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Vážení spoluobčané,

po uplynulém létu se Vám dostává do rukou další číslo Rudíkovského zpravodaje s aktuálními informacemi
o naší obci.

První zářijový den jsme přivítal i v naší škole prvňáčky. Epidemická situace je prozatím příznivá, děti
nastoupily do normálního školního režimu s drobnými omezeními. Doufejme, že podzim nepřinese další rizika
a restrikce do našich životů.

Dovolte mi, abych za všechny občany touto cestou poděkoval sboru dobrovolných hasičů za organizaci
letošních pouťových zábav a zároveň za organizaci podzimní soutěže mladých hasičů, která se uskutečnila 19. září
2021 tradičně za Pokloňkem.

Letošní nabídka pouťových atrakcí, které do naší obce dojíždějí j iž několik desetiletí, byla, pevně doufám,
poslední. Sice se podařilo vyjednat příznivější ceny, vše má ale svou míru přijatelnosti. Kontaktoval jsem proto
jiného majitele těchto atrakcí a jsme dohodnuti, že pouť 2022 bude zastoupena moderními zábavními prvky
odpovídajícími úrovni naší obce. Navíc atrakce je zde možné obměňovat. Děti se tedy mohou těšit na změnu a snad
nový provozovatel vygeneruje dostatečný zisk na to, aby se do Rudíkova vracel. Termín poutě na sv. Petra a Pavla
totiž nabízí po celé republice mnoho příležitostí pro lepší výdělek. Doufejme, že i v dalších letech bude Rudíkov
v kalendáři tohoto nového provozovatele.

V uplynulém období jsme v obci dokončil i několik větších i menších projektů či oprav. Na konci října plánuje
obec kupi nového bytového domu v lokalitě Vyhlídka. Ten poskytne osm bytových jednotek pro rudíkovské občany,
předpoklad zabydlení je v průběhu podzimu a zimy. Nájemné bylo stanoveno dle pravidel dotačního titulu, tedy
tržní.

V měsíci srpnu jsme podali žádost o dotaci na revital izaci „Bazénku‟ pod zahrádkami Nade Vsí. Bazének
by měl být vybourán a přeměněn na menší biotop s odpočinkovou zónou. Toto místo si j istě revital izaci zaslouží,
neboť současný stav není příl iš reprezentativní při příjezdu do nové lokality.

Brzy se dočkáme dokončení chodníku lokalitou Hájenka, kde nám realizaci zkomplikovala nutnost postavit
opěrnou monolitickou zeď, aby byla zajištěna statika chodníku. Ten by měl být i osvětlen a poskytne komfortnější
propojení lokality Nade Vsí i Šumavy třeba pro docházky dětí do školy.

V novém sportovním zázemí na fotbalovém hřišti nás ještě čeká vyřešit realizaci a způsob financování
saunových kabin pro veřejnost a vybavení posilovny. Pro obě zmiňované akce jsme dlouho čekali (od 25. února)
na vyhodnocení žádostí o dotaci z Národní sportovní agentury. Nyní již víme, že finanční podpora nebude pro tento
účel poskytnuta. Musíme tedy tento záměr řešit j iným způsobem. Počítáme s reálnou situací a víme, že každá žádost
podpory nedostojí.

Současné dotační období končí a příprava nového, na roky 2021–2027, teprve finišuje, byť už je téměř
konec roku 2021. Každopádně naše obec získala z dotačních titulů nemalé množství finančních prostředků. Základní
rozpočet obce byl v některých letech dotacemi navýšen o více jak sto procent!

Přeji Vám příjemné babí léto a dobrou chuť ke sklenkám burčáku…
Váš starosta Zdeněk Souček
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Během prázdnin jsme museli vyřešit letitý problém se zatékáním vody pod schodištěm do prostor bývalé
uhelny, dnes využívaný pro školní klub a výtvarnou dílnu. Se způsobem řešení problému pomohl pan Josef Stejskal
a společně se školníkem, brigádníky a částečně s dodavatelskými firmami se provedlo řádné odizolování, oprava
soklu a dlažby schodiště, odbornou firmou byly provedeny odvětrávací vrty do zrušeného zauhlovacího tunelu.

