Vážení spoluobčané,
úvodem prvního letošního zpravodaje mi
dovolte krátké přání k velikonočním
svátkům. Za sebe i zastupitele Vám přeji
jejich radostné prožití a veselou pomlázku.
Do přicházejícího jara hodně sil k práci a
příjemné slunečné dny.
Jana Nožičková, starostka obce

Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov
v souladu se smlouvou o dílu.
4. Schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace
na opravu komunikace na
„Mršinci“ v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny v roce 2008. Příloha
č. 3
5. Schvaluje podání žádosti o dotaci na
zateplení budovy ZŠ L. Svobody
v Rudíkově
do operačního programu
životní prostředí. Příloha č. 4
6. Bere na vědomí informaci starostky o
vydaném rozhodnutí o umístění stavby
„AREÁL OBCHODU A SLUŽEB – 3.
ETAPA A LOKALITA PRO BYDLENÍ

Jana Nožičková
USNESENÍ
Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RUDÍKOV
KONANÉHO DNE 25. 1. 2008
1. Schvaluje program 12. zasedání
zastupitelstva obce, zapisovatele zápisu –
Radka Bazalová, návrhovou komisi ve
složení Zdeněk Souček, Ing. Jaroslav
Krejska a
ověřovatele zápisu – Ing.
Zdeněk Bernat, Josef Jaša.
2. Bere na vědomí vyjádření správce toku
k návrhu protipovodňového opatření –
úpravě toku v obci Rudíkov. Příloha č. 1
3. Schvaluje
- Zadání Změny č. 4 Územního plánu
sídelního útvaru Rudíkov ve smyslu §47
odst. 5 zák.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů.
- Vyhodnocení stanovisek, podnětů a
připomínek k návrhu zadání Změny č. 4
územního plánu sídelního útvaru jako
součást zadání Změny č. 4 územního plánu
sídelního útvaru Rudíkov. Příloha č. 2
- Určeného zastupitele Janu Nožičkovou,
která bude spolupracovat s pořizovatelem
při projednávání změny územního plánu
obce (viz např. § 47 odst. 1 a odst. 4, §49
odst. 1 a
§ 53 odst. 1 stavebního zákona).
Ukládá
starostce zadat projektantovi
dokumentace na základě schváleného
(zadání vypracování) návrhu Změny č. 4

RUDÍKOV - NA VYHLÍDCE“a možnosti
připomínkovat je do 2. 2. 2008 a schvaluje
vydaná závazná stanoviska s výstavbou
nové lokality. Příloha č. 5
7.
Schvaluje vedení optické sítě
mikroregionu Horácko přes obec Rudíkov
dle projektu.
8. Schvaluje návrh pravidel na pronájem
sokolovny s finanční podporou obce
22 000 Kč. Příloha č. 6
9. Schvaluje změnu Jednacího řádu
v článku 3. Příloha č. 7
10. Bere na vědomí hospodaření obce za
leden k 25. 1. 2008. Příloha č. 8
11. Bere na vědomí vyhodnocení rozpočtu
za rok 2007. Příloha č. 9
12. Schvaluje rozpočet na rok 2008.
Příloha č. 10
13. Schvaluje výhled rozpočtu na rok 2009
a 2010. Příloha č. 11
14. Souhlasí se zněním dohody mezi obcí
Rudíkov a VHS ohledně rozježděných cest
v souvislosti s výstavbou
„Vodovodu
Čechtínsko“.
Bere na vědomí průběh výstavby inž. sítí
na Šumavě, kde proběhla kolaudace
kanalizace a vodovodu. Bere na vědomí
informace ohledně připravované stavby
„ Zajištění kvalitní pitné vody“ a souhlasí
se zákazem využívat ke stavbě jako
přístupovou
cestu
komunikaci
na
Chalupech. Příloha č. 12

11. Bere na vědomí průběh stavby
Vodovodu Čechtínsko. VHS nabízí k
odběru kámen, informace na obecním
úřadě. Termín dokončení stavby v úseku
Rudíkov – Hroznatín se předpokládá na
konec března. Poté dojde k úpravě
rozježděných cest a jejich písemnému
předání.
12. Bere na vědomí koordinaci termínu
opravy komunikace na Mršinci s projektem
„ Regionální síť mikroregionu Horácko“.
13. Bere na vědomí
místostarostou
poskytnuté informace o uvažovaném
prodeji obecních bytů. Bere na vědomí
sdělení starostky, že po zjištění potřebných
počátečních
informací bude nejprve
svolána schůzka s nájemníky.

