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Vážení spoluobčané,

právě končí čtyřletý mandát zastupitelů obce, který si dovolím prohlásit za velmi úspěšný! Podařilo se
zrealizovat řadu opravdu zajímavých projektů, obec se zase posunula o kus „výše‟ nad běžný standard. Nic by ale
nebylo možné bez spolupráce a pochopení všech, nebo převážné většiny, zastupitelů. Troufnu si tvrdit,
že u klíčových projektů jsme byli zajedno, a to se potom starostovi pracuje jedna radost. Opravdu mi dovolte ještě
jednou poděkovat současnému složení zastupitelstva za to, jakou atmosférou jsme v minulých čtyřech letech
procházeli. Jsem za to všem vděčný, což se pak přenese i do fungování obce jako celku. Když jsem měl možnost
v poslední době mluvit s l idmi z jiných obcí, či s hosty ubytovanými v apartmánech u hřiště, vždy vyjadřovali obdiv
nad tím, co zde máme. Je to zásluha samozřejmě i zastupitelstev předešlých. Několik zastupitelů již v letošních
volbách nekandiduje. Rozhodnutí je právem každého z nich a chápu, že ne vždy jde sloučit časové možnosti, rodinu
a pracovní vytížení v zaměstnání ještě s prací pro obec. Účasti na výborech sice nejsou fyzicky vidět, ale
i to vyžaduje čas a zodpovědnost za chod a kontrolu obce.

Děkuji tedy za uplynulé čtyři roky. Bylo mi ctí se všemi členy zastupitelstva spolupracovat a všem přeji jen
vše dobré. Vám všem, občanům Rudíkova, děkuji za to, že při řešení požadavků byly diskuze konstruktivní, věcné
a oproštěné od emocí. Ne vždy se dá každému vyhovět a splnit přání na 100 %, ale to je realita. Před námi jsou
v těchto dnech volby do nového zastupitelstva obce. Z předložených kandidátek zde nikoho nechci preferovat ani
propagovat, každý máme právo na svůj úsudek a volbu, jen vás všechny vyzývám k aktivní účasti. V těchto dnech
rozhodujeme o své obci, jsou to důležité lokální volby, a tak bych byl velmi rád, kdybychom měli vysokou volební
účast a přiblížil i se například sousední obci Přeckov, který má pravidelně téměř 100% účast. Přeji nám všem
do budoucna jen to dobré.

Váš starosta Zdeněk Souček
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Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konají volby do zastupitelstev obcí ČR.
Dne 25. září 2022 od 15 hodin zveme všechny děti i rodiče na drakiádu na hřiště pod Pokloňkem.
Dne 2. října 2022 se uskuteční zájezd do Městského divadla v Brně na muzikál Devět křížů . Všem
přihlášeným budou rozeslány SMS s informacemi.

PLÁNOVANÉ AKCE:

•
•
•

PROJEKTY

Od roku 2015 provádíme údržbu chodníků pomocí sekačky na trávu. Tento způsob nám však sekačku
značným způsobem zatěžuje a konstrukčně již má „své za sebou‟. O komfortu práce ani nemluvě. Proto
zastupitelstvo na 23. zasedání dne 2. září 2022 vybralo nabídku na malý traktor KIOTI CS2520H o výkonu
25 koní s hydrostatickou převodovkou, s pohonem všech kol, hydraulicky natáčenou radlicí a sypačem za traktor.
Má i další možnosti rozšíření a nesení pracovních nástrojů, jako například mezinápravovou žací sekačku. Traktor
pomůže v letní sezóně i na travnatém hřišti při tažení těžších údržbových nástrojů, jako je propichovací válec
či válec na udusání povrchu. Firma P&L s.r.o. nám vyšla velmi vstříc i v tom, že nám stroj nejprve zapůjčila
k odzkoušení. Mohli jsme si tak projet traktor s nářadím přímo po obci, chodnících i po hřišti. Cena stroje
a příslušenství pro zimní údržbu představuje celkem 625.000,- Kč s DPH .

NOVÝ POMOCNÍK PRO ZIMNÍ A DALŠÍ ÚDRŽBU
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Koncem měsíce června jsme společně s geodety z firmy HORAGEO s.r.o. , kterou vybral Státní pozemkový
úřad k realizaci našich komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), došetřovali skutečný průběh hranic na lesních
pozemcích, které nebudou zahrnuty do komplexních pozemkových úprav. Vlastníci měli možnost odsouhlasit hranici
a natrvalo ji zastabil izovat hraničními kameny. Vše je při tomto řízení pro majitele bez jakýchkoli poplatků, což je
jednou z výhod KoPÚ.