Osazeno bylo i šest kusů nových plastových okének pod schodištěm. Akce si vyžádala se všemi pracemi
a materiály investici cca 70.000,- Kč. Děkujeme všem zúčastněným za vstřícnou pomoc a realizaci v době
prázdnin tak, aby nebyl narušen chod školy.

OPRAVA IZOLACE POD VSTUPNÍM SCHODIŠTĚM DO ŠKOLY

PROJEKTY

Obec Rudíkov zve všechny nově narozené děti ke slavnostnímu vítání občánků dne 3. října 2021
ve 14 hodin v orlovně. Rodiče dětí obdrží pozvánku.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 8. října 2021
od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8 do 14 hodin .

PLÁNOVANÉ AKCE:

•

•
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CHODNÍK LOKALITOU HÁJENKA

Koncem srpna byla zahájena stavba lité monolitické opěrné zdi, která bude zabezpečovat proti sesuvu
chodník vedoucí lokalitou Hájenka. Obecní pracovníci v rámci možností tuto akci dokončují a plánováno je také
osvětlení této trasy. Současně byla se stavbou opěrné zdi vybetonována horská vpusť pro dešťové vody v zatáčce
u Klímů. Po dokončení bude toto zastavěné území odkoupeno od stávajících vlastníků. Děkujeme za vstřícnost při
řešení tohoto komunikačního napojení, které poslouží jak Šumavě, tak lokalitě Nade Vsí při cestě dětí do školy
a podobně. Na stavbu opěrné zdi a související práce jsme čerpali dotaci ve výši 100.000,- Kč z programu
Obnovy venkova.
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Zastupitelstvo obce definitivně
rozhodlo o prodeji dvou obecních bytů
v bytovém domě č. p. 134 nad základní školou.
Ty vznikly v roce 2001 půdní vestavbou a byly
posledními, které vlastnila obec. Vztahovala se
na ně ochranná lhůta dvaceti let, kdy je obec
musela vlastnit kvůli čerpané dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. Ostatní byty
byly stávajícím nájemcům prodány již
v minulosti. Zbývající dva byly znaleckým
posudkem odhadnuty na 1.510.000,- Kč
a 1.590.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce se usneslo byty
prodat přednostně stávajícím bezproblémovým
nájemcům za ceny stanovené znaleckým

PRODEJ DVOU OBECNÍCH BYTŮ

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání dne 17. září 2021 schváli lo ceny nájemného, za které
budou pronajímány byty Na Vyhlídce. Nájemní smlouvy budou uzavírány koncem roku.

CENY NÁJEMNÉHO V NOVÉM OBECNÍM BYTOVÉM DOMĚ NA VYHLÍDCE

6.500,- Kč byt 2+kk, 1.S, cca 48 m2 + sklep cca 7 m2

6.500,- Kč byt 2+kk, 1.S, cca 49 m2 + sklep cca 7 m2

9.000,- Kč byt 3+kk, 1.NP, cca 73 m2 + sklep cca 7 m2

6.800,- Kč byt 2+kk, 1.NP, cca 49 m2 + sklep cca 5 m2

9.000,- Kč byt 3+kk, 1.NP, cca 73 m2 + sklep cca 7 m2

9.000,- Kč byt 3+kk, 2.NP, cca 73 m2 + sklep cca 7 m2

6.800,- Kč byt 2+kk, 2.NP, cca 49 m2 + sklep cca 5 m2

9.000,- Kč byt 3+kk, 2.NP, cca 73 m2 + sklep cca 7 m2

Ceny jsou bez energií.

posudkem. Pokud by z nějakého důvodu kupní smlouvy nebyly stávajícími nájemci akceptovány, byly by tyto byty
nabídnuty k prodeji široké veřejnosti. Byť bylo zastupitelstvo obce žádáno stávajícími nájemci o výraznou slevu při
prodeji, převládl názor, že by takové počínání zavdalo precedens do budoucna při případných prodejích obecního
majetku.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Jak jsme v úvodním slově informovali, Ministerstvu zemědělství byla podána žádost o finanční příspěvek
na revital izaci současného neutěšeného stavu „Bazénku‟ při příjezdu do lokality Nade Vsí. Účelem je vytvořit
z tohoto území odpočinkovou zónu v přírodním prostředí. Projekt byl rozdělen na dvě části. Část nad Bazénkem, kde
jsou zahrady, nebude řešena, neboť zájem o obdělávání těchto pozemků znovu ožil a v současné chvíl i jsou všechny
opět obsazené a obdělávané.

