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Vážení spoluobčané,

nechtěl jsem v době adventu začínat úvodní slovo o covidu-19, neboť o něm slyšíte a čtete ve všech
médiích každý den. Letošní předvánoční čas jsem očekával, asi jako každý, poněkud v jiné podobě. Asi všichni
bychom rádi trávil i tuto dobu „obyčejným způsobem‟, tedy tak jako v letech minulých. Běžná setkávání, svařáček,
pohyb bez omezení, plánování bez obav, nejistot a velkých otazníků…

Namísto toho jsme se dočkali opětovných omezení, nejistot a nutnosti prokazování se všemi možnými testy
a certifikáty o bezinfekčnosti. Mezi řádky se rýsuje dělení obyvatel celé země na jedny a ty druhé - očkované
a neočkované. Každý z nás má pro své zařazení do té či oné skupiny svoje důvody, přesvědčení, obavy a svoje
pravdy, ve kterých se těžko hledá cesta. Z posledních dnů se však zdá, že negativní čísla se začínají vyvíjet
příznivějším směrem, a dovolují tak připouštět mírný optimismus a naději. A to je myslím v době adventní
to důležité. Vždyť právě naděje a očekávání je symbolem adventu, doufejme tedy a věřme, že se z toho společně
dostaneme a po celý příští rok jen budeme přihlížet, jak pandemie slábne a mizí. Nenechme si kazit tuto
předvánoční dobu a užívejme si j i s nejbližšími hlavně ve zdraví.

Závěrem roku jako vždy chystáme se členy finančního výboru rozpočet obce pro nadcházející rok, abychom
nemuseli zahajovat nový rok v rozpočtovém provizoriu. Na příští rok máme poměrně zajímavou finanční rezervu,
a tak v návrhu rozpočtu počítáme s novým vybavením veřejné posilovny v novém sportovním zázemí u hřiště.
O zahájení provozu tohoto centra pro veřejnost Rudíkova budeme informovat. V závěru roku se podařilo z rozpočtu
obce vyčlenit finanční prostředky na stavbu dvou finských saunovacích kabin ve sportovním zázemí, které také
začnou co nejdříve sloužit rudíkovským občanům. Jakmile sladíme provozní řád tohoto sportovně-relaxačního
prostoru s požadavky hygieny a dovybavíme nezbytným příslušenstvím, můžeme saunování zahájit. Cenové
podmínky budou zveřejněny. Věřím, že tímto otevřeme velmi příjemnou možnost vyžití v naší obci.

Adventní setkání před základní školou jsme z důvodu platných vládních nařízení neorganizovali, přesto díky
panu Karlu Smetanovi za pomoc s rozsvícením vánočních stromů jak před školou, tak na návsi. Tradičního Mikuláše
s čerty jsme však uspořádat mohli, a tak děkuji všem, kteří se podílel i na organizaci této tradice. Celkem je vždy
nutné sestavit tři skupiny, aby naši obec obešly v rozumném časovém úseku. Nutno ocenit, že kolem této akce
„běhá‟ poměrně velký počet obětavců. Ať už se jedná o přípravu balíčků, organizaci skupinek nebo samotný výkon
Mikulášů s čerty a anděly. Velmi všem zúčastněným děkuji za jejich obětavost, kreativitu, čas a pomoc při udržování
těchto tradic.

Na závěr roku mi dovolte poděkovat i všem ostatním obětavcům, kteří pro obec, naše děti, pro spolky i nás
všechny vyvíjejí ve svém volném čase jakoukoliv iniciativu. Děkuji Vám.

Věřím, že v nadcházejícím roce už bude vše jen lepší, zdravější, rozvolněnější a vznikne více příležitostí
pořádat akce, které nás všechny potěší. Mnoho zdraví, dobré nálady a optimismu do nového roku přeji Vám všem!

Váš starosta Zdeněk Souček
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Sportovní zázemí s ubytováním u fotbalového hřiště již nějaký čas testuje provozní režim. V průběhu
podzimní fotbalové sezóny již prostory poskytovaly maximální komfort našemu týmu. Ubytování si začalo nacházet
své klienty a výnos z této činnosti přispěje k pokrytí nákladů na provoz budovy, zejména elektřiny. Z celého projektu
čekají na dokončení dvě součásti – veřejná posilovna a sauna. Slovem veřejná je míněno „pro veřejnost Rudíkova‟.

Na zářijovém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že vyčleníme 300.000,- Kč z rozpočtu
na vybudování dvou saunových kabin. Původně měla být jedna velká s kapacitou pro cca 12 osob, ale
v průběhu výstavby jsme usoudil i, že by bylo energeticky výhodnější rozdělit prostor na sauny dvě. Jedna menší
pro maximálně čtyři osoby a jedna větší pro šest až osm osob. Nakonec i hygienická kontrola apelovala
na kapacitu maximálně šesti osob najednou v prostoru sauny.

Nejprve jsme oslovil i firmy, které se stavbou saun zabývají, ale rozpočty se přibl ižovaly částce 550.000,- Kč
za dvě kabiny. Proto jsme šli raději cestou nastudování problematiky stavby saunových kabin a ve spolupráci se
zkušenými řemeslníky z Vlčatína – Pavlem Jašou a Petrem Pospíšilem – jsme zmíněné prostory postavil i o téměř
200.000,- Kč levněji. Troufám si říci, že i kvalitněji. Z přiděleného rozpočtu 300.000,- Kč tak ještě dovybavíme
relaxační prostor o malou kuchyňku s ledničkou pro přípravu nápojů a podobně. Po schválení provozního řádu
krajskou hygienickou stanicí a po následné kolaudaci otevřeme možnost sauny využívat zájemcům o tento moderní
trend posilování imunity.

