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Vážení spoluobčané,

je tomu právě rok, co naše životy začala omezovat nastupující pandemie covid-19. Už rok slýcháme den
co den z médií neuspokojivé statistiky. Hledá se cesta, jak rozvolňovat opatření, pak se ale opět zavádějí tvrdá
omezení typu lockdown, které znamená, jak již víme, plošné a hromadné uzamčení ekonomiky a společenského
života. Názory odborné veřejnosti jsou různé, opatření se překotně mění, podnikatelé a živnostníci se bez svého
přičinění ocitl i na dně. Zdravotníci, senioři, nemocní nebo pozůstalí jsou zoufalí z toho, že nevidí „světlo na konci
tunelu‟. Jisté je, že už jsme z této situace všichni unaveni, naše děti ponesou důsledky patrně nejvíce. Ekonomika
založená na obřím zadlužování státu přinese své následky v budoucnu. Snažíme se přirozeně s tímto stavem
vypořádat, jak nejlépe umíme. Jediným východiskem zdá se být masivní proočkování populace a zejména rizikové
skupiny seniorů. Stát převelel logistiku očkování na kraje a hejtman Kraje Vysočina nás starosty pravidelně
informuje skrze videokonference o situaci, která kolem očkování panuje. Situace bohužel není dobrá, je spíše
tragická. Praktičtí lékaři jsou připraveni rychle a efektivně očkovat naše nejstarší spoluobčany přímo ve svých
ordinacích. Ze strany státu však nejsou zajištěny vakcíny v dostatečném množství. Doufejme, že vakcíny budou
chránit i před znepokojivými mutacemi koronaviru. Buďme s přicházejícím jarem optimisté, nezbývá než jimi být.

Připomínám, že v obci máme funkční SMS informační servis, pokud ještě nemáte své mobilní číslo
registrované na obecním úřadě, doporučuji tak učinit. Neuniknou Vám důležité informace, které přes SMS můžete
rychle obdržet.

Startujeme nový rok a máme před sebou úkoly, které musíme splnit a dokončit i přes výše zmiňované
komplikace. Do května bude dokončena stavba u hřiště a čeká nás kolaudace. V lokalitě Nade Vsí vyroste nové
dětské hřiště s workoutovými prvky. Dokončíme revital izaci, odbahnění a rekonstrukci hráze na Panáčkově rybníku.
Netrpělivě očekáváme výsledek žádosti na kompletní rekonstrukci budovy obecního úřadu, kterou jsme podali
do dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud by naše žádost nebyla uspokojena, otevírá se koncem března
ještě možnost směřovat tentýž záměr do programu Ministerstva financí.

V nadcházejícím období buďme všichni hlavně zdraví, nezbývá než vše společně zvládnout a směřovat svou
mysl ke zlepšení pandemické situace a brzkému návratu života do normálu.

Hodně zdraví přeje

Váš starosta Zdeněk Souček
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AKTUALITY

Podpořme hlasováním v anketě Skutek roku našeho rodáka a tvůrce odborných publikací o Rudíkovu
pana Jana Kratochvíla, který je nominován v kategorii Oblast poradenství, osvěta, vzdělávání!

JAN KRATOCHVÍL V NOMINACI SKUTEK ROKU

Jan Kratochvíl z Rudíkova připravil pro zájemce o historii elektronickou verzi školní kroniky z let
1876–1917. Publikaci je možné stáhnout ZDARMA na webových stránkách obce. Děkujeme autorovi za tento
hodnotný dárek pro naše občany.

ŠKOLNÍ KRONIKA LET 1876–1917

O historii Rudíkova byla sepsána již řada hodnotných textů a publikací.
Dovoluji si všechny občany, a to zejména zájemce o historii, poprosit
o spolupráci. V nynější době připravuji soubornou publikaci, kterou budou
tvořit rozsahem drobnější zajímavosti z historie Rudíkova, např. četnická
stanice, vojenské manévry, informace k Chroustovu a mnoho dalšího z let
1140–1963. Pokud máte nějaké zajímavé poznatky z historie, osobní svědectví
nějaké události, staré fotografie či cokoli, s čím byste se rádi poděli l i, napište
prosím na e-mail: jan.kratochvil01@seznam.cz

Samozřejmě bude uvedeno Vaše spoluautorství. Celá kniha je tvořena

PROSBA JANA KRATOCHVÍLA O SPOLUPRÁCI

Poplatek za svoz odpadů zůstává pro rok 2021 stejný, a to ve výši
350,- Kč za osobu . Osvobozeni od poplatku jsou občané starší 80 let. Dále je
osvobozeno každé třetí a další dítě v rodině. Poplatek je splatný do 31. března
2021. Prosíme o upřednostnění bezhotovostní platby převodem na účet
obce (číslo 1522535349/0800). Jako variabilní symbol platby uveďte číslo

PLATBA ZA SVOZ ODPADŮ A POPLATEK ZE PSŮ

Pro občany Rudíkova jsou na obecním úřadě připraveny k zakoupení
respirátory za dotovanou cenu 10,- Kč/kus. Jedná se o certifikované respirátory FFP2
splňující normu EN149.

