných kontejnerech CASTOR je osvědčená, bezpečná a levná metoda, která nás
posunuje minimálně za rok 2065 a umožňuje bezproblémovou manipulaci s vyhořelým palivem v případě
technického problému s kontejnerem.

Naše argumenty mohou celé věci a rozvoji jaderné energetiky jedině pomoci.
Jaké výhody z námi navrhovaného postupu plynou?

•
•
•
•

Napravení vztahů mezi obcemi a SÚRAEM,
získání dostatku času pro nastavení legislativy, oponentury a ověření správné cesty,
inspirace u států, které jsou v problematice mnohem dále (Švédsko a Finsko),
hledisko ekonomické – budování hlubinné úložiště znamená prohloubení finančního deficitu na jaderném účtu,
s tímto se dále pojí negativní vnímání jaderné energetiky.

Reakce ministra Havlíčka
Výsledkem našeho setkání byla písemná odpověď ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v tomto

znění: „Stát zastoupený Ministerstvem průmyslu a obchodu a jeho zřizovanou organizací SÚRAO bude nadále
postupovat dle původního plánu, tzn. vyhledávání a určení vhodné lokality pro případnou stavbu hlubinného
úložiště.‟ Jediné, co se patrně změní, je harmonogram celého procesu s posunem minimálně o pět roků. Je to
jednak kvůli zdržení v přípravách ze strany SÚRAO a také díky slibu pana ministra, že další průzkumné práce
nebudou na lokalitách probíhat dříve, než bude přijat nový zákon o hlubinném úložišti, který se připravuje.

Otazníky do budoucna
Zásadní bude, jaké podpory se obce dočkají od nového vedení Kraje Vysočina nyní po krajských volbách.

Velkou oporu máme u Pirátů a KDU-ČSL. Ovšem současná krajská koalice je složena z více politických subjektů
a shoda v tomto tématu, respektive striktní odmítání HÚRAO v Kraji Vysočina, nebude pravděpodobně jednoznačná
a patrně skončí jakousi symbolickou podporou zúčastněných obcí v usnesení typu „chytrá Horákyně‟, jako např.
apel kraje směrem k ministerstvu, aby byl urychleně dopracován a přijat zákon o HÚRAO – takto již postupovalo
zastupitelstvo města Třebíče.

Na druhou stranu se jako společnost budeme muset připravit na skutečnost, že úložiště potřeba bude. Je
třeba si uvědomit, že hlubinné úložiště neslouží jen pro uložení vyhořelého paliva z jaderných elektráren, ale musí
pojmout i vysoce radioaktivní komponenty ze současných jaderných bloků a nových jaderných bloků, jejichž
výstavba je plánována a většinou společnosti podporována.

Otázkou možná nakonec zůstane jen případná velikost úložiště, což může významně ovlivnit redukci odpadů
při zavedení technologií zbytkového využití vyhořelého paliva. Řada projektů ve světě již možnou cestu naznačuje.
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DĚNÍ V OBCI - Základní škola

V podzimním čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, jaké akce máme pro naše žáky naplánované, ale
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme byli nuceni j ich spoustu odvolat a zrušit, a od 14. října zavést
v naší škole opět distanční vzdělávání.

Ještě před uzavřením školy se nám podařilo zdárně dokončit projekt Zdravá škola 2020 uspořádáním
oblíbených sportovních turnajů a preventivních akcí. Proběhl Rudíkovský opičák, ve kterém byly pro žáky první
až páté třídy nachystané dvě paralelní dráhy, na nichž nasazené dvojice soutěžily mezi sebou. Preventivní program
Tancem proti šikaně přinesl žákům besedu a příběh o šikanované dívce, diskuzi s řešením problémů
a odreagování různými druhy tance – od jógy až po tanec moderní. A konečně Kolobrnda Cup, který projekt
oficiálně zakončil . Na soutěžící čekaly tři disciplíny – jízda zručnosti, dojezd na jedno došlápnutí a závod na jedno
kolo, to vše na deseti koloběžkách, které jsme dětem zakoupil i z projektu Zdravá škola 2020.
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Padesátka dětí druhého až čtvrtého ročníku stihla ještě před uzavřením školy strávit příjemné dopoledne
v ekocentru Chaloupky, kde poznávala les pomocí různých smyslových aktivit a her, připravovala lesní parfém,
vytvořila herbář l istnatých stromů a poznávala různé biotopy. Výjezd do stejného ekocentra se podařil i naší školní
družině. Ta absolvovala projekt s názvem Voda. Obě návštěvy byly dětem financovány z projektu Učíme se nově
a moderně II. (tzv. šablony).

