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Vážení spoluobčané,

čekali jsme jaro, a zatím přišel z Kremlu mráz. Válečná situace na poměrně blízké Ukrajině ovlivní naše životy možná
více než celá pandemie covidu-19, která jako by pod rouškou aktuálního dění už zcela odešla. Doufejme, že se
alespoň k tomuto faktu blížíme a o pandemii už slýchat nebudeme. Společenská diskuse se z velké části obrací
k tématu uprchlické vlny z Ukrajiny, kterou budou muset evropské státy pojmout a vyrovnat se s ní. Že jsme národ
solidární, víme, ale taková vlna solidarity a podpory, jaká se rozhořela na počátku válečného konfliktu, mě
překvapila. Více jak mil iardu korun poslal i l idé z naší země v podobě finančních darů na pomoc při zvládání
uprchlické vlny. Materiální podpora sahá také do obrovských částek. Dobrovolníci, skupinky, obce, sdružení,…
Všichni se snažil i organizovat pomoc a dopravit na hranice potřebné a chybějící prostředky. Je třeba si také
uvědomit, že prvotní vlna pomoci je enormní, ale bude ji potřeba rozložit do podstatně delší doby. A bohužel
postupem času energie do pomáhání uvadá, samozřejmě pod tíhou vlastních starostí každého z nás a přetlaku
informaci, videí a obrázků přímo z bojiště.

V tuto chvíl i je třeba nechat řízení uprchlické krize na Ministerstvu vnitra a krajů, které má na organizaci
kapacity. Budou-l i potřebovat pomoci, ozvou se i nám, malým obcím. Buďme prosím všichni odolní a zdravě kritičtí
ke zprávám z různých dezinformačních webů, příspěvků sociálních sítí, které informují o zaručených problémech
spojených s příl ivem lidí, kteří jen utíkají do bezpečí. I to je totiž součástí války. Vypouštět do světa podvrhy
a smyšlené příběhy, to je realita dnešní doby. Samozřejmě si nemá cenu nalhávat, že problémy nepřijdou.
Z takového počtu migrujících lidí se vždy nějaké procento problémů vygeneruje. Tito l idé prchají ze standardně
vybavených bytů, domů, slušně oblečeni, vybaveni mobily a podobně. Je to stejné, jako bychom opouštěli naše
města a obce. Teprve čas ukáže, zda přijetí uprchlíků nebude pro naši ekonomiku spíše výzvou, kterou by mohli tito
l idé naplnit pokrytím neobsazených pracovních míst. Ke dni 10. března 2022 jen Kraj Vysočina přijal 4040 uprchlíků.
Z toho 1579 jsou děti do 15 let.

Chtěl bych poděkovat všem dárcům z naší obce, kteří v bleskové sbírce stihl i zareagovat a naplnil i celý
hasičský tranzit potřebným materiálem, který ještě ten den putoval na polsko-ukrajinské hranice. Chápu však,
že pro spoustu lidí to bylo příl iš narychlo a rádi by pomohli, ale nestihl i. Vyčkejme proto společně na výzvy kraje
a profesionálních organizací, které přesně specifikují požadavky pro případnou další pomoc. I v naší obci j iž bydlí
v některých domech ukrajinské rodiny, v nichž jim majitelé poskytl i potřebný azyl.

Doufejme, že se tento válečný konflikt brzy vyřeší mírovou dohodou, přijatelnou pro obě strany, a že se
konflikt nerozšíří ještě někam dál. Přicházející jaro snad pozvedne náladu a psychiku každého z nás a nadcházející
výzvy společně překonáme jako všechno doposud. Mimo tyto silně rezonující skutečnosti se musíme také zabývat
chodem obce, školy a projekty, které máme před sebou. Některé z nich, jako například revital izaci vodní nádrže
(tzv. Bazének), právě zahajujeme. Věřím, že se společně setkáme na připravovaných akcích, o nichž se dočtete
v rubrice plánované akce.

Z organizačních záležitostí obce připomínám, že poplatek za svoz odpadu má být uhrazen do 31. března
tohoto roku. I přes neradostný začátek jara ve válečných souvislostech na Ukrajině Vám přeji radostné oslavení
Velikonoc, letos již bez roušek a s tradiční návštěvou koledníků.

Váš starosta Zdeněk Souček
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Zdravý domov Vysočina a městys Budišov připravil i v rámci celorepublikové akce Den proti úložišti. Setkání
se uskuteční 9. dubna ve 14 hodin v k.ú. Budišov.
Obec Rudíkov a ZŠ a MŠ L. Svobody srdečně zvou na Velikonoční výstavu dne 10. dubna 2022
od 14 hodin v sokolovně. Těšit se můžete na rukodělné výrobky, regionální produkty, posezení a drobné
občerstvení.
Klub maminek s dětmi ve spolupráci s obcí Rudíkov zvou děti i dospělé na Dětský čarodějnický podvečer
dne 30. dubna 2022 od 17.30 do 19 hodin na návsi. Těšit se naši nejmenší mohou na soutěže, hry,
vaření lektvarů či pálení čarodějnice. Čaj a špekáčky budou pro děti zajištěny. Zapálení ohně je plánováno
ve 21 hodin.
Dne 8. května 2022 se uskuteční oficiální odhalení památných „kamenů zmizelých‟ rodiny
Braunovy. Program bude zahájen ve 14 hodin na Židárně, dále bude následovat položení květin u sokolovny
k památné desce obětí 1. světové války. Závěrem jste srdečně zváni do orlovny k posezení a drobnému
pohoštění.
Setkání rudíkovských seniorů se uskuteční dne 14. května 2022 od 16 hodin v sokolovně. Hosté se
mohou těšit na příjemná setkání, pohoštění a zábavu.
Římskokatolická farnost zve širokou veřejnost na akci Noc kostelů, která se bude konat dne 10. června
2022 od 16:30 hodin. Po mši svaté bude zpřístupněna věž a půda kostela. Připraven bude i doprovodný
program pro děti. Od 18 hodin program zpestří kytarovým vystoupením otec Milan Težký.