Část pod zahrádkami bychom chtěli revital izovat. Severní a západní břeh se přemění na pozvolný, čímž

ŽÁDOST O DOTACI NA REVITALIZACI „BAZÉNKU‟

POZVÁNKA NA SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI

bude nádrž působit přirozeným
a esteticky vhodnějším dojmem.
V místě stávajícího výpustného
zařízení je pro manipulaci s hladinou
a k vypouštění nádrže navržen nový
sdružený funkční objekt. Rozpočet
pro tuto akci činí 650.000,- Kč,
v případě úspěšné žádosti bychom
získali 70 % z této částky, tedy
440.000,- Kč. Celkovou výši dotace
ještě mohou ovlivnit neuznatelné
náklady (například výsadba apod.).

Není nad to, když někdo dobrovolně přiloží ruku k dílu a chce svůj volný čas smysluplně využít pro někoho
druhého. Díky paní Evě Maškové tu máme opět možnost setkávání maminek s dětmi. Náplní budou hry, tvoření,
cvičení, procházky a další aktivity pro děti od dvou do šesti let.
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ÚVODNÍ JEDNÁNÍ KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Po několika letech se konečně zahajuje řešení Komplexní pozemkové reformy. Ještě do konce tohoto roku
proběhne úvodní jednání s vlastníky pozemků, kde pracovníci třebíčské pobočky Státního pozemkového úřadu
představí zpracovatele pozemkových úprav, a to firmu Horageo s.r.o. , ta seznámí vlastníky s účelem, formou,
časovým harmonogramem a obvodem pozemkových úprav. V rámci úvodního jednání bude zvolen pětičlenný
sbor, který se bude skládat ze zástupců obce, typicky bývají zastoupeni vlastníci největšího množství pozemků
v katastru obce.

V průběhu procesu KoPU vznikne Plán společných zařízení, který bude zahrnovat zpřístupnění
pozemků, ekologická opatření, protierozní a vodohospodářská opatření. Na pozemky pro společná zařízení budou
přednostně využity pozemky ve vlastnictví státu a obce. Společná zařízení a pozemky pod nimi přecházejí
na příslušnou obec. Plán bude projednán se sborem zástupců, s dotčenými orgány státní správy a bude předložen
ke schválení regionální dokumentační komisi. Následně bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení
na veřejném zasedání. Při zpracování návrhu pozemkových úprav se zpracovatel řídí § 10 zákona, podle kterého
navrhne nové pozemky tak, aby odpovídaly původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou a vzdáleností a podle
možnosti i druhem pozemku.

Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 4 %,
nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud rozdíl výměry původních (po úpravě
koeficientem) a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10 % výměry původních pozemků,
nově navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních
a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20 %, překročení uvedených kritérií lze pouze
se souhlasem vlastníka.

1)
2)

3)

Návrh nového uspořádání pozemků bude s vlastníky průběžně projednáván. Pozemkový úřad vystaví
zpracovaný návrh pozemkových úprav po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí. Návrh musí být též vystaven
v příslušné obci. V té době mohou účastníci a dotčené orgány uplatnit své námitky a připomínky u pozemkového
úřadu. V závěru KoPU dojde k jednání, kde budou vlastníci seznámeni s návrhem, o kterém bude následně
rozhodnuto. Nejpozději na závěrečném jednání mohou účastníci řízení uplatnit svůj požadavek na vytyčení nových
pozemků. Pozemkový úřad schválí návrh pozemkových úprav, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň
60 % výměry půdy pozemků, která je řešena pozemkovými úpravami. Proti tomuto rozhodnutí mají
vlastníci možnost odvolání.