V týdnu od 5. do 9. září 2022 se k nám geodeti vrátil i a společně s vlastníky pozemků jsme vyšetřil i,
potvrdil i a zastabil izovali hranice mezi katastry sousedních obcí, které procházejí skrze pozemky vlastníků. Tím se
stanovila oblast, která do úprav vstoupí – jedná se o pozemky směrem do katastrálního území Rudíkov. Zároveň se
došetřovaly hranice mezi intravilánem a extravilánem obce Rudíkov. Pozemky v extravilánu obce vstoupí
do pozemkových úprav.

Nyní tato data, resp. odsouhlasený rozsah území, obdrží projektant a začne pracovat na návrhu
pozemkových úprav tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku, což je sloučení malých celků do větších, které
budou dosažitelné ze společných cest. Dále je možno v území navrhnout různé poldry, rybníky a podobně. Tato
příprava k prvnímu projednání s vlastníky bude trvat cca šest měsíců. Poté bude třeba se s vlastníky, ve spolupráci
se zvolenou komisí zástupců, shodnout na nejlepším řešení. Po vzájemné shodě budou pak vytyčeny nové hranice
nově vzniklých pozemků, a to za účasti vlastníků, kteří pak získají další benefit v podobě přesného zaměření
a zastabil izování hraničních bodů jak v terénu, tak samozřejmě v katastru nemovitostí.

Jedná se o časově náročnou záležitost. S vlastníky je doposud velmi dobrá spolupráce a žádné spory zatím
nevznikají. Všem účastníkům tímto děkujeme za jejich čas a aktivní účast.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Obyvatelé v lokalitě Hájenka mají nově zbudované veřejné osvětlení v počtu tří kusů veřejných svítidel.
V této části obce roky osvětlení chybělo a nově instalovaná část je připravena na budoucí rozšíření do celé lokality
dle platné zástavbové studie. I zde byla nasazena moderní úsporná LED svítidla. Se zapojením nám tradičně pomohl
pan Karel Smetana, který vše osadil a uvedl do chodu. Tímto děkujeme za velmi rychlou realizaci. Náklady
při dnešních vzrůstajících cenách představovaly cca 60.000,- Kč.

NOVÉ OSVĚTLENÍ V ČÁSTI LOKALITY HÁJENKA
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V těchto dnech probíhají rekonstrukční práce na střeše budovy za školou, která dříve sloužila jako kabiny
pro fotbalová utkání. Budova je využívána školou a školkou a také jako cvičebna místní kapely. Stará eternitová
krytina byla odstraněna a bude nahrazena plechovou střechou (trapézem). Dále byly provedeny tesařské práce
související s přípravou pro položení trapézu. Na opravu čerpáme dotaci z Programu obnovy venkova
Vysočiny ve výši 127.000,- Kč.

OPRAVA STŘECHY STARÝCH KABIN JE VE FÁZI REALIZACE

V uplynulém období jsme společně s majitel i pozemků před řadovkami projednali projekční a dispoziční
možnosti, které by zároveň vyhovovaly podmínkám dotačního titulu ze SFDI, zejména týkajících se řešení šířek
vjezdů. V další fázi proběhlo poměrně zdlouhavé projednání s dopravním inspektorem PČR, které je již v této chvíl i
úspěšně završeno. Z toho vyplyne finální zadání pro geodety, kteří připraví geometrické plány pro výkup částí
pozemků, neboť ty musejí být pro stavbu chodníku v majetku obce. Výzva pro podání žádostí o dotaci na stavbu
chodníků je předběžně vyhlášena na měsíc leden. Do té doby bude projektová dokumentace připravena a začneme
se již posouvat směrem k realizaci tohoto úseku.

VÝSTAVBA CHODNÍKU OD ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA PO PRODEJNU

Na 23. zasedání zastupitelstva obce byl schválen pronájem
části pozemku pro umístění výdejního Z-BOXu v lokalitě Nade Vsí.
V průběhu podzimu přijede technik z firmy Zásilkovna s.r.o. a bude
tento výdejní Z-BOX instalovat.