PLÁNOVANÉ AKCE:

•

•

•

•

•

•

Rubrika PLÁNOVANÉ AKCE informuje o oficiálním odhalení památných „kamenů zmizelých‟ (též
Stolpersteine), které se uskuteční dne 8. května 2022 v naší obci. Kameny zmizelých – doslova „kameny, o které je
třeba klopýtnout‟ (zavadit pohledem) – jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku před
domy obětí holokaustu a nacistického režimu. V Rudíkově je tomu tak na Židárně, věnovány jsou zmizelým členům
rodiny Braunovy.

Odhalení „kamenů zmizelých‟ na Židárně
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Akce byla několikrát
odložena kvůli pandemii, doufejme,
že se již nyní dočká svého naplnění.
Program bude začínat ve 14 hodin
na Židárně. Po slavnostním zahájení
vystoupí děti ze základní školy
s krátkým kulturním blokem. Poté
položí členové hasičského sboru
květiny k památné desce padlých
za 1. světové války. Program
následně zakončíme u orlovny, kde
si krátce připomeneme statečnost
Jana Kubiše. V orlovně pak bude
připraveno drobné pohoštění, kde
můžete posedět se sousedy a přáteli.
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PROJEKTY

Počátkem února nám krajská hygienická stanice schváli la provozní řád sauny. Jednalo se o poslední oficiální
dokument, který byl podmínkou otevření provozu saunovacích kabin v budově sportovního zázemí u hřiště. Máme
skutečně radost, že podle prvních týdnů provozu se plní rezervační on-l ine kalendář a sauny začínají být využívané.
Neváhejte a vyzkoušejte! Ceny jsou nastavené velmi příznivě v porovnání s okolními městy. Malou saunovací
kabinu pro maximálně čtyři osoby si můžete pronajmout za 300,- Kč na dvě hodiny, velkou saunovací
kabinu pro maximálně šest osob za 350,- Kč na dvě hodiny. Cena je stanovena za celou kabinu pro všechny
účastníky dohromady, nikoliv za osobu. V okolních městech se cena pohybuje okolo 350,- Kč, avšak na osobu! Pro
cizí návštěvníky jsme stanovil i cenu 600,- Kč, respektive 650,- Kč za kabinu (viz ceník níže). Neváhejte vyzkoušet
příjemný odpočinkový zážitek!

SAUNY V PROVOZU - RELAXACE PRO VÁS ...
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V relaxační části sauny je k dispozici šest lehátek, je zde možnost zakoupit chlazené i nechlazené nápoje,
případně si zdarma udělat čaj či kávu. Budete-l i si chtít saunu rezervovat, navštivte webové stránky obce
www.rudikov.cz nebo fotbalového klubu www.fk.rudikov.cz a klikněte na sekci SAUNA. Tam si vytvoříte rezervaci
v on-line kalendáři. Případně kontaktujte paní Lenku Pažourkovou. Myšlenka postavit a provozovat budovu
sportovního zázemí tak, aby nesloužila pouze pro účely fotbalových kabin, byla správná. Ubytování je hojně
využíváno, saunování začíná a za pár dnů otevíráme provoz posilovny! Tyto synergie činí provoz budovy téměř
soběstačným.

Komfort prostoru a rezervační systém
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Obec schváli la účelovou dotaci ve výši až 600.000,- Kč na pořízení posilovacích strojů a vybavení
posilovny. Pokoušíme se získat také dotace z Fondu Vysočina ve výši 200.000,- Kč, abychom případně náklady
o tuto částku ponížil i . Výsledek žádosti budeme znát v průběhu měsíce dubna. Nicméně uznatelné náklady platí j iž
od 1. ledna 2022, FK Rudíkov tedy započal s nákupem vytipovaných posilovacích strojů, činek a dalšího vybavení.
Většina vybavení je již nainstalována a poslední dva cihl ičkové stroje budou dodány do konce května. V tuto chvíl i
j iž připravujeme zpřístupnění pro veřejnost a za velmi přijatelných podmínek možnost posilovnu navštěvovat. Cenu
za vstup jsme stanovil i tak, aby byly pokryty nezbytné náklady na topení, úklid, teplou vodu, údržbu strojů
a případné opravy či servis.

