Vážení spoluobčané,
prožitá pouť nás uvedla do
prázdninových letních dní , kdy pro Vás
vychází letní číslo zpravodaje. Přináší
Vám informace o práci zastupitelstva,
činnosti zájmových spolků v obci za
uplynulé čtvrtletí a pěkné záběry
z pořádaných akcí.
Přeji dětem hezké prázdniny,
všem ostatním krásnou dovolenou a
příjemně strávené dny letošního léta.

Částku ve výši 58 360, 91 na pokrytí
ztráty z minulých let.
9. Převod hospodářského výsledku MŠ
Rudíkov za rok 2007 z hlavní činnosti ve
výši 8 391,62 Kč do jejího rezervního
fondu.
10. Rozpočtové opatření č. 1. Příloha č. 1
11. Návrh na usnesení 14. zasedání
zastupitelstva obce Rudíkov.

Jana Nožičková, starostka obce

1. Přidělení dotace na zateplení budov
Základní školy v Rudíkově ve výši
16 260 162,- .
2. Průběh výstavby inženýrských sítí
v lokalitě Šumava, prodloužení termínu
- uloženo vedení NN.
3. Zprávu o projednání víceprací a
méněprací při výstavbě inženýrských sítí
se stavebním dozorem v lokalitě Šumava.
4. Průběh opravy hráze rybníka Heradka.
5. Zprávu o hospodaření svazku obcí
Skládka TKO svazku obcí Vodovody a
kanalizace a Sdružení pro plynofikaci
Budišovsko.
6. Zprávu o hospodaření obce za duben.
Příloha č. 2
7. Kontrolu plnění rozpočtu obce za I.
čtvrtletí . Příloha č. 3
8. Zprávu o činnosti stavební komise.
9. Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi
obcí Rudíkov a FK za souhlasu ředitele
ZŠ - využití prostoru šaten TV za
účelem zbudování převlékáren sportovců.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

**********************************

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE RUDÍKOV
KONANÉHO DNE 16. 5. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program 14. zasedání zastupitelstva obce
Rudíkov.
2. Zapisovatele zápisu: Radka Bazalová.
3. Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeněk Bernat,
Drahoslav Lehký.
4. Návrhovou komisi: Zdeněk Souček, Ing.
Jaroslav Krejska.
5. Záměr prodeje části pozemku parc. č.
2212/ 2 k. ú. Rudíkov.
6. Odkoupení potřebné části pozemku parc.
č. 6/1 k. ú. Rudíkov za účelem rozšíření
plochy v okolí školy za cenu 30 Kč / m2
a pověřuje starostku uzavřít smlouvu o
smlouvě budoucí s majiteli pozemku
parc.
č.
6/1.
Výdaje
spojené
s odkoupením uhradí obec Rudíkov.
7. Prováděcí firmu na opravu komunikace
na Mršinci – firmu COLAS CZ , a.s. a
pověřuje starostku podpisem smlouvy o
dílo.
8. Převod hospodářského výsledku ZŠ
Rudíkov za rok 2007 z hlavní činnosti ve
výši 2371,66 Kč do jejího rezervního
fondu a z hospodářské činnosti ve výši
55 989,25 Kč do jejího rezervního fondu.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S ukončením nájemní smlouvy s SKS-1,
pí. Zdeňkou Nestrojilovou, pí. Olgou
Cahovou dohodou.
2. Zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc.
č. 2045/3 k. ú. Rudíkov.
Zastupitelstvo obce Rudíkov ukládá:
1. Starostce projednat Smlouvu o odběru
vody z rybníka Heradka s FK a SFŽP za
účelem zalévání hřiště u školy.
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USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE RUDÍKOV
KONANÉHO DNE 5. 6. 2008

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na
vědomí:
1. Zprávu o hospodaření obce Rudíkov za
měsíc květen. Přílohač. 2