Poslední společnou akcí byla návštěva společnosti Seiferos na fotbalovém hřišti. I přes chladné
a mlhavé počasí zhlédli žáci řadu opeřenců a vyslechli mnoho informací o nich. Toto setkání bylo pro děti nejen
ze základní, ale i mateřské školy velmi zajímavé. Již nyní se těšíme na příští ukázku v roce 2024.

Od 14. října jsme byli nuceni opět začít dodržovat doporučení a nařízení. Nejenom naše škola byla znovu
uzavřena. Začalo nám složité období povinné distanční výuky. Nastavil i jsme speciální rozvrh on-l ine hodin

a učitelé společně s žáky navazovali virtuální kontakty pomocí platformy
MS Teams. Naprostá většina žáků si na nastavený systém zvykla
a perfektně spolupracovala. Velké poděkování patří i spoustě rodičům,
zejména žáků prvního stupně, kteří museli být dětem nápomocni. Velký
zlom nastal od 18. l istopadu, kdy se nám do školy mohli vrátit žáci
do první a druhé třídy. Jejich radost byla obrovská. Ostatní žáci prvního
stupně a deváťáci se mohli vrátit k prezenční výuce v poslední l istopadový
den. Šesťáci, sedmáci a osmáci nyní chodí týden do školy a týden pracují
z domu. I když musíme dodržovat spoustu omezení, nosit roušky,
nesmíme zpívat ani cvičit, jsme moc rádi, že se nám žáci do školy mohli
vrátit, protože ani sebelepší distanční výuka nemůže v žádném případě
nahradit tu prezenční.

Společně s panem starostou Rudíkova Zdeňkem Součkem a mým
zástupcem Jiřím Procházkou jsme si položením věnce připomněli před
rodným domem v Hroznatíně 125. výročí narození armádního
generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody, jehož jméno
nese naše škola hrdě dodnes.
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V pátek 4. prosince i přes veškerá omezení naši školu navštívil Mikuláš. Sice jen s jedním andělem
a jedním čertem, ne jako tradičně s početnou čertovskou cháskou. Mikuláš se v každé třídě vyptal na chování dětí,
poslechl si připravené básničky a po jeho svolení anděl děti obdaroval sladkostmi, na které jim přispěl spolupracující
spolek Pomoc škole.

Od 1. ledna 2021 se bude naše škola slučovat s mateřskou školou pod jeden právní subjekt.
O tomto kroku rozhodlo zastupitelstvo obce již v únoru letošního roku. Je to vhodný model zejména pro naše
prostředí i z toho důvodu, že se nacházíme v jedné budově, ZŠ provozuje jídelnu, zajišťuje platbu energií, řeší
většinu oprav apod. V našem případě se bude spíše jednat o administrativní sloučení s novou funkcí vedoucí učitelky
MŠ, kterou bude vykonávat Dana Morávková. Koncepční příprava dětí na vstup do školy, která u nás již nyní funguje
dobře, bude samozřejmě zachována. Bude také zachován současný model obou zařízení, stávající prostory
i zaměstnanci. Při dlouhodobých vizích školy bych rád navázal a rozvíjel vše pozitivní, co zanechalo předchozí vedení
školky v čele s Jaroslavou Kafkovou. Mezi hlavní pozitiva řadím „rodinný‟ typ školy, kvalitní a spolupracující
pedagogický sbor, příkladnou spolupráci mezi MŠ a ZŠ, dobré vztahy s místními spolky a samozřejmě pozitivní
komunikaci mezi zřizovatelem a naší organizací.

„Nová‟ organizace ponese od 1. ledna 2021 název Základní škola Ludvíka Svobody a Mateřská škola
Rudíkov, příspěvková organizace.

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci,

přeji Vám všem za sebe i všechny
zaměstnance naší školy hlavně
pevné zdraví, v předvánočním období
klid a duševní pohodu. Těšme se
z maličkostí a z každého upřímného
úsměvu, prožijme tuto vánoční
atmosféru se štěstím, láskou
a pokojem. Věřím, že společnými
silami se nám podaří nelehkou situaci
překlenout a brzy se dočkáme
„normálního‟ života.

S přáním krásných a klidných
svátků vánočních a úspěšného
vstupu do nového roku 2021

Mgr. Martin Suk a kolektiv
zaměstnanců ZŠ L. Svobody Rudíkov



11

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola

Letošní školní rok je mimořádný nejen epidemiologickou situací, ale i změnami v naší mateřské škole.
Ke konci října odešla do důchodu paní ředitelka Jaroslava Kafková, která v naší mateřské škole pracovala
od roku 1990. Ředitelkou se pak stala v roce 1995. Pod jejím vedením vznikly akce, které se staly tradicí. Dodnes se
děti těší na Čertí školku, karneval, Cestu za pokladem, Pohádkový les, spaní ve školce nebo Malou školkovou
maturitu. Společně se budeme snažit vysokou laťku naší školky udržet.