USNESENÍ
Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE RUDÍKOV
KONANÉHO DNE 14. 3. 2008
Zastupitelstvo obce Rudíkov:
1. Schvaluje
program 13. zasedání
zastupitelstva obce, zapisovatele – Radka
Bazalová, návrhovou komisi - Ing. Jaroslav
Krejska, Zdeněk Souček a ověřovatele
zápisu – Ing. Zdeněk Bernat.
2. Schvaluje „Smlouvu o partnerství a
vzájemné spolupráci za účelem realizace a
provozu páteřní optické propojovací
regionální sítě mikroregionu Horácko“.
3. Schvaluje kácení 10 topolů na pozemku
p. č. 2247/1 k. ú. Rudíkov.
4. Schvaluje příspěvek obce Rudíkov na
rok 2008 na provoz ZŠ L. Svobody
Rudíkov ve výši 5 900 Kč na 1 žáka.
Celková výše příspěvku obce Rudíkov na
provoz ZŠ Rudíkov na rok 2008 činí
495 600 Kč .
5. Schvaluje pronájem zahrádky p. č.
1777/7 k. ú. Rudíkov o rozloze 248 m 2 za
100 Kč / rok Monice Sedláčkové, Rudíkov
107. Ukládá starostce uzavřít nájemní
smlouvu.
6. Bere na vědomí hospodaření obce za
únor. Příloha č. 1
7. Bere na vědomí ceník služby CZECH
POINT. Příloha č. 2
8. Bere na vědomí projednávání
stanoviska Povodí Moravy k úpravě toku –
protipovodňová opatření
a změny
v projektu, které byly stanoveny Povodím
Moravy jako podmínka k vydání kladného
stanoviska ke stavbě. Kladné stanovisko
bylo vydáno 5. 3. 2008
9. Bere na vědomí odstranění reklamního
panelu z pozemku p. č. 214, jehož umístění
na pozemku p. č. 214 nebylo na zasedání
zastupitelstva 13. 4. 2007 schváleno.
10. Bere na vědomí zprávu z jednání
ohledně sportovního areálu u ZŠ a
z místního šetření ohledně úpravy kabinetu
TV v ZŠ Rudíkov. Zprávu přednesl
místostarosta Emil Krejska. Příloha č. 3

ZÁPIS Z PORADY ZÁSTUPCŮ OBCE
RUDÍKOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDÍKOV,
FK RUDÍKOV A FI. SOFISTAV S.R.O . VE
VĚCI
SPORTOVNÍHO
AREÁLU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY DNE 7. 2. 2008.

U

Přítomni:
Jana Nožičková, starostka, Emil Krejska,
místostarosta, Zdeněk Souček, Josef Jaša
Mgr. Vladimír Kozlíček, ředitel ZŠ, Luboš
Pažourek, školník, Josef Pažourek,
předseda FK, Alois Komínek, Ing. Jiří
Kotačka, Ing. Vladimír Šula
Ing. Jan Kotačka, Ing. Pavel Ježek
Bylo dohodnuto následující:
Firma SOFISTAV, s.r.o. vypracuje
studii celkového sportovního areálu u
Základní školy Ludvíka Svobody s tímto
návrhem:
Travnatý prostor mezi silnicí a
fotbalovým hřištěm (směrem ke hřbitovu)
bude sloužit pro trénování a soutěže
mladých hasičů - 60 m dlouhá běžecká
dvoudráha, doskočiště pro skok daleký a
plocha pro vrh koulí bude v prostoru nad
hřištěm u plotu k místní komunikaci.
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- Malé tréninkové hřiště s prostým
povrchem (s výhledem na pořízení
umělého povrchu) bude situováno na
pozemek bývalého hřiště MŠ a travnatou
plochu před ním.

fotbalových zápasech na novém travnatém
hřišti poslouží kabinet jako šatna pro
rozhodčí.
Poté se zahájí práce na zřízení WC a
sprchy, jež budou sloužit veřejnosti
navštěvující tělocvičnu.
V tělocvičně bude zřízeno zahrazení
vchodu do nářaďovny a současně opravena
vedlejší stěna. Práce budou započaty až
v pozdějším jarním období, kdy již
tělocvična není pravidelně užívána.