VÝDEJNÍ Z-BOX OD ZÁSILKOVNY
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První zářijové dny přinesly problémy v autobusové dopravě, kdy se ranní dojíždění do třebíčských škol stalo
pro cestující dobrodružstvím, zda se vůbec do přeplněného autobusu dostanou. První den se do tohoto spoje vůbec
nedostalo pět cestujících, druhý den ještě o tři více. Stížnosti na tento neutěšený stav přišly obratem. Situaci jsme
začali řešit s Krajem Vysočina, který má dopravní obslužnost obcí ve své gesci. Než se našlo řešení, které od 13. září
funguje, snažil i jsme se pomoci nouzovým řešením, kdy byli zbývající cestující dopravováni hasičským tranzitem.
Rekordní počet dvanácti cestujících, které autobus nemohl obsloužit, připadl na 12. září. Řešení se našlo poměrně
rychle patrně i z důvodu mediálního zájmu o tento problém.

Nová linka přijíždí do Rudíkova prázdná v 07:01 hodin k hostinci U Kostela, dále ke škole
a poté odjíždí přes Trnavu do Třebíče. Tento spoj bude takto po jistý čas provozován, přičemž Kraj Vysočina
hledá řešení, které by odlehčilo původnímu přetíženému spoji. To by mělo představovat zavedení nového spoje
Velké Meziříčí - Třebíč bez jakýchkoliv zastávek. Tím by mělo cca 70 cestujících z Velkého Meziříčí odlehčit
přetíženému spoji, další pak již budou moci využít standardní l inku bez potíží. O tomto vývoji budeme informovat
obvyklými informačními kanály obce. Prozatím však nemá dopravce ani volný autobus, ani řidiče, takže přechodné
řešení výše uvedeným spojem předpokládáme minimálně do konce roku.

PŘEPLNĚNÝ RANNÍ AUTOBUSOVÝ SPOJ
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DĚNÍ V OBCI - Základní a mateřská škola

Děti, žáci a zaměstnanci Základní školy Ludvíka Svobody a Mateřské školy Rudíkov zahájil i společně 1. září
2022 nový školní rok. MŠ navštěvuje 67 dětí ve třech třídách, ZŠ 180 žáků v devíti ročnících.

Slavnostní den to byl hlavně pro naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Ve tvářích dětí bylo znát, že se
do školy opravdu těšily, nejen proto, že se ocitly v dobře známém prostředí, jel ikož ve stejné budově navštěvovaly
již mateřskou školu.

Ředitel školy společně s panem starostou Rudíkova prvňáčky slavnostně ošerpoval na památku oranžovou
stuhou s nápisem Prvňáček 2022/2023 a logem naší školy. Na lavicích měli naši noví žáci připravené dárky od Kraje
Vysočina (batůžek s tematikou bezpečného a zdravého vstupu do školy), od naší školy balíček školních pomůcek
a desky na sešity od společnosti Bovys, dodavatele mléčných výrobků a ovoce a zeleniny do škol. S dárkem se
přidal i pan starosta, který děti obdaroval kytičkou a vitaminy.

Přivítal i jsme mezi námi i šest nových dětí, které k nám přijely z Ukrajiny a Maďarska a budou se společně
s námi vzdělávat ve školce i škole. Pevně věříme, že se do všech tříd co nejrychleji začlení a stanou se dobrými
spolužáky a kamarády.

Změnami od nového školního roku prošel i kolektiv zaměstnanců, který se o děti a žáky bude celý rok
starat. Jedná se o novou paní učitelku v mateřské škole Kateřinu Štolpovou, dále novou chůvu ve třídě Včeliček
Marii Sedláčkovou a v neposlední řadě i nového pana školníka Josefa Štěpánka a novou školnici na odpoledne
ve školce Miluši Pavelcovou.

Stejně jako každý rok, tak i o letošních hlavních prázdninách jsme se snažil i o to, abychom na další školní
rok přichystali naši školu krásnější a vybavenější. Kromě sedmi turnusů příměstských táborů, které u nás přes
prázdniny proběhly, a navštívilo je téměř 110 dětí, stojí za zmínku rekonstrukce odpadů v krajových třídách
na všech patrech, nová výmalba před výtvarnou učebnou, v obou vchodech a ve vrátnici anebo nové relaxační
posezení na prostředním patře pořízené ze sponzorských darů od spádových obcí.
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Od října nabízíme žákům školy celkem 18 zájmových kroužků – dva kroužky florbalu, ruský jazyk,
přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, aerobik, dva čtenářské kluby, turistický kroužek, hru
na kytaru pro začátečníky i pokročilé, pět kroužků doučování, keramiku a zajímavou matematiku.