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zapisovatele zápisu: Ing. Jaroslav
Krejska.
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Zdeněk Bernat,
Josef Jaša.
3. Návrhovou komisi: Zdeněk Souček,
Drahoslav Lehký.
4. Program 15. zasedání zastupitelstva obce
Rudíkov.
5. Prodej 46 m2 z pozemku p. č. 2212/2 k.
ú. Rudíkov manželům Jenerálovým za
30 Kč / m2 za účelem zarovnání hranice
pozemku a pověřuje starostku podpisem
smlouvy. Veškeré výdaje související
s prodejem budou hrazeny kupujícími.
6. Pronájem pozemku p. č. 2045/3 k. ú.
Rudíkov o výměře 16779 m2 Sboru
dobrovolných hasičů za účelem pořádání
požárních nácviků a soutěží na dobu 15
let , bezúplatně.
7. Smlouvu s FK Rudíkov o odběru vody
z rybníka Heradka za účelem zalévání
fotbalového hřiště.
8. Smlouvu o dílo s firmou Colas, c.z. na
opravu komunikace na Mršinci.
9. Závěrečný účet obce za rok 2007 včetně
výsledků zprávy nezávislého auditu o
přezkoumání hospodaření za rok 2007
bez výhrad.
10. Zápis o inventarizaci majetku obce.
11. Zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na zateplení školy.
12. Komisi pro výběrové řízení na zeteplení
školy. Příloha č.1
13. Záměr FK
vybudovat venkovní
přístupové schodiště do šaten TV ve
škole za účelem zbudování převlékáren
pro sportovce.
14. Vypracování znaleckého posudku na
byty v bytovce č. p. 134 a přípravu
pravidel pro uvažovaný prodej bytů.
15. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě
s Josefem a Žofií Šajbidorovými o koupi
části pozemku p. č. 6/1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Rudíkov se
zapojili do akce Kraje Vysočina – 1.
pomoc do škol. Kurz proběhl v rozsahu 8
hodin. Dvě hodiny se žáci seznamovali se
záchranným systémem kraje, čtyři hodiny
probíhala teoretická příprava 1. pomoci a
dvě hodiny si prakticky ověřovali své
znalosti. Tato akce byla pro žáky velmi
přínosná a rádi bychom v ní v příštích
letech pokračovali.
Na škole celý školní rok probíhá
sběr starého papíru. Letos ho žáci sebrali
61 q. Svoz papíru k odběrateli sponzorsky
zajistila firma p. Kotačky SOFI Rudíkov.
Za tuto pomoc děkujeme. Stejné díky patří
p. Jiřímu Kotačkovi, Liboru Průšovi,
Zdeňku Součkovi a OÚ Rudíkov za
příspěvky na modernizaci nábytku
v počítačové učebně.
Reprezentace školy:
• účast mladších žáků na florbalovém
turnaji v Třebíči. Žáci obsadili třetí
místo.
•

účast žákyň na okresním přeboru
v odbíjené. Žákyně obsadily 3. místo
v postupové skupině.

•

účast žáků na olympiádě v Náměšti.
Smíšené družstvo v odbíjené skončilo
na pěkném druhém místě.
Vladimír Kozlíček, ředitel ZŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

FARNOST

Školní rok končí, děti mají plno
zážitků z akcí a těší se na prázdniny. Nově
přijaté děti si za námi chodily hrát už
v červnu v rámci miniškolky.

Vážení spoluobčané, končí se
školní rok a děti mají obrovskou radost, že
mají před sebou dva měsíce prázdnin.
Bude to pro ně čas odpočinku, nových
dobrodružství na táborech, dovolených atd.
My dospělí už dva měsíce prázdnin
nemáme, i když si říkám, že měsíc
dovolené by byl bezva. Mnozí z Vás si
však dovolenou s rodinou dopřejí. Myslím,
že je důležité si odpočinout. Jak se říká
„vypnout“ a vnímat více věci, které v tom
každodenním kolotoči někdy nevnímáme.
Je to čas, kdy můžeme více vnímat blízké
lidi, rozmlouvat s nimi, vnímat krásy
přírody i sebe sama.