Nově k nejmladším dětem nastoupila paní učitelka Monika Valová a k předškolním pak Lucie Matejová.
Jsme rádi, že děti letos mohly opět zažít Čertí školku i mikulášskou nadílku, s dětmi se vždy těšíme

na předvánoční krmení zvířátek v lese, neposledně pak na samotného Ježíška…
Věříme, že v novém roce se situace zlepší a umožní nám plánované akce pro děti zrealizovat. Všem přejeme

hodně zdraví a klidné prožití nejkrásnějších svátků v roce.
Kolektiv MŠ Rudíkov
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Fotbalové dění, stejně jako téměř vše v tomto roce, bylo zásadně ovlivněno onemocněním covid-19. Jarní
část veškerých soutěží, v nichž naše týmy v loňském roce nastupovaly, byla kompletně zrušena a z podzimních klání
se odehrála zhruba polovina a neodehraná utkání byla přesunuta na jaro příštího roku.

Muži reparát za loňský nezdařený podzim skládali se střídavými úspěchy. Po rozpačitějším začátku dokázali
v září vyhrát tři ze čtyř mistrovských utkání. Bohužel poslední utkání před nucenou pauzou nezvládli, prohráli
s posledním celkem z Moravských Budějovic a kvůli tomu se neposunuli do klidného středu tabulky. Pokud však
na jaře navážou na zářijové výkony, předsezónní cíl by mohl být dosažen v podobě solidního umístění.

Starší žáci taktéž neodehráli celou podzimní část a ze šesti odehraných zápasů se jim podařilo vybojovat
jedno vítězství proti celku Březníku. V ostatních zápasech sice podlehli, ale vždy byli protihráčům důstojným
soupeřem a ve většině utkání „doplatil i‟ na to, že nastupuje hodně kluků, kteří jsou ročníkově mladší, a někteří
dokonce z kategorie mladších žáků.

Velmi zajímavá utkání nabízela soutěž starší přípravky. Tým z drtivé většiny tvoří hráči, kteří ještě na jaře
patřil i do mladší přípravky. Byli jsme zvědaví, jak si děti s přechodem do vyšší kategorie poradí. Velmi vyrovnané
zápasy děti sehrály s celky Šebkovic/Výčap, Okříšek, Starče a Fobalové školy Třebíč. Dětem se podařilo vyhrát sedm
z osmi těchto zápasů a společně s FŠ Třebíč zakusily hořkost porážky pouze v jednom případě.

Mladší přípravka prošla největší generační obměnou, kdy většina hráčů odešla do starší přípravky, a tak
do soutěžních utkání nastoupilo hodně dětí, pro které to byla velká premiéra. Nutno dodat, že výborně zafungovala
podpora od dětí, které již měly zkušenost ze soutěžních utkání z loňského roku a pomohly těmto menším dětem,
aby se rychle zapojily a nebyly ze všeho tolik „vyjukané‟. Děti odehrály zatím pouze deset zápasů proti pěti
soupeřům, z nichž osm zápasů vyhrály a prohrály dvakrát na hřišti HFK Třebíč, kde se naplno projevil věkový deficit,
neboť tomuto soupeři nestačily fyzicky.

I přes veškerá omezení, která se kolem nás letos vrší, se nám opět podařilo zorganizovat hromadné
darování krve hráčů a příznivců našeho klubu na transfúzním oddělení třebíčské nemocnice. Opět to byla
povedená akce, kdy se nám podařilo řady dárců rozšířit o tři prvodárce. Všem, kteří se zúčastnil i, patří velké
poděkování a doufáme, že neustrneme a tuto jistě záslužnou aktivitu brzy zopakujeme.
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Stejně jako v předešlých letech jsme plánovali, že koncem prosince pronajmeme zimní stadion a umožníme
dětem z našich týmů změnit pohybovou aktivitu a okusit i j iný sport než fotbal, bohužel v současné situaci jsme
nuceni tuto akci pro letošní rok zcela zrušit.

Přejme si všichni, ať se v příštím roce navrátíme do normálu a veškerá omezení, kterých jsme letos přímými
účastníky, budou pouhou vzpomínkou.

