
Vážení spoluobčané,
 tradiční zahájení adventu před základní školou i mikulášská tradice v naší obci zaznamenaly po dvou 
letech opět standardní podmínky konání. Pevně doufám, že to tak již zůstane. V krátkém úvodním slově jsem 
o první adventní neděli zmínil, že když jsem nedávno vítal sedmnáct nových občánků, přál jsem jim, aby svět, 
do kterého je rodiče přivádějí, byl rozumný a klidný. Klid je asi to, co potřebujeme nejvíce. Doba je hektická, 
přes všechny starosti a shon si už ani nepřipouštíme, že hodně blízko nás je svět nerozumný a velmi neklidný...    
 Zkusme se v nadcházející době adventu zklidnit a pozastavit o něco více. Ne pouze přibrzdit na rychlost 
umožňující vnímat maximálně to, že středobodem světa je pozemek, na němž stojí náš vlastní dům. V době 
adventu k sobě máme mít všichni mnohem blíže. A moc nám všem přeji, aby to tak bylo. Abychom se chápali 
a pomáhali si. Radujme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu, a to nejen během vánočních svátků, 
ale po celý rok. 
 Chtěl bych v závěru roku velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pro naši obec obětují nemalou 
část svého času a energie. 
 Dovolte mi, abych Vám všem za sebe i ostatní zastupitele obce upřímně popřál hodně zdraví, štěstí, 
lásky, porozumění a hlavně klidný a rozumný svět kolem nás. Ať se nám všem co nejvíce věcí a předsevzetí 
v  nadcházejícím roce společně podaří. 

Váš starosta Zdeněk Souček

Rudíkovský
zpravodaj
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Z-BOX

 Dne 10. listopadu byl u vjezdu do lokality Nade Vsí nainstalován Z-BOX pro výdej/odesílání zásilek 
přes společnost Zásilkovna a tato drobná služba rozšířila možnost doručování balíčků z e-shopů. Box byl 
zprovozněn 25. listopadu a využívat lze 24 hodin denně.

PLÁNOVANÉ AKCE:
• Štědrovečerní mše svatá se bude konat dne 24. prosince 2022 v 16 hodin v místním kostele.
• Tuleni z Rudíkova srdečně zvou dne 18. a 26. prosince vždy ve 14:03 hodin všechny příznivce k rybníku 

Herádka na společné otužování. 
• Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu dne 7. ledna 2023.
• Masopustní průvod obcí se bude konat dne 11. února 2023. 

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ 

 Během několika zbývajících dní tohoto roku je plánováno vyhlášení 
výzvy na předcházení vzniku odpadů, což znamená možnost pořízení 
kompostérů pro občany. Při rozborech směsných komunálních odpadů je 
v nádobách přes 20 % biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které 
jsou nejtěžší složkou. Abychom byli schopni snižovat množství komunálního 
odpadu, je třeba biologicky rozložitelné odpady vytřídit. Tím se také 
významně sníží náklady na svoz a uložení komunálního odpadu. 
 Pořizovací cena kompostéru o objemu 770 l  je v současnosti zhruba 
3.000,- Kč. Dotační podpora by byla 85 %, pokud se pořídí kompostéry 
z recyklovaných materiálů. 15% spoluúčast by připadla na obec a kompostéry 
by byly umístěny přímo k Vám domů. Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na 
likvidaci biologického odpadu (BRKO) je velmi žádoucí, aby eliminace odpadu probíhala ideálně už přímo na 
Vašich zahrádkách, navíc si takto vyrobíte sami velmi kvalitní hnojivo (kompost). Máte-li zájem kompostér 
od obce získat, vyplňte nám prosím přihlašovací formulář na webu obce nebo si zavolejte na obecní úřad 
a potvrďte svůj zájem. Pomůže nám to v odhadu počtu kompostérů, které máme zahrnout do projektu. 
Máme-li i do budoucna udržet cenu za svoz odpadů na nízké úrovni, jakou v Rudíkově máme (350,- Kč/osoba), 
je třeba i Vaše součinnost. O výsledku hodnocení projektové žádosti o dotaci budeme průběžně informovat.

PROJEKTY
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VYBAVENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

 O pozornost už se hlásí spotřebiče ve školní kuchyni. Některé pocházejí ještě z doby výstavby školy 
a tehdy se opravdu na energetickou náročnost nehledělo. Nyní je možnost podávat projektové žádosti 
o  50% dotaci do 8. a 9. výzvy OPŽP Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. 
 Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech 
zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Cílem je snížení konečné spotřeby energie a úspora primární 
energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. 
 Důležitou podmínkou je, že realizací projektu musí dojít k minimální úspoře 30 % primární energie 
z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu. Toto vyhodnotí pouze 
energetický specialista a posudek je součástí žádosti o dotaci. 
 Začínáme se tedy poohlížet po možnostech řešení rekonstrukce školní kuchyně. S novými spotřebiči 
musí přijít i stavební úpravy podlahy, odpadů, přívodů elektřiny a rádi bychom řešili i vzduchotechniku 
kuchyně, která ale dle pravidel musí obsahovat rekuperaci, což je logické. Na podání žádosti máme čas do 
května 2023. Cenový odhad rekonstrukce a vybavení spotřebiči bude představovat několik milionů korun. 
Přesnou částku určí až výběrové řízení, zejména cena za nákup spotřebičů.