RESPIRÁTORY K ZAKOUPENÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Vašeho domu. Do zprávy pro příjemce platby můžete
uvést například „svoz odpadu a pes‟.

Poplatek ze psů můžete sečíst s poplatkem
za odpady a poslat v jedné transakci. První pes je
za 100,- Kč a každý další pes za 150,- Kč.

z mé iniciativy a bude pravděpodobně opět zdarma ke stažení na stránkách Rudíkova, případně v tištěné podobě
v místní knihovně. Vzhledem k tomu, že bádání v archivech je nyní omezeno, kniha vyjde nejdříve koncem
příštího roku. Uvítám i jakékoliv historické podněty, které rád prověřím. Ve všech mladších záznamech bude
striktně dodržováno GDPR.
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MUDr. Judita Skoumalová informuje své pacienty ve věku nad 70
let o možnosti registrace očkování. Pro zrychlení a zjednodušení
administrace této záležitosti jsme po dohodě s paní doktorkou připravil i
registrační formulář na webu obce. Je určen pouze pro pacienty MUDr.
Skoumalové. Občané si jej mohou vyplnit sami nebo s pomocí rodiny,
případně rádi pomůžeme s registrací na obecním úřadě, kam je možné
zavolat a společně registraci provést.

Jakmile pro Vás bude vakcína připravena, obdržíte informaci
prostřednictvím e-mailu a SMS na mobilní telefon. Vakcíny do ordinací

REGISTRACE PACIENTŮ K OČKOVÁNÍ U MUDr. SKOUMALOVÉ

PROJEKTY

Obec má ze zákona povinnost zajistit občanům likvidaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů
(BRKO), chcete-l i jednoduše trávy, odpadu rostl inného původu ze zahrádek či travnatých ploch a dále větví
ze stromků. Jak jsme všichni po léta zvyklí, v nejbližší době budou v obci na obvyklých místech rozmístěny zelené
kontejnery na odkládání BRKO. Kontejnery již nebudou sváženy na kompostárnu u autobazaru, kde nám po uplynutí
5leté doby udržitelnosti projektu skončila nájemní smlouva pro daný účel. Proto prosím, abyste na toto místo
již nenaváželi BRKO ani jiný odpad. Travní hmotu budeme svážet na velkokapacitní kompostárnu provozovanou
Svazkem obcí pro komunální služby, v němž jsme také členy. Svoz bude zajištěn naší svazkovou firmou ESKO-T.
Malé zelené kontejnery si budeme nejprve svážet na obecní pozemek vedle čističky, kde si z části objemu odpadu
vyrobíme kompost pro možnost přihnojení obecních zelených ploch, případně pro zájemce z obce. Zbytek necháme
odvézt velkokapacitními kontejnery na svazkovou velkou kompostárnu. Pokud budete mít odpad ze zahrádky
například na vozíku za autem, můžete BRKO sklopit přímo u čističky. Jen znovu a opakovaně apelujeme na to, aby
se v tomto nevyskytoval různý odpad, který zde být nemá. V neúnosné míře se nám na kompostárně objevovaly
nevhodné předměty, jako například vysloužilá elektronika, dráty, PET lahve, plasty různého druhu. Větve
ze stromků jako vždy prosíme odkládat vedle kontejnerů, nikoliv do nich, nebo přímo dovézt
pod hřbitov, kde je buď naštěpkujeme, nebo případně spálíme.

KOMPOSTÁRNA - ZMĚNA V LIKVIDACI BRKO

praktických lékařů budou distribuovány vždy pro minimálně 50 až 100 zájemců.
Kdo se již registroval v centrálním registru, musí být očkován v centru (Jihlava, Třebíč apod.). Pokud byste

chtěli být očkováni u MUDr. Skoumalové, musíte provést zrušení registrace v centrálním registru.
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V letošním roce vznikne v naší obci nový přírodní kout kolem Panáčkova rybníku, a to díky jeho
odbahnění a kompletní rekonstrukci hráze a požeráku (odborně nazývaný též jako kbel sloužící k vypouštění
rybníka). Dosud byly provedeny přípravné práce, překop hráze a odstraněno náletové stromoví a nahnilé topoly.
Započalo se s odbahňováním zátopy a odvozem sedimentu. Byl odstraněn stávající nefunkční požerák. Práce
pokračují na sdruženém funkčním objektu, tvarování a opevnění hráze. Dle technického dozoru probíhají práce
v souladu se smlouvou o dílo, jejíž uzavření bylo schváleno zastupitelstvem obce. Hodnoticím kritériem byla nejnižší
nabídková cena, která činila 2.990.000,- Kč. Vyšší cenové nabídky podaly ještě firmy TOMI reko s.r.o. ve výši
3.170.000,- Kč, AQUEKO spol. s.r.o. ve výši 3.280.000,- Kč a K-STAV Třebíč s.r.o. ve výši 3.120.000,- Kč. Na celou
akci máme schválenou dotaci ve výši 2.000.000,- Kč. Termín dokončení stavby je dle smlouvy 31. května 2021.