S přáním příjemným vánočních svátků a pohodového roku 2021
Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

Zásahová jednotka SDH Rudíkov se skládá z 20 členů – velitele, zástupce velitele, šesti řidičů (strojníků)
a dvanácti hasičů. Každý rok se velitel zásahové jednotky i jeho zástupce účastní školení velitelů. Všichni řidiči
absolvují kondiční jízdy ke zdokonalování řidičských dovedností a obsluhy zásahových vozidel. Našimi zásahovými
vozidly jsou Tatra CAS 30/8500/510-S2VH a DA-L1Z Ford Transit. Tatra byla obcí Rudíkov zakoupena v roce 2017.
Má za sebou již 33 výjezdů, z toho i jeden nejrychlejší ze všech jednotek přítomných u požáru s časem 2:56 minut.

V průběhu roku 2020 naše zásahová jednotka vyjela ke třem technickým pomocím a k pěti požárům.
Konkrétně se jednalo o požár střechy v Trnavě, požáry lesů v Náramči a mezi obcemi Valdíkov a Hostákov, požár
trávy v Hroznatíně a osobního automobilu za obcí Hroznatín. Zároveň v této nezvyklé době jednotka pomáhala i při
rozvozu dezinfekcí a roušek pro občany Rudíkova. A co se týká těch příjemnějších událostí, v létě si děti mohly
prohlédnout naši techniku na příměstském táboře v Rudíkově.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům naší zásahové jednotky za dobře a bezpečně odvedenou práci
a za vzornou péči o náš vozový park. Rovněž děkuji obci Rudíkov za vybavení pro naši jednotku.

Klidné prožití vánočních svátků a do nového roku co nejméně výjezdů.
Velitel zásahové jednotky Vojtěch Robotka

Již od roku 2019 pravidelně využíváme možnost získat finanční příspěvky na činnost mladých hasičů
z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dotační program je určen na nákup sportovního vybavení,
pořádání soustředění mladých hasičů a případně pokrytí provozních výdajů (např. palivo do sportovní stříkačky
apod.). V roce 2019 jsme čerpali ze státních prostředků 64.900,- Kč, v roce 2020 se podařilo vyčerpat stejnou výši
a pro rok 2021 žádáme podle upravených pravidel o částku 28.750,- Kč.

Za SDH Rudíkov Zdeněk Souček

DOTAČNÍ TITUL MŮJ KLUB VYUŽÍVAJÍ I MLADÍ HASIČI
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Vážení spoluobčané,
je zvykem před koncem každého roku trochu zvolnit tempo uspěchaného života a společně si připomenout

události minulé, v klidu oslavit vánoční svátky a nahlédnout do dalšího roku.
Bohužel uplynulý rok 2020 každému z nás nějak změnil běžné životní situace. Určitě nikdo z nás před

rokem netušil, co nás čeká a jak budeme muset změnit priority běžného lidského chování. A právě v tomto těžkém
období se ukázala nezbytnost dobrovolných hasičů, kteří zastupovali oslabené řady profesionálních hasičů.

Rudíkovští hasiči stihl i pouze malou část svých kulturních aktivit, a to masopustní průvod a lyžařský zájezd.
Mladí hasiči vyjel i na několik závodů zkrácené okresní l igy. Okresní shromáždění představitelů sborů se z jarního
termínu přesunulo na podzim. Staronovým starostou Okresního sdružení Třebíč byl zvolen pan Miroslav Ježek
z Heraltic. Ostatní akce jsme museli zrušit.

Valná hromada sboru kvůli trvání pandemie a nouzového stavu se koncem roku zatím konat nebude.
Všichni doufáme, že bude lépe a setkání bude možné uskutečnit.

Za celý sbor přeji nám všem klidné Vánoce a brzký návrat ke klidnému stavu naší společnosti.
František Kotačka, starosta SDH Rudíkov

Zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Rudíkov zřizuje a vybavuje ze zákona obec. Se sborem
dobrovolných hasičů to vlastně nemá paradoxně příl iš společného. I když je samozřejmě letitou praxí, že zasahující
členové jsou v drtivé většině členové sboru dobrovolných hasičů. Nicméně nemusí to být pravidlem. Mám radost, že
se nám „do služby‟ hlásí i noví občané naší obce. Například pan David Křípal z lokality Vyhlídka opakovaně projevil
zájem pomáhat. V této chvíl i čekáme na otevření kurzů pro nové strojníky.

Několik let máme se dvěma sousedními obcemi uzavřenou smlouvu o společném hasebním obvodu.
Vlčatínu a Hroznatínu tak zajišťujeme požární bezpečnost a případné zásahy tak, jako by se jednalo o náš vlastní
katastr obce. S tím je ovšem spojena jedna nevýhoda – vyjedeme-li do katastru těchto obcí k zásahu, neproplácí
nám Ministerstvo vnitra žádné náklady spojené s výjezdem, jako například naftu, poškození hasební techniky apod.
Proto máme s obcemi ve smlouvě zakotven roční poplatek ve výši 20.000,- Kč pro Hroznatín a 30.000,- Kč pro
Vlčatín. Tyto finanční prostředky potom kryjí náklady na vybavení členů osobními ochrannými prostředky (obleky,
helmy, boty, rukavice). Pro příklad: zásahový oblek nižší až střední třídy stojí 18.000,- Kč. Vybavit kompletně
jednoho zasahujícího hasiče představuje cca 25.000,- Kč, přičemž ani tak nemáme plně profesionální vybavení.

