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Vážení spoluobčané,

jsem potěšen z předpokladu, že letošní pouť by se mohla odehrát v podstatně klidnější atmosféře, než tomu bylo
v loňském roce plném covidových omezení a restrikcí, kterými celá společnost procházela. Pevně doufám, že je
v tomto směru vše za námi. Nic tedy, snad kromě počasí, nebrání tomu, abychom si letošní pouť užil i. Na návsi
letos proběhne s novým provozovatelem atrakcí, který je zároveň i jejich výrobcem. Spolupráci s provozovatelem
dosavadním jsem ukončil z důvodu žalostného stavu atrakcí, jež mnozí z nás pamatujeme ještě ze svého dětství.
Jedinou inovací byl pravděpodobně pouze jejich každoroční nátěr. Myslím si, že Rudíkov si zaslouží vyšší úroveň
zábavy, a proto se tak letos stane. Letošní organizace pouti připadá členům spolku FK Rudíkov, a tak jim touto
cestou děkuji za čas, který tomu věnují, a přeji ke zdárnému konání této třídenní akce hezké letní počasí a hojnou
účast. V sobotu odpoledne se uskuteční také tradiční fotbalový „srandamač‟, na který jste všichni zváni.

V uplynulém období jsme dokončil i několik obecních projektů. Došlo k opravě hřbitovní zdi podél silnice
II/360, dále také k rekonstrukci bazénku Nade Vsí. V současné době dokončujeme administrativní záležitosti velkých
investičních projektů. Komunikace s poskytovateli dotací musí probíhat vždy ještě několik roků a dokladovat se musí
životaschopnost podpořených projektů. Přibl ižně na podzim by měla být zahájena zajímavá dotační příležitost
ve výši 85 % na domácí kompostéry. Se zastupitel i obce bude projednána finanční stránka věci, poté bychom Vás,
občany, oslovil i s dotazníkem, kdo by měl zájem o kompostér na svoji zahrádku. Princip je takový, že pět let má
občan kompostér zapůjčený, po uplynutí této lhůty přejde do jeho majetku. Při dnešních zvyšujících se nákladech
na odvoz zeleného odpadu ze zahrádek se jedná o zajímavou možnost, jak jeho množství snížit a náklady obce
na likvidaci el iminovat, a ještě si doma vyrobit kvalitní hnojivo.

Přeji všem hezké letní dny, příjemně strávenou dovolenou, dětem fajn prázdniny a těm, které ukončily
docházku na naší základní škole, přeji mnoho úspěchů v nové studijní životní etapě.

Váš starosta Zdeněk Souček

FK Rudíkov srdečně zve na tradiční pouťové zábavy na rudíkovské návsi. V pátek jako již tradičně zahájí
skupina Vjetef, v sobotu zahraje uskupení Delicia a nedělní odpoledne a večer zpestří místní rudíkovské
kapely Defektory a Zoo.
Pouťový fotbalový „srandamač‟ se uskuteční v sobotu 25. června 2022. Sraz hráčů ve 14 hodin,
zahájení zápasu ve 14:30 hodin na hřišti. Občerstvení zajištěno.
Koncert boskovické skupiny TRNÍ se uskuteční v sobotu 13. srpna 2022 v 17 hodin na dvoře fary
v Rudíkově.
Setkání občanů při příležitosti 50. výročí letecké havárie u Rudíkova se uskuteční dne 11. září 2022.
Zahájení akce proběhne formou setkání u koloniálu Střed, odkud se společně odebereme na památné místo,
kde se 12. září roku 1972 zřítil vojenský vrtulník, na jehož palubě se nacházelo 10 členů posádky. Všichni
zahynuli. . . Z památného místa mohou zájemci podniknout společnou procházku (v délce cca osmi kilometrů)
do Přeckova, dále směr „Červená myslivecká bouda‟ a hájenka v Hroznatíně. Procházka bude zakončena
opět v Rudíkově. Srdečně zve Vlasta Cahová ve spolupráci s obcí Rudíkov.

PLÁNOVANÉ AKCE:

•

•

•

•
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PROJEKTY

Revital izaci bazénku jsme dokončil i v požadovaném termínu ve smluvní ceně 712.569,- Kč s DPH .
Bezprostřední plochy ještě oživíme okrasnými rostl inami, čímž bude toto místo finálně dokončeno. Momentální
suché období bohužel nepřeje plnění vodou, ale to neovlivníme. Snad se situace na přítoku zlepší. V tuto chvíl i
dokončujeme i administrativní záležitosti s poskytovatelem dotace, aby nám mohla být proplacena částka ve výši
70 % z uznatelných nákladů, což činí 440.000,- Kč.