Kdo bude chtít posilovnu navštěvovat, zakoupí si u paní správcové RFID čip, kterým si otevře vstup
do posilovny. Pokud již máte čip na saunu, není nutné další pořizovat. Po uhrazení poplatku budou čipu přiřazena
práva na dané předplatné. Je potom na Vás, jak často a kdy si do posilovny zajdete. Nezbytností a povinností
každého návštěvníka bude dodržování základních pravidel hygieny, zejména pokládat ručník na cvičební lavice.
Informace o zahájení a samotném provozu najdete jako obvykle na stránkách obce a fotbalového klubu.

POSILOVNA PRO VEŘEJNOST

V jarním období prosíme o striktní dodržování pravidel třídění bioodpadu. Do kontejnerů na trávu
nevhazujte ořezané větve, prosíme, abyste je složil i přímo pod hřbitovem u čističky odpadních vod (příjezd
kolem bytovky), zde dojde k jejich likvidaci. V žádném případě nevhazujte větve do kontejnerů na trávu. Často se
v nich také objevují cihly, stavební suť a podobně. Pokud bude k tomuto docházet, musí se celý obsah uložit
na skládku jako směsný komunální odpad a cena za uskladnění poroste. To se bude muset projevit ve zdražení
svozu odpadů. Děkujeme za pochopení.

VĚTVE PATŘÍ NA SKLÁDKU K ČOV
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S platností nového zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně
o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech
prevence a minimalizace jeho vzniku. Nejméně jednou ročně obec zveřejní kvantifikované výsledky odpadového
hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Informace naleznete v sekci INFORMACE O OBCI /
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ na webových stránkách obce.

Náklady obce za rok 2021 na svoz a likvidaci odpadů činily 608.325,- Kč. Cena zahrnuje: svoz
komunálního odpadu, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči. Náklady obce v přepočtu
na osobu činí cca 829,- Kč.

Naše obec zahájila v roce 2018 projekt „Třídím u paty domu‟. Tento projekt měl za cíl pomocí barevných
popelnic usnadnit třídění umístěním těchto nádob až „k patě domu‟ a hlavním cílem bylo vytřídit alespoň 16 tun
odpadu ročně. Dnes spolehlivě plníme téměř 60 tun tříděného odpadu ročně. Tímto se mimo jiné připravujeme
na skutečnost, že v roce 2025 bude muset každá obec sbírat do barevných kontejnerů nejméně 60 procent
komunálního odpadu, v roce 2030 pak 65 procent. Neplnění těchto skutečností bude sankcionováno pokutami
200.000,- Kč a obce je samozřejmě budou muset rozpouštět do nákladů, tedy patrně zvyšovat ceny. Proto třiďme

ZÁKON O ODPADECH UKLÁDÁ POVINNOU INFORMOVANOST OBČANŮ

ještě lépe a více. Pro zachování nízké ceny za odvoz odpadů musí přiložit zodpovědně ruku
k dílu každý z nás.

Upozorňujeme, že úhrada svozu odpadů ve výši 350,- Kč/osoba má být
provedena do konce března. Využívejte především bezhotovostní platbu na účet obce
č. 1522535349/0800, jako variabilní symbol platby zadejte číslo Vašeho domu. Využít
můžete i QR kód.

Na základě připomínek občanů ke změnám jízdních řádů autobusů, vznesených na zasedání zastupitelstva
dne 17. prosince 2021, došlo k jednání se zřizovatelem Veřejné dopravy Vysočiny (Kraj Vysočina). Dle dat
z pokladních systémů se jevila jako nejkritičtější odpolední linka 841214 16 (ZDAR a.s.) s odjezdem
ve 14:38 hodin z autobusového nádraží Třebíč. Kapacita přepravovaných osob dosahovala 76 až 82 cestujících,
tedy maxima.

Dne 20. ledna 2022 bylo s Krajem Vysočina dohodnuto řešení, které by odlehčilo této přetěžované lince.
Řešením je nasazení nového zrychleného odpoledního spoje s platností od 1. února 2022 mezi Třebíčí
a Velkým Meziříčím s odjezdem 14:20 hodin z autobusového nádraží Třebíč, který jede přímo a pouze
do Velkého Meziříčí. Tím by měl být problém přetížené linky vyřešen, protože nový zrychlený spoj může odlehčit
až v počtu 60 cestujících, kteří podle dat z pokladen cestovali přetíženou linkou do Velkého Meziříčí. Prosíme
o sdílení informace mezi občany, pro které je posílení l inky relevantní.

NOVÁ POSILUJÍCÍ LINKA AUTUBUSU Z TŘEBÍČE DO VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

Letošní dotaci od Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny využijeme na kompletní opravu
střechy na budově za školou, kterou mnozí pamatujeme jako „staré fotbalové kabiny‟. Budova byla před roky
částečně opravena a vybavena novými okny a dveřmi z programu Místní agenda 21 a je využívána především
školkou k uskladnění venkovních pomůcek a hraček. Nyní je potřeba eternitovou střechu zcela vyměnit a opravit
i vazbu. Z programu budeme žádat plných 127.000,- Kč.

DOTACE Z PROGRAMU OBOVY VENKOVA VYSOČINY
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DĚNÍ V OBCI - Základní a mateřská škola

Nový kalendářní rok jsme zahájil i první větší společnou celoškolní akcí, a to hudebním programem Škola
rytmu, při kterém byly žákům představeny různé druhy bubnů, s nimiž lektor předvedl poutavý bubenický koncert
a vzápětí do krásy rytmu vtáhl všechny zúčastněné.