FOTOVOLTAIKA NA ŠKOLU

 Zvažujeme možnosti podat žádost o dotaci na osazení fotovoltaických panelů na střechu základní 
školy. Ploch, kam panely umístit, se na střeše nabízí dostatek. Reálnost instalace na zateplenou a PVC izolací 
potaženou střechu potvrdil technik ze společnosti, která se instalacemi zabývá. Od distributora EG.D máme 
vyjádření o možnosti připojit maximálně 46 kWp do sítě. 
 Před podáním samotné žádosti o dotaci musíme ještě zajistit energetické posouzení zpracované 
specialistou a projektovou studii, a pokud by projekt podléhal nutnosti stavebního povolení, pak tedy 
i dokumentaci na úrovni stavebního povolení. V investičně dotčených objektech musí být spotřebováno  
alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci. Kapacita akumulace 
nesmí v jednom předávacím místě do DS/PS přesáhnout výkon fotovoltaiky. 
 Škola má spotřebu cca 40 MWh ročně. Na elektřině je závislá celá kuchyň, tudíž bychom mohli dostát 
podmínkám 80% spotřeby vyrobené energie v místě instalace. Ještě budeme muset vše pečlivě zvážit. Na 
jedné straně se propaguje komunitní energetika, na  straně druhé se do dotačních podmínek dávají striktní 
omezení, která si v podstatě protiřečí. Dotace by mohla být až ve výši 75 % na pořízení fotovoltaických 
elektráren na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně systémů pro ukládání energie 
a souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.
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ARCHITEKTONICKÁ STUDIE OBECNÍHO DOMU A DALŠÍ VÝVOJ

 Dne 11. listopadu 2022 nám byla předána architektonická studie se zapracovanými připomínkami  
a dispozičním uspořádáním záměru nových budov pro obecní úřad, sál, archiv, byty a služby. Soubor služeb by 
obsahoval: ordinace zubních lékařů s recepcí, ordinaci praktického lékaře, čtyři bytové jednotky, kiosek pro 
poštu, knihovnu, salonek pro setkávání (například maminek s dětmi a podobně).  

Koncepce
 Komplex sestává ze dvou k sobě natočených budov, mezi které je vložena malá piazzetta, ta přechází 
v pobytové schodiště poskytující výhledy na obec a okolí. Dole tyto schody navazují na platformu tvořící 
střechu garáží. Platforma se tak najednou nabízí jako další veřejný prostor. 
 Východnější dům s delší stranou v ose jihozápad–severovýchod obsahuje obecní úřad a víceúčelový 
sál - oboje přístupné z horní piazzetty. O patro níže se pak nachází knihovna s provozem pošty. Oba provozy 
jsou bezbariérově přístupné. 
 V přízemí druhého objektu se nachází plnohodnotný provoz zubních lékařů a ordinace praktického 
lékaře. Zbylé prostory druhého domu, tzn. podkroví a část 1. PP, jsou řešeny jako obecní byty. V podkroví jsou 
tři byty o dispozici 2+kk, v podzemním podlaží se nachází byt 3+kk, díky terénní konfiguraci i s přístupem na 
malou zahrádku.
 Základní hmoty obou domů jsou řešeny podobně jako podélné objemy se sedlovou střechou. Pro 
odlišení a zvýraznění důležitosti je objekt s úřadem opatřen kamenným obkladem a plechovou falcovanou 
střechou v tmavém odstínu. Druhý dům je pak bílý se světlou plechovou krytinou. Domy tak vytváří homogenní 
soubor, je mezi nimi ale kontrast a hierarchie. 
 Stavba bude navržena v pasivním stylu s využitím obnovitelných zdrojů. To je zatím výsledek výborné 
spolupráce s týmem společnosti D+Architekti. Prostory pro provoz zubařské praxe jsou průběžně konzultovány 
přímo se zubním lékařem a cílem je připravit prostory tak, aby byly dispozičně, provozně a organizačně 
vyhovující dnešním standardům v moderních zubních ordinacích. 
 Stavba nového obecního centra bude finančně náročnou akcí, a proto se snažíme od počátku využít 
synergického efektu, kterým je umožnění bydlení ve čtyřech nájemních bytech, které vygenerují cash-flow 
z vybraného nájemného. Tyto finanční zdroje můžeme alokovat do umořování úvěrového rámce, který 
vznikne rozdílem ceny objektu a případně získané dotace na stavbu. Následovat bude poptávka na vytvoření 
projektové dokumentace v úrovni pro územní a stavební povolení, další dokumentace pak bude následovat 
v úrovni pro provádění stavby a položkového rozpočtu. Jen tato další projektová příprava bude čítat náklad 1,5  
až dvou milionů korun. Přesnou částku se dozvíme po předložení cenových nabídek oslovených projekčních 
kanceláří. 
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 V průběhu roku 2023 bychom chtěli započít demolici stávající budovy obecního úřadu. Odhad 
investičních nákladů nové stavby vycházející z architektonické studie:

• SO 01 - ÚŘAD:
• stavba: 1 963 m3 x 10.000,- Kč/m3 = 19.630.000,- Kč bez DPH
• interiér: 4.000.000,- Kč bez DPH

• SO 02 – ORDINACE, BYTY:
• stavba: 2 365 m3 x 10.000,- Kč/m3 = 23.650.000,- Kč bez DPH
• interiér: zubní ordinace 2x 2 mil. Kč, praktik 0,5 mil. Kč, 4x kuchyně 1 mil. Kč = 5.500.000,- Kč bez DPH

• SO 03 – VEŘEJNÉ PROSTORY:
• stavba: 715 m2 x 3.000 Kč/m2 = 2.145.000,- Kč bez DPH
• mobiliář: 500.000,- Kč bez DPH

• SO 04 – ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ:
• stavba: 550 m2 x 3.000 Kč/m2 = 1.650.000,- Kč bez DPH 

Odhad investičních nákladů celkem = 57,08 mil. Kč bez DPH.
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Budova OU - 1. PP - Zázemí knihovny a pošty