Provoz MŠ od 30. 6. do 31. 8. 2008
bude uzavřený, o prázdninách bude i v MŠ
probíhat výměna oken. V době prázdnin
MŠ
dokončí
drobné
úpravy
na
přestěhované zahradě. Plánujeme také
časem vybavit zahradu dětskými lavičkami
ve tvaru vláčku vyrobenými z kmene
stromu. Pokud by se našel dárce dřeva,
může nás kontaktovat a získat bližší
informace na tel. 775 079 014.

Mgr. Václav Knotek, farář
Jak jsme prožili Farní den…
„Maminko, kdy už bude to
překvapení ? … Maminko, že nebude pršet
? … A maminko, proč ten pán tolik křičí
?“… takové špitání jste mohli uslyšet ve
chvíli, kdy z kůru trnavského kostela
přestal hřímat divadelní „král Herodes“. Je
neděle 15. 6. 2008 a farnosti Trnava,
Rudíkov a Benetice slaví společně již
počtvrté Farní den. Zahájen byl ve 14.30
hod. mší sv., pozvání přijal pan děkan Jiří
Dobeš.
Následovalo
muzikálové
představení z doby narození Ježíše Krista,
které sehrála skupina mladých z farností
Brna a okolí za hudebního doprovodu
Luďka Strašáka. Působivé melodie,
dynamika a vtipnost projevu herců - to vše
v nás zanechalo pěkný kulturní zážitek.
Znovu se společně setkáváme na hřišti, kde
sledujeme fotbalová utkání družstev
z jednotlivých
farností.
Dodržování
sportovních pravidel sleduje hl. rozhodčí
pan farář V. Knotek s týmem poradců.
Všichni dali do hry svoje síly i vytrvalost,
vítěz je však jen jeden - letos si putovní
pohár odvážejí do Benetic. Děti si od
začátku získal bílý koníček s „beruškou“
připnutou na ofině /právě ten byl tím
slibovaným překvapením/.

Poslední týden v srpnu se bude
konat schůzka pro rodiče, den a hodina
konání budou vyhlášeny rozhlasem a
vyvěšeny na plakátu na vstupních dveřích
školy.
Počet dětí pro příští školní rok
umožní opět od září prodloužit provozní
dobu v MŠ od 6.15 do 15.30 hodin.
Děkujeme
všem,
kdo
nám
v průběhu školního roku
projevovali
přízeň, a těšíme se na další spolupráci.

Hezké
léto
všem
občanům
Rudíkova přeje kolektiv MŠ.
Jaroslava Kafková, ředitelka MŠ
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A kdo se už povozil, mohl si
malovat, skládat hlavolam nebo soutěžit o
bonbon uvázaný na niti. U většiny vyhrála
volná zábava.

Jak již to bývá v našich
klimatických podmínkách zvykem, první
jarní kolo bylo odloženo na 8. května a tak
jsme k prvnímu utkání vyrazili do
Radešínské Svratky, kde jsme porazili
zálohu Vrchoviny. Hned v následujícím
zápase jsme se utkali s vedoucím týmem
Rapoticemi a o vítězství jsme přišli až
v samotném závěru, kdy rozhodčí uznal
gól hostí z jasné ofsajdové pozice.
Třebíčský deník v titulku k utkání napsal:
„Pěkně na mále měly v 16. kole I. B třídy
skupiny B vedoucí Rapotice. Na hřišti
Rudíkova prohrávaly devadesát minut
nejtěsnějším rozdílem. Nakonec ale
vydolovaly díky trefě Illka v poslední
minutě remízu.“ Následoval zápas
v Křižanově, kde se nám pravidelně
nevede. Po první půli jsme vedli a pár
minut před koncem jsme přišli i o bod za
remízu a opět jsme v Křižanově prohráli.