Vybavení posilovny budeme realizovat počátkem roku 2022, v rozpočtu již počítáme s částkou cca
600.000,- Kč. Uvidíme, jak rychle bude možné posilovací stroje do Rudíkova dodat. Jakmile bude vše připravené
k zahájení provozu, budeme Vás informovat obvyklými informačními kanály.

SAUNY VE SPORTOVNÍM ZÁZEMÍ

PROJEKTY

Římskokatolická farnost Rudíkov a její pěvecký sbor si Vás dovolují srdečně pozvat na vánoční mše
v Beneticích a Rudíkově. Sborové zpěvy zazní 24. prosince na štědrovečerní mši svaté v Beneticích od 21
hodin. Dále Vás srdečně zveme na mši svatou v Rudíkově 25. prosince 2021 od 11 hodin, rovněž s účastí
pěvecké scholy rudíkovského kostela. Při obou mších proběhne sbírka na opravu střechy kostela, která se
v těchto měsících realizuje. Prosíme širokou veřejnost o účast a finanční podporu. Rovněž můžete přispět
na číslo účtu farnosti 1470325349/0800. V případě zájmu vystavíme potvrzení o daru.

PLÁNOVANÉ AKCE:
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V průběhu listopadu letošního roku proběhlo poptávkové řízení k realizaci rekonstrukce hřbitovního tarasu
podél hlavní silnice II/360, který se již místy rozpadá a hroutí. Ministerstvo zemědělství nám na tuto akci přiznalo
dotaci ve výši 200.000,- Kč a nabídky firem byly v rozmezí od 411.763,- Kč do 460.845,- Kč. Nabídky nám
zaslaly firmy BAUFIRMA MPR s.r.o. Jaroměřice nad Rokytnou, K-Stav Třebíč, s.r.o. a místní SOFI stav, s.r.o. , který
podal nabídku nejnižší. Termín realizace jsme stanovil i na konec června 2022.

OPRAVA HŘBITOVNÍHO TARASU PODÉL SILNICE II/360

Nejpozději od března 2022 zahájí v obci, v bývalém hostinci U Komínků, provoz nový obchod s potravinami
a smíšeným zbožím. Provozovatelem obchodu bude David Nguyen z Velkého Meziříčí. Prozatím plánuje provozovatel
otevírací dobu denně včetně sobot, nedělí i svátků vždy od 7 do 19 hodin.

NOVÁ PRODEJNA POTRAVIN A SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ V OBCI

NOVÁ DOTACE NA REVITALIZACI BAZÉNKU

V minulém vydání zpravodaje jsme informovali o záměru revital izace „bazénku‟ při příjezdu do lokality Nade
Vsí, respektive o podané žádosti o finanční příspěvek na Ministerstvo zemědělství. V říjnu letošního roku nám byla
přislíbena dotace ve výši 70 % (cca 441.000,- Kč) z uznatelných nákladů akce (případně až do výše
631.281,- Kč).

Vyzvali jsme tedy několik firem k podání nabídky a zveřejnil i výzvu na webu obce a úřední desce. Sešly se
tři nabídky od firem AQUEKO, spol. s r.o. , SOFI stav, s.r.o. a K-stav Třebíč, s.r.o. Nejlevnější nabídku podala místní
firma ve výši 712.569,- Kč. Ostatní dvě nabídky byly vyšší (726.000,- Kč a 758.009,- Kč). Dvě oslovené firmy
(TOMIreko, s.r.o. a BUILDING centrum-HSV, s.r.o.) se omluvily z důvodu velkého vytížení. Dílo začneme realizovat
v jarních měsících s plánem dokončení v červnu 2022.
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Nově získaný obecní bytový fond o počtu osmi bytů přijmeme do majetku obce ještě do konce roku.
Zrealizovali jsme ho nákupem pozemků a hotového bytového domu v lokalitě Vyhlídka. Projekt byl podpořen
10milionovou dotací, kterou se podařilo do rozpočtu obce získat ještě v minulém roce. Celkem obec za nákup
bytového domu zaplatila částku 15.778.200,- Kč a za nákup pozemků 1.034.000,- Kč.

Odečteme-li výše zmíněnou dotaci, zatížíme obecní rozpočet částkou 6.812.200,- Kč. Necelou polovinu této
částky umoříme již v lednu 2022 mimořádnou splátkou 3.000.000,- Kč, kterou máme v rozpočtu na tento účel j iž
alokovanou – získali jsme ji prodejem dvou bytů v bytovém domě nad školou. Obci tedy zůstane ke splácení
pětiletý úvěr ve výši 3.800.000,- Kč, což představuje měsíční splátky cca 53.000,- Kč + průměrně 5.000,- Kč
měsíční úrok z úvěru, který se nám podařilo vyjednat za ještě příznivých úvěrových podmínek od České spořitelny
ve výši 2,25 %. Stanovená výše nájemného by nám měla pohodlně pokrýt měsíční splátky úvěru včetně úroků, tudíž
cash flow obce bude v podstatě nezatížené.