Po plaveckém kurzu, kterého se na podzim
zúčastnil i děti z MŠ a páťáci, začali jezdit na plavecký
bazén Laguna v Třebíči i žáci 3. a 4. ročníku. I když se
někteří „neplavci‟ zpočátku obávali, svůj strach překonali
a plavání si užívají. Jejich kurz skončí v polovině dubna.

V únoru navštívil i žáci druhého stupně se svými
třídními učitel i kino ve Velkém Meziříčí a zúčastnil i se
promítání filmů Gump – pes, který naučil l idi žít
a dokumentárního filmu zaměřeného na prevenci
rizikového chování na internetu V síti: Za školou.

Dále v únoru žáci 6. ročníku navštívil i v rámci
hodin českého jazyka rudíkovskou knihovnu, kde je

Na konci ledna se sešli všichni příznivci českého jazyka a psaní, aby si zasoutěžil i ve školním kole již
48. ročníku Olympiády v českém jazyce. V letošním roce se do klání přihlásilo 12 soutěžících z 8. a 9. ročníku.
Žáci měli vymezený časový limit 120 minut, během něhož museli vyřešit gramatická cvičení v jazykové části
a napsat slohovou práci na téma „U nás na náměstí/návsi‟. Stylistické dovednosti a jazykové schopnosti nejlépe
prokázali Leona Požárová a Ondřej Mutl, oba z 8. ročníku. Postupují tak do okresního kola, které se bude konat
koncem března. Žákyně 8. ročníku Leona Požárová se v únoru zúčastnila i Zemědělské olympiády pořádané
Soukromou střední školou zemědělskou v Pozďatíně a obsadila celkové druhé místo. Gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.

paní knihovnice zasvětila do tajů této instituce. Seznámila je s historií knihovny, počtem a nabídkou titulů, jejím
vedením a činností. Žákům bylo vysvětleno, jak se zde orientovat a jakým způsobem jsou díla řazena.

Začátkem března zavítala do 1. a 2. třídy lektorka s programem „Zdravá pětka‟, ve kterém všem dětem
připomněla zásady správné výživy a zdravého způsobu života. Další tyto programy proběhnou i pro ostatní žáky
v následujících jarních měsících.
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Antonín Kalina a jeho děti – „Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět‟ – to byl název
programu, kterého se zúčastnil i osmáci a deváťáci v Zadní synagoze v Třebíči a při němž se dozvěděli o A. Kalinovi,
třebíčském rodákovi, který v koncentračním táboře Buchenwald zachránil více než 900 dětí ve zdánlivě bezvýchodné
situaci, mnoho zajímavých informací. Může nám být příkladem velké odvahy, hrdinství, skromnosti a touhy pomoci
slabším.

Na přelomu února a března se uskutečnil v jesenickém Karlově lyžařský výcvikový kurz, kterého se
celkem zúčastnilo 33 žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy. Za ideálního slunečného počasí a výborných sněhových
podmínek pro sjezdové i běžecké lyžování se podařilo všem účastníkům zvládnout nástrahy výcviku. Kurz byl j iž
tradičně zakončen karnevalem a společnou zábavou.

Ani děti v dětském klubu nezahálí. Se svojí vedoucí se snaží chodit co nejčastěji ven, kde si zejména kluci
dopřávají oblíbeného fotbalu, děvčata se vyřádí na houpačkách a prolézačkách před školou i za ní. Když byl ještě
sníh, užil i si ho na bobech a talířích. Dále se věnují výtvarné tvorbě, vyrábějí loutky, papírovou výzdobu na okna
školy a v posledních dnech i keramické výrobky pro budoucí prvňáčky k zápisu do první tříd.

V rámci projektu Den pro
školu navštívil i naši školu
9. března regionální reportér TV
Nova David Pik a moderátorka
Hitrádia Vysočina Markéta Báťová.
Žákům 5. – 9. ročníku velmi
poutavě povídali o radostech
i strastech svého povolání,
zasvětil i je do tvorby televizního
a rozhlasového zpravodajství
a neúnavně odpovídali na velké
množství dotazů.
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Zápis dětí do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2022
od 14 do 17 hodin ve třídách prvního stupně. Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023
podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

„Leden je měsíc plný ledu…‟ zpívá se v jedné písničce. A děti naší MŠ se přenesly do příběhu o ledové
královně. Vyráběly si rampouchy, sněhové vločky, trhaly bílé papíry na malé kousky a pomyslně zasněžily celou
třídu. Nechyběl ani taneček sněhových vloček.

„… únor zavolá skřivánka…‟ pokračuje písnička. V našem případě do školky zavolal klauny, šašky,
princezny, prince, rytíře, zvířátka. Karneval si děti užily, jak se patří. Nechyběly soutěže, tanečky a legrace.
A nakonec odměna v podobě čokoládové fontány. Bylo krásné pozorovat šťastné dětské oči.

Divadlo s úsměvem zavítalo do naší školky s poučnou pohádkou „155 – doktor je tu hned‟. V prostředním
oddělení jsme se pokusil i o spolupráci ve dvojicích a práci v centrech. Povedlo se. Děti to bavilo, a to je to
nejdůležitější.