Budova OU - 1. NP - kancelář starosty, účetní a zasedací místnost

Budova OU - 2. NP - archiv a salonek
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Budova služeb - 1. PP - byt, technická místnost a sklepní prostory

Budova služeb - 1. NP - zubní a lékařská ordinace, čekárny, kolárna

Budova služeb - 2. NP - byty v podkrovní části
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JEDNÁNÍ NA MPO S JOZEFEM SÍKELOU

 Dne 6. prosince jsme se jako zástupci obcí čtyř vytipovaných lokalit v ČR (Horka, Hrádek, Březový 
potok a Janoch u Temelína) pro možné umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů účastnili schůzky 
s ministrem MPO Jozefem Síkelou, na níž byl projednáván další zamýšlený postup. Ministr slíbil, že do několika 
týdnů předloží vládě připravený zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm. 
 Jediným nepatrně posilujícím právem bude to, že finální umístění úložiště budou muset schválit 
kromě vlády i obě komory parlamentu. Tedy jak Poslanecká sněmovna, tak Senát ČR. Požádal jsem ministra, 
aby se pokusil do zákona prosadit větší posilující prvek pro zúčastněné obce, kterým by byl ještě souhlas 
dotčených obcí. To je však z pohledu MPO nepřípustný precedens. Nezbývá tedy, než se dál bránit všemi 
právními možnostmi, které umožňuje náš právní systém. V tuto chvíli již lokalita Horka připravuje ve spolupráci 
s právníky ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022, vydanému pod 
č. j. 10 As 350/2021 – 69 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2021, vydanému pod 
č. j. 9 A 16/2021 – 112.

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

 Územní plán obce máme platný od ledna roku 2017. Nyní jsme započali proces změny č. 1, se kterým 
nám pomáhá tzv. létající pořizovatel Mgr. Zdeněk Kundera. Tento institut létajícího pořizovatele nám umožní 
proces změny územního plánu udělat rychleji, než kdybychom jej řešili s odborem územního plánování na 
MěÚ Třebíč. 
 V současné chvíli již máme zpracovaný a na úřední desce zveřejněný NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV. Jedná se v podstatě o shrnutí aktuálního stavu využití ploch pro bydlení a dalších 
potřeb obce a přináší teoretický výhled a doporučení toho, kam by se mohla obec do budoucna rozšířit, co 
se týče nových ploch pro bydlení. Dále se navrhuje například dopravní infrastruktura apod. Územní plán by 
se měl navrhovat tak, aby měla obec možnost pozitivně ovlivňovat rozvoj bydlení nebo alespoň nachystat 
v území obce legislativní možnosti a územní soulad pro výstavbu rodinných domů. 
 Nyní čekáme na vyjádření a připomínky dotčených úřadů a občanů ke zveřejněnému Návrhu zprávy. 
Po uplynutí lhůt započneme s projednáváním navrhovaných řešení, kde budou i veřejná projednávání apod. 
Celý proces bychom rádi zvládli do dvou let. 
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ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU
 Členové finančního výboru se na konci roku sešli, aby zhodnotili stávající vývoj financí a naplánovali 
rozpočet na rok 2023. 
 Co se PŘÍJMOVÉ stránky týče, k 30. listopadu přišlo z daňových příjmů na účet obce 14.448.383,- Kč,  
což je téměř o 2.7 mil. Kč více, než se ve schváleném rozpočtu předpokládalo. Nárůst příjmu z daní je patrný 
na všech položkách, zejména pak na dani z přidané hodnoty. 
 Nedaňové příjmy tvořily objem 3.730.915,- Kč. Více se oproti předpokladu vybralo na nájmech 
bytů a záloh na energie. Pomineme-li tzv. „průtokové“ příjmy, které se v rozpočtu obce objeví na příjmové 
i výdajové stránce, tak největší nárůst v nedaňových příjmech zajistil příjem z dotací, a to částkou 768.000,- 
Kč. Jsou to peníze, kterými si obec pomůže nad rámec přidělených daní. Z dotačních peněz byl v roce 2022 
spolufinancován projekt revitalizace bazénku, oprava střechy starých kabin nad základní školou a oprava 
hřbitovní zdi.
 Z poplatků obec vybrala částku 426.752,- Kč, z čehož největší část je z příspěvku na svoz odpadů. 
Nezanedbatelnou částku zobrazovanou na straně příjmů tvoří zůstatek na účtu ve výši 8.472.943,- Kč, což jsou 
finance, které obec v minulých letech ušetřila a které bude v budoucnu potřebovat pro realizaci plánovaných 
investičních akcí.
 Z grafu znázorňujícího VÝDAJE k 30. listopadu 2022 je patrné, že největší výdaj 5.848.550,- Kč byl určen 
na splátky úvěrů. Tato skutečnost byla ovlivněna mimořádnou splátkou 3.000.000,- Kč na úvěru bytového 
domu, kterou obec získala z prodeje dvou bytů z bytového domu nad základní školou. V červnu příštího roku 
roku končí jeden ze čtyř úvěrů, které obec splácí, a to úvěr na sportoviště. Ostatní tři úvěry (lokalita Nade Vsí, 
bytový dům a zázemí FK) zatíží rozpočet obce ve výši cca 2.3 mil. Kč ročně.
 Další velký výdaj 3.622.425,- Kč, označený v grafu jako územní rozvoj, byl využit na investiční akce. 
Jednalo se zejména o dofinancování dotačních investic, dále pak prostředky na saunu, posilovnu a nákup 
traktoru KIOTI pro zimní a další údržbu. Další významné výdaje putovaly na chod základní školy a na pokrytí 
mandatorních výdajů. 
 V posledním grafu je pak nastíněn plán investic v roce 2023. Mezi ty největší patří projektové 
dokumentace na stavbu obecního úřadu a chodníku od prodejny k zemědělskému družstvu (včetně realizace).