REVITALIZACE BAZÉNKU DOKONČENA

Drobná organizační změna nastane na hracích plochách multifunkčního hřiště za školou. V nejbližších dnech
bude u zdi (u pítka s vodou) instalován nový box na uskladnění hliníkových sloupků a hracích sítí na volejbal a tenis.
Všichni uživatelé hřiště si před samotnou hrou sloupky a sítě osadí a po ukončení hry zase uloží vše
do instalovaného boxu.

Dětem ze základní školy tak umožníme hru fotbalu, doposud jim permanentně nasazené sítě zavazely.
Nasazení sloupků a natažení sítě před hrou nezabere více jak pět minut času. Děkujeme za pochopení
a za pravidelné uklízení sloupků a sítí vždy po ukončení sportovních aktivit.

SÍTĚ NA VOLEJBAL A TENIS BUDEME VŽDY PO HŘE UKLÍZET
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Zastupitelstvo se shodlo na tom, že zahájení nákladné rekonstrukce stávající budovy obecního úřadu
nedává ekonomický smysl, neboť stavba není vyhovující z mnoha aspektů. Řešit energetické úspory na budově je
efektivně neproveditelné. Zdivo ve sklepních částech vlhne, radonová situace budovy je kritická. Poslední obecní
budova, která ještě neprošla žádnou rekonstrukcí, by také měla být reprezentativním bodem v obci. Proto
zastupitelstvo přijalo usnesení, že půjdeme cestou úplné demolice spolu s návrhem budovy nové, který
jsme svěřil i architektům. Dne 22. dubna 2022 byla podepsána smlouva o dílo s Ing. arch. Milanem Drbálkem
a obsahuje tyto části projekčních prací:

první fáze: projektová dokumentace bouracích prací,
druhá fáze: inženýrská činnost na ohlášení odstranění stavby, resp. podání žádosti na stavebním úřadě,
třetí fáze: studie nové stavby.
Postupnými kroky se budeme snažit proměnit toto místo a budovu, která posloužila mnoha generacím jako

vzdělávací základ pro život, v důstojné a reprezentativní místo v centru obce. Bude to však velmi náročná stavební
akce, dalším problémem je také vystěhování a místo dočasného působení obecního úřadu.

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA NA DEMOLICI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU

•
•
•

V termínu byla dokončena celková rekonstrukce poškozeného tarasu kolem hřbitova. Zároveň s realizací
této stavby vznikne úpravou terénu podél tarasu pěšina, která může sloužit jako spojení s lokalitou Na Vyhlídce.
Při vhodné příležitosti, například při opravě silnice II/360, bychom povrch pěšiny rádi pokryli drcenou balenou
vrstvou. Jelikož stavbu poměrně komplikovaly rozrostlé túje a těsná blízkost silničního provozu na hlavní silnici, patří
zde poděkovat pracovníkům realizační firmy SOFI stav za to, jak si se stavbou ve stísněném prostoru poradil i a vše
včas zrealizovali. Nyní zbývá opět dokončit administraci vedoucí k proplacení dotace na tuto akci, která bude činit
200.000,- Kč z celkových nákladů 411.763,- Kč.

HŘBITOVNÍ TARAS S OPLOCENÍM JE DOKONČEN

Drobný kovový odpad můžete nyní ukládat do žlutých nádob na plast (malých i velkých). Umožňuje
to modernizace třídicí l inky, která kovy vyseparuje. V žádném případě nepatří drobné kovové předměty do popelnic
na směsný komunální odpad.

ŠEDÉ KONTEJNERY NA DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD ZMIZELY
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Prodejna STŘED má od pondělí 2. května 2022 rozšířenou otevírací dobu. Nově má zajištěn každodenní
dopolední závoz čerstvého pečiva, noviny a časopisy a dále je připravován nový sortiment zboží. Otevírací hodiny
jsou nově rozšířeny takto:

pondělí 6:00−12:00,
úterý 6:00−17:00,
středa 6:00−17:00,
čtvrtek 6:00−17:00,
pátek 6:00−17:00,
sobota 7:00−11:00.