Za účelem možného využití
fotbalovým klubem a rovněž z důvodu
vhodnějšího užití pro žáky ZŠ budou šatny
tělocvičny základní školy vybaveny novým
přímým
vchodem
a
schodištěm,
umístěným na východní straně budovy.
Dále bude v šatnách zřízen samostatný
ohřev teplé vody pro stávající sprchy. Po
odkrytí části odpadního vedení bude
rozhodnuto o možnosti zřízení WC přímo
v části šaten. Při instalatérských pracích
bude pamatováno na možnost snadného
odpočtu spotřebované vody i elektrické
energie.

Zapsal Emil Krejska

DROBNÉ INFORMACE
V pátek 14. 3. 2008 byly na obvyklá místa
přistaveny velkoobjemové kontejnery.
Patří do nich: starý nábytek, křesla, židle,
skříně válendy, podlahové krytiny,
sanitární keramika. Do velkoobjemových
kontejnerů nelze ukládat zeminu a suť.
Kontejnery budou přistaveny do 28. 3.
2008
***

Šatny i kabinet tělocvičny budou
trvale užívány fotbalovým klubem při
pořádání pravidelných fotbalových zápasů
dle rozpisů OFS a KFS, náklady na úklid,
vodu a el. energii nebudou hrazeny
z rozpočtu ZŠ.
Zapsal Emil Krejska

Svoz nebezpečného odpadu proběhne
v naší obci 17. května v 8.15 – 8.45 na
návsi. Při svozu se budou vybírat tyto
druhy odpadů:
- akumulátory
- znečištěné obaly od barev, olejů,
chemikálií, atd.
- zářivky, výbojky
- osobní pneu (bez disků!!!)
- televizory, rádia, atd. (v
nedemontovaném stavu)
- ledničky

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ VE VĚCI ZAJIŠTĚNÍ
SOC. ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOST UŽÍVAJÍCÍ
TĚLOCVIČNU
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
RUDÍKOV A ÚPRAVA ŠATEN TV
K VYUŽITÍ FK RUDÍKOV DNE 14. 2.
2008.
Přítomni:
Jana Nožičková, starostka
Emil Krejska, místostarosta
Mgr. Vladimír Kozlíček, ředitel ZŠ
Luboš Pažourek, školník
Alois Komínek
Ing. Jiří Kotačka

***
Vyúčtování stočného bude probíhat stejně
jako u vodného 1x ročně v srpnu.
Kdo by měl zájem o předběžné zvýšení
záloh, musí kontaktovat Vodárenskou a. s.
a zvýšení zálohy domluvit. V ostatních
případech proběhne případné upravení
záloh po pravidelné roční fakturaci
automaticky.

Bylo dohodnuto následující:
Kabinet tělocvičny bude uvolněn, nábytek
a ostatní vybavení bude do jednoho týdne
vystěhováno do prostor u dílen ZŠ. Při
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***
Czech POINT - znamená Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál.
Czech POINT v současné době poskytuje
čtyři druhy výstupů. Na Obecním úřadě
v Rudíkově lze za tyto správní poplatky
požádat o:
výpis z katastrálního úřadu
- 1 stránka 100 Kč další 50 Kč
výpis ze živnostenského úřadu
- 1 stránka 100 Kč další 50 Kč
výpis z obchodního rejstříku
- 1 stránka 100 Kč další 50 Kč
výpis z rejstříku trestů
- 50 Kč
***