Pro každého bylo připraveno
občerstvení, hudba k poslechu i tanci.
Prožili jsme pěkné odpoledne při hrách,
klábosení i křepčení. Počasí se umoudřilo a
po celou dobu na nás nespadla ani kapka
deště. Zbývá už jen poděkovat: zástupcům
obce Trnava, kteří nám umožnili pobyt na
hřišti a zajistili občerstvení, všem za
napečené cukroví, za ochotu přispět svým
dílem ke zdárnému průběhu setkání.
A všem za to, že přišli.
Hana Vlachová

FOTBALOVÝ KLUB

V dalším velmi těžkém utkání nás
čekaly ambiciózní Hrotovice. S tímto
velmi těžkým soupeřem jsme uhráli remízu
0:0, a tak jsme po dobrých výsledcích
vyrazili na hřiště Měřína. Měli jsme mu
co oplácet, doma jsme
na
podzim
prohráli 1:3. Tentokrát byly také střelecké
hody, a vítězem jsme byli my. Zápas jsme
vyhráli 4:3.
Po utkáních s týmy na čele
tabulky následovalo povinné vítězství nad
trápící se Telčí, bohužel pouze 1:0. Hned
na to následoval výlet na hřiště již tradičně
se trápícího Nového Rychnova, zde jsme
vyhráli výrazným rozdílem 3:0.

Muži „A“ FK Rudíkov.

Po podzimu náš „A“ tým obsadil
pěkné páté místo se ziskem 21 bodů a se
ztrátou 7 bodů na vedoucí Rapotice. Před
námi byl na druhém místě Bedřichov,
kterého jsme měli přivítat v prvním kole na
domácím hřišti v Hodově. Na třetím místě
byl Měřín a na čtvrtém Hrotovice.

V dalším kole jsme hostili
největšího aspiranta na postup Budišov,
který se do čela propracoval svými
výsledky v jarní části. Po podzimu byl na
7. místě bod za námi. Bylo to derby,
jak má být, utkání přihlíželo přes 200
diváků. Úvod patřil našemu týmu, ale
šance jsme nevyužili, a tak přišel trest.
Podcenili jsme umění Karla Nováčka a ten
dal v rozmezí 5 minut dva góly. My jsme
dokázali pouze ke konci utkání snížit
našim
nejlepším
střelcem
Trnkou
Jaromírem
na
konečných
1:2.

Do sestavy se nevrátil Komínek
Filip, který ukončil hostování v
Přibyslavicích a přestoupil do rakouského
USC Fels AM Wagram. Nevrátil se ani
Kafka Josef, který po návratu z Rakouska
hostoval ve Velkém Meziříčí a i v jarní
části probíhajícího ročníku pokračoval v
hostování.
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Opět bych citoval z Třebíčského deníku
„Už od počátečních minut se oba soupeři
do sebe zakousli a předváděli útočný
fotbal. Jak Rudíkov, tak hosté z Budišova
si vypracovali řadu slibných šancí.
Úspěšnější v zakončení však byli hosté,
konkrétně Karel Nováček, který ve 24. a
28. minutě překonal gólmana Trnku. Po
změně stran sice domácí vsadili na
ofenzivní kartu, platné jim to ale nic
nebylo. Budišov, který se zatáhl do obrany
a spoléhal na brejky, inkasoval až
v samotném závěru a odvezl si všechny
body.“

„pracovníků“. A co je ještě smutnější, na
hřišti jsou vidět stále stejní lidé, kteří svůj
veškerý volný čas věnují dostavbě zázemí
pro náš fotbal.
Pevně věřím, že úsilí těchto
zapálených lidí dojde k cíli, nenecháme je
tam pracovat samotné a my začneme
novou sezónu na opravdu domácím hřišti
v Rudíkově. A byl bych velice rád, kdyby
se návštěva alespoň přiblížila derby
s Budišovem.
Muži „B“ FK Rudíkov
Hráči ‚,B‘‘ týmu ukončili sezónu na
posledním místě. Vzhledem k tomu jak
přistupovali k činnostem v klubu, se není
čemu divit. Jejich nezájem o dění v klubu a
jejich neúčast na trénincích, v závěru
sezóny i neochota pomoci „A“ týmu
v době, kdy chybí opory. Hráči „A“ týmu
velice rádi doplňovali „B“ tým, ale opačně
to, až na několik výjimek, bohužel
nefungovalo.