Další rozšíření služeb v oblasti prodeje potravin a smíšeného zboží můžete využít u nového provozovatele
v budově bývalého hostince u Komínků . Otevřeno má:

pondělí až sobota 7:00−19:00,
neděle 7:00−15:00.

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA OTEVÍRACÍCH HODIN PRODEJNY STŘED A DALŠÍ OBCHOD S POTRAVINAMI

•
•
•
•
•
•

•
•

V předchozích vydáních zpravodaje jsme informovali, že se v obci konečně po letech zahajují komplexní
pozemkové úpravy. Na úvodním jednání, které proběhlo v sokolovně, byli účastníci seznámeni s účelem, formou
a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Součástí úvodního jednání byla volba sboru zástupců vlastníků
pozemků, který bude následně spolupracovat při zpracování návrhu pozemkových úprav. Tento sbor zástupců poté
posuzuje jednotl ivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, chcete-l i přístupovým
cestám k polnostem, které by měly vznikat při pozemkových úpravách. Zvolení zástupci mají ze zákona právo
vstupovat na pozemky vlastníků za účelem plnění činností vyplývajících z procesu pozemkových úprav. Pověření
ke vstupu na pozemky by měl mít každý zvolený zástupce u sebe a pověření bylo vydáno 8. června 2022 pod č. j.
SPU 204011/2022/Bu.

Sbor zástupců vlastníků pozemků byl zvolen v tomto složení: Ing. Andrea Burianová za Státní pozemkový
úřad, Zdeněk Souček (starosta obce), Josef Doležal (zastupitel za Hroznatín), Antonín Novák (místostarosta Vlčatín),
František Kotačka ml. , Petr Brychta a Stanislav Kašpar. V týdnu od 27. června 2022 započnou činnosti ohledně
zjišťování průběhu hranic, a na pozemcích se tak budou zástupci pohybovat. Dotčení majitelé, kterých se tyto
činnosti budou dotýkat, byli Státním pozemkovým úřadem obesláni a byla vyžádána jejich přítomnost.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ RUDÍKOV A NA HRANICÍCH KATASTRŮ
SOUSEDNÍCH OBCÍ

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) byl umístěn u vstupu do hasičské zbrojnice v Rudíkově,
zprovozněn a připraven pomoci. Linka první pomoci 155 zná kód pro otevření skříně a poradí, jak postupovat.

AED je přístroj určený k laické resuscitaci, kdy postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilaci).
AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými
mluvenými pokyny. Na zakoupení a instalaci defibrilátoru přispěla Nadace ČEZ částkou 60.000,- Kč, což pokrylo
téměř celé náklady.

DEFIBRILÁTOR PRVNÍ POMOCI OSAZEN U VSTUPU DO HASIČSKÉ ZBROJNICE V RUDÍKOVĚ
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Dne 19. června jsme prožil i „odložené‟ otevření budovy sportovního zázemí, které se nám společně
s mnoha zainteresovanými osobami podařilo uvést v život a hlavně v živý a využívaný prostor. Pozdější otevření
způsobilo pár faktorů. Jednak covidové období a dále postupné dovybavování budovy až k podobě, kdy je možné se
dílem pochlubit a ukázat prostory veřejnosti.

Dne otevřených dveří se zúčastnil i zastupitelé obce, Ing. Pavel Ježek (hlavní projektant), majitel stavební
firmy SOFI stav s.r.o. Ing. Jan Kotačka, Pavel Jaša (zhotovilel drtivé většiny nábytku v celé budově, včetně
saunovacích kabin) a Pavel Tesař z firmy Elektro Budišov, která nám vytrhla „trn z paty‟ s elektroinstalací celé
budovy.

V děkovné řeči zmínil starosta obce i krátký pohled do historie, kdy připomenul rok 2007, tehdy ještě písčité
hřiště a zarputilou iniciativu tehdejšího zastupitelstva, zejména Emila Krejsky, Josefa Jaši, Josefa Pažourka a dalších,
kteří byli tehdy hlavními aktéry v akci, která vedla k vlastnoručnímu vybudování travnatého hřiště. Kdyby se tak
nestalo a kdyby se o hřiště důsledně nepečovalo, za což patří poděkování Lukáši Trnkovi, asi by nikdy nevznikla ani
tato stavba.