OSM NOVÝCH BYTŮ PŘIJME NA PŘELOMU ROKU SVÉ NÁJEMCE

Obec má v rukou již delší dobu řadu žádostí jak od místních mladých občanů, rovněž i od občanů jiných
obcí. Zastupitelstvo bude zcela určitě upřednostňovat při uzavírání nájemních smluv místní občany. Podnikat kroky
v pořizování bytového fondu do majetku obce pro přespolní zájemce by nedávalo logicky smysl, jestl iže místní
poptávka značně převyšuje nabídku. Všem budoucím nájemcům přejeme příjemné bydlení v hezké a udržované
lokalitě. Zastupitelům děkuji za podporu tohoto projektu, který se díky enormnímu zájmu ukázal jako smysluplný
a díky tržně nastavenému nájemnému nezatěžuje rozpočet obce. Pakliže stát nabízí velmi štědré dotace pro řešení
bytové situace a obec má možnosti, jak takový projekt řešit a jeho realizací umožnit mladým lidem osamostatnění,
je povinností obce za takovým cílem jít a realizovat jej. Všem, kteří projekt od počátku podporovali, patří
poděkování. Dobrým naplěním cíle bude i spokojenost zabydlených nájemníků, kteří tak získají podmínky pro další
životní etapu.
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CHODNÍK OBCÍ OD ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA KE KOLONIÁLU STŘED

Jako velký dluh v obci vnímáme absenci bezpečného chodníku kolem krajské komunikace od zemědělského
družstva až k prodejně Střed. Již v měsíci květnu jsme začali řešit projekt s panem Pavlem Vidlákem z třebíčské
projekční firmy VIPA project, s.r.o. Na tuto projekční firmu máme dobré reference z mnoha obcí, bohužel projekční
práce, zvláště na konci roku, velmi váznou pro velkou vytíženost v tomto odvětví.

Nyní v závěru roku jsme teprve dostali oficiální nabídku, která obsahuje cenu projektové dokumentace,
která by umožňovala podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Obsahovala by podrobné
dokumentace pro provádění stavby a pro případnou žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Z této
úrovně projektové dokumentace bychom získali i rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady a posloužil
by i pro výběr zhotovitele stavby. Jen projektová dokumentace by stála cca 240.000,- Kč.

Náklady na realizaci v tuto chvíl i nelze odhadovat, ale budou navíc zcela jistě zkomplikovány přeložkou sítí
elektronických komunikací CETIN, do kterých bychom chodníkem zasáhli.

Dle odhadovaných nákladů se bude odvíjet další rozhodování v této věci. Patrně bude nutné stavbu
podmínit získáním dotačních peněz, což znamená posun termínu samotného zahájení stavby. K realizaci chodníku
tímto úsekem obce chceme každopádně směřovat postupné kroky, z výše popsaného vyplývá časová i procesní
složitost této výstavby.

Navzdory všem komplikacím (terénním, technickým, sítě PVSEK), které nás potrápily zejména v závěru prací
na svažující se části směrem ke Klímům, se podařilo dílo dokončit, chodník je nasvětlen veřejným osvětlením a plně
již slouží svému účelu. Obecní zaměstnanci zde odvedli náročnou práci. Poděkování za spolupráci patří i Michalu
Karáskovi, který se na dokončení terénních úprav spolupodílel jak finančně, tak manuálně. Za pomoc s instalací
veřejného osvětlení děkujeme Karlu Smetanovi. Poděkování patří i místostarostovi obce Jiřímu Kotačkovi, který
stavbě a konceptu věnoval velké úsilí.

CHODNÍK LOKALITOU HÁJENKA

AED DEFIBRILÁTOR PRO RUDÍKOV

V závěru letošního roku nám Nadace ČEZ schválila žádost o příspěvek ve výši 60.000,- Kč
na pořízení a instalaci automatického externího defibrilátoru, který můžete znát pod mezinárodní značkou AED.

Proč AED? Ročně zemře jen v ČR zhruba 35 000 lidí na zástavu srdce. Až 94 % by bylo možné zachránit.
Jedinou možností je včasné podání výboje AED defibrilátorem! Zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdykoliv
a kdekoliv. Vznikne obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez jakýchkoliv varovných příznaků. Přístroj je
zcela automatický a je nastaven tak, že navádí hlasem obsluhu zcela jednoznačnými
pokyny v češtině. Obsluhou přístroje nelze ublížit, jeho použitím můžete jen pomoci,
ne naopak. Defibrilátor bude umístěn na veřejně přístupném místě (patrně obecní
úřad, hasička nebo škola) a bude umístěn v klimatizované skříňce. Box půjde otevřít
po zadání PINu, který sdělí operátor na lince 155. S těmito přístroji se můžete často
setkat na veřejných místech (polikl iniky, bazény, sportoviště, infocentra apod.).
A brzy již i v Rudíkově. Pokud byste někdy volal i o pomoc na linku 155 a byli svědky
zástavy srdeční činnosti, je možné že Vás operátor(ka) vyzve, abyste se odebrali pro
AED a aplikovali jej na postižené osobě. Z použití nemějte strach, může jedině
pomoci!
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DĚNÍ V OBCI - Základní a mateřská škola

Na každém kroku nás v poslední době strašily zprávy o opětovném zhoršování epidemické situace a my
pevně věřil i, že se naší škole vyhnou. Nestalo se tak. Covid „navštívil‟ i nás. Ve chvíl i, kdy píši tento příspěvek
do zpravodaje, máme pět tříd v karanténě a množství pozitivně testovaných žáků i učitelů. Situace je
nevyzpytatelná, ale pevně věřím, že vše společnými silami se zaměstnanci a rodiči zvládneme a po Vánocích bude
naše škola přinášet jen samé optimistické zprávy o tom, jak si užíváme společných dnů v plné míře a spokojenosti.