Každopádně finančních prostředků na provoz zásahové jednotky a techniky je relativně dost a snažíme se je
každoročně čerpat z účelových dotací Kraje Vysočina i neinvestičních od Ministerstva vnitra. Z kraje Vysočina je to
ročně částka 30.000,- Kč a z Ministerstva vnitra okolo 20.000,- Kč. Dále nám přísluší náhrady nákladů při zásazích
mimo katastr obce a na školení členů zásahové jednotky. Letošní kompenzace činila dalších cca 5.000,- Kč.

Za zásahovou jednotku SDH Rudíkov Zdeněk Souček

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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LINKA NA PAPÍR A PLASTY DOSLUHUJE - NAHRADÍ JI NOVÁ

Naše obec je dlouholetým členem Svazku obcí pro komunální služby, který založil a provozuje dceřinou
společnost ESKO-T s.r.o. Jako občané přicházíte do styku právě s touto společností, která nám v obci roky sváží
odpady. Valná hromada svazku obcí v minulosti schváli la, že se v areálu společnosti ESKO-T v Třebíči začne budovat
nová hala pro modernizaci dotřiďování odpadů z barevných kontejnerů. Stávající l inka už na množství plastů
a papíru, které lidé vytřídí, nestačí. Množství odpadu přijímaného do zařízení totiž za posledních 16 let vzrostlo
téměř desetinásobně. „Současná třídírna je morálně i technicky zastaralá,‟ poznamenal jednatel firmy ESKO-T Pavel
Gregor.

Současnou třídicí l inku odpadů postavil Svazek obcí pro komunální služby v průběhu roku 2002 za dvacet
mil ionů korun a v následujícím roce se v ní zpracovalo 706 tun papíru a plastu. Loni už to bylo 6 834 tun papíru
a plastového odpadu. Chystaná nová legislativa nám bude v budoucnu stanovovat vyšší cíle k třídění komunálních
odpadů. Takovému množství nestačí současné zařízení ani svou kapacitou, ani vybavením.

V září proto začaly práce na stavbě nové a větší třídírny. Do ní svazek obcí pořídí moderní l inku. Novinkou
také bude účinnější l is. Zvýšením hmotnosti balíků, které z ESKO-T putují ke konečným zpracovatelům odpadu, se
zvýší efektivita práce a lépe se využije nosnost nákladních automobilů. Jeden kamion toho díky moderní technologii
zpracování odpadu odveze více než dnes.

Spokojenost vzroste také u zaměstnanců, kteří se mohou těšit na lepší pracovní podmínky. Nejenže nový
provoz bude větší, nové budou dopravníky odpadu, které papír a plasty přivezou až k hbitým rukám pracovníků. Ty
z odpadu vytřídí to, co do žlutých a modrých kontejnerů nepatří, a zároveň plasty a papír roztřídí na jednotl ivé
druhy, například PET lahve, HDPE, nápojové kartony (tetra pack), kovové obaly atd.

Ke změnám dojde na přelomu roku. „V lednu začne demontáž stávající l inky a montáž provizorního provozu,

DĚNÍ V OBCI - Farnost

V těchto dnech končí l iturgický rok a dobou adventní, přípravou na Vánoce, začíná nový. Bohužel žijeme
v nejisté době, obklopuje nás virus covid-19 a z toho plynoucí omezení, obavy a strach z nakažení, či dokonce smrti.
Také liturgické texty se dotýkají tajemného konce lidského života. V mysli se nám vynořují otázky: Co se stane
až zemřeme? Co je pro mě ta chvíle smrti? Je to úplný konec mého bytí? Svatý Pavel říká, že smrt jsou jen dveře
do nového způsobu existence. Celé židovství i křesťanství je vlastně přípravou na smrt. Ve smrti není nic děsivého,
protože je přechodem do nového způsobu života. Kéž čas, který mám od Boha, umím správně využít.

Mnozí l idé smrt z mysli vytěsňují. Chtějí zemřít rychle, bez přípravy, jakoby uprostřed nějaké hry. Křesťané
se však tohoto děsí a modlí se: „Od nenadálé smrti, vysvoboď nás Bože.‟ Také v modlitbě „Zdrávas Maria‟ prosíme:

11. října 2020 - poděkování za úrodu

Zimní zamyšlení

„Pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší –
Amen.‟ Připravujeme se tak na tuto chvíl i, která nás
čeká.