Poděkování zastupitelům obce a podporu tohoto projektu vyjádřila i letošní valná hromada FK Rudíkov.
Na závěr byly předány výše zmíněným osobám upomínkové předměty s vyjádřením díků za pomoc i profesionalitu
odvedené práce.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPORTOVNÍHO A RELAXAČNÍHO ZÁZEMÍ
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DĚNÍ V OBCI - Základní a mateřská škola

Všechny dny školního roku 2021/2022 jsou téměř sečteny a děti i žáci se začínají těšit na zasloužené
prázdniny. I od března do června jsme se snažil i zpestřovat výuku nespočtem akcí, projektových dnů, exkurzí
a výletů.

Koncem března jsme splnil i druhou výzvu projektu Hrdá škola a Retro dnem si připomněli, jaké to bývalo,
když naši rodiče a prarodiče byli ještě dětmi. Chodbami se procházeli žáci a učitelé, kteří stylem oblékání vypadali,
jako by se vrátil i nejméně o třicet let zpátky. O velké přestávce žáci za zvuku písní Michala Davida korzovali se
svačinou na mramoru a v mnohých třídách platila školní pravidla dob dávno minulých. Třetí výzva projektu Hrdá
škola se uskutečnila v květnu. Byl to Den bláznivých ponožek. I s ním jsme se vypořádali na jedničku. Na konci
června nás ještě čeká Den naruby, při kterém si žáci zahrají na učitele a učitelé na žáky.

Zápis do 1. třídy nového školního roku proběhl po dvou letech konečně za přítomnosti dětí i rodičů. Přijato
bylo 15 nových prvňáčků, kteří při zápisu prokázali velkou šikovnost. Všechny děti obdržely drobné dárky v podobě
keramického zvonečku vyrobeného žáky v dětském klubu, omalovánky, pamětního listu a plyšáka, kterého dětem
věnoval spolek Pomoc škole.

Každoročně se žáci naší školy zúčastňují různých soutěží, ať už matematických, přírodovědných, sportovních
či jazykových. Během jarních měsíců jich proběhlo několik a někteří účastníci reprezentovali školu opravdu skvěle.

V soutěži pořádané DDM Třebíč s názvem Mladý spisovatel získala čestné uznání žákyně 6. ročníku
Natálie Mejzlíková, která se se svou povídkou „Mia – návštěva Jessie‟ probojovala mezi deset nejúspěšnějších
prací z celého okresu.

Krásné 3. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce získal žák 8. ročníku Ondřej Mutl, který
postoupil i do kola krajského, v němž naši školu reprezentoval na konci dubna. A nebyl by to Ondra, kdyby opět

Den podle Ámose – to byl název celoškolního projektu, kterým jsme si připomněli 430. výročí narození
jedné z největších a nejznámějších osobností našich dějin – J. A. Komenského. Během první hodiny se žáci se svými
třídními učitel i seznámil i s osobností, životem a dílem tohoto filozofa a pedagoga, poté se nám třídy promíchaly
a každý se vydal do dílen, které si sám zvolil . Učení podle metod Komenského žáky bavilo, vytvořil i při nich
nádherné práce a odnesli si spoustu zajímavých informací.
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nepostoupil… V krajském kole se mu podařilo umístit na 2. místě, které mu zajistilo postup do celostátního kola.
To proběhne koncem června a přejeme k němu Ondrovi hodně štěstí!

Žák 4. ročníku David Šula se po celý školní rok účastnil z vlastní iniciativy a ve svém volném čase
Matematického korespondenčního semináře pořádaného ZŠ M. Horákové z Hradce Králové. Seminář byl
rozložen do pěti kol a David řešil v průběhu celého školního roku zadané úlohy. Z 94 účastníků se společně se
dvěma dalšími úspěšnými řešitel i se stejným počtem bodů umístil na 1. – 3. místě.

Vysočina je kraj, který je historicky svázán se zemědělstvím. Na konci května se konalo v Jihlavě krajské
kolo soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Ze školního kola si účast vybojovali svým vítězstvím Ondřej
Mutl a Leona Požárová (oba z 8. ročníku). Krajského kola se zúčastnilo celkem padesát nejlepších žáků
ze základních škol z různých koutů Vysočiny. Naši žáci prokázali velké znalosti, vůbec se neztratil i a svým úspěchem
vzorně reprezentovali svoji školu. Leona vybojovala jedenácté místo a Ondra dokonce místo třetí.