Nutno podotknout, že v řadě obcí je tento celý proces KoPU časově velmi náročný a mnohdy trvá i několik
roků. Každopádně všichni vlastníci si musí být vědomi ekonomického zhodnocení svých pozemků, neboť se z nich
stanou větší funkční celky, a co více, budou přístupné z veřejně přístupných obecních cest. Cesty jsou následně
rekonstruovány, zpevňovány, asfaltovány apod. To je nadstandard, který takové pozemky zatraktivní pro pronájem
zemědělcům i pro případný prodej. Pokud si tuto přidanou hodnotu každý uvědomí, věřím, že v Rudíkově zvládneme
proces KoPU hladce a rychle a všichni budou z výsledku profitovat. O termínu prvního úvodního jednání budeme
informovat všemi dostupnými informačními kanály, které obec běžně využívá.

Již mnoho let se naše samosprávy lokality Horka potýkají s procesem
výběru finální a záložní lokality pro případné budování úložiště radioaktivních
odpadů. Na společných schůzkách starostů a zástupců spolku Zdravý domov
Vysočina jsme se v uplynulém půlroce rozhodli podat v únoru 2021
prostřednictvím advokátní kanceláře Veleba, Mil ichovský a spol. žalobu
na rozhodnutí vlády ze dne 21. prosince 2020, č. 1350, kterým vláda naši

lokalitu zařadila mezi čtyři kandidátní. Máme za to, že tímto rozhodnutím vláda významně zasáhla do práv
obcí a jejich obyvatel, neboť lokalita „Horka‟ byla společně se třemi dalšími lokalitami vybrána pro další práce
a analýzy pro umístění HÚ.

KASAČNÍ STÍŽNOST PROTI USNESENÍ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE
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Obec obdržela výpověď nájemní
smlouvy na umístění zděné čekárny
autobusové zastávky naproti hostinci.
Smlouva z roku 1970 opravňovala obec
k postavení tehdy plechové čekárny
o rozměru 6 x 4 metrů. Později prošla
rekonstrukcí do zděné podoby, jak ji dnes
známe.

Již v této smlouvě z roku 1970
si vlastník pozemku a jeho případný právní
nástupce zanesl do podmínek možnost
požadovat odstranění v případě, že bude
překážkou pro stavbu rodinného domu.
A k tomu nyní dochází. Za čekárnou je
plánována výstavba rodinného domku
a čekárna by bránila vjezdu k této

ODSTRANĚNÍ ČEKÁRNY U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

nemovitosti.
Musíme ji tedy kompletně odstranit. Stavby tohoto typu a užití do 40 m2 a výšky 4 m nevyžadují žádné

povolení k odstranění. Využití čekárny je v dnešní době pouze sporadické. Náhradní přístřešek se nabízí vybudovat
na obecním pozemku u nástěnek proti sokolovně, případně v prostoru vedle vchodu do sokolovny.

Takto námi podaná žaloba byla soudem zamítnuta s odůvodněním, že soudu taková žaloba
na rozhodnutí vlády nepřísluší, respektive nelze žalovat rozhodnutí vlády. Proto jsme 16. srpna 2021 odeslal i,
opět prostřednictvím advokátní kanceláře, kasační stížnost na postup soudu, a to Nejvyššímu správnímu soudu
v Brně. Netrpělivě očekáváme výsledek, o kterém Vás budeme informovat.

V době krajských voleb bylo pro nás téma úložiště lépe uchopitelné, bylo o něm slyšet a na krajské úrovni
vyvolalo při posledním jednání starého zastupitelstva poměrně velké emoce. Z toho se politici patrně poučil i a nyní
před volbami parlamentními navštěvují všechny možné lokality, města, obce, jen těm našim „úložišťovým‟ lokalitám
se poněkud vyhýbají.

Jak se často v praxi děje, vše bude ponecháno na bedrech obcí v trendu „poraďte si sami‟. Na sliby politiků
se spoléhat nemůžeme, jedinou cestou je využití všech právních postupů a odvolacích procesů, k čemuž jsou naše
obce zavázány výsledky referend konaných už v roce 2004.
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DĚNÍ V OBCI - Základní a mateřská škola

Děti, žáci a zaměstnanci Základní školy Ludvíka Svobody a Mateřské školy Rudíkov zahájil i společně 1. září
2021 nový školní rok. MŠ bude navštěvovat 61 dětí ve třech třídách, ZŠ 174 žáků v devíti ročnících.