Území u vstupu do obce směrem od Třebíče se snad v brzké době celkově promění do přijatelné
a reprezentativní podoby, přispějeme k tomu i tímto kultivovaným přírodním koutem.

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ PANÁČKOVA RYBNÍKU
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REALIZACE BEZPEČNÉHO PŘECHÁZENÍ U HŘBITOVA - VÝVOJ JEDNÁNÍ
Dne 6. ledna 2021 jsme poprvé jednali s novým vedením Kraje Vysočina o problému, který byl

při projektování rekonstrukce silnice II/360 krajskými úředníky roky přehlížen. Novému hejtmanovi Vítězslavu
Schrekovi a rovněž jeho náměstkyni paní Haně Hajnové, dále i radnímu za dopravu panu Miroslavu Houškovi jsme
s místostarostou vysvětlovali, proč požadujeme řešení bezpečného přecházení v exponovaných místech. Pan
hejtman bedlivě vyslechl se všemi zúčastněnými politiky naše argumenty a odjížděli jsme tehdy s dobrým pocitem.
Nicméně po čase přišla oficiální odpověď, ve které bylo sděleno následující stanovisko: řešení formou podchodů
či jakékoli technické řešení, které by měl Kraj Vysočina financovat, není možné. Bylo nám doporučeno vlastní
financování případného řešení.

Radní Miroslav Houška v odpovědi odkazoval na další možná jednání a hledání kompromisních řešení. Námi
bylo deklarováno, jak jsme byli se zastupitel i dohodnuti, že netrváme na řešení pomocí podchodů, ale trváme
alespoň na přijatelném řešení, které bude reflektovat na straně jedné nový stav komunikace o parametrech 9,5
metrů šířky a 90 km/h rychlosti a na straně druhé chodce a cyklisty na komunikaci.

Další jednání tedy proběhlo 18. února 2021 již za přítomnosti přizvaných úředníků kraje, policejního
komisaře Pavla Roudenského a radního Miroslava Houšky. Projektant díla nemohl být přítomen vinou nařízené
karantény v době konání schůzky. Za obec byli přítomni starosta, místostarosta a zastupitel Milan Krejska. Policejní
komisař přednesl svůj pohled na situaci, kdy uvedl, že jako bezpečné přecházení vnímá pouze tzv. mimoúrovňové,
tedy podchod nebo nadchod. Stavební úpravy s ostrůvky a šikanou pro zklidnění provozu striktně odmítal.

Zásadně jsme trvali na svém stanovisku o nutnosti bezpečné varianty přecházení. Možná i to bylo impulsem
ke změně postoje dopravního komisaře, který k projektu rekonstrukce dává závazné stanovisko. Pár dní po tomto
jednání totiž navrhl řešení, které je z pohledu vleklých dlouholetých jednání možná revoluční a pro všechny
přijatelné, a to umístění řízeného přechodu pro chodce světelnou signalizací s poptávkovým tlačítkem doplněným
dvojicí proměnného dopravního značení B20a (70 km/h a 50 km/h), které bude předřazeno přechodu pro chodce.
Přechod pro chodce musí být vybaven standardními prvky zajištujícími bezpečné užívání staveb, jako je přímá
návaznost přechodu pro chodce na komunikační síť pro chodce, osvětlení přechodu pro chodce včetně adaptační
zóny v souladu s TKP15 a dalšími nezbytnými prvky. Toto technické řešení je v souladu s uvedenými normami.
I když dle názoru policejního komisaře intenzita poptávky v tomto místě zdaleka nedosahuje požadované hodnoty
pro možnost umístění přechodu pro chodce, je nasnadě, pro zajištění našich nadstandardních požadavků
pro bezpečné přecházení komunikace v tomto bodě, z nároků ČSN 736101 slevit. Bezpečné přecházení u hřbitova
by tímto mohlo být vyřešeno. Samozřejmě otevřenou otázkou zůstává cena za realizaci tohoto smírného řešení,
respektive jak se na něm budeme s krajem případně podílet. To bude otázkou dalších jednání se zástupci kraje,
která musíme uskutečnit do roku 2023, kdy bude realizována rekonstrukce daného úseku silnice II/360 kolem
Rudíkova.
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JARNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI O DOTACE

Přelom února a března se vždy nese ve zvýšeném administrativním tempu, kdy většina dotačních projektů
vyžaduje vypracování či podání průběžných monitorovacích zpráv ve lhůtě udržitelnosti projektů. Kromě toho se
otevírá řada dotačních výzev z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Fondu Vysočiny a dalších.
Podáváme tak několik projektových žádostí.