Radost nám udělal i i žáci ve sportovních soutěžích. Družstva žáků školy se společně s tělocvikářem
zúčastnil i Poháru rozhlasu, florbalových turnajů a turnaje v kopané McDonald´s Cup. Nejvyššího umístění (1. místo
v okresním kole) dosáhlo družstvo žáků 6. a 7. ročníku ve florbalovém turnaji.
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Začátkem dubna obě oddělení školní družiny navštívila již podruhé Dům přírody v Krátké, kde pro ně byl
připraven velikonoční program. Děti se dozvěděly mnoho informací o velikonočních zvycích, pašijovém týdnu
a postní době. Dokonce si upekly vlastní jidáše či vyrobily smrtku, se kterou pak společně vynesly zimu.

V dubnu se v rudíkovské sokolovně uskutečnila prodejní jarní výstava, které se zúčastnila i naše škola
s výrobky dětí a žáků. Děti z mateřské školy a žáci v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, dětský klub
i obě školní družiny navyráběli spoustu krásných výrobků, které byly na výstavě nabídnuty k prodeji. Celkový
výtěžek 6 310,- Kč jsme zaslal i organizaci Člověk v tísni.

Žáci 5. a 6. ročníku se začátkem května vydali na brněnské výstaviště, aby zhlédli velkolepou výstavu
s názvem Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, a dozvěděli se více o faraonech, pokladech a mumifikaci
ve starověkém Egyptě.

Letošní prvňáci mají opravdu rádi knížky, a proto se o svou radost a um podělil i o Literární noci
s kamarády z 5. ročníku. Ve čtvrtek 5. května přenocovali ve škole žáci z obou těchto tříd společně se svými
oblíbenými knížkami. Vzájemně si předčítal i a naslouchali, absolvovali také stezku odvahy, kterou velmi pěkně
připravily starší šikovné spolužačky.

Až do konce září realizujeme ve škole projekt Zdravá škola
2022. Proběhlo již několik akcí a další nás ještě čekají. Chlapci ze 6. a 7.
ročníku se v hodinách pracovních činností pustil i do výroby zahradních
prvků a hmyzích hotelů, které jsme umístil i v okolí naší školy. Další akcí

z projektu byla tradiční Čistá Vysočina, při níž žáci 5.–9. ročníku vyzbrojeni gumovými rukavicemi, reflexními
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V sobotu 4. června jsme uspořádali ke Dni dětí zájezd do nejstarší zoologické zahrady na světě, do ZOO
Vídeň. Všech 61 účastníků zájezdu bylo spokojeno, zejména děti, které mohly na vlastní oči vidět různá exotická
zvířata v nádherných výbězích a pavilonech. Největší úspěch měly samozřejmě pandy a koaly.

Během celého školního roku probíhalo ve škole množství zájmových kroužků . Za zmínku stojí určitě
činnost kroužku Véčko, ve kterém se žáci nejenom zabývali výtvarnými a venkovními aktivitami, ale například
i mikroskopovali a zhotovovali vlastní preparáty. Turistický kroužek navštívil Kobylinec u Trnavy a pokochal se
krásou konikleců velkokvětých. Kytarový kroužek a kroužek aerobiku zase reprezentoval školu na obecních
akcích – pietním setkání u příležitosti odhalení kamenů zmizelých a setkání rudíkovských seniorů. Nově jsme žákům
zprostředkovali i kroužek stolního tenisu, o který je velký zájem.

vestami a chutí pomoci naší planetě zbavil i odpadků okolí silnic do Přeckova, Vlčatína a Náramče a nezapomněli
samozřejmě ani na Rudíkov.

Součástí tohoto projektu jsou i dva turistické výlety. První proběhl koncem dubna, při němž se téměř
třicet dětí se svými rodiči vydalo do Přírodní rezervace Maštale v Pardubickém kraji. Na trase dlouhé osm kilometrů
kráčeli údolími s potůčky s průzračnou vodou, obdivovali a zdolávali pískovcové skalní útvary, kráčeli Oslí chodbou
a zastavil i se také u Voletínské studánky. Nejvíce se dětem líbily Toulovcovy Maštale, ve kterých se prý ukrýval
loupeživý rytíř Toulovec. Druhý výlet proběhne v září.