V tomto školním roce jsme se přihlásil i do projektu Hrdá škola. Jeho cílem je zpestřit si školní výuku
netradičními aktivitami a zažít školu trošku jinak. Každý měsíc na nás bude čekat nelehký úkol, doufáme však, že se
nám všem podaří splnit. Naší první výzvou byl Týden netradičních barev, při kterém měli žáci i učitelé určené
na každý den dvě barvy, do kterých se oblékali. Ke konci března nás čeká Retroden a jsme všichni zvědaví, v jakých
módních kreacích nás žáci překvapí.
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Stalo se již tradicí, že jako Škola podporující zdraví každoročně žádáme o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina. Nejinak tomu bylo
i letos, kdy nám byla schválena dotace na projekt ZDRAVÁ ŠKOLA 2022, který jsme začali realizovat
v současných dnech, a budeme v něm pokračovat až do konce září letošního roku. Do tohoto projektu jsme
obsahově zařadil i j iž zavedené akce, ale přidali i spoustu nových. Zapojíme se s žáky do již tradiční akce Čistá
Vysočina, při které odklidíme od silnic odpadky od neukázněných
řidičů, dále uspořádáme Den Země, během kterého budeme s žáky
vyrábět a rozmísťovat v okolí školy ptačí budky a hmyzí hotely, nově
osazovat vyvýšené záhony umístěné v okolí naší školy a v dalších
měsících i vyrábět naučné tabule, které budou upevněny na plotu
školní zahrady a informovat o ekologii. Budeme pokračovat i v tradičních a velmi oblíbených turistických výletech –
zrealizujeme dva – oba o víkendech v dubnu a květnu – jeden bude pro rodiče s dětmi a veřejnost, druhý pro žáky
školy. Nebude chybět ani zářijová exkurze pro první stupeň na kozí biofarmu. V neposlední řadě proběhne několik
sportovních turnajů – ve florbalu, streetballu a aerobiku. Projekt uzavřeme celoškolní akcí „Vaříme a jíme zdravě‟,
do kterého se zapojí všechny ročníky a budou společně připravovat pokrmy zdravé kuchyně a věnovat se tak
zdravému životnímu stylu.

I nadále v naší škole pokračuje podpora doučování, která je letos realizována v rámci Národního plánu
obnovy, a finančním zdrojem pro realizaci jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Tuto cílenou
podporu využívají učitelé za účelem doučování potřebných žáků a zejména reagují na potřebu podpory vzdělávání
žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během
pandemie covid-19.

V současných dnech pracujeme na úpravách našeho školního vzdělávacího programu, protože od 1. září
nového školního roku budeme v některých třídách přidávat hodiny informatiky, čímž budeme naplňovat digitální
kompetence našich žáků. MŠMT stanovilo finanční prostředky, které obdrží i naše škola, a budou sloužit k nákupu
digitálních učebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí
a dále na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Jediný projekt, který prozatím, dokud neseženeme další vhodný grant, případně sponzorské dary,
nemůžeme v letošním roce realizovat, je akce Přírodní zahrada u ZŠ Ludvíka Svobody a MŠ Rudíkov, kterou
jsme podávali do grantu Zelené oázy a zmiňovali se o ní i v minulém čísle zpravodaje. Náš projekt byl hodnocen
nadprůměrně, hodnotitelé mu nevytýkali žádné zásadní nedostatky, přesto nebyl podpořen pro velkou konkurenci
vysoko hodnocených projektů.
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Již nyní se organizačně připravujeme na letní příměstské tábory. Od 4. července do 26. srpna proběhne
osm turnusů s osvědčenými i novými vedoucími. Programová náplň bude opět jako každoročně bohatá a názvy
hovoří za vše – Na divokém západě, Pohádková dobrodružství, Ztracená Atlantida, Pevnost Boyard, Disneyho svět,
Život u rybníka, S pohybem se bavíme a Taneční tábor. Sledujte náš web, přihlašování spustíme během dubna.

Stejně jako v předešlých letech jsme
požádali spádové obce naší školy o možný
sponzorský dar, který hodláme použít
na materiální vybavení dětského klubu a mateřské
školy. Díky vstřícnosti a kvalitní předchozí
spolupráci se nám i letos podařilo prozatím sehnat
77 000,- Kč, za které jsme do klubu objednali
a zakoupil i nové skříňky, koberec, molitanovou
sedačku, žíněnku a výtvarný materiál. Vedoucí
dětského klubu o jarních prázdninách vymalovala
stěnu novými obrázky. Děkujeme obcím Vlčatín,
Horní Heřmanice, Hroznatín, Bochovice a Trnava.