K naší škole již neodmyslitelně patří příměstské tábory, které realizujeme díky dotaci z Operačního
programu Zaměstnanost. Jinak tomu nebylo ani během letošních letních prázdnin. Sedm tematicky zaměřených
turnusů s názvy Na divokém západě, Pohádkové dobrodružství, Ztracená Atlantida, Pevnost Boyard, Disneyho svět,
Život u rybníka a Taneční tábor, skoro 110 spokojených dětí, 7 šikovných vedoucích – vše se povedlo na jedničku
s hvězdičkou. Poslední tábor proběhne o podzimních prázdninách. Jelikož již nejsou vyhlášené další dotace
na pokračování příměstských táborů a dětského klubu, jsme nuceni jejich činnost ke konci roku 2022 plně ukončit.
Podařilo se navýšit kapacitu školní družiny a od 1. ledna 2023 tak může vzniknout její třetí oddělení, kam děti
z klubu volně přejdou.
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Během zářijových dní dokončujeme ve škole realizaci
projektu Zdravá škola 2022. Žáci v jeho rámci kromě již
realizovaných akcí navštívil i dvakrát kozí biofarmu v Ratibořicích,
společně s rodiči se zúčastnil i turistického výletu na Toulovcovy
Maštale a Nové Hrady, přímo ve škole si zasoutěžil i v turnajích
Florbal Cup a Streetball . Celý projekt slavnostně ukončíme na konci září projektovým dnem „Vaříme a jíme zdravě‟,
při němž se do přípravy pokrmů a následné konzumaci zapojí celá škola.

Během tohoto školního roku budeme finišovat i s projektem Učíme se nově a moderně III. (šablony 3).
Zrealizujeme v něm ještě dva čtenářské kluby, několik kroužků doučování, projektových dnů ve výuce i mimo školu
a jeden vyučující se zúčastní zahraniční stáže. Po skončení zažádáme o pokračování v novém Operačním programu
Jan Amos Komenský.
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Stejně tak do konce roku musíme dokončit všechny tři naplánované programy z Národního plánu obnovy
na podporu digital izace MŠ, ZŠ a prevenci digitální propasti, kterými se dále posunujeme v naplňování digitálních
kompetencí našich dětí a žáků. Z finančních prostředků MŠMT jsme do školky zakoupil i spoustu digitálních učebních
pomůcek, do školy pak několik sad robotů, se kterými budou žáci rozvíjet informatické myšlení.

Neusnuli jsme na vavřínech a po neúspěšném podání grantu na přírodní zahradu u školy od Zelených oáz
to zkusíme letos na podzim znovu. Rozšířenou projektovou dokumentaci dáváme v současné době dohromady
a 3. října se pokusíme žádost podat na SFŽP znovu. Držte nám palce, ať to dobře dopadne.
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Konec loňského školního roku byl jako pokaždé hektický. A to nejen pro paní učitelky, ale hlavně pro
předškoláčky, kteří se loučil i se školkou. Užil i si mnoho aktivit, malou školkovou maturitu, pasování na školáky.
Společně jsme zašli na zmrzlinu. Děti ze Včeliček a Berušek vyrobily a předaly budoucím školákům dárečky, které
ve třídách vyrobily.

Léto bylo krásné a slunečné, v červenci jsme se s přihlášenými dětmi potkávali ve třídě Včeliček. Září se
přiblížilo rychle a vše se posunulo v čase. Do Včeliček přišl i noví kamarádi… A tak jsme zase na začátku. Děti si musí
zvykat na nové prostředí, na paní učitelky i některé kamarády. A tak doufejme, že si zvyknou rychle a budou chodit
do naší školičky rádi.

Z mateřské školy ...
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Všem dětem, žákům, učitelům, provozním pracovníkům naší školy a v neposlední řadě i rodičům přeji školní
rok plný úspěchů, spokojenosti, pohody a hlavně pevného zdraví.