Teplé jarní počasí nám stále častěji umožňuje realizovat výuku venku . Staráme se o naše záhonky,
venkovní prostory školy, učíme se v pergole, na hřišti, ve stínu stromů na trávě.
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Ke konci školního roku patří j iž tradičně i třídní výlety. Prvňáci společně s druháky se vydali za Popelkou
do Jaroměřic nad Rokytnou, třeťáci a čtvrťáci navštívil i centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem, páťáci Prahu
s úžasnou prohlídkou Národního divadla. Žáci z druhého stupně navštívil i Znojmo nebo Lednicko-valtický areál.
Osmáci a deváťáci v červnu absolvovali poznávací a jazykový týdenní pobyt v Anglii.

Umístění žáků 9. ročníku na střední školy dopadlo i letos velmi úspěšně. Čtyři žáci budou od nového
školního roku navštěvovat Obchodní akademii a Hotelovou školu v Třebíči (obory obchodní akademie, hotelnictví
a cestovní ruch), dva Hotelovou školu ve Velkém Meziříčí (obor hotelnictví), tři SPŠ v Třebíči (obor automechanik)
a po jednom žákovi gymnázium a Střední školu stavební (obor stavitelství) v Třebíči.
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A copak se děje v naší mateřské škole? Práce v centrech je doménou předškoláků, ale od pololetí se
o styl této práce pokoušíme i v prostředním oddělení Berušek. Je to skvělá průprava do předškolního oddělení
Sluníček. Děti se učí samostatnosti, orientaci, komunikaci a spolupráci s kamarády.

Divadlo s úsměvem se nám na jaře představilo s pohádkou O kůzlátkách. Opět jsme v něm společně našli
poučení, na které děti hezky reagovaly.

Jako již tradičně, tak i letos jsme si užil i i Velikonoce a čarodějnické rejdění. Byla legrace, soutěže, tanečky
a nakonec i sladká odměna.

V květnu si děti prožily projektový den Muzeum v kufru. Dozvěděly se, co je to muzeum a co vše tam
mohou vidět. Následně přiřazovaly obrázky k profesím, pozorovaly lupou broučky, prohlédly si staré předměty nebo
si vyrobily náramky z přírodnin.

Ke Dni dětí jsme si dali zmrzlinu a nachystali dětem cestu za pokladem. Tentokrát si děti prošly pohádkovou
cestu O budce. Odměnou byla čokoládová vajíčka s překvapením. Podle usměvavých očí si to děti užily, jak se patří.

Nejvíce akcí pro naše děti proběhlo v červnu, a to výlet autobusem na hrad Roštejn, Pohádková škola, malá
školková maturita a rozloučení s předškoláky.

Ani o prázdninách se život v naší škole nezastaví. MŠ bude v provozu celý červenec a dále během července
a srpna pořádáme pro téměř 110 přihlášených dětí sedm turnusů letních příměstských táborů.

Sledujte náš web a Facebook, ať víte, co se u nás děje.
Přejeme všem příjemné a klidné prožití prázdninových dnů a dovolené plných sluníčka, odpočinku

a nezapomenutelných zážitků…

Nový školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.20 hod.

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

Po dvou letech, kdy nám všemožné restrikce komplikovaly a omezovaly každodenní život, se situace
zklidnila a ve fotbalovém amatérském světě se podařilo odehrát zápasy celé sezóny.

Muži měli před jarní sezónou jasný cíl, kterým bylo co nejdříve nashromáždit dostatečný počet bodů
zajišťující setrvání v 1.B třídě. Od prvního zápasu bylo vidět, že náročná zimní příprava se vyplatila a body do
tabulky utěšeně přibývaly. Hořkost porážky muži okusil i v jarní části pouze ve třech případech a díky tomu se
vyšplhali v tabulce na konečné 7. místo se stejným bodovým ziskem jako pátá Nedvědice a šestá Luka nad Jihlavou.

Mladší dorost, který hraje na malém hřišti od vápna k vápnu (7+1), vstoupil do jarní části sezóny taktéž
velmi dobře. Klukům se podařilo vyhrát šest utkání, s Pavlovem remizovali a pouze v utkání se spojeným týmem
Okříšek a Starče odešli ze hřiště poraženi. Díky této bilanci se kluci umístil i na krásném druhém místě se stejným
bodovým ziskem jako vítěz této sezóny, kterým se stali kluci z Pavlova.