Mělo
následovat
utkání
v Mohelně, ale pro řádící bouřku bylo
utkání přeloženo na pátek třináctého. jsme
Mezitím jsme doma porazili již jasně
sestupující Rokytnici a vyrazili na
dohrávku do Mohelna. To jsme ještě
netušili, co nás o tomto víkendu čeká.
Vyrobili jsme si rekord, v pátek jsme
prohráli s potápějícím se Mohelnem 4:1 a
zatím největší nadílku v I. B třídě nám
nadělil Jakubov. „Vysekli“ nám „kanára“
to znamená 6:0. Na obou výsledcích se
podepsala nekompletnost naší sestavy a
bohužel jsme chybějící hráče nedokázali
nahradit.
Naši střelci:
Hráč

PODZIM

JARO

CELKEM

Trnka Jaromír
Nožička Lukáš
Benáček Lukáš
Mikyska Miroslav
Salák Milan
Pažourek Josef
Trnka Zbyněk
Dvořák Tomáš

11
5
2
2
1
2
0
1

5
5
2
2
1
0
1
0

16
10
4
4
2
2
1
1

Žáci FK Rudíkov
Fotbalový ročník 2007/2008 naši
nejmladší fotbalisté odehráli ve spolupráci
s žáky Trnavy. Chlapci se snažili a hráli,
na co měli. V této kategorii opravdu není
nejdůležitější umístění, ale je třeba naši
mládež zaujmout a aktivně sportovně
zapojit.
Tak jako všechny venkovské týmy i
my se musíme vyrovnávat s odlivem
nadějných mladých fotbalistů, kteří
odcházejí na hostování do Třebíče a nebo
Velkého Meziříčí. V těchto klubech pak
patří k pilířům týmu, a tak je vidět, že
práce s mládeží je u nás na kvalitní úrovni.
Za to vše patří dík trenérům mládeže, a to
jmenovitě Josefu Pažourkovi, Lukáši
Trnkovi a Leoši Kudrnovi.

Dva góly si vstřelili soupeři sami.
Nyní nás čeká mnohem složitější
zápas, a to dotáhnout do kolaudace naše
travnaté hřiště a hlavně kabiny. Každý,
komu fotbal něco říká a jde kolem našeho
hřiště, musí být se zatravněnou plochou
spokojen. Bohužel je tu však vidět ještě
mnoho práce a je velmi smutné, že na
těchto pracích se účastní minimum

***
Nyní je třeba si od aktivního
fotbalu odpočnout. Od fotbalu si
odpočinout ano, ale čeká nás ještě hodně
práce na dobudování zázemí kolem našeho
travnatého hřiště. Musíme vyzvat OFS
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Třebíč ke kolaudaci a úspěšně ji provést.
Nový ročník 2008/2009 začíná za chvíli a
myslím si, že všichni fanoušci tohoto
krásného sportu si přejí, abychom začali
hrát na hřišti v Rudíkově, tedy opravdu
domácím hřišti. Pro to však budeme muset
my fotbalisti a i naši fanoušci ještě něco
udělat a nenechat práci pouze na těch pár
obětavcích, kteří jsou na hřišti k vidění.

Pohostinství u Pažourků Rudíkov, Bistro
na čerpací stanici Rudíkov, Obec Rudíkov,
KOBRA hutní prodejna s. r. o., SKS – 1,
VAS Třebíč a. s., LIBER družstvo
vlastníků Rudíkov, ZEPAS Rudíkov spol.
s r. o.,PROALIMEX spol. s r. o. Modřice,
Čerpací stanice ADW - provoz Rudíkov.
Jiří Dvořák, zástupce velitele SDH,
velitel družstva mládeže
František Kotačka, velitel SDH

Jménem těch, kteří mají rádi
fotbal a fandí fotbalu v Rudíkově, děkuji
všem, kteří až doposud přiložili ruku k dílu
při budování hřiště a i všem těm, kteří
přispěli materiálně i finančně.