Proběhly dva
turnusy jarních
táborů na farách v Koněšíně a Rudíkově.
Ptal jsem se dětí při mši svaté, proč Pán
Ježíš šel křížovou cestou. Jeden prváček mi
odpověděl, že Pán Ježíš to udělal, protože
nás má rád. A to je podstata Velikonoc.
Přeji Vám všem, abyste si o těchto
Velikonocích znovu uvědomili, že nás má
Pán Ježíš všechny rád. Proto za nás trpěl,
zemřel a ve vzkříšení nám daroval nový
život.
Bohoslužby svatého týdne:
- Zelený čtvrtek 18. 30
- Velký pátek 18. 30
- Velikonoční vigilie – sobota 21. 00
- Neděle vzkříšení 11. 00

Upozornění :
• Volně pobíhající psi nejsou příjemnou
záležitostí pro ostatní spoluobčany.
Znečišťují místa v obci, která mají sloužit
zeleni, a způsobují, že se jim často musíme
z dálky vyhýbat. Občas se při venčení
zatoulají i do otevřených zahrádek a
způsobí škody na soukromých pozemcích.
Na základě upozornění spoluobčanů
připomínám i Obecně závaznou vyhlášku
č.3/2006.

Mgr. Václav Knotek, farář

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V pátek 8. 2. 08 proběhl ve třídách ZŠ
Rudíkov zápis žáků do 1. ročníku na
školní rok 2008/2009. K zápisu se
dostavilo 14 budoucích prvňáčků. Kolik
žáků do 1. třídy nastoupí, bude známo až
po ukončení řízení o odložení povinné
školní docházky, o které někteří rodiče
požádali.

• I v okolí naší obce, zvláště v lesích a
remízcích, se objevují černé skládky.
Někteří lidé nabývají dojmu, že zavozí
svým nepotřebným nerovnosti lesa.
Jistě bude vhodnější, když využijí
termínů svozu nebezpečného odpadu (2x
ročně), přistavených velkoobjemových
kontejnerů a sběrného dvora v Třebíči,
M. Majerové, kde mají občané obce
uložení odpadu zdarma. Otevírací doba
PO - PÁ 8-12 , 13-17, SO 8-12, 13-17 .

Akce školy:
V únoru proběhly dva kurzy lyžařského
výcviku žáků školy v Jeseníkách ve
středisku Klepáčov. Zúčastnilo se jich 20
žáků. I přes zhoršené sněhové podmínky
výcvik splnil svůj účel a z hor se vrátili
lyžaři.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili okresní
soutěže ve vybíjené, kde obsadili krásné 3.
místo.

FARNOST
Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě opět srdečný
pozdrav. V tomto roce jsou Velikonoce
netradičně brzo, a proto jsme se s dětmi
rozhodli, že se jim budeme věnovat už o
jarních prázdninách.

V okresním kole matematické olympiády,
do které se probojovalo 16 žáků, z devíti
škol skončili zástupci školy Jiří Vostal a
Helena Vostalová na krásném 4. a 5. místě.
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Dne 29. 2. předtančením na Charitativním
plese ve Velkém Meziříčí vyvrcholila
činnost taneční skupiny současných i
bývalých žáků školy, kterou vede pí uč.
Chládková. Tato skupina reprezentovala
školu na několika společenských akcích
v okolí. Na plese ve Velkém Meziříčí
prezentovala spolupráci se střediskem
Březejc, školou poskytující výchovu a
vzdělání žákům převážně s kombinací
postižení.

Akce MŠ:

Březen:
* Každý pátek plavání * 18. 3. 2008
velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi
Duben:
* Plavání * Návštěva knihovny v Třebíči
* Výlet na dopravní hřiště v ZŠ Bartuškova
Třebíč, s účastí a programem Policie ČR
* 30. 4. Čarodějnický rejdění *
Fotografování
Více o činnosti školy:
www.zsrudikov.tym.cz

Květen:
* Polodenní výlet přírodou
spojený s ekologickou výchovou a
hledáním pokladu * Děti pojedou na výlet
lodí po Dalešické přehradě * Jízda králů na
kolech na parkovišti u Benzínky