Nejpočetnější skupinou jsou rudíkovští, kterých navštěvuje školu 104 (23 v MŠ, 81 v ZŠ) a dále k nám
dojíždí 131 dětí a žáků ze spádových i ostatních obcí – Vlčatína, Hroznatína, Horních Heřmanic, Bochovic, Přeckova,
Nového Telečkova, Oslavičky, Trnavy, Kojatína, Oslavice, Měřína, Studence, Jihlavy, Velkého Meziříčí a Třebíče.

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 společně s panem starostou Rudíkova prvňáčky slavnostně ošerpoval na památku oranžovou
stuhou s nápisem Prvňáček 2021/2022 a logem naší školy. Na lavicích měli naši noví žáci připravené dárky od Kraje
Vysočina (kufřík s tematikou bezpečného a zdravého vstupu do školy), od naší školy balíček školních pomůcek
a desky na sešity od společnosti Bovys, dodavatele mléčných výrobků a ovoce a zeleniny do škol. S dárkem se
přidal i pan starosta, který děti obdaroval kytičkou a vitaminy.



9

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 Karneval v Riu, Sportovní dovádění, Ezopovy bajky, Cesta do vesmíru, Domácí mazlíčci, Ztracený
svět, Život v cirkuse, U nás na farmě, téměř 150 spokojených dětí, devět šikovných vedoucích – vše se povedlo
na výbornou. Další příměstský tábor nás čeká o podzimních prázdninách na konci října.

Stejně tak život v naší mateřské školce se před prázdninami ani během nich nezastavil . Krásné počasí,
sluníčko, koupání, jahody, dobrá nálada, mnoho dětského štěbetání a radosti. To všechno byl měsíc červen. Ale
nejen to. Znamenal také konec školního roku. A jako každý rok si děti užily akce, které jsme pro ně připravil i.
Rozloučil i jsme se zejména s předškoláky malou školní maturitou a pasováním na školáky. Také jsme byli
na zmrzlině, na školním hřišti se děti seznámily s živými dravými ptáky. V červenci jsme se ještě s některými dětmi
potkávali při omezeném provozu a v srpnu již příprava na nový školní rok – dovolená, úklid a dezinfekce, výzdoba
a značky dětí, schůzka s rodiči a mnoho dalšího. Září děti přivítalo divadlem a pohádkou O Koblížkovi.
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Během podzimních dní budeme ve škole dokončovat projekt Učíme se nově a moderně II. (šablony 2),
na který volně navážeme projektem Učíme se nově a moderně III. (šablony 3), jehož cílem bude realizace
personální podpory MŠ – chůva, projektových dnů ve výuce MŠ a ZŠ, čtenářských klubů a klubů zábavné logiky
a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zahraničních stáží pedagogických
pracovníků ZŠ.

Zdá se, že epidemiologická situace bude příznivá, proto se budeme snažit našim žákům nabídnout od října
celkem 21 zájmových kroužků – chybět nebudou oblíbené sportovní kroužky florbalu, aerobiku či pohybovek,
dále výtvarné a venkovní aktivity, keramika, turistický kroužek, hra na kytaru, čtenářské kluby, klub deskových her,
přípravy na přijímací zkoušky, několik kroužků doučování či úplně nový kroužek zajímavé fyziky.

V přípravném týdnu se všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ zúčastnil i v Balinách semináře na téma „Jak
na školní zahradu‟. Toto téma je v naší škole čím dál více populárnější. Nejenom proto, že jsme v nedávné době
pro naše žáky pořídil i množství vyvýšených záhonů a v současných dnech z nich již sklízíme první úrodu, sušíme
bylinky a sbíráme semínka, ale i proto, že bychom rádi okolí školy nadále kultivovali a v následujících letech
vybudovali přírodní zahradu, která by se stala nedílnou součástí školy. I z tohoto důvodu budeme v nejbližším
období podávat žádost do grantové výzvy Zelené oázy Nadace partnerství s cílem tvorby přírodní zahrady
s výsadbou stromů, keřů a celkové obnovy a tvorby přírodě blízkých veřejných míst a tím docíl it toho, aby se okolí
naší školy stalo tzv. „zelenou oázou‟.
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Naplánované školní akce v září, říjnu, l istopadu a prosinci (jejich konání je závislé na vývoji
epidemické situace):