Školní akce v dubnu, květnu a červnu

Duben
1. 4. – 4. 5. Elektronický předzápis do MŠ
7. 4. Zápis žáků do 1. ročníku
7. 4. Ostrůvek Velké Meziříčí – program Krajíc chleba – 5. ročník
8. 4. Ostrůvek Velké Meziříčí – program Krajíc chleba – 4. ročník
12. 4. Exkurze ŠD – Krátká – program Velikonoce
14. 4. Velikonoční prázdniny
20. 4. Rodičovské schůzky 15.30 – 17.30 hod.
21. 4. Čistá Vysočina
23. 4. Turistický výlet rodičů s dětmi – Toulovcovy Maštale
25. 4. Exkurze Brno + Divadlo Polárka – 7. – 9. ročník
27. 4. Společnost Ikaros – program Poznávejme zvířata

Květen
3. 5. Program Zdravá pětka – 3. a 4. ročník
4. 5. Zápis do MŠ
9. 5. Program Zdravá pětka – 7. – 9. ročník
10. 5. Dopravní hřiště Třebíč – 4. ročník
20. 5. Přednáška o Janu Kubišovi – 6. – 9. ročník
25. 5. Den otevřených dveří
28. 5. Turistický výlet pro žáky – Zderaz, Maštale, Nové Hrady
31. 5. Konec práce v zájmových kroužcích

Červen
4. 6. Zájezd ke Dni dětí do ZOO Vídeň – pro rodiče s dětmi (sledujte náš web)
12. 6. Pohádková škola
18. 6. Exkurze do Osvětimi – pro veřejnost (sledujte náš web)

A protože jaro už ťuká na dveře, přejeme všem krásné dny plné sluníčka, zdraví, štěstí, dobré nálady, lásky
a míru. Aktuální informace sledujte na našem webu a Facebooku.

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rudíkov
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Dne 5. března 2022 uspořádal SDH Rudíkov za podpory obce Rudíkov lyžařský výlet do SKI areálu Kraličák.
Pro celou skupinu zajistil starosta SDH výhodnou celodenní permanentku ve výši 400,- Kč a autobusovou dopravu
za symbolických 100,- Kč. Zbývající náklady byly uhrazeny obcí Rudíkov a SDH.

DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

Hašení požárů zásahovou jednotkou JPOIII Sboru dobrovolných hasičů Rudíkov
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Dnešní příspěvek jsem chtěl po delší době začít optimisticky tím, že nové mutace koronaviru jsou pouhým
stínem původní varianty, nepůsobí v drtivé většině případů žádné komplikace, a naše životy se tak mohou rychle
vracet do starých dobrých kolejí, na které jsme byli zvyklí do konce roku 2019. Bohužel přišla další mnohem horší
rána, a tou je válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojená masivní uprchlická krize.

Nejsem překvapený solidaritou, která se mezi l idmi vzedmula, a všem, kteří pomáhají, patří velké uznání
a poděkování. Spousta lidí přemýšlí, jak by mohla pomoci, i když nemá třeba prostor pro poskytnutí zázemí lidem,
jež utíkají před tímto konfliktem. I my jsme přemýšlel i, jak pomoci, a jako nejvhodnější varianta se nám jeví
zapojení dětí z těchto uprchlických rodin do sportovního života, přivést je tak na jiné myšlenky a pomoci s nalezením
nových kamarádů.

A nyní již zpět k fotbalu. Jarní část sezóny se nezadržitelně blíží! Jak jsem psal na začátku příspěvku,
po dvou letech se soutěže odstartují bez větších komplikací a v řádných termínech.

Muži si po náročné podzimní části v l istopadu a prosinci od fotbalu odpočinuli a přípravu na jarní část
zahájil i v polovině ledna. Největší přípravný dril absolvovali v tělocvičně, ale s příchodem teplejšího počasí se
postupně přesunuli na víceúčelové a hasičské hřiště. Náročné tréninky si zpestřil i dvěma přípravnými zápasy.
Nejdříve se utkali s celkem Budišova, kterému podlehli 2:4, a následně zavítal i do Jevišovic, kde místní tým porazil i
5: 1. V tomto zápase střelecky zazářil Martin Outulný, který dokázal přetavit svůj standardně kvalitní výkon v gólové
vyjádření a vsítil čtyři branky. Před vypuknutím jarní části sezóny muži ještě odehrají přípravný zápas s týmem
Jemnicka a již 27. března zahájí mistrovskou část domácím zápasem proti Bohdalovu a o týden později opět
na domácím hřišti přivítají tým Luk nad Jihlavou.

Mladší dorost, který se nám po dlouhé době podařilo sestavit, zvládl podzimní část sezóny velmi solidně
a skončil na průběžném čtvrtém místě. Po novém roce jsme zahájil i přípravu na druhou část sezóny, tréninky se
konají střídavě v tělocvičně a na víceúčelovém hřišti. Jel ikož se někteří dorostenci už pomalu začínají začleňovat
mezi naše muže, ač byli dosud zvyklí hrát pouze na malém hřišti (7+1), přistoupil i jsme na nabídku Koutů spojit
naše dorostenecké týmy a zkusit odehrát zimní turnaj na velkém hřišti s týmy Velký Beranov, Luka nad Jihlavou
a Rantířovem. Hrát velký fotbal bylo pro nás opravdu šokem, což se projevilo i na výsledcích zápasů, proto budeme
dále jednat o možném spojení s Kouty. Společně bychom tak měli dostatek hráčů, abychom se mohli účastnit
dorostenecké soutěže na celé hřiště, a kluci tak měli lepší průpravu na velký fotbal.