Za finanční výbor Bohumír Pospíšil

12



13



14



15



DĚNÍ V OBCI - Základní a mateřská škola
 Během podzimních měsíců proběhla v naší škole spousta zajímavých akcí, které vhodně doplňovaly 
výuku. Jednalo se o různé projektové dny, přednášky, sportovní turnaje nebo zajímavé exkurze.
 Projektových dnů proběhlo hned několik. V rámci projektu Hrdá škola to byl Suit up Day neboli den 
„v gala“. Celé vyučování jsme zasvětili společenskému oblečení. Všichni žáci i zaměstnanci se svátečně oblékli, 
šarmem a elegancí oplývaly nejen dívky a paní učitelky, ale i mladí pánové a učitelé, kteří ze skříní vytáhli 
saka, košile, kravaty a motýlky. Druhým ze série tematických dnů projektu Hrdá škola byl Den bez batohu, 
během něhož nás žáci překvapili opravdu originálními a neotřelými „batůžky“. Učebnice a sešity měli uloženy 
nejen v igelitkách, pytlech, nákupních košících nebo cestovních kufrech, ale i v popelnici, kočárku, kleci na 
zvířata, hrnci, ruční pračce či bedně od piva.

 S organizací projektových dnů nám v poslední době pomáhá i Vojenská policie nebo Krajské velitelství 
Armády ČR z Jihlavy. Nedílnou součástí našeho vzdělávání je totiž i příprava obyvatel k obraně státu (tzv. 
POKOS). Dvakrát během podzimu za námi do školy přijeli příslušníci armády a seznámili žáky s první pomocí, 
základy resuscitace, výstrojí a výzbrojí vojáků, s ochranou při chemickém útoku a pro zpestření za školou pro 
žáky nachystali i lanové prvky. Osmáci a deváťáci se zúčastnili besedy o zahraničních misích v Afghánistánu 
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a Mali. S ukázkou kynologie a výcviků psů se přidala i vojenská policie, která nám povídala o tom, jak se 
vojenský pes cvičí, utváří si vztah se svým psovodem a v jakých chvílích je nasazován do akce. Se svými 
čtyřnohými partnery nám ukázali zásahy v akci při vyhledávání výbušnin a drog.

 Projektovými dny rozvíjíme u žáků i environmentální výchovu. Žáci 3., 5., 6. a 7. ročníku se stali hlavními 
aktéry projektových dnů na téma badatelství. Během nich se seznámili s různými terénními pomůckami 
a naučili se s nimi pracovat. Zabývali se tématy: co žije v půdě, jaké kameny kolem rybníka můžeme nalézt, 
jaké bezobratlé živočichy najdeme na louce nebo v kompostu, co plave na hladině rybníka, co žije ve vodě, 
jaké druhy stromů či hub rostou v lese, jaké bylinky rostou v okolí školy apod.

 Nezaháleli ani třeťáci, kteří se vypravili vlakem do Velkého Meziříčí a užili si program v ekologickém 
centru Ostrůvek, který se zabýval tajemnými bytostmi adventního času. Děti se u věnečku se čtyřmi svíčkami 
oblékli do kostýmů Lucií, Barborek, Mikuláše, čerta či anděla a povídali si o nich. V druhé části programu si 
celá třída společně vytvořila adventní kalendář s příběhem, který si odvezla do Rudíkova.
 Z přednášek, které se uskutečnily v podzimních měsících pro žáky naší školy, nás zaujaly zejména ty 
dějepisné, které byly věnovány lovcům mamutů a pastevcům sobů ze severozápadní Sibiře nebo ta o našich 
letcích v bojích druhé světové války. S preventivním programy nás navštívil zaměstnanec z Obvodního 
oddělení Policie ČR v Třebíči – v prvním a druhém ročníku seznámil žáky se správným chování při cestě do 
školy, přecházením silnice, chováním na zastávce nebo setkáváním s cizími lidmi, ve vyšších ročnících pak 
s riziky sociálních sítí a kyberšikanou.
 Páťáci, šesťáci a deváťáci navštívili dvě 
největší města naší republiky – Prahu a  Brno. 
Žáci 5. a 6. ročníku vyrazili do moravské 
metropole, kde zhlédli divadelní představení 
Dva roky prázdnin v Divadle Polárka a poté se 
přesunuli do brněnské Hvězdárny a planetária, 
ve které pro ně byl přichystán zajímavý 
program.
 Žáci 9. ročníku se zase vydali poznávat 
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krásy našeho hlavního města. Jejich putování začalo na Vyšehradě, dále navštívili interiér historické budovy 
Národního divadla a přes Karlův most, Valdštejnskou zahradu, Staroměstské náměstí a Prašnou bránu došli 
až na Václavské náměstí. Účel exkurze – přiblížit žákům kulturu, literaturu a historii – byl splněn.

 Neodmyslitelnou součástí života v naší škole jsou i různé sportovní turnaje a soutěže. Náš šikovný 
tělocvikář pro přihlášené žáky pořádá již několikátým rokem školní desetiboj, který probíhá celý školní rok 
a jehož součástí je pétanque, běh do schodů, šplh, stolní tenis, závody na běžkách, silový trojboj, skok vysoký, 
atletický trojboj, kuličkiáda a překážková dráha. Dále různé sportovní turnaje, jako je např. turnaj ve stolním 
tenise, ve florbalu, kubbu a dalších sportovních disciplínách.