Žáci 1. a 5. třídy mohli v přímém přenosu vidět práci sklářů a ohmatat si suroviny na výrobu skla při
exkurzi ve sklárně Karlov. Množství dotazů k pracovníkům sklárny nás přesvědčilo o tom, že výlet byl pro děti
zajímavý a poučný. Ukončen byl malováním vlastního skleněného výrobku a návštěvou místní galerie.

Ještě předtím, než se začala situace ve škole
vyhrocovat, jsme stihl i realizovat spoustu společných
aktivit, projektů, exkurzí a výletů, které našim
žákům zkvalitnily výuku a přinesly nespočet zážitků.

Exkurze v solární elektrárně ve Velkém
Meziříčí se zúčastnil i sedmáci. V rámci Evropských
dnů udržitelného rozvoje se seznámil i s principy
výroby elektřiny ze Slunce, a získali tak spoustu
cenných informací do hodin fyziky.

Dary podzimu v zahradách našich žáků a jejich rodičů nás nenechaly chladnými. Ve vestibulu školy jsme
uspořádali podzimní výstavu, na které si žáci mohli prohlédnout různou zeleninu, ovoce i květiny v krásně
naaranžovaných košících a bedýnkách.

Obě oddělení školní družiny si užily radost, smích, postřeh, spolupráci, přátelství a nespočet dalších
lidských radostí a vlastností při třech projektových dnech. První proběhl v outdoorovém resortu Březová, kde
některé děti při zdolávání mnohdy obtížných překážek překonaly samy sebe, druhý pak v záchranné stanici
v Pavlově, kde se seznámily s péčí o poraněná a hendikepovaná zvířata nebo opuštěná mláďata, užily si spoustu
vědomostních soutěží, byly na dotek od lišáka, zachráněných srnčích dvojčat či malého vydřího mláděte. Třetí
projektový den školní družiny se uskutečnil v Domě přírody Žďárských vrchů v Krátké. Zajímavý výukový
program Divočina propojený s prohlídkou expozice, převtělování dětí ve vlky, medvědy, rysy a jiná lesní zvířata, 3D
film a další zážitky naše žáky velmi obohatily.
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Pěstování bylinek ve vyvýšených záhonech nás přivedlo k myšlence „co si vypěstujeme, to si vypijeme‟ –
a kde nejlépe? No přece v čajovně. Improvizovanou čajovnu jsme zřídil i ve školní cvičné kuchyňce. Navíc jsme
připravil i pečenou zeleninu, topinamburové plátky a křížaly. Součástí akce byla i výstava minerálů.

Podoby mléka – byl název výukového programu, kterého se zúčastnila 5. třída ve středisku ekologické
výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o savcích a různých druzích mléka, ale
také si vyrobil i máslo, tvaroh a sýr. Čtvrťáci se ve stejném centru o pár dní později zúčastnil i přírodovědného dne
zaměřeného na bylinky. Poznávali je zrakem, čichem, chutí, seznamovali se s jejich léčivými účinky a každý měl
možnost namíchat si svoji vlastní čajovou směs.

Rudý vlčí mák – symbol mil ionů padlých a výstava na obecním úřadě. Také my jsme přispěli svými
výtvarnými díly na vzpomínkovou akci na počest rudíkovských válečných veteránů, která byla zorganizována
v prostorách obecního úřadu.
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Nezahálíme ani v době, kdy skončila
vegetační sezóna. Vyvýšené záhony jsou
zazimovány, projekt na vybudování přírodní
zahrady za školou úspěšně sepsán a podán
k hodnocení, tak můžeme začít pracovat
ve školních dílnách. Řezání, pilování,
smirkování – to jsou činnosti, které se učíme
při výrobě zápichů a cedulek k trvalkám
a keřům. Na jaře je umístíme i s popisy
v okolí školy.

Podzim sváděl k výtvarným hrátkám, hřejivé barvy či struktura spadlých listů přímo vybízely k tvoření. Žáci
pracovali v hodinách výtvarné výchovy a uměleckých kroužcích s tiskařskou barvou či temperami a válečkem,
vystřihovali, trhali a lepil i, kresli l i podzimní mandaly… Výtvory žáků krásně zkrášli ly interiér školy.

Žáci 5. a 6. třídy se svými třídními učitelkami vyrazil i ke konci října na exkurzi do Brna. První zastávkou
se stalo Divadlo Polárka, kde zhlédli představení Vinnetou, poté se přesunuli do centra moravské metropole
a navštívil i historické památky – Starou radnici, Petrov, kostel sv. Jakuba, Zelný trh i náměstí Svobody a připomněli
si nejznámější brněnské pověsti.

Těsně před podzimními prázdninami vyměnil i žáci z 1. , 2. a 3. třídy školní lavice za přírodní učebnu
v ekologickém centru v Balinách a zúčastnil i se výukového programu Zahrada nás baví. Během pátrací hry objevil i
složení kompostu, pod mikroskopem prozkoumali různá semínka a na vlastnoručně nařezaném a naštípaném dříví
si pak připravil i podzimní pečenou zeleninu.

Společně se starostou Rudíkova Zdeňkem Součkem jsme si položením věnce připomněli před rodným
domem v Hroznatíně 126. výročí narození armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody.

Tvoje cesta načisto je název nového preventivního programu Policie ČR. Základním pilířem projektu je
primární protidrogová prevence založená na promítání skutečného příběhu, proložená soutěžní hrou a doplněná
odborným výkladem policisty. Program měl u žáků 8. a 9. ročníku velký ohlas a pozitivní reakce.
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Žáci navštěvující dětský klub si dopřávají venkovních aktivit, při kterých využívají zejména multifunkční
hřiště a dětské hřiště před školou. U kluků vede zejména fotbal, u holek pak zase hra na schovávanou. Kromě toho
děti z klubu krásně nazdobily okna školy. V zimních měsících se pak těší na bobování, stavění sněhuláků a další
zimní radovánky. Vedoucí dětského klubu se dětem věnuje i v kroužku keramiky, ve kterém si zájemci mohli
vyrobit lesní skřítky, anděla, domeček nebo naglazovat hrnečky.