V nadcházející sezóně opustíme v dorostenecké kategorii koncept 7+1, kde se zápasy hrají na menším
hřišti. Navážeme spolupráci s Kouty, dorostenci tak budou své zápasy hrát již na klasickém velkém hřišti, aby
získávali herní návyky potřebné pro přechod do mužské kategorie. V tomto by mladším klukům měli pomoci někteří
ze starších kluků, kteří již trénují s muži a v jarní části sezóny dostali šanci ukázat se na hřišti v dospělém fotbale.
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Mladším žákům se jarní část sezóny vydařila nejen výsledkově, ale i herně. Ve všech utkáních naši hráči
herně dominovali, někteří jasně dokazovali, že okresní přebor individuálními dovednostmi přerostl i. Podařilo se nám
do týmu začlenit hráče ze starší přípravky, kteří se stali oporami týmu.

Prvním místem ve skupině si zajistil i postup do turnaje „O přeborníka OFS Třebíč”, kterého se zúčastnil i
první dva týmy ze skupiny A a B. Turnaj se odehrál v neděli 19. června 2022 na našem hřišti, kde jsme přivítal i týmy
TJ Koněšín, SK Blatnice a SK Huhtamaki Okříšky B. Po vyrovnaném semifinále, ve kterém jsme porazil i tým SK
Blatnice, jsme si dokázali ve finále poradit i s týmem Okříšek, a pohár tak získaly naše fotbalové naděje.
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Ve starší přípravce, kde klademe zejména důraz na individuální schopnosti jednotl ivých hráčů, předváděli
kluci nejen své dovednosti, ale často i krásné fotbalové akce. S výjimkou jednoho zápasu, kde z důvodu kolize se
zápasem mladších žáků hráli i kluci z mladší přípravky, odcházeli kluci s plným bodovým ziskem a úsměvem na tváři,
což je pro nás velikou odměnou! Před posledním zápasem s Trnavou již měli kluci j isté konečné 1. místo v tabulce
a soutež s přehledem ovládli.

Mladší přípravka pokračovala na jaře ve skvělých výkonech z podzimní části, kdy děti vyhrály všechny své
zápasy. Od nové sezóny hráči tvořící páteř týmu přestoupí do starší přípravky, proto byl na jaře kladen důraz na to,
aby mnohem více prostoru dostávaly i děti, které s fotbalem téměř začínají. Bylo vidět, jak se tyto děti zápas
od zápasu markantně zlepšují. Za celou sezónu ztratily body pouze v jednom případě a tím byl poslední zápas se
Starčí, kde se soupeři rozešli smírně po výsledku 3:3. Také děti z této kategorie svou soutěž vyhrály, ale
nejdůležitější je, že jsou skvělou partou a sport je pro ně přirozenou součástí života.

Po zimní přestávce zahájila na jaře tréninky také fotbalová školička. Každý pátek si děti užívají tréninky plné
her, pohybu a také fotbalu. Společně s týmy z Budišova, Velkého Meziříčí a Třebíče jsme se zúčastnil i tří turnajů,
kde si děti vzájemně poměřily své dovednosti. Některé zápasy vyhrály, některé ne, ale nejdůležitější je to, že je
fotbal baví a mají z něj radost.

Během jarní části sezóny probíhá každoročně testování nejlepších hráčů (kategorie mladších žáků) z celého
kraje na třech výběrových kempech organizovaných Regionální fotbalovou akademií Kraje Vysočina (RFA KV).
Následně je v daném ročníku vybrána necelá dvacítka talentovaných hráčů, kteří budou v akademii studovat
a trénovat. V letošním roce svými výkony přesvědčil a po právu byl do fotbalové akademie vybrán i náš svěřenec
Matyáš Hnízdil . Přejeme mu hodně štěstí v jeho nové sportovní etapě života a jsme rádi, že i z malého klubu se hráč
svým talentem a pílí může prosadit přímo do takto prestižního prostředí.

Rádi bychom Vás chtěli pozvat na tradiční
pouťová setkání na návsi, kde bude jako
obvykle připraveno celovíkendové občerstvení
a k tanci a poslechu budou všechny tři víkendové
dny hrát živé kapely. Pátek jako již tradičně zahájí
skupina Vjetef, v sobotu zahraje uskupení Delicia
a nedělní odpoledne a večer zpestří místní
rudíkovské kapely Defektory a Zoo.