24. 9. Kdo chce s vlky výti (1.–9. ročník)
29. 9. Exkurze a tvořivá dílna sklárny Karlov (1. a 5. ročník)
4. 10. Stanice Pavlov – exkurze ŠD

21. 10. Divadlo v MŠ
25. 10. Divadlo Polárka Brno (5. a 6. ročník), valná hromada spolku Pomoc škole (16.00 hod.)
26. 10. Podoby mléka – exkurze Ostrůvek Velké Meziříčí (5. ročník)
27. 10. Podzimní prázdniny / Podzimní příměstský tábor
29. 10. Podzimní prázdniny / Podzimní příměstský tábor
11. 11. Chaloupky – Krátká – exkurze ŠD
12. 11. Kouzelné bylinky – exkurze Ostrůvek Velké Meziříčí (4. ročník)
15. 11. Rodičovské schůzky (15.30–17.30 hod.)
24. 11. Začátek výuky plavání (MŠ Sluníčka a 5. ročník)
28. 11. Adventní tvoření
2. 12. Chaloupky – Krátká – exkurze ŠD
6. 12. Čertovský den

Všem dětem, žákům, učitelům a provozním pracovníkům naší školy, stejně tak rodičům přeji úspěšný školní
rok, který bude od nás všech opět vyžadovat vysoce odpovědné chování, hodně úspěchů, spokojenosti a pohody
a hlavně pevné zdraví.

Přeji všem, aby v novém školním roce byly všechny vyučovací hodiny již prezenční ve škole a aby nám
covid-19, který je nevyzpytatelný, již nenarušoval výuku. I přes různá omezení, která v naší škole panují a panovat
dozajista budou, se snažíme dětem a žákům zajistit stoprocentní výuku zpestřenou bezpečnými doprovodnými
programy a akcemi.

Podrobné reportáže a fotografie z jednotl ivých akcí najdete na webu školy a školky a na našem společném
Facebooku.

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rudíkov
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

V posledním příspěvku jsem se loučil s přáním, abychom opět fungovali s minimem omezení, a mohli se tak
potkávat při fotbalových zápasech našich družstev. Naštěstí prozatím se situace vyvíjí v rámci možností příznivě a je
příjemné sledovat, že zájem o rudíkovský fotbal neupadá a fanoušci jezdí podporovat naše družstva v hojném počtu
i na venkovní zápasy.

Nejvíce pozitivní změna se však neodehrála přímo na fotbalovém trávníku, ale v technickém zajištění klubu.
Po letech azylu poskytovaném školou, za který děkujeme, jsme se přestěhovali do krásných prostor nových
prostorných kabin.

K prvnímu zápasu vyběhli muži z nových kabin ke konci července, kdy odehráli přípravné utkání proti
Jevišovicím. Křest nových kabin dopadl výborně a muži vyhráli 3: 1. Do třetí sezóny v I.B třídě ovšem vstoupil i
smolnou prohrou v Bohdalově, kdy po chybě z poslední minuty prohráli 2: 1. Poté následovala remíza v Lukách nad
Jihlavou. V následujících zápasech muži prohráli s týmy Jaroměřic, Hamrů a Starče. Prozatímní výhry si muži
schovali pro domácí publikum. Nejprve s přehledem přestřílel i Svratku v poměru 3:0 a v zatím posledním domácím
zápase zvládli obrat proti těžkému soupeři z Nedvědice, kdy ještě 20 minut před koncem prohrávali o dvě branky,
ale bojovností a chutí po vítězství nakonec dokázali zvítězit v poměru 4:3. Doufejme, že tato výhra dodá mužům
potřebné sebevědomí a klid do dalších zápasů a bude radost sledovat jejich výkony.

Po dlouhé době, kdy naši dorostenci hrávali společně s Budišovem, se nám podařilo sestavit družstvo
mladšího dorostu. Dorostenci byli doplněni o hráče, kteří věkově patří do starších žáků. V prvních třech utkáních
si kluci připsali dvě výhry (Okříšky, Lipník) a dvě porážky (HFK Třebíč a Pavlov) a ve vyrovnané tabulce jsou
na třetím místě.