Vladimír Kozlíček, ředitel školy

Červen: * Pohádkový les * Táborák * Noc
ve školce * Malá školková maturita
* Slavnostní rozloučení s předškoláky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
• Děkujeme všem sponzorům Dětského
karnevalu v Rudíkově a rodičům, kteří
pomáhali s přípravou a úklidem.
• Pro příští školní rok je do MŠ Rudíkov
nově zapsáno 13 dětí.
• Mateřská škola bude v letošním roce
využívat přestěhovanou dětskou zahradu.
Práce ještě pokračují, do začátku jara by
měly být hotové.
• Nabízíme Vám možnost navštívit
divadelní představení v MŠ s dítětem od 2
let, které do MŠ nechodí. Vstupné je 50,Kč za 1 představení.
8. 4. 08 v 8.45 O Budulínkovi
20. 5. 08 v 8.45 O slepičce a kohoutkovi
26. 6. 08 v 8.45 Z pohádky do pohádky i pro rodiče a s rozloučením s budoucími
prvňáčky

Hezké jaro přeje všem občanům kolektiv
MŠ a děti.
J. Kafková, ředitelka MŠ

FOTBALOVÝ KLUB
V uplynulém roce se v Rudíkově
(jako předposlednímu na okrese) podařilo
zatravnit fotbalové hřiště u školy.
Toho jsme dosáhli s finančním a věcným
přispěním těchto subjektů a jednotlivců.
obec Rudíkov
550.000,- Kč
OFS Třebíč
220.000,- Kč
(dotace „ZELENÝ TRÁVNÍK 2007“ zajistil Ing. Šula )
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Kraj Vysočina

100.000,- Kč

března začneme s přípravou na cvičišti,
kde budeme zkoušet
požární útok a
štafety. V loňské sezoně jsme měli několik
dílčích úspěchů a v letošní bychom se
zaměřili na co nejlepší umístění v soutěži
okresní ligy mládeže. Tyto soutěže
vyžadují mnoho finančních prostředků.
Díky sponzorům se nám daří po finanční
stránce vše úspěšně zvládat.
Máme stálé sponzory, kteří finančně
drží mladé soutěžící. Jsou to svým
pravidelným příspěvkem firma Edite,
Samozvaná kuželkářská společnost a obec
Rudíkov. V minulé sezoně jsme obdrželi
od firmy Edite příspěvek 6 500 Kč na
dresy a 15 000 Kč na průběh a zajištění
soutěží. Občanské sdružení Samozvaná
kuželkářská společnost podpořilo mladé
hasiče částkou 5000 Kč. Jsme rádi, že
máme přislíbenou spolupráci
našich
stálých sponzorů i na letošní sezonu.
Děkujeme také ostatním sponzorům
za podporu při pořádání ligy mládeže
v Rudíkově v minulém roce a věříme, že se
nám této pomoci dostane i při letošní
soutěži mladých hasičů v naší obci, která je
naplánovaná na červen.

(dotace „SPORTOVIŠTĚ 2007“ zajistil Krejska Emil)

SOFI stav, s.r.o.

60.000,-

Kč

40.000,-

Kč

30.000,-

Kč

(zemní práce, projekt, ornice)

EDITE, s.r.o.
(písek na hřiště a dětské pískoviště)

KOMEZ, s.r.o.

(odpadní potrubí, práce na hřišti za Pokloňkem)

Krejska Emil

10.000,-

Kč

5.000,-

Kč

3.000,-

Kč

3.000,-

Kč

(nafta, zapůjčení strojů)

Kafka Josef
(práce na hřišti za Pokloňkem)

Jaša Josef
(nafta, zapůjčení traktoru)

Ing. Šula Vladimír
(lepenka)

ZEPAS, s.r.o., LIBER družstvo vlastníků,
Dobrovolný Pavel, Souček Zdeněk (zapůjčení
strojů)

Ostatní náklady (cca 195.000,- Kč) hradil
FK Rudíkov ze svých zdrojů.
V neposlední řadě bylo tohoto
úspěchu
dosaženo
brigádnickými
hodinami, kterých bylo odpracováno 2350.
Letošní podzimní sezonu bychom
rádi zahájili již v domácím prostředí, proto
práce na hřišti zdaleka nekončí. Musíme
dokončit stezku a oplocení kolem hlavní
silnice, náhradní plochu v prostoru
dětského hřiště, přivaděč závlahového
vodovodu, provozní budovu nad jímkou,
rekonstrukci šaten ve škole a mnoho
dalšího. Proto tímto FK žádá příznivce
fotbalu v Rudíkově o další možnou pomoc
i v letošním roce.