Ani v mateřské škole nechybí dětem a učitelkám chuť a elán do práce a také naděje, že už konečně bude
všechno „fajn‟. V září děti čekalo divadlo s pohádkou O Koblížkovi. Zvláště těm nejmenším pomohlo aspoň na chvíl i
překonat počáteční odloučení od rodičů. Jako každý rok se děti adaptovaly na prostředí, kamarády, paní učitelky.
Hrály si, vyráběly, cvičily a těšily se na další divadlo s pohádkou o princezně. Chystaly se lampičky a čelenky
k uspávání broučků, čekalo nás povídání o lese. V měsíci prosinci si děti užily čertí školku, mikulášskou nadílku
a posezení u stromečku s dárky.

Z důvodu špatného vývoje epidemické situace jsme byli nuceni spoustu prosincových akcí pro naše žáky
a děti zrušit. Nemohlo proběhnout adventní tvoření, rozsvěcení vánočního stromu před školou, letos poprvé nás
ve škole nenavštívil Mikuláš, neuspořádáme ani plánovaný vánoční koncert v kostele, ani tradiční společné zpívání
koled ve vestibulu školy.

Do nadcházejícího vánočního období přeji všem hlavně pevné zdraví, kl id a pohodu. Prožijme všichni
vánoční atmosféru se štěstím, láskou, pokojem a přáním, ať už se konečně co nejdříve dočkáme normálního
a zdravého života.

Aktuální informace sledujte na našem webu a Facebooku.

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

Rok se nám pomalu chýlí ke svému konci a to je pravý čas na bilancování. Taktéž já bych rád zhodnotil
uplynulý rok z pohledu FK Rudíkov, a to nejen po stránce sportovní. Ale začnu přeci jenom fotbalem.

Na jaře jsme si sportu kvůli restrikcím moc neužil i, a tak se veškerá pozornost otočila k podzimní části
nového soutěžního ročníku.

Muži podzimní část soutěže dohráli se střídavými úspěchy. Po slabším začátku přišla výsledkově a herně
silná střední pasáž. Konec podzimu se však opět výsledkově úplně nezdařil a muži utrpěli porážky s FŠ Třebíč
a dvakrát s Přibyslavicemi. Po polovině soutěže se tak muži usadil i na 9. příčce průběžné tabulky.

Dorostenci střídavě své zápasy vyhrávali a prohrávali a po polovině soutěže jim patří dělená třetí příčka
s bilancí čtyř výher, tří proher a jedné remízy.

Mladší žáci na podzim dvakrát okusil i hořkost porážky, a to doma proti Lipníku a v Koněšíně. Obě tato
utkání prohráli o jednu branku poměrem 2:1. V odvetných utkáních tyto soupeře však porazil i . I přes dvě porážky
tedy stále vévodí tabulce své soutěže. Vyvrcholením podzimu se pro žáky stal halový turnaj o Pohár předsedy
Krajského fotbalového svazu, který se uskutečnil na konci l istopadu. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy z různých
koutů kraje Vysočina – Blatnice (okr. Třebíč) jako vedoucí celek druhé skupiny okresního přeboru, Kamenice nad
Lipou (okr. Pelhřimov) a Polná (okr. Jihlava) coby lídr skupiny krajského přeboru mladších žáků. Kluci se nebáli hrát
fotbal, zápasy si užívali, hrál i s velkou chutí a předváděli krásné fotbalové akce. Vyhráli všechny zápasy a zaslouženě
obsadil i 1. místo.

Starší přípravka začala podzim v suverénním duchu, ale těžké zápasy na ni čekaly až ke konci podzimu
proti silným soupeřům z Okříšek a Výčap. Tyto zápasy kluky řádně prověřily. Nejprve v prvním zápase proti
Okříškám vydřeli remízu brankou z poslední minuty a v druhém vyrovnaném zápase proti stejnému soupeři pečetil i
vítězství taktéž brankou v posledních minutách.

Proti Výčapům děti trenéry a rodiče napínaly ještě víc. V obou zápasech prohrály první poločas 1:0, ale
ve druhém ještě přidaly na své bojovnosti a i díky několika šťastným brankám vyhrály 7:1 a 3:1. A tak jedinou
ztrátou na podzim byla zmiňovaná remíza s týmem Okříšek.
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Mladší přípravka vyhrála všechny své podzimní zápasy, i když nutno říci, že poslední dvě soutěžní kola
byla velmi napínavá. Děti postupně začínaly chybět kvůli nemocem, a tak mnohem více prostoru dostávaly děti,
které ještě nejsou tak sehrané a musely ukázat, že se nebojí a se soupeři se v dobrém slova smyslu pořádně
poperou. Díky této zarputilosti nakonec utkání proti Lipníku a Koutům zvládly, a i když těsně, přece jenom si
vítězství uzmuly pro sebe. V této kategorii však stále platí, že důležitější než výsledky je to, aby děti hra bavila. Je
krásné vidět, jak jejich výkony doslova rostou před očima.

Nemůžeme zapomenout na naše nejmladší. Fotbalová školička začala trénovat se začátkem školního
roku. Děti s nadšením dováděly na našem skvělém travnatém hřišti. Během podzimu se postupně zúčastnily čtyř
turnajů, a to v Rudíkově, v Budišově, v Koněšíně a ve Vladislavi. Z posledního turnaje si děti odvezly nejen skvělý
zážitek, ale i medail i a sladkou odměnu.