Nejočekávanější dotační výzva pro naši obec by mohla pokrýt rekonstrukci budovy obecního úřadu,
ordinací praktických lékařů a případě ordinaci pro zubního lékaře. Na vybavení zubní ordinace jsme
podali žádost o maximální možnou částku, a to 300.000,- Kč z Fondu Vysočina. Na celkovou rekonstrukci
budovy žádáme Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci maximální možné výše 10.000.000,- Kč z celkového
rozpočtu 14.000.000,- Kč. Koncem března bychom měli znát vyhodnocení. Případně se dále pokusíme žádost
podat na Ministerstvu financí, kde by se měla podobná výzva objevit.

Národní agentura pro sport vypsala průběžnou výzvu pro projekty od jednoho do deseti mil ionu korun
na vybavení sportovišť a souvisejících objektů. Ve spolupráci s FK Rudíkov tedy podáváme projektovou žádost
na vybavení šaten, šatny rozhodčích, relaxační části budovy, saunovací kabiny a kompletní vybavení
posilovny. Dále bychom vybudovali ochrannou síť se stožáry, která zabezpečí budovu při fotbalových zápasech.
Z celkové částky 1.900.000,- Kč by dotace pokryla 1.300.000,- Kč. Termín vyhodnocení žádostí zatím není
zveřejněn.
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Fond Vysočiny vypisuje program Sportoviště 2021, kde bychom se pokusil i získat prostředky na osvětlení
multifunkčního hřiště u základní školy.

Ministerstvo zemědělství vypsalo dotaci na opravu hřbitovů a drobných sakrálních staveb. Do této výzvy
jsme podali projektovou žádost na opravu hřbitovní zídky s plotem, která sousedí se silnicí II/360. Maximální
dotace by mohla činit 200.000,- Kč a pokryla by cca 50 % nákladů.
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Zastupitelstvo obce se usneslo, že v rámci zvýšení
bezpečnosti silničního provozu nechá nainstalovat
informativní ukazatel rychlosti (tzv. radar) na hranici
obce ve směru od Hroznatína. Od 16. března, kdy byl
namontován, je plně funkční.

Další iniciativou, která vzešla z usnesení zastupitelstva obce,
bude instalace dlouhých zpomalovacích prahů v ulici
u základní školy. Tuto akci zatím konzultujeme a hledáme
projektanta, který se bude moci našemu záměru věnovat.

Dále bychom v jarním období rádi zahájil i projekt
chodníku pro pěší od jižního konce směrem ke středu
obce. Projektant společně s geodety musí nejprve prověřit,
zda dispozičně vyhovíme nutnosti zachovat normovanou šířku
krajské komunikace. Zcela určitě by bylo nutné najít shodu
pro odkoupení části meze u Aubrechtových.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V OBCI

Na počátku ledna přispěli mnozí občané naší obce na záměry Tříkrálové sbírky 2021, kterou organizuje
Charita České republiky. Všem občanům, kteří se sbírky účastnil i, patří poděkování. Rovněž i organizátorkám
z naší obce touto cestou děkujeme. Finanční dary podpořily tyto projekty:

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč:
Příspěvek bude použit na náklady spojené s léčbou závažně nemocných pacientů. Cílem služby je
umožnit l idem s pomocí lékařů, sester i pečovatelek prožít závěr života i s vážnou nemocí doma.

Služby pro mladé lidi:
Pomáhá mladým najít správnou životní cestu, zejména když se dostanou do těžké situace.

Charitní záchranná síť:
Pomáháme lidem v akutní nouzi i těm, kteří žijí dlouhodobě z různých důvodů v chudobě, jsou ohroženi
hladem a nedostatkem dalších základních životních potřeb.

Služby pro seniory:
Umožňujeme seniorům z Třebíčska, aby mohli co nejdéle žít tam, kde jsou doma.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v obcích, které patří do farnosti Rudíkov, činil :
Rudíkov 18.151,- Kč
Oslavička 5.900,- Kč
Přeckov 6.200,- Kč
Vlčatín 6.060,- Kč
Hroznatín 3.750,- Kč
Nový Telečkov 1.400,- Kč

Celková částka sbírky činí 41.461,- Kč.