SOUTĚŽ MH - OLHS 2008 – Rudíkov

Vladimír Šula, sekretář FK Rudíkov

Starší
Družstvo
1. Radonín
2. Stařeč A
3. Heraltice A
4. Přibyslavice
5. Číhalín
6. Vladislav
7. Nevcehle
8. Stařeč B
9. Častohostice
10. Rouchovany A
11. Dolní Vilémovice
12. Rouchovany B
13. Svatoslav
14. Rudíkov B
15. Rudíkov A
16. Mihoukovice
17. Budíkovice
17. Heraltice B

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V neděli 16. června proběhla v naší
obci soutěž „Okresní liga mladých hasičů“.
Celkem se jí zúčastnilo 33 družstev
z Třeblíčska a jedno z Jihlavska. Našim
soutěžícím se příliš nedařilo. Jjistě to
způsobila nervozita, která se projevila
v domácím prostředí. Snad to vyjde příště.
Celou soutěž moderoval pan Michal
Karásek z Rudíkova. Za to mu patří velké
poděkování. Dokázal svými drobnými
otázkami
udržet soutěžící družstva
v pozornosti. Hlavním rozhodčím celé
soutěže byl pan Svoboda.
Soutěže se zúčastnil i pan Miroslav
Benáček, který se starostkou obce Janou
Nožičkovou a starostou hasičů Pavlem
Mikyskou předali všem družstvům drobné
ceny a upomínkové předměty.
Přejeme mladým hasičům, aby je
vytrvalost a píle provázela dalšími
soutěžemi. Na závěr patří poděkování
všem sponzorům: EDITE spol. s r. o.,
Autobusová doprava Uchytil Jaroslav, Pila
Robotka Rudíkov, T.I.T – Třebíč
International Transport, Jatka Zezula
Rudíkov, SOFI stav s. r. o. Rudíkov,
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Mladší
1. Radonín
2. Budíkovice
3. Stařeč A
4. Kojetice A
5. Rudíkov A
6. Kojetice B
7. Heraltice
8. Dolní Vilémovice B
9. Vladislav
10. Rudíkov B
11. Stařeč B
12. Dolní Vilémovice A
13. Častohostice
14. Markvartice
15. Rouchovany

16,63
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skal, které se zúčastnilo 42 osob. Na
závěr si děti u školy opekly špekáčky.
3. sokolský výlet se konal v květnu.
K Velkému javoru u Benetic přijelo 17
cyklistů.
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Na základě žádosti v roce 2007
převedla Česká obec sokolská Praha do
majetku TJ Sokol Rudíkov sokolovnu a
sokolské hřiště.
Sokolské hřiště
V roce 2007 provedl TJ Sokol
Rudíkov úpravu sokolského hřiště, kterou
financovala Sokolská Župa plk. Švece
Jihlava. Byla provedena úprava plochy
hřiště, kde byly instalovány branky na
malou kopanou a tyče na volejbal a
nohejbal.
V přední části hřiště byl vytvořen
koutek pro malé děti s pískovištěm a
kolotočem. V letošním roce byly na hřišti
instalovány 2 houpačky a vahadlo
k houpání. Houpačky jsou určeny pro děti
od 3 do 14 let. Do 6 let doporučujeme
dozor dospělé odpovědné osoby. Max.
povolené zatížení houpačky je 75 kg na 1
sedák.
V roce 2008 byla na Župu
sokolskou podána žádost o dotaci na
vybavení hřiště venkovním stolem na
stolní tenis.
Věříme, že hřiště bude vyžíváno
širokou veřejností a maminkami s dětmi.
Závěrem upozorňujeme na zákaz
vodění psů na hřiště.