Z mimosportovních událostí se naše největší pozornost soustředila na stavbu nových kabin, relaxačního
centra a ubytovacích apartmánů. Celá budova byla zdárně zkolaudována v létě a kabiny a apartmány jsou již od léta
plně k dispozici. V současné době dokončujeme vybavení sauny, která by na začátku nového roku měla začít
fungovat. Zároveň bychom začátkem roku chtěli dovybavit posilovnu, aby již celá budova mohla sloužit svému
účelu.

Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří fotbal v Rudíkově podporují a posunují neustále kupředu.
Za finanční dary spojené s vybavením nových šaten děkujeme Petru Vonešovi, Jiřímu Kotačkovi

a společnostem Sofi stav s.r.o., Horácko Network s.r.o., PTK Dvořák s.r.o., TES s.r.o. a I&C Energo a.s.
Samozřejmě největší díky patří obci Rudíkov, bez které by se celá stavba kabin nikdy neuskutečnila.

Dále bych chtěl hráčům, trenérům a všem, kteří jsou jakkoliv činní, poděkovat za jejich čas, který obětují
zvelebování okolí školy a fotbalového areálu a také záměru, aby se sousedé, kamarádi a přátelé mohli potkávat
a pobavit, a to nejen při fotbalových zápasech.

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího v roce 2022 za FK Rudíkov
Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Znovu prožíváme dobu adventní jako duchovní přípravu na Vánoce, na setkání s Vykupitelem. Nemá to však
být jen nečinné čekání jako někde v čekárně u lékaře, má to být čas vnitřní přípravy, čas práce na sobě. Je tedy
třeba začít. . . Nemusíme dělat něco navíc, stačí dělat to, co děláme obvykle, ale společně s Kristem. To, co děláme,
nechejme více prodchnout Bohem.

V první řadě se připravujeme na vánoční svátky, ve kterých si připomínáme první příchod Ježíše Krista
na zem, nenápadně jako malé dítě přišel z lásky k nám, aby se za nás obětoval. Máme se však také připravovat
a těšit se na druhý příchod Krista, který má přijít ve slávě na konci časů. S jistotou se setkáme s Bohem v okamžiku
naší smrti, při přechodu na věčnost.

Bůh přišel na svět jako nekonečné Dobro, které vložil do duše každého z lidí. Zcela zlý není snad žádný
člověk ani žádná situace. I tam, kde je zlo, je současně přítomno mnoho dobrého. Jako křesťané víme, že sám
nekonečný a všemohoucí Bůh je Dobro a Láska. Proto nemusíme mít obavy z toho, co nakonec zvítězí. Je
to povzbuzení pro každého z nás, aby v našem nitru a v našem okolí vítězilo dobro nad zlem. Můžeme počítat
s pomocí Toho, který je nezměrným Dobrem.

P. Milan Těžký - farář

Dovolte mi krátké shrnutí činnosti dobrovolných hasičů za uplynulý rok. Zásahová jednotka měla v letošním
roce sedm výjezdů k požárům v okolí:

3. 4. 2021 požár elektrické plotýnky v domě s pečovatelskou službou ve Velkém Meziříčí
9. 4. 2021 požár lesa ve Svatoslavi o rozsahu 50 x 50 m, zásah ztěžoval hustý dým
10. 4. 2021 požár trávy v Horních Vilémovicích o rozsahu 10 x 10 m
11. 5. 2021 požár lesa v Trnavě
20. 6. 2021 požár zemědělské budovy pro ustájení prasat v Náramči
30. 8. 2021 požár odpadu v Bochovicích – planý poplach
8. 9. 2021 požár drůbeží farmy ve Valdíkově.

Po mnoha letech fungování kolektivu mladých hasičů bohužel nastal zlom a mladí hasiči v současné době
nemají nikoho, kdo by se jim věnoval a trénoval s nimi. Proto bychom znovu chtěli vyzvat dobrovolníka/-y
na pozici vedoucího kolektivu mladých hasičů . Jedná se o časově náročnou, ale pomáhající činnost s dětmi,
která zahrnuje organizaci tréninků a doprovody na závody. Hlásit se mohou dobrovolníci nejen z řad členů SDH.

Valná hromada sboru se letos, stejně jako minulý rok, vzhledem k situaci ohledně pandemie konat nebude.
Uskuteční se v náhradním termínu, jakmile to podmínky dovolí.

Krásné a poklidné vánoční svátky přeje za Sbor dobrovolných hasičů Rudíkov
Jaroslav Mejzlík

DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

Vánoční zamyšlení

•
•
•
•
•
•
•

Poděkování za úrodu
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OPRAVA STŘECHY KOSTELA

Římskokatolická farnost Rudíkov zahájila na podzim tohoto roku další náročnou rekonstrukční akci, která
navázala na opravu věže kostela v roce 2018. Tehdy se podařilo vyměnit vadnou dřevěnou konstrukci věže
kostela a střechu věže pokrýt měděným plechem. K tomu byla fasáda věže opatřena novým nátěrem a byly
zrekonstruovány vchodové dveře. To vše v celkových nákladech 1.500.000,- Kč.

Nyní stojíme před dvojnásobnou finanční zátěží, tedy před nutností pokrýt náklady cca 3.000.000,- Kč
na již započatou opravu statiky stropu a střechy lodě kostela, která obnáší výměnu poškozených trámů
a kompletní obměnu krytiny.