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

3. 10. Začátek výuky v zájmových kroužcích
6. 10. Divadlo Polárka a planetárium Brno (5. a 6. ročník)

10. 10. MŠ – ukázka policejního vozidla
11. 10. Exkurze Praha (9. ročník)
12. 10. POKOS (4. a 5. ročník)
12. 10. Úřad práce (9. ročník)
13. 10. Suit-up den (projekt Hrdá škola)
13. 10. Kynologická ukázka (1.–9. ročník)
21. 10. Naši piloti v Anglii – přednáška pro 2. stupeň
24. 10. MŠ – divadlo O veliké řepě
24. 10. Valná hromada spolku Pomoc škole
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny / Podzimní příměstský tábor
1. 11. Policie ČR (1. a 2. ročník)
2. – 4. 11. Projektové dny Badatelství (3. , 6. a 7. ročník)
9. 11. Policie ČR (6. a 7. ročník)
9. 11. MŠ + 1. stupeň ZŠ – divadlo Černoušek v Asii

14. 11. MŠ – divadlo Míček Flíček
14. 11. Rodičovské schůzky (15.30–17.30 hod.)
21. 11. Ostrůvek Velké Meziříčí (3. ročník)
27. 11. Adventní tvoření

Naplánované školní akce v říjnu a listopadu:

DĚNÍ V OBCI - OST Rudíkov

Oddíl stolního tenisu v Rudíkově letos začne na podzim svojí druhou sezónu. Do soutěže RSST Třebíč byly
přihlášeny tři týmy. A to hlavně díky výborné práci trenérů Ludvíka Holuba a Vojtěcha Krejsky, díky kterým
do soutěže nastoupí i naše mládež.

Rudíkov A by měl hrát II. třídu, kterou odkoupil od končícího týmu. Do A týmu by měly nastoupit dvě velké
posily − Milan Těžký a Petr Jašek z Trnavy, kteří doposud hráli za tým v Oslavici. Rudíkov B a C pravděpodobně
nastoupí do stejné úrovně, a to do IV. třídy. Muži týmu B budou doplněni Ondřejem Špačkem (12 let) a Štěpánem
Pažourkem (14 let). Za C tým bude nastupovat převážně mládež. Doufáme, že nám Okresní svaz stolního tenisu
schválí všechny požadavky a přestupy a na podzim začneme soutěž se třemi týmy.

Děkujeme obci a základní škole za podporu naší činnosti.
Za OST Rudíkov Libor Chalupa

neúplné sestavy rudíkovských hráčů stolního tenisu
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DĚNÍ V OBCI - Fotbal

Podzimní část sezóny 2022/2023 jsme odstartovali jak se změnami v přihlášených soutěžních kategoriích,
tak hlavně s velkými změnami v kádru jednotl ivých kategorií.

U mužů doznala sestava zásadní změnu hlavně v útoku. Po roce tým opustil Martin Outulný, který
přestoupil do Náměště, a poslední čtyři zápasy si na nějakou dobu za svůj domovský tým zahrál i Martin Skryja,
který zamířil do Velkého Meziříčí. Naopak tým posíl i l i Martin Havlín a Matěj Slaný. I přes všechny změny muži
do nové sezóny doslova vlétl i, z prvních šesti zápasů vydolovali senzačních pět výher a před soupeřem se museli
sklonit pouze v zápase v Křižanově. V průběžné tabulce se jim prozatím všichni soupeři dívají na záda. O to těžší
budou následující zápasy, protože soupeři se proti lídrovi budou chtít vytáhnout.

Dorost po loňském modelu, kdy hrál od vápna k vápnu v počtu 7+1, letos spojil síly s týmem Koutů
a společné družstvo hraje již v klasickém počtu hráčů na celou plochu hřiště. Fotbal na velkém hřišti poskytne
klukům mnohem lepší průpravu na přechod do dospělého fotbalu, protože budou mít zažitou orientaci na větším
prostoru. Kluci mají po třech zápasech vyrovnanou bilanci jedné výhry, remízy a prohry.

Mladší žáci mají taktéž odehrané pouze tři zápasy s bilancí jednoho vítězství a dvou proher. Škoda jen
prohry v Koněšíně, kde spousta starších kluků chyběla a většinu kádru tvořil i kluci ze starší přípravky. I přes tento
„hendikep“ se kluci rvali statečně a nakonec odjeli s důstojnou prohrou 3:5.