Mladší žáci v zimě pilně trénovali v tělocvičně a na multifunkčním hřišti a budou jistě správně nažhavení
na jarní zápasy. Každou zimu je pro všechny dětské kategorie uspořádána Zimní l iga, které jsme se s týmem žáků
letos nezúčastnil i, a to z důvodu všemožných epidemických restrikcí a opatření, která se na tuto kategorii
vztahovala.
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Starší přípravka odehrála základní skupinu proti celkům Předína, Koněšína a Vladislavi. S každým týmem
se utkala dvakrát a s bilancí šesti výher ze šesti zápasů se přesvědčivě probojovala do finálového kola. Ve finále se
kluci utkali s týmy Starče, Březníka, Želetavy a Hrotovic. Ač tomu výsledky zápasů moc nenasvědčují, kluci museli
v některých zápasech hodně bojovat, aby se nakonec mohli radovat z vítězství. V klíčových situacích, např. když
soupeř vyrovnal stav utkání, se ukázalo, že kluci spolu hrají j iž dlouhou dobu, bojují jeden za druhého a hlavně se
naplno projevila individuální síla hráčů, kteří se nebáli vzít zodpovědnost na sebe a v těžkých chvílích rozhodnout.
Klukům se tak podařilo vyhrát všechna svá utkání, obhájil i tak vítězství z poslední Zimní l igy, která se uskutečnila
počátkem roku 2020. Nejlepším střelcem celého turnaje se stal Vítek Trnka, který ve čtyřech zápasech nastřílel
neuvěřitelných 26 branek.

Předpřípravka měla v zimě od trénování volno, ale věříme, že se již děti plné elánu brzy naplno vrátí
k trénování venku na hřišti. Opět bych rád vyzval rodiče a nejen je, aby se nebáli, zapojil i se a pomohli s trénováním
těchto nejmenších dětí, protože ty potřebují téměř individuální přístup, pokud jde o osvojování základních návyků.

Z mimofotbalových událostí se během zimy uskutečnil první ročník Silvestrovské desítky, které se zúčastnilo
široké věkové a fyzicky připravené spektrum závodníků z Rudíkova a okolí. Snad to nebyla jednorázová vlaštovka
a tento závod se stane pravidelnou součástí posledního dne v roce.

Závěrem bych chtěl vyslovit přání, ať se jak epidemická, ale hlavně vojensko-politická situace na Ukrajině
uklidní a my si můžeme společně a bezstarostně s Vámi užívat sportovní klání, která se uskuteční na fotbalovém
hřišti.

S přáním hezkého jara
Zbyněk Trnka a Josef Pažourek

Starší a mladší přípravka neměla opatření tak přísná, a tak jsme se s dětmi Zimní l igy zúčastnil i . Děti
z mladší přípravky v prvním kole poměřily své dovednosti s týmy Koněšína a Rokytnice. Zápasy to byly napínavé,
až poslední rozhodl o tom, na jakém místě děti skončí. Nakonec získaly stejně bodů jako tým z Koněšína, ale kvůli
méně vstřeleným gólům bylo výsledkem druhé místo a do finálové skupiny se děti neprobojovaly. O dva týdny
později se konalo kolo druhé, kde se děti střetly s týmy Vladislavi, Rapotic a Koutů a stejně jako v prvním kole
obsadily druhou příčku, a to za celkem z Koutů. S vítězným týmem sehrály děti vyrovnané zápasy, první však skončil
remízou a druhý prohrály.
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Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů Základní organizace Budišov pořádá ve dnech 9.-10. dubna 2022 jarní výstavu
drobného zvířectva. V sobotu od 11 do 17 hodin, v neděli pak od 8 do 14 hodin. ZO zve všechny zájemce
o chovatelství.

Ing. Jaromír Dobrovolný

DĚNÍ V OBCI - Stolní tenis

OST Rudíkov
Oddíl stolního tenisu Rudíkov založil i na podzim minulého roku Vojtěch Krejska a Josef Krejska z Rudíkova,

kteří jej už několik let hráli pro zábavu. Oddíl byl založen také z důvodu možnosti přihlásit se do regionální soutěže
na Třebíčsku RSST Třebíč 4. třída.

Soutěž jsme začali zápasem na konci října 2021 ve Stříteži, kde jsme i po úporné snaze prohráli 12:6
a uvědomil i si, že to bude něco jiného než na tréninku. Poté jsme se několik soutěžních kol řídil i sportovním heslem:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! ‟ Pomalu bylo zjevné, že se „otrkáváme‟ a zlepšujeme. Malý náznak úspěchu
se ukázal v 6. kole na počátku prosince v Římově, kde se nám povedla vybojovat remíza 9:9. Ale ani toto skóre
neodvrátilo obsazení poslední příčky první části soutěže.

Druhá část soutěže začala v lednu letošního roku, a pro nás dokonce velmi úspěšně. Přijel k nám soupeř
ze Stříteže, kde jsme na podzim prohráli. Doma jsme Střítež výborným výkonem porazil i 13:5 a do historie OST
RUDÍKOV se datum 23. ledna 2022 zapisuje nesmazatelným písmem jako první výhra!

Po zlepšené hře v druhé části soutěže jsme ale na těžké soupeře nestačil i a další čtyři kola prohráli.
V 15. kole se znovu dostavil úspěch a soupeře z Římova jsme porazil i 11:7. Naše sezóna pomalu končí, po 17. kole
máme na kontě dvě vítězství, jednu remízu a před posledním kolem jsme v tabulce na 7. místě (z devíti týmů).