Evangelium mluví o smrti s určitou radostí.
Ježíš Kristus líčí l idskou smrt jako pozvání na svatbu.
Vždyť se jedná především o setkání s tím, který nás
má rád, a připravuje těm, kteří tuto lásku opětují,
místo ve svém království.

Jak je to se mnou? Jaký je můj život? Je
duchovně plodný? Na konci života budu stát před
Bohem sám za sebe a budu zodpovědný za svůj život.
Bůh nás stvořil z lásky a bude se nás ptát především
na lásku. Kéž je můj život naplněn světlem lásky.

P. Milan Těžký

ODPADY
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ve kterém bude po nezbytně nutnou dobu fungovat třídění papíru. Plastový odpad bude potřeba průběžně odvážet
na jiná zařízení (Jihlava, Žďár nad Sázavou, Brno). Tím vzniknou vícenáklady na manipulaci a dopravu, se kterou
musí obce a další zákazníci počítat. I přesto svoz tříděného odpadu průběžně zabezpečíme,‟ potvrdil Pavel Gregor.

Stavba nové haly si vyžádá náklady ve výši 12 mil ionů korun, samotná moderní technologie, tedy linka
s dopravníkem, lis, zázemí pro zaměstnance a pracoviště, vyjde na více než dvojnásobek. Celkem to bude
38.500.000,- Kč.

Pokud půjde vše podle plánu, měla by nová třídírna zahájit zkušební provoz už v červnu příštího roku
a krátce nato najet do běžného režimu.

Buďme prosím po dobu stavby vzájemně trpěliví. Můžou nastat problémy se svozem tříděného odpadu tím,
že nebude kam svezené odpady dávat. Žádná třídicí l inka v okolí nemá volnou kapacitu pro všechny naše odpady.
Věříme, že tuto nelehkou situaci společnými silami zvládneme. Výsledkem bude moderní třídicí l inka, která poslouží
další desítky let našim občanům celého Svazku obcí pro komunální služby.

Za ESKO-T s.r.o. , Pavel Gregor

V každém čísle zpravodaje se snažíme občany informovat o problematice, respektive motivovat
k zodpovědnému třídění, které má poměrně zásadní finanční dopady. Nyní přinášíme přehled, kolik obec vydá
prostředků právě tímto směrem.

Cena za odvoz směsného komunálního odpadu se skládá ze dvou položek:
První položkou je cena za odvoz a manipulaci s nádobou . Nádoba o objemu 110 litrů (většina

domácností) stojí obec 29,- Kč. Nádoba o objemu 240 litrů stojí obec 39,- Kč. Nádoba (kontejner) 1100 litrů stojí
156,- Kč. Takových svozů proběhne za rok celkem 26.

Druhou položkou je cena za uložení směsného odpadu na skládku v Petrůvkách. Cena je 1.156,- Kč
za tunu. Pro příklad uvedeme fakturu za měsíc srpen, kdy celková cena činila 20.883,- Kč za měsíc. Pro srovnání
s čísly v říjnu, kdy se uskutečnily tři páteční svozy, činila cena za svoz a uložení celkem 34.526,- Kč. Ročně tedy
obec zaplatí za směsný komunální odpad cca 290.000,- Kč.

Se svozem tříděného odpadu je to, co se týče cenotvorby, poněkud složitější. Bylo období, kdy naše
dceřiná firma ESKO-T s.r.o. za tříděný odpad získávala finanční prostředky. Plasty, papír i sklo bylo možné poměrně
dobře prodat a zejména Čína byla obrovským odbytištěm těchto přepracovatelných odpadů. Tato skutečnost už více
jak tři roky není pravdou a dnes je na trhu s odpady problém nalézt odbyt a za odebraný materiál se ještě doplácí.
Spalovny příl iš plastů neodeberou, poněvadž výhřevnost je tak obrovská, že propaluje kotle. Všechny tyto
skutečnosti donutily svazek obcí stanovit cenotvorbu za svoz tříděných složek odpadů tak, aby se alespoň zaplatilo
dotřídění a odbyt.

KOLIK OBEC PLATÍ ZA ODPADY?

U tříděného odpadu je už v ceně za svoz i cena za zpracování. Za tříděný odpad tedy obec ročně
zaplatí cca 190.000,- Kč. Co se týče ukládání do sběrných dvorů, roční náklady čítají okolo 50.000,- Kč. Likvidace
BIO odpadů ze zahrádek tvoří náklad obce cca 20.000,- Kč za svozy a náklady na kompostování. Za odpady
(směsný + tříděný) obec ročně vydá z rozpočtu, tedy peněz nás všech, přes 550.000,- Kč.