Starší přípravka stihla odehrát pouze čtyři utkání, v nichž zvítězila. Na klucích je vidět, že spolu už hrají
dlouho a ví, co mohou jeden od druhého čekat. Zároveň starší kluci pomáhají mladším, kteří do týmu naskočil i
z mladší přípravky, a tak výsledky i hra jsou oku lahodící. V této kategorii je už vidět, že děti u fotbalu začínají
přemýšlet a umí soupeře přehrávat kombinační hrou, nikoli pouze individuálními dovednostmi. Velkou průpravou pro
kluky ze starší přípravky je možnost trénovat s mladšími žáky, což je fotbalově velmi posunuje kupředu, protože
musí situace řešit ve větší rychlosti.

Mladší přípravka prošla největší obměnou, kdy kostra týmu přešla do starší přípravky. Děti z mladší
přípravky tak startují tzv. od nuly a musí si projít těžším obdobím, kdy budou hledat svoji cestu, jak se zlepšovat.
Zatím tedy svoje první zápasy prohrály, ale je jen otázka času, kdy se vše překlopí a děti, trenéři i rodiče zažijí
nefalšovanou radost z první výhry.

Fotbalová školička stále trénuje jedenkrát týdně (v pátek) a samozřejmě stále platí, že rádi uvítáme
všechny děti ročníku 2016 a mladší, které by se rády naučily něco nového a začlenily se do party kluků a holek,
pro které je pohyb jednou z největších zábav.

Děkujeme všem příznivcům, kteří naše týmy v hojném počtu podporují, a věříme, že vám zápasy budou
nadále dělat radost a budete se těšit na každý další.

S přáním příjemného podzimu za FK Rudíkov
Zbyněk Trnka
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

Baskytarista americké skupiny KISS Gene Simmons dal kdysi radu těm, kteří chtějí zbohatnout: „Pracuj
sedm dní v týdnu a ne jen pět. S příplatky je to výdělek za osm a půl dne.‟

Boží moudrost nás však nabádá, abychom světil i sváteční den – neděli. (Pozn. : Křesťané slaví neděli jako
oslavu Kristova vzkříšení. ) Jak velice se mýlí ve svých výpočtech ten, kdo pracuje v neděli. Myslí si, že vydělá více
než jiní. Neděle je však pro Boha a pro bližní. Proto také mohou pracovat v neděli ti, kteří tím slouží druhým. To, že
je rodina v neděli spolu, podporuje její soudržnost. Nic nemůže vynahradit čas, který rodiče věnují svým dětem.

Mohou však peníze vynahradit škodu, kterou si člověk může nedělní prací způsobit? Jeden bývalý farník si
mi posteskl: „Kdybych kdysi nepracoval v neděli, nepřišel bych při pracovním úrazu o dva prsty. Práce v neděli není
požehnaná.‟

Důležité je také Boží požehnání, které si při nedělní bohoslužbě vyprošujeme. Zkušenost učí, že vzdalování
se od křesťanského života začíná zdánlivě nenápadně. Člověku to už „tak nějak nevyjde‟, aby byl v neděli na mši
svaté.

Před pár lety jsem byl v jedné rodině na nedělním obědě. Paní domácí mě překvapila tím, že brzy po obědě
spěchala do práce do jednoho supermarketu. Sděli la mi, že má měsíčně volné dva víkendy, kdy může být s rodinou,
jinak musí být v práci. Mnozí l idé místo nedělní bohoslužby chodí společně na nákupy. Není to sice ideální, ale
alespoň jsou spolu. Mohou si však v obchodě sdělit své radosti a starosti, popovídají si se svými dětmi? Pokud
bychom v neděli nenakupovali, tak věřím, že by byl nedělní prodej omezen.

Znám dva velmi jisté prostředky, jak zchudnout – pracovat v neděli a krást.
P. Milan Těžký - farář

Podzimní zamyšlení 2022

Dne 13. srpna 2022 se na dvoře farské zahrady uskutečnil koncert boskovické skupiny TRNÍ. Výtěžek z akce
byl věnován na opravu kostela. Děkujeme všem, kteří přišly za kulturním zážitkem a zároveň finančně přispěli.