Jiří Dvořák, zástupce velitele
zásahové jednotky
Datum

8.5.

Ing. Jiří Kotačka, pokladník FK

24.5.

Okresní kolo
MH + Dorost

25.5.

Pohár SDH
Vladislav
O pohár obce
Častohostice
Pohár SDH
Rudíkov
Pohár SDH
Heraltice
Pohár SDH

31.5.

V sobotu 8. května 2008 pořádá
FK Rudíkov v sokolovně taneční zábavu
se skupinou VJETEF. Začátek v 20 hodin

15.6.
21.6.
28.6.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

29.6.
30.8.

Příprava mladých hasičů na novou
sezonu.

13.9.
14.9.

Začátkem února jsme začali s přípravou
na novou sezonu. Nejdříve jsme se
zaměřili na požární techniku. Koncem

20.9.
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Název
soutěže
Pohár SDH

Pohár SDH
Markvartice
O pohár
starosty města
Jemnice
Pohár SDH
Budíkovice
Pohár
Bohemia
Pohár SDH

Pořadatel
SDH
Moravské
Budějovice
OSH + SDH
Petrovice
SDH
Vladislav
SDH
Častohostice
SDH Rudíkov

Kate
gorie
MH

MH
+
Dor.
MH
MH
MH

SDH
Heraltice
SDH Dolní
Vilémovice
SDH
Markvartice
SDH Jemnice

MH

SDH
Budíkovice
SDH Kněžice

MH

SDH Stařeč

MH

MH
MH
MH

MH

Disciplín
y
PÚPI –
MH +
CTIF
Plamen +
Směr.
Dor.
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH
PÚPI –
MH

• Dne 5. ledna proběhla v naší obci tradiční
Tříkrálová sbírka. Vybrané
finanční
prostředky v roce 2008 plánuje Charita
použít:
- na konkrétní pomoc lidem ve
zdravotní
a
sociální
nouzi
- na stavební úpravy stacionářů pro
mentálně a zdravotně postižené a seniory
- na provozní náklady střediska
Osobní
asistence
- na podporu projektů farních
charit.
Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2008
Rudíkov
14 733,00
Oslavička
3 730,00
Přeckov
5 740,00
Vlčatín
5 240,00
Hroznatín
3 615,00
Nový Telečkov
4 293,00
Celková částka sbírky činí
37 351,00

Sbor dobrovolných hasičů
29. 12. 2007 se konala Valná
hromada hasičů v Rudíkově. Sešlo se na ní
58 členů sboru a 4 hosté.
V sobotu 9. února hasiči uspořádali
masopustní průvod obcí.
Na žádost FK Rudíkov hasiči
přenechali pořádání pouťových zábav
v roce 2008 fotbalistům.
V neděli
15.
června
budou
rudíkovští hasiči pořádat na tradičním
místě dětské hasičské závody - Okresní
ligu mládeže.
Dále v roce 2008 hasiči oslaví 110
let od založení sboru v Rudíkově. Oslavy
by měly proběhnout poslední prázdninový
víkend, tj. 29. - 31. 8. 2008.
František Kotačka, velitel sboru

• Během ledna a února navštívili naši obec
dva ochotnické soubory se svými
divadelními představeními. Dne 20. ledna
sehrál soubor z Budišova operetu „ Na tý
louce zelený“. 24. února se představil
divadelní
soubor
Okříšky
s hrou
nevšedního názvu „ Do hrobky tanečním
krokem“. Obě představení byla příjemným
zážitkem a odpočinkem pro přítomné
diváky.