Historický průřez opravami kostela
Podíváme-li se do historie, kostel prošel

rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1800–1801, kdy
byla stará loď kostela zbourána (tehdy široká
jako věž kostela) a vybudována podstatně širší
loď s vestavěnou kruchtou (ochozem) po celém
obvodu. Na věži tehdy zřejmě větší stavební
zásahy prováděny nebyly. Již ale 35 let
po přestavbě kostela muselo dojít ke generální
opravě střechy, kdy byla obnovena šindelová krytina a byly vyspraveny trámy krovu (uvádí se i nahrazení krovu
novodobou, staticky účelnější konstrukcí se svislými stolicemi, krov byl tehdy pravděpodobně vyvěšen na podélný
trám). Tradiční šindelová střecha pak byla roku 1903 pokryta zinkovým plechem. V té době byl také pod věží
probourán a zřízen nový hlavní vstup. Od té doby byl několikrát obnoven nátěr střechy, a to v letech 1951, částečně
v letech 1958, kompletní obnova nátěru proběhla v roce 1970, 1978, 1993 (cca 80.000,- Kč) a v roce 2000 (cca
82.000,- Kč).

Podle popisu k roku 1772 měla loď kostela dřevěný trámový strop s neomítnutým podhledem, zatímco
presbytář byl zaklenut klenbou. Při přestavbě v roce 1801 byl presbytář navýšen a nahrazen trámovým stropem.
V tomto provedení zůstal strop dodnes, kdy spodní líc stropu lodě i presbytáře je tvořen prkenným podbitím,
na kterém je rákosová omítka. Dekorativní výmalba je zmiňována poprvé k roku 1903.

Problémy se stropní konstrukcí sahají právě do doby, kdy byl kostel rozšířen. Stropní trámy se v délce 14
metrů začaly prohýbat. Podélný trám, ke kterému jsou všechny stropní trámy ukotveny, tak musel být v roce 1880
podepřen dřevěnými průvlaky, které byly usazeny na nově dodaných ocelovo-l itinových sloupech. Na dřevěný záklop
stropu byl navezen násyp a cihly (sloužily pravděpodobně k pohlcení vlhkosti a pro případ zatékání vody), což strop
neúměrně zatěžovalo.
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Cíle rekonstrukce
Právě zajištění mechanické odolnosti a stabil ity zastřešení a zastropení kostela společně s výměnou krytiny

se staly hlavními cíl i stavební rekonstrukce. Byly vypracovány podrobné posudky, které Ing. Jiří Bublan promítl
do projektu stavby. Původní projekt statika Ing. Jana Vinaře byl v průběhu června 2021 přepracován. Nové
posouzení nosných konstrukcí střechy a stropu provedl Ing. Milan Ryšavý.

Finanční náročnost
Nejdříve bylo nutné akci finančně zajistit, což při naspořeném cca 1.000.000,- korun znamenalo zajistit

půjčku ve výši dvou mil ionů korun. Mnohem výhodnější půjčku (než nabízely poptané banky) se podařilo vyjednat
s farností Brno-Lesná, a to se splátkami na dobu osmi let. Spoluúčast na pokrytí splátek úvěru přislíbily obce
spadající do místní rudíkovské farnosti. Velmi rád bych zde proto poděkoval za vstřícný přístup zastupitelům obcí
Rudíkov, Vlčatín, Hroznatín, Oslavička, Nový Telečkov a Přeckov, kteří se svým usnesením zavázali spolufinancovat
tuto náročnou rekonstrukci – každá obec úměrně svému rozpočtu a možnostem.
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Realizace
Do vypsaného výběrového řízení se přihlásily tři

firmy, a to firma Báča Polička s.r.o. (ta realizovala
rekonstrukci věže kostela v roce 2018), dále firma
TROJSTAV s.r.o. a firma Břetislav Kocián z Cejle u Jihlavy,
která byla nakonec vybrána. Svoje zkušenosti uplatnila
například při opravě bazil iky v Třebíči, zámku v Jaroměřicích
nad Rokytnou či dalších náročných stavebních akcích.

Bezpečnostní dozor celé akce provádí Ing. Jiří Dvořák z firmy PTK Dvořák s.r.o. , technicky stavbu zajišťuje
Bc. Stanislav Renát, který pracuje pro třebíčské děkanství na pozici technika stavebních investic.

Realizace započala v září, kdy bylo ze stropu kostela odtěženo cca 70 tun cihel a suti. Poté navázaly
tesařské práce téměř kompletní výměnou pozednic, kráčat a námětků, vazné trámy byly nastaveny a všechny konce
krovů se plátovaly. Stropní konstrukce se vyztužila novým průvlakem a vynesla se do konstrukce střechy.
Na přechodu presbytáře a lodi kostela se zhotovilo nové věšadlo vynášející konstrukci střechy, která doposud tlačila
do stropních trámů. Středový podélný trám, na který jsou upevněny všechny stropní trámy, byl zdvojen a vynesen
na novou stolici.

I přes pokročilý podzimní čas počasí dovoli lo demontáž starého šindele a plechu. Následovalo pobití krovu
novými prkny, které bylo potaženo vrstvou ochranné střešní fólie BauderTOP. Původní projekt počítal s pokrytím
měděným plechem, ale vzhledem k cenovým možnostem byla zvolena levnější varianta v podobě hliníkového
falcovaného PREFA plechu o síle 0.6 mm. Plocha střechy lodě kostela je cca 520 m2, takže cena plechu tvoří
v rozpočtu významnou položku. Nyní je dokončena severní a jižní strana střechy, východní část nad presbytářem
zůstává nedokončena a s pracemi se bude pokračovat v jarních měsících, jak počasí dovolí.