Od občanů vybereme při výši poplatku 350,- Kč ročně cca 240.000,- Kč. Na svozy a likvidaci odpadů tedy
obec doplácí ročně asi 310.000,- Kč. Při zachování stejné výše poplatků za odpady, které máme určitě jedny
z nejnižších v okrese, ne-l i v kraji, dotujeme každého občana částkou zhruba 440,- Kč.

Od roku 2017 se v obci velmi výrazně zvýšil počet míst ke třídění, obec investovala své i dotační prostředky
z MŽP na zvýšení komfortu třídění. Náš přístup k umožnění třídění odpadů je dáván na valných hromadách svazku

•
•
•
•
•
•

Momentální ceny vypadají takto:
Nádoba na plast (žlutá, 240 l) stojí 39,- Kč,
velký kontejner na plast (1100 l) stojí 106,- Kč,
nádoba na papír (modrá, 120 l) stojí 29,- Kč,
kontejner na papír (1100 l) také 106,- Kč.
nádoby na sklo jsou shodné jako na papír,
ze zákona máme povinnost ještě umožnit sběr kovových nádob (šedé kontejnery, 1100 l) a zde stojí odvoz
a likvidace 138,- Kč.
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Vzpomínka na leteckou katastrofu vrtulníku v září roku 1972

Mnozí občané si možná vybavují den 12. září roku 1972, kdy se u Rudíkova zřítil vojenský vrtulník. Spis
spolu s fotografií trosek je součástí spisu z VUA Praha. Materiály shromáždil a poskytl pan Milan Sivanič.

V roce 1972 probíhalo na našem území vojenské cvičení spojeneckých armád tehdejší Varšavské smlouvy.
V průběhu tohoto cvičení došlo k mimořádné situaci v podobě tragické havárie vojenského vrtulníku typu Mil Mi-4 tr.
č. 7116 od 2. vrtulníkového roje, 4. stíhacího pluku v Pardubicích. Tragédii násobí skutečnost, že na palubě vrtulníku
se nacházelo celkem deset členů osádky – všichni bohužel zahynuli.

Letový úkol vrtulníku Mi-4 ev. č. 7116 spočíval v přepravě osob v rámci přesunu štábu svazku 1. stíhací
letecké divize z prostoru Hlohovec na nové velitelské stanoviště svazku v prostoru Jihlava s mezipřistáním
v Piešťanech. Vrtulník startoval k tomuto úkolu z letiště Malacky ve 12.25 hodin. Let probíhal normálně až do příletu
roje do prostoru nad obcí Rudíkov. Skupina tří vrtulníků letěla v předepsané výšce a předepsanou rychlostí v sestavě
klín – volná skupina roj s rozestupy 50–100 metrů za normálních povětrnostních podmínek. Vrtulník ev. č. 7116 letěl
jako vedoucí. V 15.25 hodin, tj. asi za 80 minut po vzletu z Piešťan, se u vrtulníku ev. č. 7116 bez jakýchkoliv

obcí za příklad dobré praxe! Svazek obcí společně s ESKO-T jde nyní stejnou cestou, kterou jsme se v Rudíkově
vydali na podzim roku 2017, kdy jsme uvedli v život projekt Třídím u paty domu. Ke svazkové akci jsme se nyní také
připojil i a v jarních měsících obdržíme zdarma dalších 35 sad nádob pro „třídění u paty domu‟. Nádoby rozdělíme
dle zájmu do lokality Nade Vsí, případně Na Vyhlídku.

Třídění je důležité z hlediska životního prostředí i z hlediska výchovného pro naše nejmenší. Z výše
uvedeného však vyplývá několik důležitých aspektů:

Je v maximálním zájmu nás všech, aby se nádoby ke svozu přistavovaly zcela zaplněné! Z poloviny
zaplněná nádoba nás stojí stejnou částku, co se manipulace a odvozu týče, jako nádoba plná.
U plastových odpadů je nezbytné, aby byly PET lahve vždy zmáčknuté a vyfouknuté, protože jinak
vozíme za naše peníze vzduch.
Chovejme se v třídicích hnízdech jako civil izovaní l idé. V rozpočtu obce pro rok 2021 s žádným navyšováním
poplatku za svoz neuvažujeme, ale přistupujme prosím k nutnosti třídit zodpovědně!