NOHEJBAL, VOLEJBAL
Zveme všechny aktivní příznivce
nohejbalu na pravidelná amatérská
klání
- každou neděli od 16.00 do 17.30 do
školní tělocvičny.
Od 17.30 pokračují příznivci
volejbalu v další pohybové aktivitě.
Veškerý sport je ryze na amatérské
úrovni. Volejbalu se zúčastňují i ženy a
dívky. Proto pánové, nebojte se, vezměte
své ženy, přítelkyně, odrostlé děti a přijďte
za námi. Rádi Vás přivítáme.
Případné informace na
tel. 739 504 480 – Ing. Dvořák Jiří
tel. 603 376 619 – Jaša Josef
Josef Jaša

• V lednu proběhla sbírka pro potřebné
v Afgánistánu. Během 14 dní došlo
k zaplnění celé obřadní síně darovaným
oblečením, které se 2 dny třídilo
(pomáhaly i děti) a poté bylo odvezeno do
centrálního skladu v Praze. V tuto dobu
již doputovalo k potřebným.
• Při příležitosti 35. výročí založení hry
PLAMEN na okresní konferenci v Předíně,
která se konala 15. března 2008, obdrželi
pan Jiří Dvořák, Rudíkov 59 a Jaroslav
Švihálek, Rudíkov 23 pamětní list a
plaketu. Oběma oceněným blahopřejeme.
Jako aktivního zakládajícího člena hry
PLAMEN bylo připomenuto i jméno již
zesnulého p. Jana Pažourka, Rudíkov 129.

CO SE UDÁLO…
• Od 1. ledna došlo k výměně webmastera.
František Jaša vytvořil internetové stránky
naší obce před 10 lety a patří mu za jejich
tvorbu a vedení velké poděkování. Od
ledna se jejich vedení vzorně ujal
zastupitel Zdeněk Souček.
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K veselé
náladě
přispělo
bohaté
občerstvení paní Komínkové a hudebníci
z Trnavy.
Suverénním vítězem, majitelem
největšího poháru a právem pyšnit se
nejlepší slivovicí pro rok 2008, se stal
pan František Benáček z Rudíkova.

Turnaj v mariáši
V sobotu l6. února byl v hostinci
U Komínků uspořádán turnaj v mariáši
v Rudíkově. Bylo to v pořadí již 8. kolo
turnaje o přeborníka Vysočiny a Brněnska.
Na turnaj přijelo 88 hráčů ze širokého
okolí, z toho dokonce i pět žen.
Turnaj se hrál na pět kol po 45
minutách. Rozlosování i výsledky jsou
zpracovávány na počítači.
Součástí turnaje byla i velice
hodnotná tombola masných výrobků, které
vyrobil pořádající kolektiv.
Po skočení turnaje byly prvním
dvaceti hráčům předány velmi hodnotné
ceny. Vítěz p. Žák z Velké Bíteše si odvezl
barevnou televizi. Ceny a poháry předávala
starostka obce paní Jana Nožičková.
Z domácích hráčů se nejlépe umístil
p. Josef Havlíček.
Velké poděkování patří našim
sponzorům, bez kterých bychom tento
turnaj nemohli uspořádat. Jsou to firmy
Edite Rudíkov, BDS Velká Bíteš, Jatky
Zezula, Obec Rudíkov, hostinec U
Komínků a další.
Věříme, že i v budoucnu nám
zachovají svoji přízeň.
Dalším programem kolektivu je
uspořádání
turnaje v mariáši
o
Velikonočního beránka, který se bude
konat v 23. března. Začátek je v 18 hodin
v hostinci U Komínků. Lákadlem jistě
budou pěkné poháry a věcné ceny.
Výherce obdrží mobilní telefon.

Josef Jaša

Stolní tenis
Zajímavý den prožila první
březnovou sobotu v tělocvičně asi
padesátka stolních tenistů. Turnaj, který
pořádala Obec Rudíkov, se hrál na pěti
stolech ve dvou kategoriích.
V
kategorii
neregistrovaní
vybojoval 3. místo domácí Jaroslav Salák.
Druhé místo zůstává opět v Rudíkově
zásluhou Radka Jenerála, který ve finále
podlehl Petrovi Jašku z Třebíče. Ten si po
zásluze odvezl pohár za první místo.
Čtvrtý skončil nestárnoucí Jaroslav
Doležal z Velkého Meziříčí. Cenu útěchy
vybojovala Veronika Kašparová, která
porazila Jiřího Pažourka i Ondřeje Štolpu.
V kategorii registrovaných zvítězil
druholigový „domácí“ Vojtěch Havel,
hrající za oddíl Sokol Žďár nad Sázavou,
před divizním Petrem Palátem (SK Telč) a
Janem Šafaříkem (Agrotec Hustopeče).
Čtvrté místo obsadila Zuzana Havlová.
Turnaj s přehledem řídil prvoligový
rozhodčí Jan Šafařík.