 Sportovní nasazení našich žáků jezdíváme ověřit i na různá okrsková kola jednotlivých sportů konaná 
zejména v Třebíči. Žáci tak mají možnost ověřit si své sportovní schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky 
z ostatních škol okresu. Zatím největšího úspěchu v letošních turnajích dosáhli žáci 6. a 7. ročníku, kteří 
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reprezentovali naši školu v okrskovém kole ve florbale. Tým 
potvrdil skvělou výkonnost a vyhrál nejenom okrskové, ale i okresní 
kolo, z něhož postoupil do kola krajského, které se uskutečnilo 
v Pelhřimově.
 Začátkem listopadu se konalo krajské kolo 15. ročníku Logické 
olympiády pořádané Mensou ČR, jejímiž dlouholetými partnery 
jsou Nadace manželů Kellnerových a škola Open Gate v Babicích 
u Říčan. Soutěž není založená na naučených znalostech, ale na 
schopnosti logicky uvažovat a hledat nová řešení. Pořadatelům se 
každoročně daří objevovat skryté talenty, jejichž výsledky překvapí 
nejen učitele, ale také rodiče. Naše škola měla v krajském kole také 
svého zástupce – Davida Šulu z 5. ročníku, který ve své kategorii 
skončil na krásném 5. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy!
 Společně s obcí jsme přivítali v naší škole i před ní adventní 

čas. Nedělní odpoledne 27. listopadu byla škola netradičně otevřena dětem i rodičům. Všichni měli plné 
ruce práce, protože proběhlo adventní tvoření. Za příjemné atmosféry doplněné vánočními písněmi byla 
vytvářena přímo mistrovská díla. Všichni pracovali s chutí doprovázenou vůní jehličí a přicházejících Vánoc. 
Ve všech tvářích byla vidět spokojenost, a tak jsme rádi, že jsme spolu se všemi přítomnými mohli vstoupit do 
adventního času tímto milým setkáním, které poté pokračovalo před budovou školy slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu doprovázeným vánočními písněmi v podání našich žáků a vůní koláčků tradičně upečených 
kuchařkami naší školní jídelny.

 I letos navštívil děti a žáky v naší škole Mikuláš. V průběhu dopoledne obešel s početnou cháskou 
čertů a skupinou andělů všechny třídy. Všude musela zaznít písnička nebo básnička, jinak by Mikuláš nebyl 
spokojen. Někteří čerti byli tak neoblomní a ty nejzlobivější děti na povel Mikuláše odnesli s sebou v pytli. 
Zlobivci se ale nakonec přece jen vrátili do svých lavic. Poté všichni dostali od andělů sladkou odměnu, kterou 
dětem zakoupil spolek Pomoc škole. Velké poděkování patří našim deváťákům, v jejichž režii letošní čertovský 
den proběhl.
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Mateřská škola 

 Září je měsíc vždy adaptační – na nové kamarády, paní učitelky, na třídy. Děti se musí seznámit 
i s hračkami, které ještě neznají, a učit se z nich stavět nebo si s nimi hrát. A abychom mohli trávit společný čas 
v příjemné atmosféře a bezpečí, vytváříme si s dětmi společná pravidla. U nejmladších dětí ve třídě Včeliček 
je to trochu složitější. Děti si musí zvyknout na odloučení od rodičů a domácího prostředí, a to je pro ně vždy 
těžké a složité. Ve třídách starších dětí už to jde lépe. Pravidla tvoříme společně s dětmi. Stvrdíme je například 
otisky rukou. 
 Jako vždy jsme začátkem roku přivítali Divadlo s úsměvem s pohádkou Babka školnice. Kulturně se děti 
vyžily ve sférickém kině a společně s prvním stupněm základní školy na divadle Černoušek v Africe. Koncem 
října nás navštívila policie. Před školou si děti mohly prohlédnout policejní auto, vyzkoušet si čepice, potěžkat 
zbraň,… Starší děti měly připravené na policii i otázky. Pro úspěch akce Uspávání broučků jsme ji opět letos 
zopakovali. Děti si vyrobily čelenky a prožily si krásnou atmosféru plnou světýlek a domečků, které si samy 
postavily z přírodnin. Koncem listopadu jsme dětem připravili Adventní tvoření se základní školou, které bylo 
završeno rozsvícením stromečku před školou. Během prosince jsme uspořádali čertí školku a mikulášskou 
nadílku. V posledních dnech nás ještě čeká vánoční posezení u stromečku s nadílkou dárečků. 

 
 Pro zpříjemnění předvánočních dní zveme všechny naše příznivce na Vánoční zpívání do rudíkovského 
kostela sv. Petra a Pavla, který se uskuteční ve středu 21. prosince v 18:30 hodin, anebo na tradiční společné 
zpívání koled ve vestibulu školy ve čtvrtek 22. prosince v 11 hodin.
 V sobotu 4. března 2023 bude naše škola ve spolupráci se spolkem Pomoc škole po dvouleté nucené 
pauze pořádat 29. školní ples. Opět v prostorách rudíkovské sokolovny a přilehlého hostince U Kostela. 
Můžete se těšit na tradiční předtančení žáků, bohatou tombolu, občerstvení a na hudbu skupiny Credit a DJ 
Martyho. Předprodej místenek a vstupenek bude včas oznámen.
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 Aktuální akce a reportáže z nich sledujte na našem webu a Facebooku.

 Přejeme všem dětem, žákům, jejich rodičům a přátelům školy krásné a klidné vánoční svátky. Těšme se 
z maličkostí a z každého upřímného úsměvu, prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. 
Do nového roku 2023 hodně zdraví a úspěchů v osobním, školním i pracovním životě.