Mládež a stolní tenis v Rudíkově
V lednu letošního roku bylo při oddílu OST Rudíkov zřízeno RTSM (regionální tréninkové středisko mládeže),

které bylo přesunuto z Oslavice, kde byl malý zájem mládeže o stolní tenis. Pod vedením trenéra Ludvíka Holuba se
již od začátku roku zapojil i naši mladí do soutěží mládeže Kraje Vysočina a dosahují stále lepších výsledků. V Poháru
Vysočiny získali 8. místo z 25 zúčastněných oddílů v rámci Kraje Vysočina. Od nového ročníku 2022/2023 okresních
soutěží dospělých v Regionu Třebíč je počítáno s přihlášením družstva OST Rudíkov B, které bude tvořeno převážně
mládeží.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci Rudíkov za velkou materiální podporu a za vytvoření velmi dobrých
podmínek pro kvalitní trénink talentované mládeže v tomto sportu v naší obci. Komfort vytváří zejména nově
zrekonstruované osvětlení, které bylo kompletně modernizováno a spoluvytváří dobré zázemí další sportovní aktivitě
v naší obci.

Libor Chalupa
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Na začátku postní doby některá média sdělovala, že křesťané začínají prožívat čtyřicetidenní postní dobu
odříkání a přípravy na Velikonoce. Postní doba však není pouze odříkání – to by bylo dost smutné. Je to doba
radostná a krásná tím, že se v ní snažíme přiblížit Bohu a bližním. Vzniká příležitost napravovat vztahy. Pokud si
něco odříkám, tak ne proto, abych se trápil, ale aby měli druzí a abych já něco více pochopil.

První postní neděli se četlo Boží slovo o tom, jak Pán Ježíš odešel na poušť, aby se tam modlil a postil . Když
vyhladověl, pokoušel ho ďábel a nabízel mu bohatství, slávu a moc. To jsou tři věci, po kterých člověk často touží.
Ježíš pokušení nepodlehl, protože byl „plný Boha‟. Jeho oporou byla slova Písma svatého.

Doba postní je časem znovu se zbavovat věcí, které mi brání na cestě k Bohu a které tvoří bariéry mezi
l idmi. Mnoho věcí se může stát i břemenem. Mohou to být například naše názory, postoje, předsudky, ješitnost
a pýcha, že na všechno stačím sám. Dejme si v postní době nějaké předsevzetí. Položme si otázku, co můžeme
udělat, aby se žilo lépe a abychom více poznávali Boha?

Budu se snažit jako Ježíš „odejít na poušť‟. Omezím to, co mi brání vnímat Boha a přátele kolem mne
a kvůli čemu marním čas.

Velikonoční zamyšlení

Pokračující práce na opravě střechy kostela

a) Vyberu si, co omezím: b) Vyberu si, co budu více dělat:
▪ sociální sítě, ▪ rozhovory, návštěvy,
▪ televizi, ▪ pomoc druhým,
▪ bulvární tisk, ▪ modlitba, četba,
▪ obchody (zbytečné nakupování), ▪ úklid,
▪ zbytečné řeči . . . ▪ sport či procházka . . .

P. Milan Těžký - farář
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Ohlédnutí za akcemi

31. prosince 2021 - Silvestrovský běh
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8. ledna 2022 - Tříkrálová sbírka

19. února 2022 - Masopustní průvod

Dne 8. ledna 2022 proběhla v obcích patřících do farnosti Rudíkov Tříkrálová sbírka. Děkujeme paní Pavle
Sklenářové za organizaci, všem vedoucím skupinek (paní Marii Sedláčkové, Radce Uchytilové, Vlastě Cahové,
Marcele Trnkové, Miroslavě Nezvalové, Daně Pospíšilové, Michaele Teplé a panu Josefu Náhlíkovi) a především
všem dětem za hezké podání koledy! Výtěžek Tříkrálové sbírky činil: Rudíkov 32.216,- Kč, Vlčatín 8.808,- Kč,
Oslavička 9.179,- Kč, Přeckov 10.325,- Kč, Nový Telečkov 6.206,- Kč, Hroznatín 4.450,- Kč.
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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

leden
80 let – paní Marie Pažourková
60 let – paní Miroslava Mašková

únor
80 let – paní Květoslava Šoukalová

březen
60 let – paní Marie Večeřová

prosinec
Hynek Král
Vincent Brňák

Leden
Mia Rousková

únor
Zuzana Polická

Významné jubileum oslavili Narození občánci

Všem srdečně blahopřejeme.

26. března 2022 - Sbírka na pomoc Ukrajině

Zemřelí občané

Dne 26. prosince 2021 zemřel pan Josef Pažourek ve věku 79 let.
Dne 12. března 2022 zemřela paní Eva Suchánková ve věku 47 let.
Dne 14. března 2022 zemřela paní Anežka Mikysková ve věku 93 let.
Dne 22. března 2022 zemřela paní Marie Pažourková ve věku 80 let.

Organizátoři (dobrovolníci) sbírky děkují rudíkovským občanům za podporu a dary. Tři po strop naplněné
dodávky byly směrovány na polsko-ukrajinskou hranici vzdálenou cca 600 km do města Medyka.