Koncert skupiny TRNÍ

Největší investiční akce posledních let, kterou byla oprava střechy, stropu a věže kostela, je úspěšně
za námi. Od realizační firmy tesařství Břetislav Kocián jsme dílo převzali bez vad a nedodělků. Cenově jsme
nepřekročil i rozpočet akce, který byl vysoutěžen již na jaře 2021, a nedotklo se nás zdražování materiálu, které
v poslední době zvedá všechny investiční akce cenově nahoru. Bonusem pro nás bylo, že jsme se do cenového
rozpočtu vešli včetně dodání a instalace sněhových zábran, se kterými původně nebylo počítáno. Poděkování patří
starostovi a obci Rudíkov za pomoc a zapůjčení techniky na odvoz materiálu.

V letních měsících obecní brigádníci Štěpán Pažourek a Petr Smieško vykopali základ na chodník od schodů
k zákristii kostela. Obecní pracovníci poté položil i obrubníky a zámkovou dlažbu. Dále nás ještě čeká dokončení
terénních úprav a osetí trávou, což provedou farníci brigádně.

V srpnu jsme se pustil i do opravy a nátěru okenních žaluzií na věži kostela. Některé latičky již nedržely,
z oken vypadávaly a celkově kazily vzhled opravené věže. Za provedení opravy a nátěru velmi děkujeme panu
Ludvíku Necidovi staršímu.

Práce okolo kostela
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Z historie obce

Čarodějnictví v našem okolí

Znáte Pohádky, pověsti a vyprávění rodného kraje od Aloise
Mikysky? V této sbírce se mimo jiné nachází pověst o hastrmanovi
u Přeckova, čarodějnicích v Rudíkově, vodních vílách z Náramče nebo
hejkalovi u Nového Telečkova. Říká se, že v každé pověsti je kousek
reálného základu, nicméně pověsti o strašidlech sloužily často k morálnímu
ponaučení a k „účinnější výchově‟ dětí. Z dnešního pohledu je úsměvné,
že pokud děti nechtěly poslouchat rodiče, jít do školy, jít spát a podobně
nebylo nic efektivnějšího než pohrůžky o přivolání klekánic, hastrmana nebo
čarodějnic. Tento „výchovný‟ prostředek měli v dávných časech používat
i učitelé v místní škole. Zajímavé však je, že i v Rudíkově se měly „skutečné
čarodějnice‟ nacházet.

Právě začalo 17. století a hon na čarodějnice je v plném proudu. Církev se je snaží odhalit a tvrdě trestá
každého, kdo je do podobných praktik zapojen, soused podezírá souseda a každý si všímá jakýchkoliv maličkostí,
které by čarodějnictví mohly připomínat.

Tak se uvádí, že roku 1613 byl za své skutky upálen rudíkovský pastýř Martin Kavin. Ještě před upálením
však vypovídá, že pastýř Vávra z Hodova ostatním pastýřům vyhrožoval tím, že dokáže ze džbánku vzkřísit vlka.
Tímto chtěl Vávra patrně kvůli zisku zastrašit všechny ostatní pastýře, kteří by chtěli v jeho okolí pást dobytek
místních sedláků. O Vávrově ženě Martin vypovídá, že zavazuje dobytku do ocasů chléb, různé byliny a semena.
Celkově měl žít Vávra se svojí manželkou velmi nestydatě, měli být sprostí a různě vyhrožovat ostatním lidem. Roku
1613 jsou tak Vávra se svojí ženou, která je uváděna jako Šťastná, za čarodějnictví a kouzelnictví uvězněni.
Následně je nad nimi vynesen trest smrti stětím, avšak na přímluvu slušných lidí došlo k prominutí trestu.