Díky tomu, že jsou stropní trámy zaklopeny, nabízelo se tento prostor využít pro vyplnění tepelnou izolací.
Odtěžením suti jsme část izolační vrstvy, i když mizivého efektu, ztratil i . Aby teplo neunikalo stropem pryč, rozhodli
jsme se zateplit prostory mezi stropními trámy foukanou čedičovou vatou (klasifikace A1 s reakcí na oheň). Práce
provedla firma ABD Izospol s.r.o. Plocha stropu kostela po odečtu trámů činí cca 200 m2 a tato akce si vyžádala
náklady ve výši necelých 90.000,- Kč s DPH.



Prosba o finanční podporu
Získat finanční prostředky na opravu se rozhodl i pěvecký sbor místní farnosti, který bude o letošních

Vánocích se svými zpěvy navštěvovat okolní farnosti. Srdečně Vás tedy zveme na vánoční mše v Beneticích
a Rudíkově. Sborové vánoční zpěvy zazní:

24. prosince od 21 hodin na štědrovečerní mši svaté v Beneticích
25. prosince od 11 hodin v Rudíkově
26. prosince od 8 hodin v Budišově
2. ledna 2022 od 8 hodin v Trnavě.
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•
•
•
•

Finalizace stavby
Po dokončení rekonstrukce střechy by se v případě dostatku financí provedla i výmalba vnější fasády, čímž

by kostel získal finální podobu. Půda kostela včetně opraveného krovu bude zpřístupněna ke zhlédnutí v květnu roku
2022, kdy je plánován den otevřených dveří v rámci celostátní akce Noc kostelů. Na tuto akci s možností prohlídky
pro veřejnost jste předem srdečně zváni.

Prosíme širokou veřejnost o účast a finanční podporu. Přispět můžete jak hotově, tak i převodem
na číslo účtu farnosti 1470325349/0800. V případě zájmu Vám po připsání peněz na účet vystavíme
potvrzení o daru.

Bohumír Pospíšil
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Vzpomínková výstava na muže z Rudíkova účastnících se bojů v první světové válce

Na přelomu října a listopadu probíhala v obřadní síni obecního úřadu vzpomínková výstava na muže
z Rudíkova, kteří se účastnil i bojů v první světové válce. Z krve těchto mužů vzešlo roku 1918 několik nových států,
mezi nimi i 28. října naše republika.

Smyslem této výstavy bylo uctít památku mužů, kteří v tomto válečném konfliktu položil i své životy, uctít
i ty, kteří měli to štěstí a vrátil i se domů – byť s podlomeným zdravím. Zavzpomínat na ty, kteří celou válku bojovali
za císaře, i ty, kteří byli legionáři.

Jak jsem již zmiňovala, čerpala jsem ze současně dostupných digital izovaných zdrojů jako naprostý laik.
Archiváři tyto zdroje stále postupně doplňují. Mobil izace se týkala mužů narozených v letech 1865–1900. Rudíkov
byl velký a odchod z domova čekal nejen oněch 52 mužů, jejichž jména se mi zatím nepodařilo vypátrat. Je tedy
možné, pokud za rok opět v době vzniku republiky budu vzpomínkovou akci opakovat, že jmen bude více. Proto
prosím o shovívavost, pokud zde Váš drahý předek nebyl zmíněn.

Moje velké poděkování patří dětem a učitelům ze zdejší základní školy, kteří oživil i výstavu květy vlčích
máků – symbol krve a úcty padlým i účastníkům všech válečných konfliktů, symbol oficiálního ukončení 1. sv. války
dne 11. l istopadu 1918, který je nazván Dnem válečných veteránů se známým mottem „… v polích flanderských vlčí
máky kvetou…‟

Děkuji mnohokrát také za poskytnutí prostoru v obřadní síni obecního úřadu. Děkuji za Vaše slova do „knihy
návštěv‟. Děkuji také za Váš čas, který jste věnovali tomuto tichému zastavení…

Vlasta Cahová

Fotografie Vlasty Cahové s primátorkou slovenského města Svidníku Marcelou Ivančovou, která navštívila
výstavu u příležitosti výročí 126. narozenin L. Svobody. Primátorka Svidníku váží každým rokem cestu 600 kilometrů
směrem do Hroznatína za vzpomínkovým aktem. Před vstupem do politiky působila jako učitelka na gymnáziu, se
svými studenty osobně navštívila flanderská pole, zmiňovaná v básni o vlčích mácích, podobnou akci také za svého
pedagogického působení pořádala. Primátorka vyjádřila poděkování Vlastě Cahové slovy:
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Ohlédnutí za akcemi

8. - 9. října 2021 Volby do Poslanecké sněmovny

3. října 2021 Vítání občánků

23. října 2021 - Přednáška „Tragédie skupiny Leo Brauna a události na konci války v Rudíkově a okolí"
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31. října 2021 - Rudíkovské světýlkování

7. listopadu 2021 - Drakiáda
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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

říjen
60 let – paní Hana Dudrová

listopad
93 let – paní Anežka Mikysková
60 let – paní Marie Hladká
60 let – paní Mastná Jitka

prosinec
70 let – paní Eva Mejzlíková

září
Tobias Demel

Říjen
Vojtěch Rambousek
Alexander Halás
David Miškela
Natálie Nožičková

Listopad
Mikuláš Zvěřina

Významné jubileum oslavili Narození občánci

Všem srdečně blahopřejeme.

5. prosince 2021 Mikuláš