Na závěr bychom chtěli popřát všem
příjemné léto plné odpočinku a budeme se těšit,
že opět na podzim přijdete podpořit naše sportovce
nejen při zápasech na domácím hřišti.

za FK Rudíkov
Josef Pažourek, Marcela Trnková,

Jaromír Trnka a Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Těm lidem, kteří chtějí žít poctivě svou víru, se doporučuje, aby přicházeli jednou za měsíc či za dva ke
svátosti smíření (ke zpovědi). Někdy slýchávám, jak se mladí ptají své babičky nebo dědečka: „Z čeho se zpovídáš,
jaké ty můžeš mít hříchy? Nikoho jsi nezabila ani neokradla…‟ Hřešit však můžeme nejen skutky, ale také
myšlenkami nebo slovy.

Zajímavé je vyprávění jednoho školáka - ministranta.
9:05 – Přicházím na nedělní mši se zpožděním pěti minut. Pohádali jsme se s bráchou a následná drsná

bitva zdržela náš odchod na mši. On sedl na kolo a stihl ještě ministrovat. Já se nechtěl honit, tak si hezky v klídku
odpočinu v lavici a budu sledovat, jak to chlapci u oltáře budou beze mě vorat.

9:07 – Koukám, že pan kaplan zpovídá. Je tam sice fronta, protože budou Velikonoce. Taky bych měl zajít
ke zpovědi, tak asi bude dobře si j i vystát už teď.

9:11 – Co budu vyprávět ve zpovědnici? Nejlepší by bylo říct: „Tak jako vždycky, otče! ‟ Aspoň bych
nezdržoval ostatní jako ty brzdy přede mnou.

9:13 – „Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem,‟ zaslechnu od ambonu. Skoro si připadám, že bych
mohl i hodit, vždyť nic strašného nedělám. Občas se porvu s bráchou, ale za to nemůžu, ta jeho drzost překračuje
všechny meze.

9:15 – V kázání pan farář řeší zase válku, ale tak nějak jinak: „To, co Rusko rozpoutalo, je nepochybně zlo,
ale pokud se cítím lepší než ten, kdo rozpoutal tohle peklo, možná bych se měl pečlivěji podívat do svého svědomí.‟
To jako já mám být stejně špatný jako válečný agresor? Přemýšlím o slovech, která ke mně doléhají.

9:20 – Pan farář to nevzdává a říká: „Už od prvních stránek Bible jsme se naučil i používat k označení
hříšníka druhou a třetí osobu. Už Adam říká – Bože to ONA, žena, kterou jsi mi TY dal. Dokud se k označení hříšníka
nenaučíme používat osobu první – JÁ, nenajdeme pokoj, který může uhasit všechny války.‟

9:30 – Musím přiznat, připadám si lepší než ostatní a rád druhé kamenuju. Jsem mistrem světa v omlouvání
sebe a pomlouvání druhých.

9:40 – Jsem ve zpovědnici. Nebude to jako vždycky, otče. Před očima mám všechny ty své nespravedlnosti,
lživé kecy, které šířím o druhých, kruté bitvy s bráchou, vyprovokované války s rodiči – všechno to zlo, které
už nechci svádět na ostatní, protože to všechno jsem, můj Bože, spáchal JÁ.

P. Milan Těžký - farář

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
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22. května 2022 – 1. svaté přijímání

10. června 2022 – Noc kostelů
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Ohlédnutí za akcemi

10. dubna 2022 – Velikonoční výstava

9. dubna 2022 – Den proti úložišti

30. dubna 2022 – Dětský čarodějnický podvečer
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8. května 2022 – Vzpomínková akce k uctění obětí 2. světové války a odhalení kamenů zmizelých
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18. června 2022 – Barvářské zkoušky

Členové Mysliveckého spolku zorganizovali barvářské zkoušky na stopách u Červené boudy. Rozhodčí i vůdci
psů pozitivně hodnotil i organizaci i kvalitně připravné zázemí. Poděkování patří i členům z Hroznatína za pomoc
a zapůjčení vybavení.

14. května 2022 – Setkání rudíkovských seniorů
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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

duben
60 let – paní Blanka Voborná

90 let – pan Josef Robotka

květen
90 let – paní Božena Voborná

90 let – pan František Toufar

březen
Melichar Zejda

červen
Rozálie Součková
Rozárie Kratochvílová

Významné jubileum oslavili Narození občánci

Všem srdečně blahopřejeme.

19. června 2022 – Letní kino na multifunkčním hřišti „Kdyby radší hořelo‟