PŘEHLED ZÁMĚRŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021 A VÝTĚŽEK V OBCÍCH FARNOSTI
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Vláda koncem prosince schváli la usnesení, kterým posouvá čtyři lokality (dvě z Vysočiny) blíže k možnému
finálnímu výběru pro případné umístění a budování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

Naše lokalita Horka disponuje rozsudkem ze dne 27. února 2018, kterým Městský soud v Praze zrušil
rozhodnutí MŽP ze dne 29. dubna 2015 o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
pro vyhledávání HÚ v lokalitě „Horka‟ a věc ministerstvu vrátil k dalšímu řízení.

Máme tedy jako žalobci za to, že Správa úložišť radioaktivních odpadů postupovala v rozporu se zákonem
a použila data pro hodnocení lokalit získaná na neoprávněně stanoveném průzkumném území. Využíváme tedy
všech dostupných prostředků k tomu, abychom zabránil i umístění úložiště do naší lokality. Zavazují nás k tomu
referenda, která proběhla v roce 2004. Většina obcí naší lokality, v nichž referenda proběhla, se k žalobě připojila
také. Uvidíme, jak se s žalobou soud vypořádá a zda budou oprávněné zájmy obcí respektovány. O vývoji budeme
informovat na webu obce, obecním Facebooku a dalším čísle zpravodaje.

SPOLEČNĚ S OBCEMI LOKALITY HORKA JSME PODALI ŽALOBU NA ROZHODNUTÍ VLÁDY

DOBRÝ NÁPAD PŘILÁKAL DĚTI I DOSPĚLÉ

Zájem o vyhledávání informací k historii i současnosti naší obce vzbudil zajímavý kvíz čítající jedenadvacet
otázek, který připravily organizátorky tohoto nápadu pro kluky a holky mladšího školního věku. Nakonec se
zúčastnil i i starší děti či senioři. 21 správně zodpovězených otázek bylo čtyřiceti dětem odměněno drobnými
reklamními předměty, které zajistil od firmy MANN-FILTER pan David Křípal, jemuž tímto děkujeme stejně jako
organizátorkám této aktivity, kterou v době covidového lockdownu mnozí s chutí přivítal i.

Chtěl bych poděkovat všem dobrým lidem z obce, kteří se aktivně účastnil i sbírky „Energie pro naše
zdravotníky‟, kterou jsme pořádali pro personál třebíčské nemocnice. Podařilo se shromáždit množství
energetických tyčinek, minerálek, kávy a dalšího sortimentu, který dal zdravotníkům najevo, že si jejich práce
vážíme. Naše gesto možná posloužilo jako malá motivace vytrvat v náročných službách v tomto období. Bohužel
jsem se setkal i s velmi odmítavými postoji k této akci, faktem ale je, že zdravotníci byli rádi, děkovali obci a naše
aktivita byla nominována do krajské ankety Skutek roku.

Tato krajská anketa má dvě oblasti – hodnocení fyzických osob, ve kterém hlasuje veřejnost, a hodnocení
právnických projektů, kde rozhoduje odborná porota. Jako obec jsme zařazeni do právnické oblasti. Hodnocení
fyzických osob je veřejným hlasováním a je umístěno na webových stránkách Kraje Vysočina. Hodnotit právnické
projekty bude odborná komise v průběhu měsíce března. Ještě jednou všem dárcům velké díky!

DRUHÁ OBECNÍ SBÍRKA PRO ZDRAVOTNÍKY TŘEBÍČSKÉ NEMOCNICE
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DĚNÍ V OBCI - Základní a mateřská škola

K 1. lednu 2021 došlo u nás v Rudíkově ke sloučení základní a mateřské školy pod jeden právní subjekt
s novým názvem Základní škola Ludvíka Svobody a Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace.
Spolupráce obou škol probíhá na vysoké úrovni a v současné době se připravujeme zejména na bezproblémový
přechod předškoláků do první třídy.

Situaci nám opět zkomplikovala nekončící epidemie covid-19, při níž nám od 1. března zakázala naše vláda
i osobní přítomnost dětí v mateřské škole. V základní škole jsme na různá nařízení a doporučení již „zvyklí‟
z předchozích měsíců, ale pro školku je to novinka. I v ní musela být dětem předškolního věku nastavena distanční
výuka.

V základní škole probíhá pravidelná distanční výuka a naši učitelé pro žáky chystají týden co týden celkem
161 vyučovacích online hodin za pomoci platformy MS Teams. Naprostá většina žáků si na nastavený systém rychle
zvykla a spolupracuje, i když jsme si vědomi, že zejména na 1. stupni musí být nápomocni rodiče, za což jim patří
velké poděkování. Víme, že ani sebelepší distanční výuka nemůže nahradit tu prezenční, a proto pevně věříme
v brzký návrat žáků do lavic.