Do letošní sezóny vstoupil i
po odmlce i děti z kategorie mladších
žáků, kteří jsou doplňováni staršími dětmi
z přípravkové kategorie. Po čtyřech
odehraných kolech děti nepoznaly hořkost
porážky a usadily se na první příčce
průběžné tabulky. Za zmínku určitě stojí
fakt, že v tabulce střelců této soutěže jsou
na prvních pěti místech tři naši kluci.

Starší přípravka před sezónou
absolvovala tradiční přípravný turnaj
„O pohár předsedy OFS Třebíč‟. Základní
skupinu kluci vyhráli. Ve finálové

čtyřčlenné skupině, která se hrála dvoukolově, se kluci umístil i na třetím místě za celky Starče a Hrotovic. Kluci
bojovali a po prvním kole se děli l i o první místo. Ve druhém kole bylo vidět, jak důležité je mít více hráčů. Našim
klukům docházely síly a dětem ze Starče a Hrotovic v rozhodujících zápasech podlehli. Do startu sezóny vstoupil i
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nažhavení a v šesti zápasech (proti FŠ Třebíč, Přibyslavicím a Koutům) nastřílel i 80 branek a prozatím jsou stejně
jako žáci na prvním místě tabulky.

Děti ze starší přípravky (doplněné o některé mladší žáky) byly v říjnu pozváni jako hostující tým na turnaj
s názvem Minirepublika 2011, který se uskutečnil v Třebíči. Pro děti byla obrovská zkušenost poměřit se s velmi
kvalitními týmy z celé republiky. Bojovaly a byly všem celkům vyrovnaným soupeřem. Bohužel se v rozhodujících
okamžicích projevila větší zkušenost a sehranost soupeřů, a tak se dětem podařila ukořistit pouze jediná remíza
proti celku Táborska. Ve zbylých utkáních proti týmům FŠ Třebíč, Sokolova a Brna se musely sklonit před uměním
dětí z těchto týmů.

Mladší přípravka jako obvykle prošla největší obměnou, kdy se na začátku sezóny do zápasů zapojují
i děti, které nikdy předtím „ostré‟ zápasy nehrály. Důležitou roli v těchto okamžicích hrají ti, kteří již hráli v minulé
sezóně a těmto nováčkům pomáhají. Jel ikož se kvůli omezením na jaře vůbec nehrálo, bylo velkou neznámou, jak
děti budou na hřišti fungovat. První dvě kola se jim povedla a vyhrály všechny čtyři zápasy (proti Vladislavi
a Jaroměřicím).

Pro 16 dětí z mladší a starší přípravky jsme v létě uspořádali
čtyřdenní fotbalový kemp v Jiřicích u Humpolce. Jel ikož se nám
nepodařilo naplnit kapacitu našimi dětmi, oslovil i jsme kluby z okolí
a nakonec s námi jel i kluci z Valče. Akce to byla vydařená a děti i my jsme si
j i parádně užil i. Kromě intenzivního tréninku jsme s dětmi podnikli túru
na zříceninu hradu Orlík, kde byla připravena šifrovací hra, dále jsme
navštívil i kino a zhlédli fi lm „Gump – pes, který naučil l idi žít‟ a ve volných
chvílích děti využívaly bazén, který jim byl k dispozici v ubytovacím zařízení.
Po návratu domů se děti utkaly v prestižním utkání proti svým rodičům
a sourozencům. Nutno říci, že dospěláci dětem nic nedarovali a zápas skončil
po přestřelce výhrou dětí v poměru 10:8.

Přejme si, aby hlavně situace ohledně všech omezení byla příznivá
a mohli jsme se s vámi potkávat u fotbalových klání našich týmů.

S přáním příjemného podzimu
za FK Rudíkov Zbyněk Trnka
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Sbor dobrovolných hasičů se letos musel vypřádat s otázkou, zda pořádat pouťovou zábavu za daných
epidemických omezení. I přes nejasné a stále se měnící podmínky pořádání kulturních akcí se výbor SDH rozhodl
pořádat páteční „taneční‟ zábavu se skupinou Vjetef, na které ale nebylo dovoleno tančit právě kvůli spektru
zmíněných omezení. Početné publikum bylo pořadatelům odměnou za složité přípravy.