Mgr. Martin Suk a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rudíkov

Školní akce v lednu, únoru a březnu 2023
 
LEDEN 2023
   2. 1.  Poslední den vánočních prázdnin
   4. 1. Preventivní programy (5. – 9. ročník)
 16. 1. Divadlo Koník (1. – 5. ročník)
 24. 1. Projektový den Stavitel věží (2. ročník)
 30. 1. Začátek výuky plavání (MŠ – Sluníčka, 3. a 4. ročník)
 31. 1. Výpis z vysvědčení

ÚNOR 2023
   3. 2. Pololetní prázdniny
 17. 2. Ostrůvek Velké Meziříčí (4. ročník)
 20. – 24. 2. Jarní prázdniny
 28. 2. Cimbálová muzika Réva (MŠ + 1. – 9. ročník)

BŘEZEN 2023
   1. 3. Ostrůvek Velké Meziříčí (5. ročník)
   2. 3.  Ostrůvek Velké Meziříčí (3. ročník)
   4. 3. 29. školní ples
   6. – 11. 3. Lyžařský výcvikový kurz
 14. 3. Hudební vystoupení Jupiter Club Velké Meziříčí (6. – 9. ročník)
 21. 3. Den otevřených dveří
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 Podzimní část sezóny je za námi a bylo velkou úlevou, že jsme se konečně mohli plně soustředit na 
fotbal a přípravu našich svěřenců a nemuseli se zaobírat všemožnými omezeními souvisejícími s covid-19.

 Muži po excelentním vstupu do sezóny, kdy z prvních šesti zápasů pět vyhráli, párkrát ve druhé půli 
podzimu ztratili, ale i přesto stráví zimní přestávku na krásném děleném 3.–5. místě s bilancí sedmi výher, 
pěti proher a ve dvou případech se rozešli se soupeři smírně. Před jarní částí je nejdůležitější, že tým nemusí 
intenzivně trápit záchranářské starosti díky bodovému polštáři, který se mužům podařilo získat v první části 
sezóny. 
 Kluci z dorostu se v podzimní části aklimatizují na hru na velkém hřišti (po loňském modelu od vápna 
k vápnu) a je vidět, že v určitých fázích jim tyto zkušenosti chybí. Z odehraných devíti zápasů se jim podařilo 
zvítězit dvakrát, dvakrát se soupeři remizovali a v pěti případech odešli ze souboje poraženi. Nejvíc určitě 
zamrzeli tři po sobě jdoucí prohry o jednu branku.
 Mladší žáci doplnění o kluky ze starší přípravky mají naprosto vyrovnanou bilanci šesti výher a šesti 
proher. S touto bilancí přezimují na děleném třetím místě za suverény z Náměště nad Oslavou a Koněšína. 
V letošním roce bude jarní část sezóny rozdělena opět na zlatou, stříbrnou a bronzovou skupinu. Kluci se 
svým třetím místem kvalifikovali do stříbrné skupiny.
 Kluci ze starší přípravky podzimem prosvištěli a jen kvůli jedinému klopýtnutí s Okříškami nevyhráli 
všechny zápasy. V celkovém souhrnu se kluci dělí o první místo společně s FŠ Třebíč a Okříškami a na jaře si 
spolu opět poměří síly ve zlaté skupině. Na klucích je vidět velký posun hlavně díky jejich podpoře týmu žáků, 
kde musejí herní situace řešit ve větší rychlosti a s větším důrazem.
 Děti z mladší přípravky na začátku podzimu musely překonat sérii porážek, které byly důsledkem 
„nováčkovské daně“, kterou platí každý tým, který se skládá většinou z dětí, pro které jsou soutěžní zápasy 
novinkou. V druhé části se děti již otrkaly a několikrát ochutnaly i pocit radosti z výhry. V celkovém součtu 
sedmi výher, sedmi porážek a dvou remíz se umístily na děleném pátém místě a na jaře nastoupí do bojů 
ve stříbrné skupině.
 Stejně jako každý rok i letos bych chtěl na konci roku poděkovat všem, kteří se podílejí na fungování 
fotbalu v naší obci. Častokrát jejich práce není vidět, ale o to víc je tento přínos důležitější.
 S přáním pohodových svátků vánočních a všeho nejlepšího v nadcházejícím roce

Zbyněk Trnka

DĚNÍ V OBCI - Fotbal
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Tabulka muži podzim 2022/2023 - 1.B třída mužů, sk. B

Okresní přebor dorost Okresní přebor mladší žáci

23



DĚNÍ V OBCI - Sbor dobrovolných hasičů v Rudíkově

 V letošním roce naše zásahová jednotka vyjela ke 13 případům:

7. března požár lesa v Rudíkově směrem na Hroznatín,

9. března požár hrabanky o rozloze 500 m² u obce Oslavice,

17. března požár lesa při neuhlídaném pálení klestí 20x20 m mezi obcemi Přeckov a Trnava, výjezd   
  ohlášen ve 14:47 hod.,

17. března planý poplach – požár lesa u Trnavy, výjezd ohlášen v 16:12 hod. při cestě na základnu   
  z předchozího výjezdu,

17. března požár hrabanky po těžbě lesa u obce Ptáčov, ohlášení výjezdu v 16:15 hod., naše jednotka  
  musela dočerpat vodu v obci Trnava a pokračovat v dalším výjezdu, návrat na základnu ve  
  20:51 hod.,

19. března požár mladého lesa cca 3 ha u obce Kojatín, kde zasahovalo osm jednotek,

21. března požár zahradního nábytku u rodinného domu v Trnavě,

1. dubna požár dílny na obrábění převodovek (hala H1) v obci Hrbov, výjezd vyhlášen ve 21:51 hod.,

12. dubna  požár sazí v komíně v obci Trnava,

28. dubna  požár bytu ve 2. patře bytového domu v Třebíči,

18. června  planý poplach (požár střechy u rodinného domu v Bochovicích),

4. srpna  požár trávy 10x10 m2 u obce Nový Telečkov,

8. listopadu planý poplach (nahlášen zápach kouře v osmém patře bytového domu v Třebíči, výjezd   
  vyhlášen v 6:30 hod.