Pokud učitelé zrovna nevyučují, tak za pomoci asistentů pedagoga, pana školníka, vychovatelek a uklízeček
zvelebují školu. Žáci se po svém návratu mohou těšit na nově vymalované chodby, zrestaurované malby na nich,
rozkvetlé schodiště, nové nástěnky na chodbách, dále třeba na zrenovovanou učebnu výtvarné výchovy či uklizený
sklad pěstitelských prací.
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Mgr. Jan Kratochvíl, bývalý žák naší školy, absolvent Masarykovy univerzity, obor archivnictví, ve svých
volných chvílích přepsal do digitální podoby školní kroniky z let 1876–1953. Najít je můžete v záložce Historie školy
na našem webu. Děkujeme, Honzo!

Stejně jako každý rok jsem oslovil starosty a starostky okolních obcí, ze kterých k nám spádově docházejí
žáci, o možný sponzorský dar pro naši školu. Do dnešního dne se mi ozvala zastupitelstva Vlčatína, Hroznatína,
Oslavičky, Bochovic, Trnavy a Horních Heřmanic, která dohromady poskytla částku 87.000,- Kč. Děkuji za všechny
příspěvky, které letos využijeme na rekonstrukci školního rozhlasu a jeho rozšíření do mateřské školy.

I v letošním roce se naše škola zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu „Záložka do knihy
spojuje školy – Záložka do knihy spaja školy‟. Jeho cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými
základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naší partnerskou školou
k vzájemné výměně záložek se stala Základná škola s materskou školou Valaská Belá.
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Ani v naší mateřské škole jsme před jejím uzavřením nezahálel i. Leden jsme využil i k zimním radovánkám,
a že nám počasí tedy opravdu přálo! Bobovali jsme, hráli si se sněhem a ledem, stavěli malé i velké sněhuláky,
vyráběli skluzavku z ledu…

Současná situace nám nedovoluje účastnit se a pořádat s dětmi různé akce, divadla a podobně. Vzhledem
k tomu jsme se snažil i dětem vymýšlet „malé třídní projekty‟.

V lednu na téma „Sněhová královna‟ si děti prožily pohádku poslechem i dramatizací. Samy si vyrobily
korunky a rekvizity. Následně jsme pohádku dramatizovali. Děti překonávaly překážky, skládaly růže v podobě
puzzlí, tancovaly na hudbu. Prožily si emoce jako například smutek či radost.

V únoru na téma „Karneval‟ byl dětem připraven „Malý třídní karneval‟. Ve třídách se děti převlékly –
Včeličky za broučky, Berušky za klauny, Sluníčka za Šmoulíky. Soutěžily, tancovaly, plnily úkoly, prožily spoustu
legrace. Nechyběla odměna v podobě dětského šampusu a čokoládové fontány.

Ještě před uzavřením první a druhé třídy probíhal čilý ruch i v naší školní družině. V rámci projektu Učíme se
nově a moderně II. byly v družině uskutečněny tři projektové dny, v nichž si žáci vyzkoušeli malířské řemeslo
a namalovali na plátno krásné velikonoční zajíce.

Sledovat nás můžete na webových stránkách ZŠ a MŠ a na Facebooku.
Do dalších dní a k přicházejícímu jaru přejeme všem hlavně pevné zdraví, dobrou náladu, zvládání všech

úskalí distanční výuky a v neposlední řadě krásné a klidné prožití nadcházejících svátků velikonočních…

Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rudíkov

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 by měl v naší škole proběhnout ve čtvrtek 8. dubna 2021
od 13 do 17 hodin, do MŠ pak 5. května 2021. Jakou formou budou zápisy probíhat, dosud nevíme. Bude záležet
na vývoji epidemiologické situace a pokynech MŠMT. V současné době se jeví, že zápisy proběhnou stejně jako
v loňském roce korespondenčně na dálku. Aktuální informace k zápisu do ZŠ i MŠ a potřebné formuláře budeme
zveřejňovat na našich webových stránkách.
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

V minulém příspěvku jsem se loučil s přáním, aby se nám život v roce 2021 začal vracet do normálního
režimu a omezení, způsobená výskytem onemocnění covid-19, postupně odeznívala.

Situace se však nevyvíjí příznivě a restrikce se naopak stupňují, a tak jsme zimní měsíce (kromě počátku
prosince) nemohli zasvětit přípravě jako v předchozích letech.

Museli jsme vypustit každoroční povánoční dovádění na bruslích na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí,
stejně tak i alternativní venkovní bruslení na novém ledovém prostranství Na Hvězdě v Třebíči. Trenérům všech
věkových kategorií způsobuje hluboké vrásky fakt, že přes celou zimu nemohli se svými svěřenci trénovat. Napjatě
očekávají, v jaké kondici budou jak děti, tak hráči A mužstva, jel ikož jarní část sezóny už je za dveřmi.