Za kolektiv mariáše

Výsledky registrovaní:
o třetí místo Šafařík – Havlová 3:1,
finále Havel – Palát 3:1.

Ing. Jaromír Dobrovolný

neregistrovaní
o třetí místo Salák – Doležal 3:1,
finále Jašek – Jenerál 3:0.

Košt slivovice
V sobotu
l.
března
proběhl
v Rudíkově v hostinci U Komínků 2.
ročník koštu a soutěže o nejchutnější
slivovici. Soutěže se zúčastnilo 16 vzorků.
Podle názoru dvanáctičlenné poroty se
všechny pyšnily vysokou kvalitou.

Pavel Nožička
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Kontakt:
Dita Součková, Rudíkov 169
Email: Dita.Eurona@seznam.cz
Tel.: 564 403 002 – po 18. Hodině

Významné jubileum oslavili:
Leden
65 let – Střecha Josef, Rudíkov 92
60 let – Kovaříková Marie, Rudíkov 94

Pronájem
Obec Rudíkov nabízí k pronájmu
- zahrádku nad bazénkem
- louku na sečení na Chroustově
Informace o nabízených pozemních na
Obecním úřadě.

Únor
90 let – Dvořáková Anežka, Rudíkov 67
55 let – Šabacká Ludmila, Rudíkov 3
Březen
65 let – Požár Antonín, Rudíkov 160
65 let – Uchytil Jaroslav, Rudíkov 172
70 let – Švihálek Jaroslav, Rudíkov 23
55 let – Dvořák Jiří, Rudíkov 59

Poslední pozemek k prodeji
V nové lokalitě „Šumava“ je možnost
koupit stavení parcelu o výměře 765 m2.
Cena 150 Kč / m2. Informace na obecním
úřadě.

Zemřelí občané:
Březen
Mejzlíková Marie, Rudíkov 26 – ve věku
nedožitých 88 let

Nabídka bydlení
Stavíme pro Vás novou lokalitu pro
bydlení „Na Vyhlídce“ v obci Rudíkov.
Lokalita leží na jihovýchodním okraji obce
s výhledem na okolí s typickou krajinou
Horácka. Možnost výběru optimální
varianty bydlení dle životního stylu a
finančních možností (byty, řadovky,
samostatné
domky)
více
na
www.vyhlidkarudikov.cz.

INZERCE

Nabídka
V zahrádkářské kolonii „Ohradka“
nabízí paní Věra Jašová, Rudíkov č. p. 14,
k pronájmu zahrádky o výměře – 343 m2,
375 m2 a 268 m2. Roční nájemné činí l Kč
/m2. Možnost i sloučení zahrádek. Bližší
informace získáte přímo u paní Jašové.

SOFI-TENIS-CUP
Nabízíme možnost účasti na celosezónním
tenisovém turnaji pro amatéry. Více na
www.sofi-tenis-cup.hu.cz.

Bytová kosmetika
Bytová kosmetika Eurona by Cerny
vám nabízí vynikající sady přípravků pro
vaši domácnost:
- možnost pohodlného a rychlého nákupu
přímo z domova přes web
- možnost registrace a získání slevy na
všechny typy výrobků
- minimální dávkování, úspora financí,
spokojenost s účinností čističů
- v případě zájmu možnost osobní
prezentace výrobků, odzkoušení vzorečků
a nezávazné konzultace

Kontakt na Obecní úřad:
tel.: 568 878 184, 564 406 351
email: ou.rudikov@rudikov.cz
web: www.rudikov.cz
Obrázek na titulní stránce nakreslila
Eliška Vostalová, žákyně 8. ročníku ZŠ
Rudíkov.
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