V sobotu byl zvolen již odlehčený program možného posezení na návsi s přáteli a kamarády
při reprodukované hudbě. Sbor dobrovolných hasičů se společně s kapelou Vjetef dohodl, že část výtěžku z pouťové
zábavy bude odeslána na tornádem zasaženou Moravu . Hasiči věnovali 12.000,- Kč formou nákupu nářadí
a přepravní společností je odeslal i na obecní úřady postižených obcí. Kapela Vjetef věnovala 10.000,- Kč na sbírkový
účet pro postižené obce. Celkový příspěvek tedy činil 22.000,- Kč.

Dne 25. července 2021 pořádala obec Hroznatín v rámci 70. výročí SDH okrskovou soutěž v požárním
útoku. Rudíkov - muži se umístil i na krásném 3. místě.

V pátek 27. srpna 2021 pořádali hasiči taneční zábavu k ukončení prázdnin s kapelou Kolegium kreténa.
Závody mladých hasičů OLMH v požárním útoku proběhly v neděli 19. září 2021 na hřišti za Pokloňkem.

Mladým hasičům byla minulý rok zrušena celá soutěž Okresní l igy mladých hasičů v požárním útoku.

DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

V letošním roce se tréninky mladých hasičů v Rudíkově nezahájily, proto bychom touto cestou chtěli
požádat o následující:

SDH Rudíkov hledá dobrovolníka/-y na pozici vedoucího kolektivu mladých hasičů! Jedná se
o záslužnou práci, která zahrnuje vedení, organizaci tréninků a doprovody na závody. Hlásit se mohou dobrovolníci
nejen z řad členů SDH. Rádi bychom tímto způsobem oslovil i i rodiče z řad závodící mládeže nebo studenty, kteří by
měli zájem se dětem věnovat. Vítáno je i více vedoucích, kteří by se ve vedení mládeže střídali a vzájemně
si vypomáhali. Věříme, že se nám touto cestou podaří najít k dětem vhodného nadšence, který investuje svůj čas
a energii do smysluplné činnosti. V jiném případě by hasiči v Rudíkově byli nuceni po mnoha letech svoji činnost
ukončit! Případní zájemci se mohou hlásit na obecní úřad nebo komukoli z výboru SDH.

Za SDH Jaroslav Mejzlík
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Stěhování kiosku za Pokloněk

DĚNÍ V OBCI - Farnost

Začal opět nový školní rok a objevují se jistá očekávání a otázky. Ptáme se, jak to vše bude zase probíhat?
Nedojde opět k omezením ve výuce náboženství na školách či ve slavení bohoslužeb? Na tyto otázky zatím
nedovedeme odpovědět.

Jak se k této nejistotě máme postavit? Z pozice víry je odpověď jednoduchá. Žijme každý den s Bohem
a s církví podle toho, co je nám umožněno.

Máš možnost se dnes modlit? Tak se modli. Máš možnost někoho navštívit a posloužit mu? Tak to udělej.
Máš možnost se něčemu naučit? Tak toho využij. Máš možnost jít na mši svatou a přijmout Boží dar? Tak spěchej
pro něj! Nevíme totiž, co bude zítra. Chyť se různých příležitostí konat dobro. Neodkládej rozhodnutí jít cestou
dobra na zítra.

Právě dnes je čas, ten správný okamžik jít dál za Kristem.
P. Milan Těžký

Podzimní zamyšlení

Ohlédnutí za akcemi

Promítání filmu PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA a KAREL Promítání filmu MATKY

Oprava střechy kostela Osvětlení MF hřiště
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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 25. července 2021 zemřel pan Alois Komínek ve věku 60 let.

červenec
90 let – paní Zdeňka Novotná
60 let – pan Josef Kudrna
60 let – paní Blažena Pišojová

srpen
Šimon Švec

Významné jubileum oslavili

Narození občánci

Účastníci pouťového fotbalového zápasu

Září
80 let – paní Marie Zíková
60 let – Marta Svobodová
60 let – Josef Čonka

srpen
80 let – Marcella Polláková

70 let – pan František Smejkal
70 let – paní Ludmila Rybníčková
70 let – paní Pažourková Helena
70 let – pan Zdeněk Souček

Všem srdečně blahopřejeme.