Muži měli odstartovat své soutěžní zápasy již počátkem března a dětské kategorie se měly taktéž v březnu
postupně připojovat. Prvotně bylo v plánu odehrát přeložené zápasy z podzimní části soutěže, které se
neuskutečnily kvůli restrikcím, následně měla navázat jarní část soutěže.

Můžeme jen doufat, že se soutěže co nejdříve obnoví a hlavně děti se opět začnou pohybovat v rámci svých
sociálních skupin.

S vyhlídkou na pohodové jaro
Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Myslivost v Rudíkově

Narodil jsem se 14. prosince 2014 panu Hamáčkovi, chovateli z Radostína nad Oslavou. Jmenuji se Alan
Radhaften a jsem německý křepelák řečený Čiko. Pán, který si mě později vzal do své péče, mi dal toto jméno,
protože Alana nechtěl. V jeho dětství měli sousedé psa Alana a děsně se ho bál.

Postupně, jak jsem odrůstal se třemi sestrami, se u nás prostřídalo hodně lidí, kteří nás mazli l i a okoukávali.
Časem si ti l idé sestry odvezli a já zůstal doma sám. V jeden den však přijel mladý pár l idí podívat se i na mě a asi
za týden jsem se loučil s domovem.

Já jsem „ČIKO‟ – kdo je víc?

Pan Hamáček mě vyprovodil slovy: „Ať
z tebe něco je! ‟ Tuto větu jsem si vzal k srdci!

Když jsem povyrostl, začali jsme
s výchovou a tréninkem. Již od útlého mládí jsem
vykazoval výborné lovecké vlohy, až
na poslušnost, ta mě nebrala. Chtěl jsem přece
jen lovit a aportovat.

Když mi bylo osm měsíců, šl i jsme
na první kachny na tah. Výhodu bylo, že pán měl
dobrou mušku a střeli l j ich hned několik. Já mu je
bezchybně dohledal a přinesl. Tím se podepsal
můj osud na několik dalších let.

Začalo to jarním svodem loveckých psů

na Bažantnici v Třebíči. Po zhodnocení exteriéru jsem byl doporučen do chovu. A už se to vezlo… Jedna výstava
a pak další a další. Mezitím jsme museli stíhat trénovat na zkoušky. To byla aspoň zábava! Nicméně šlo to jako
po másle, několik výstav jsem vyhrál, dokonce i na klubové výstavě v Brně jsem byl vítězem, čímž jsem se stal
Českým šampionem. Páneček měl ohromnou radost a já, leže doma v myslivně na gauči, pozoroval, jak s kamarády
slaví až do rána.

K mé lovecké vášni bych řekl jen to, že jsme postupně vyhrávali různé zkoušky, ale na některých jsme byli
také poraženi. Nic jsem si z toho nedělal, můj den měl teprve přijít.

Na podzim roku 2017 jsme se přihlásil i na Memoriál Josefa Venhody, což jsou všestranné zkoušky loveckých
psů, na nichž se mi ohromně dařilo. Skončil i jsme druzí s titulem čekatelství šampiona práce ČR, a to asi z 15 psů.
To ještě pořád nebyl můj vrchol. Překlenul se rok a společně s pánem jsme chodil i na lov dohledávat (či dosledovat)
l išky, srnce, prasata a drobnou zvěř.

V létě 2018 jsme byli osloveni, jestl i se nechceme zúčastnit Memoriálu Mileny Štěrbové, jel ikož jsme měli
nabodováno z předchozích zkoušek. Okamžitě jsme řekli ANO, vždyť tyto zkoušky jsou něco jako Euro
pro fotbalisty! Proč ne, je to přece mezinárodní klubová soutěž! Pilně jsme cvičil i, byla to dřina, ale bral jsem to.

Dne 20. ledna 2018 to přišlo! Musel jsem být ve formě, dva dny práce budou náročné.

Memoriál, až na pár chybiček, dopadl
nad očekávání. Skončil i jsme na 5. místě asi
ze 30 psů. Radost byla nepopsatelná – zase se
slavilo! V tu ránu k nám domů jezdil i různé
fenky na krytí, třeba i ze zahraničí. V roce 2019
jsem už byl mazák, jezdil i jsme na hony
a naháňky. Už jsem nepotřeboval nic
překonávat, a tak jsem si užíval života… Ten
však skončil nečekaně v září 2020. Naštěstí pán
byl tak hodný, že mě pochoval nedaleko
Přeckova, kde navždy střežím náš revír.

Za myslivecké sdružení Vojtěch Rambousek
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Člověk je pánem přírody. Alespoň si to myslí a zní to hrdě. Pán však může být dobrý nebo špatný. Podle
toho i příroda může být zemským rájem nebo pustou krajinou se zamořeným vzduchem, doutnajícími skládkami,
odpadky podél silnic, pet lahvemi v mořích a znečištěnými řekami. Mnohdy to vypadá, že člověk zkouší, co příroda
ještě vydrží. Říká se, že obraz krajiny je obrazem lidské duše.