Další případ čarodějnictví je zaznamenán přímo v Rudíkově. Píše se rok 1629 a v Rudíkově bydlí j istá Káča
(Kateřina) Roubková, která byla obviněna z čarodějnictví praktikovaného před fil ipojakubskou nocí. Před soudem
ve Velkém Meziříčí Káča a ostatní svědci (otčím pan Brož a její macecha) tvrdil i, že všechno začalo, když šel Káčin
muž do roboty. Jisté ženy z Měřína Kateřině poradily, aby den před fil ipojakubskou nocí uvařila koření, vykouřila
s ním celé stavení a chlévy s dobytkem, aby vše bylo chráněno před mocí čarodějnic a dobytku se po zbytek roku
dařilo. Když Káča vymývala máselnici, použitou vodou si omyla nohy a nali la ho dobytku do koryta. A právě tato
událost se jí měla stát osudnou. Mytí nohou patří v křesťanství k velmi silné symbolice a podávání vody z omytých
nohou dobytku, zvláště před fil ipojakubskou nocí, bylo bráno jako čarodějnictví. Dne 26. srpna 1692 se koná
ve Velkém Meziříčí soud, před kterým se Kateřina obhajuje slovy, že když sloužila dříve na dvoře, často viděla
šafářku, jak toto dělá, a nikdy se nic zlého nestalo a žádný zlý úmysl za tím nebyl. Purkmistra Matěje Kohouta však
neobměkčí a je nad ní vynesen trest smrti stětím. Naštěstí se za Kateřinu přimluvilo mnoho poctivých lidí nejen
z Rudíkova, ale i z okolí. Jmenovitě například Šimon Hušťa, Petr Hruška či Jan Nožička z Rudíkova.

Pověst o čarodějnicích v Rudíkově není pravděpodobně inspirován příběhem Kateřiny, nicméně i tyto
příběhy dokládají až fanatické hledání jakéhokoliv projevu čarodějnictví. Ve starší době můžeme dohledat další
čarodějnické procesy například v Tasově, Křižanově, Jihlavě a především ve Velké Bíteši, kde bylo upáleno více jak
dvacet žen a mnoho dalších bylo mučeno. Je samozřejmě mnoho případů, o kterých se nám do dnešních dob
nedochovaly žádné zmínky.

Závěrem bych vám chtěl poradit, jak takovou čarodějnici poznat. Prameny uvádějí, že pokud z jara
vykopnete první drn, musíte ho uschovat. O fil ipojakubské noci ho zabalíte do bílého šátku, který si dáte na hlavu,
a stoupnete si před křižovatku. V případě, že se objeví nějaká osoba, ihned se pozná, jestl i se jedná o čarodějnici,
či nikoliv. Způsob rozpoznání v pramenech není uveden, nicméně pro ty, kteří by toto chtěli zkusit, doporučuji raději
poklidné rozcestí v polích než frekventované křižovatky.

Příště se trochu posuneme v čase a můžete se těšit na „revoluční‟ císařské manévry z r. 1909.
Jan Kratochvíl
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Ohlédnutí za akcemi

26. srpna 2022 – Dětské odpoledne s letním kinem pro děti

11. září 2022 – Setkání občanů a potomků obětí při příležitosti 50. výročí letecké havárie u Rudíkova

Dne 11. září 2022 jsme společně s některými pozůstalými a hosty uctil i památku obětí a padesáté výročí
letecké havárie, která se stala dne 12. září 1972. Tehdy okolo naší obce, v rámci cvičení Štít 72 Varšavské smlouvy,
prolétávaly tři vrtulníky. Vedoucímu vrtulníku č. 7116 se utrhl l ist hlavního rotoru a neovladatelný stroj spadl z výšky
cca 100 m, po dopadu stroj vybuchl a trosky zachvátil prudký požár. Zahynulo všech 10 osob, z toho tři členové
osádky a sedm cestujících.

Akci jsme zahájil i v centru obce, odkud jsme společně došli na místo události. Po přeletu vrtulníku
a proslovech byla odhalena pamětní deska, která celou tragickou událost připomíná. K důstojné pietě přispěly
i místní děti, které zahrály a zazpívaly dvě písně. Poté jsme se přesunuli do hostince U Kostela ke společné diskusi.
Vzpomínkovou akci zakončila v 18 hodin mše svatá v místním kostele.

Děkujeme všem organizátorům a těm, kteří se o pietní místo jakkoli zasloužil i – ať jeho dosavadní
připomínkou v podobě obnovování dřevěného kříže, tak i vyčištěním, úpravou a ozdobením tohoto místa.
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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

srpen
80 let – paní Marie Švihálková
60 let – paní Irena Nožičková
80 let – paní Libuše Klímová

září
60 let – pan Josef Pěnča

červen
Valentina Papoušková

srpen
Tea Hájková
Vojtěch Robotka

Významné jubileum oslavili Narození občánci

Všem srdečně blahopřejeme.

Zemřelí občané

Dne 31. 8. 2022 zemřela paní Ludmila Večeřová ve věku 83 let.

příbuzní obětí kpt. Jaroslava Kouta a kpt. Jana Krause