 V souvislosti s plánováním výstavby nové  budovy obecního úřadu se výbor SDH Rudíkov rozhodl 
pro změnu sídla spolku z budovy obecního úřadu do budovy hasičské zbrojnice, která ale neměla přidělené 
číslo popisné. Po podání žádosti na stavebním úřadě bylo hasičské zbrojnici dodatečně (po mnoha letech) 
přiděleno číslo popisné 318. Výbor spolku pověřil starostu sboru k veškerým právním jednáním potřebným 
k vyřízení změny adresy spolku do spolkového rejstříku.
 Zanedlouho se přiblíží začátek nové sezóny dětských závodů a bohužel se stále nedaří najít nadšence, 
kteří by se podíleli na výcviku dětí. Znovu bychom chtěli vyzvat k této prospěšné činnosti zájemce z řad  
příznivců tohoto odvětví. 

Velitel zásahové jednotky Vojtěch Robotka
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 V sobotu 19. listopadu 2022 se uskutečnil zájezd členů SDH Rudíkov do Moravského Krumlova, 
kde jsme navštívili zajímavou výstavu Slovanská epopej. Následoval přesun do Mikulova. Zde proběhla 
návštěva zámku a centra města. Zakončení zájezdu proběhlo v obci Perná ve vinařství Popela. Děkuji 
Františku Kotačkovi za perfektně naplánované sobotní odpoledne.
 Na podzim tohoto roku byla zahájena rekonstrukce starého objektu na ukládání různého nářadí 
apod., který byl převezen z prostoru pod základní školou. Na jeho opravu využijeme vlastní prostředky 
a dotaci obce.

 Valná hromada za rok 2021 se konala v červnu tohoto roku. Příští termín valné hromady SDH 
Rudíkov byl ujednán na 17. prosince 2022. Všichni členové jsou srdečně zváni do hasičské zbrojnice.

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje Jaroslav Mejzlík
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 Oddíl stolního tenisu Rudíkov vstoupil v říjnu do druhé sezóny RSST Třebíč se třemi týmy. Od loňského 
roku jsme rozšířili řadu členů a v oddílu je registrováno 24 hráčů.
 Rudíkov A byl po rozhodnutí svazu nakonec umístěn do 1. třídy, kde se mu zatím nedaří a po 6. kole je 
na posledním místě. 
 Rudíkov B a Rudíkov C jsou ve stejné třídě, a to ve čtvrté. Rudíkov B oproti A týmu je na tom mnohem 
lépe a díky tomu, že v sezóně prohrál pouze jednou, je po 7. kole na druhém místě s 21 body, první Mikulovice 
mají stejně bodů, ale mají lepší vzájemný zápas.
 Tým Rudíkov C, tvořený pouze dětmi a trenérem Ludvíkem Holubem, měl start do soutěže velmi 
těžký, ale postupem času se zlepšoval a v 7. kole zvítězil nad týmem z Rapotic a díky výhře je ve 4. třídě na 
předposledním místě.
 Největší díky v oddílu patří Vojtovi Krejskovi a Ludvíku Holubovi, dvěma trenérům dětí, za jejich 
velkou trpělivost a za nespočet hodin strávených s dětmi na trénincích. Naše mládež se pravidelně zúčastňuje 
turnajů, kde se umísťují na předních příčkách.

Za OST Rudíkov Libor Chalupa

DĚNÍ V OBCI - Stolní tenis
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DĚNÍ V OBCI - Farnost

DĚNÍ V OBCI - Knihovna

Vánoční zamyšlení 2022

 V jednom časopise jsem viděl zajímavou fotografii. Byl na ní malý kluk se sluchátky na uších a měl 
vykulené oči tak, jako by právě uviděl něco ohromného a nevídaného. Pod fotografií bylo uvedeno, že to je 
chlapec, který se narodil jako neslyšící a jen díky zvláštnímu přístroji mohl poprvé zaslechnout zvuky kolem 
sebe. Neměl tedy vykulené oči na něco, co nikdy neviděl, ale na něco, co nikdy neslyšel.
 Nikdo z nás si nedokáže představit, jak veliký dar máme od Boha, když vidíme, slyšíme a chodíme. Co 
ale lidé, kteří neslyší, nevidí či nemohou chodit? Těm Bůh nedal tento dar jako nám, na ty zapomněl?
 To jistě ne. Všechny nemoci musíme nést jako následek prvotního hříchu, selhání a neuposlechnutí 
Boha. Prorok Izaiáš oznamuje, že se narodí Boží Syn, potom se otevřou oči slepým, uši hluchým a chromý 
poskočí jako jelen. Víme, že prorokoval pravdivě. Pán Ježíš skutečně nemocné uzdravoval.
 A i když později na světě přibyli další nemocní, kteří už nebyli přímo Ježíšem uzdraveni, přesto i oni od 
něj mohou dostat čisté a dobré srdce. Potom slepí uvidí Ježíše, hluší uslyší Ježíšovo slovo a chromí se naplní 
radostí, když pocítí, jak je máme rádi. Můžeme tedy podobně jako Ježíš druhé uzdravovat dobrým slovem 
a skutkem. Je to pro nás křesťany výzva „mít rád“ druhé, a tak se podobat Ježíši Kristu.