Myslím si, že nyní platíme jakousi daň za blahobyt. Máme se dobře jako nikdy předtím – jezdíme, létáme,
díváme se v teple domovů na televizi, pracujeme na počítači a podobně. V zimě máme na stole jižní ovoce, které
by nám mohlo závidět i dvanáct pohádkových měsíčků. Příroda se nám však nějak hroutí pod rukama, objevují se
záplavy, pak zase sucha, a nyní i zákeřný virus. Rozumní l idé cítí, že uvedli do pohybu něco, co se jim vymyká
z rukou a co nedovedou zvládat. Ještě nikdy v dějinách nebylo zapotřebí tolik přírodu chránit.

Bůh má na zřeteli nejen dobro člověka, ale i všechny živé tvory. Oni jsou účastníci smlouvy se Stvořitelem
stejně jako člověk. V tomto smyslu je nám příroda rovnocenným partnerem, ne hmotou, se kterou si můžeme dělat,
co chceme. Pocit vnitřního spojení s ostatními bytostmi přírody nemůže být autentický, pokud nám v srdci zároveň
chybí něha, soucit a starost o druhé lidi. Všechno je propojeno.
Proto je žádoucí, aby se péče o životní prostředí pojila s upřímnou láskou k lidským bytostem a s neustálým
nasazením řešit problémy společnosti.

Jaké poučení z toho pro nás vyplývá? Máme ctít život a vážit si všeho živého. Když budeme mít ohleduplný
vztah k přírodě, když budeme mít i úctu k člověku, k životu nenarozenému i k věku pokročilému, potom lépe
poznáme, že patříme k Božímu stvoření tak jako zvířata, rostl iny a celý vesmír.

Postní doba, kterou prožíváme, není zasmušilá, nebo snad dokonce smutná. Je časem přípravy
na Velikonoce. Ať se nám daří využít tento čas k tomu, abychom nechali za sebou špatné návyky a napravil i, co se
napravit dá. Odpustit druhému, snažit se zapomenout, obnovit dobrá předsevzetí a obrátit se k Bohu Stvořitel i.

Inspirováno Encyklikou papeže Františka LAUDÁTO SI (Buď pochválen).
P. Milan Těžký

Jarní zamyšlení

Po rekonstrukci věže kostela, která proběhla
v roce 2018, čeká na svůj „nový kabát‟ i střecha
hlavní lodi kostela. Ta je ve velmi špatném stavu
především kvůli utrhaným protisněhovým zábranám,
skrze které do krovů střechy zatéká. Stávající
pozinkovaný plech je přibitý na původní dřevěnou
šindelovou střechu a taktéž si už žádá výměnu. Celou
situaci neulehčuje ani strop kostela, který je prohnutý
a potřebuje vystužení.

Plánovaná oprava střechy kostela

Proto se ekonomická rada farnosti rozhodla již déle s opravou nečekat a požádala o úpravu původního
projektu a jeho nové nacenění, čehož se ochotně ujal Ing. Jiří Bublan. Za pomoci technika stavebních investic
Bc. Stanislava Renáta ze stavebního oddělení Biskupství brněnského byly odeslány výzvy na podání nabídek, které
by měly být na konci března vyhodnoceny a posléze vybrána firma k realizaci opravy.

Kvůli inflaci a rostoucí ceně stavebních prací je oprava každým rokem stále více finančně nákladná. Původní
projekt počítal s pokrytím střechy měděným plechem, ale z finančních důvodů bylo přistoupeno k výběru levnější
varianty, a to k použití PREFA hliníkového plechu. I tak se předpokládaná cena opravy pohybuje okolo 3.000.000,-
Kč. K naspořeným financím proto bude nutné vzít k dofinancování úvěr, který bude nutné splácet i za pomoci všech
obcí patřících do farnosti. Zastupitelstva okolních obcí, se kterými bylo doposud jednáno, vyjádřil i plánované opravě
podporu. Svými dary pomohou úroky splácet, za což jim patří velký dík.

Doufejme, že se celá oprava podaří jak stavebně, tak i finančně zvládnout a rudíkovský kostel bude opět
důstojnou dominantou obce.

Bohumír Pospíšil
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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

Zemřelí občané

Dne 9. března 2021 zemřela paní Marie Jurová ve věku 75 let.

leden 2021
80 let – paní Jarmila Krejsková

březen 2021
60 let – pan Miloslav Dočkal
60 let – pan Josef Krejska
60 let – paní Alice Šobová

prosinec 2020
Vojtěch Chládek

únor 2021
Matěj Kosík

Významné jubileum oslavili Narození občánci

Stávající stav střechy kostela