TJ SOKOL RUDÍKOV
Aktivity členů TJ Sokol Rudíkov v roce
2008
Členové
Sokola
uspořádali
v letošním roce tři výlety do přírody za
aktivního přispění členek paní Mgr. Soni
Chládkové, Mgr. Evy Kružíkové a paní
Petry Robotkové.

Sokolovna
V roce 2008 byla provedena oprava
nosné konstrukce nad sálem, protože byla
vážně poškozena a bylo nutno vyměnit
stropní trám.
Dále byla opravena plechová
střecha nad hlavním vchodem do budovy,
kam zatékalo. Střecha byla nově natřena.
V chodbách sokolovny byly opraveny
omítky a vymalováno.

1. sokolský výlet se uskutečnil v dubnu na
kolech. Výletu do Trnavy na rozkvetlé
koniklece se zúčastnilo 16 cyklistů.
2. sokolský výlet se konal také v dubnu.
Byla to pěší vycházka do Raubířských
7

Odborné práce provedli řemeslníci
a obec Rudíkov přispěla na opravy
finančním příspěvkem a poskytnutím
pomoci pana Vladimíra Večeři.

v obci Rudíkov. Program se uskuteční na
návsi. Je pozvána dechová kapela,
připravený
doprovodný program s
ukázkou hasičské techniky, oslavu
zakončí ohňostroj. Na oslavu poskytl
Kraj
Vysočina
dotaci
ve
výši
54 540,- Kč.
***
Na místním hřbitově se v poslední době
pohybují nedůvěryhodné osoby, které
nabízejí hřbitovní služby. Doporučujeme
tyto služby odmítat.

Webové stránky Sokola
Od roku 2008 podává TJ Sokol
Rudíkov informace na internetových
stránkách obce v samostatné sekci Sokol
Rudíkov.
Za TJ Sokol
starosta Sokola Ing. Bohuslava Zlevorová

DROBNÉ INFORMACE
•

•

•

•

•

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné jubileum oslavili:
Duben
70 let - Pažourek Jaroslav, Rudíkov 75
70 let - Pažourek Jiří, Rudíkov 162
50 let - Večeřová Marie, Rudíkov 176

Ke spokojenosti občanů, se na Mršinci
podařilo opravit místní komunikaci.
Opravu provedla firma COLAS CZ za
309 000,- Kč z toho 116 000,- Kč přispěl
Kraj Vysočina z Programu obnovy
venkova.

Květen
80 let - Voborný Miloš, Rudíkov 27
70 let - Jašková Jiřina, Rudíkov 152
70 let - Jaša František, Rudíkov 82
55 let - Dvořák Antonín, Rudíkov 189

Právě probíhá:
Oprava opěrné zdi u silnice směrem na
Hroznatín. Investorem je KSÚS a práce
provádí firma ČIKOM. Stavba má být
dokončena 31. 8. 2008.

Červen
70 let - Horká Aloisie, Rudíkov 5
65 let - Šoukal František, Rudíkov 173

Rekonstrukce vodovodního přivaděče
ČS OVČÍRNA – TŘEBÍČ. Akci
investuje Svazek obcí. Práce provádí
firma Outulný.

Narození občané:
Duben
Ondřej Mutl, Rudíkov 32

Výběrové řízení na zateplení budov
Základní školy. Při bezproblémovém
průběhu začnou práce v polovině
prázdnin.

Zemřelí občané:
Duben
Pažourek František, Rudíkov 7 ve věku
75 let

Plánované akce:
16.8. – Nostalgická jízda parního vlaku
organizovaná Společností telčské místní
dráhy. Rudíkovští dobrovolní hasiči
budou zajišťovat přísun vody.

•

29.8. - SDH pořádá na návsi taneční
zábavu se skupinou Extáze.

Kontakt na Obecní úřad:
tel.: 568 878 184, 564 406 351
email: ou.rudikov@rudikov.cz
internet. adr.: www.rudikov.cz

•

30.8. – proběhne oslava výročí 110 let
založení sboru dobrovolných hasičů

Obrázek na titulní stránce nakreslila
Leona Kotačková z Rudíkova.
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