P. Milan Těžký - farář

„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc.
Kdo nečte, má jen ten svůj.“
     Oscar Wilde

Klidné a radostné Vánoce a šťastný nový rok 2023 s knihou z naší knihovny Vám všem přeje
Petra Robotková

Děkování za úrodu
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Pozorovací balóny (též nazývány jitrnice 
či housenky) – jeden byl v průběhu 
bojů umístěn na kopci mezi Rudíkovem 
a Oslavičkou (snad za Poklonkem, 
u Raubířských skal, na Vlčatínském vrchu) 

Císařské manévry z 8.–11. září 1909
 Od dob patrimoniální (vrchnostenské) správy se v našem okolí objevují různá vojska. V pramenech 
můžeme dohledat mimo jiné informace o pohybu husitských, uherských, napoleonských, pruských či 
nacistických armád. I přesto nikdy nedošlo v okolí Rudíkova k větší bitvě, než bylo té v září 1909. Naštěstí 
nešlo o žádnou krvavou řež, ale o císařské manévry rakousko-uherské armády.
 Rakousko-uherská armáda pořádala od svého počátku vojenská cvičení pravidelně a v různých částech 
celé habsburské říše. Ty z roku 1909 však byly zajímavé nejen svým rozsahem, ale i použitím vojenského 
vybavení. Císařských manévrů se mělo účastnit na 60 000 mužů, kteří měli k dispozici nové technologie, 
jako například pozorovatelské balóny, strojní pušky, nové radiostanice a radiopřijímače, polní kuchyni a další. 
Manévrů se účastnilo mnoho pozorovatelů a příslušníků logistiky. Mezi nejvýznamnější osoby, které byly 
přítomny, patřili císaři František Josef I., arcivévoda František Ferdinand d´Este, německý císař Vilém II. 
a velvyslanci ze 13 zemí.
 Celé cvičení mělo předem daný scénář. Severní nepřítel vnikl do Čech východně od Labe a Slezskem 
na Moravu. Linie těchto jednotek vedla od Polné přes Velkou Bíteš až k Brnu. Nepřítel na jihu držel svoji linii 
od Jihlavy, přes Vladislav až k Ivančicím. Severní nepřítel měl za úkol zničit jižního nepřítele a naopak. Vítězství 
by se dalo dosáhnout i obsazením nepřátelského štábu.
 K prvnímu většímu střetu došlo dne 9. září 1909 u Trnavy, kde se potkaly průzkumné jednotky obou stran. 
Severní nepřítel, který táhl přes Rudíkov, byl jižním donucen k ústupu zpět na návrší u Rudíkova (Poklonek). 
Postupně do obou štábů začaly přicházet informace o pozicích jednotek, které se dařilo průzkumným oddílům 
jízdy odhalovat po celé délce fronty. Boje probíhaly od Benetic až po Jinošov. Od 9. až do odpoledne 10. září 
se většina bojů a přesunů odehrávala v okolí Rudíkova. Vzhledem k situaci na frontě se začaly 10. září boje 
postupně přesouvat přes Nárameč a Budišov do okolí Tasova a dále do okolí Studence a Jinošova. V těchto 
místech došlo ke značným ztrátám (ztráty stanovoval pozorovatel, který určoval, kolik by v případě opravdové 
války mohlo padnout osob) na obou stranách. 
 Dne 11. září v 10 hodin bylo kvůli častým ústupům a protiútokům obou armád na severním křídle 
jisté, že ani jedna z nepřátelských stran nemůže splnit předem dané cíle. Proto bylo rozhodnuto, že závěrečná 
bitva bude svedena v okolí Studence. Když byla bitva v plném proudu, dal císař rozkaz k odtroubení konce 
boje. Trubačův signál a vystoupivší balóny rozšířily rozkaz panovníka 
k ukončení bojů. Střelba umlkla a císařské manévry byly ukončeny.
 Na památku pobytu císařů Františka Josefa I. a císaře Viléma 
II. byl u Trnavy poblíž Veškrnovy zahrady postaven malý pomníček, 
který byl bohužel zanedlouho ukraden. Po ukončení cvičení byly 
sestaveny komise, které měly vyčíslovat škody na polích, pastvinách 
či lesích. Tyto škody byly následně kompenzovány. 

Císař Vilém II., František Josef I. a následník trůnu, arcivévoda 
František Ferdinand d´Este na manévrech mezi Rudíkovem 
a Budišovem v září 1909
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Ohlédnutí za akcemi

25. září 2022 - Drakiáda
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27. listopadu 2022 - 1. neděle adventní a rozsvícení vánočního stromu

14. října 2022 - Rudíkovské světélkování
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Zpracoval redakční tým ve složení Zdeněk Souček, Ilona a Bohumír Pospíšilovi

Významné jubileum oslavili

říjen
70 let – paní Helena Smejkalová

listopad
70 let – paní Miluše Kratochvílová
60 let – pan Rudolf Zíka
80 let – paní Ludmila Mejzlíková

prosinec
70 let – pan Milan Makeš

Narození občánci     

     říjen
     Simona Horká
     Tereza Mudrončeková

Zemřelí občané
Dne 5. listopadu 2022 zemřela paní Anežka Mezlíková ve věku 83 let.
Dne 14. listopadu 2022 zemřela paní Blažena Pišojová ve věku 61 let.

5. prosince 2022 - Mikuláš a čerti

Rudíkovský zpravodaj vydává obec Rudíkov
Obec Rudíkov
Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

tel.: +420 568 878 184
mobil: +420 773 826 754
e-mail: ou.rudikov@rudikov.cz
mobil starosty: +420 604 266 642
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