1)

2)

3)
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předběžných známek abnormalit utrhl jeden z listů nosného rotoru. Utržený list podletěl vrtulník letící vlevo, trup
vrtulníku se stočil vlevo, převrátil se na pravou stranu a padal rotorem dolů. Asi po 50 metrech pádu se ulomil
ocasní nosník. Trup dopadl na zem na pravou stranu, ocasní nosník asi 20 metrů vlevo od něho. Ihned po dopadu
se vrtulník vzňal. Osádka a cestující v troskách zahynuli.

Jako bezprostřední příčina vzniku havarijní situace, a tím i katastrofy vrtulníku Mil Mi-4 ev. č. 7116, byl
únavový lom čepu závěsu hlavy rotoru v důsledku překročení meze únavy.

Se svolením pana Emila Krejsky, pamětníka události, uvádíme popis, jak si situaci vybavuje dnes: „Letecké
neštěstí v Rudíkově pamatuji, měli jsme ten den ve 4. třídě v orlovně odpolední vyučování. Vrtulníku tehdy upadl
jeden list hlavního rotoru a ten mu prý usekl ocas, a proto spadl. Vím, že tenkrát na to místo na louku, kam vrtulník
spadl a hořel (asi 500 metrů od rybníku Klášter), někdo z Náramče ten vrtulový list na kole přivezl. Pamatuji si, že
po dohoření vrtulníku byly nějaké zbytky s popelem z louky odvezeny do výkopu na Sklenářovu zahradu,‟ sděli l
pamětník události.

Milan Sivanič
Svaz letců ČR Hradec Králové

Zdroj: spis VUA Praha

Drobné fragmenty z vrtulníku z Letecké badatelny od pana Pavla Krejčího

KNIHOVNA

I přes kritickou situaci letošního roku jsme se s návštěvníky knihovny občas potkávali, dokonce jich několik
přibylo. Za to jim všem patří dík, že vydrželi a opět se vrací vypůjčit si něco pěkného ke čtení. Věřím, že v roce
nadcházejícím bude více možností navštívit naši knihovnu a vybrat si ze dvou desítek nových titulů pro děti
i dospělé. Všem čtenářům a nejen jim přeji kl idné Vánoce a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví.

Petra Robotková

Dovolujeme si uvést také poznatky pana Ing. Františka Jaši: „Dnes jsem si přečetl na webových stránkách
Rudíkova článek o havárii vrtulníku v roce 1972 u Rudíkova. Úplně jsem se vrátil o 48 roků zpět. Havárii jsem viděl
na vlastní oči! Trhali jsme se sestrou šípky kousek za JZD směrem k Přeckovu. Když jsem uslyšel zvuk přilétajících
helikoptér, sledoval jsem jejich let. Letěly spolu tři, když náhle od té první něco odletělo a ona se okamžitě zříti la.
Mezi námi a místem havárie byl les. Okamžitě jsme se vydali na místo havárie, kde jsme již z dálky spatřil i hořící
trosky. Pád asi vidělo i hodně řidičů jedoucích po hlavní silnici, doprava na ní se prakticky zastavila. Další dvě
helikoptéry přistály na stejné louce, kde došlo k neštěstí, avšak v bezpečné vzdálenosti od hořícího vraku (tradovalo
se, že s nimi museli později odletět jiní piloti). Brzy dorazil i vojáci a celou oblast uzavřeli a doslova odháněli
„diváky‟. Zároveň prý hrozilo i nebezpečí ze strany vybuchující munice (z ručních zbraní), která byla na palubě
havarované helikoptéry. I já mohu potvrdit, že zbytky byly skutečně odvezeny pod jakousi mez na Sklenářovu
zahradu, jako kluci jsme to tam potom „zkoumali‟. V té době mi bylo dvanáct roků a asi po osmi letech (v roce 1980
nebo 1981), když jsem studoval v Brně na VUT, jsme jednou hostovali na výuce na vojenské akademii, kde jsem
na chodbě ve vitríně uviděl úlomky s popiskem „únava materiálu, důsledkem které havaroval vrtulník u Rudíkova při
vojenském cvičení Štít 72‟. Tolik pár mých postřehů k havárii vrtulníku v září 1972,‟ uvedl pan František Jaša.
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80 let - pan Vladimír Hladký

80 let - pan Jaroslav Salák

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, Ilona a Bohumír Pospíšilovi

Významné jubileum oslavili

Zemřelí občané

Dne 23. října 2020 zemřel ve věku 63 let pan Josef Havlíček.

Dne 12. prosince 2020 zemřel ve věku 77 let pan Jaroslav Uchyti l .

60 let - paní I lona Prokešová
60 let - pan Alois Komínek

l istopad 2020říjen 2020

60 let - paní Eva Kašparová

Ohlédnutí za akcemi

Mikuláš Poděkování paní ředitelce Kafkové




