OKÉNKO DO MINULOSTI
V podzimním okénku do minulosti si
připomeneme dvě významné události, které se
staly před 30 lety.
**** V roce 1979, a to 20. září zemřel
významný rodák z Hroznatína,
pozdější
prezident republiky Ludvík Svoboda. Narodil se
25. 11. 1895. Chodil do rudíkovské školy. Má
velký podíl na úspěšném osvobození republiky
od nacistů na východní frontě. V srpnu 1945 byl
povýšen do hodnosti armádního generála.
Prezidentský úřad vykonával Ludvík Svoboda
mezi roky 1968 a 1975, kdy onemocněl.
Zasloužil se o výstavbu rudíkovské školy.
Ludvík Svoboda zemřel 20. 9. 1979. Jeho
manželka Irena jej následovala za deset měsíců 17. 7. 1980. ,,Jeho pohřeb se stal velkou
spontánní
manifestací
sympatií
občanů
Československa k jeho osobě“ – citace
z www.hrad.cz.
**** Druhým výročím je sportovní
historický úspěch rudíkovských fotbalistů, kteří
v roce 1979 pod hlavičkou JZD ,,Mezilesí“
Rudíkov zvítězili v XV. ročníku Zlatého poháru
ZN.
Vítězství našich borců v tomto ročníku, ve
kterém startovalo celkem 288 celků, bylo
senzací, protože Rudíkov coby nováček Zlatého
poháru a účastník pouze III. třídy okresní
soutěže dokázal porazit mužstva zvučných jmen
z celé republiky.
Dvoudenní finálový turnaj, provázený
deštěm, proběhl 22. a 23. 9. v Týnci nad
Sázavou.
Po výhře nad Olbramovicemi 3:1 a
bezbrankových remízách s Poříčím nad Sázavou
a Morkovicemi (hráno v Počeradech) se
Rudíkov mohl radovat ze Zlatého poháru.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
František Večeřa.
Díky tomuto vítězství si JZD ,,Mezilesí“
Rudíkov mohlo o rok později zahrát
,,superpohár“ s maďarským celkem SK-Tordas,
který hrál mistrovskou soutěž na úrovni našeho
krajského přeboru. Po prohře v Maďarsku 6:1 si
vše vynahradili Rudíkovští doma, když před 600
diváky v dramatickém závěru porazili dvěma

brankami Zdenka Svobody a jednou Mirka
Kružíka SK Tordas 3:2.
Čerpáno z historického tisku a kroniky JZD
,,Mezilesí“.

Zlatí hoši z roku 1979
– horní řada zleva
Jiří Střecha, Josef Molák, Jindřich Nožička,
Alois Komínek, Jaromír Dobrovolný, Jaroslav
Jaša, Jan Kotačka, Jiří Jedoun, Vladimír
Mikyska, Karel Koš, Jiří Rous, Josef Večeřa,
Josef Kudrna
-dolní řada
Josef Teplý, Jaroslav Horký, František Večeřa,
Josef Kafka, Jaroslav Vaněk, Mirek Kružík,
Alois Večeřa, František Kratochvíl, Pavel
Kratochvíl

______________________________________
Kontakty:
Obecní úřad , Rudíkov 2,675 05 Rudíkov
Tel. 568 878 184, 564 406 351
Mob. 724 193919
Email: ou.rudikov rudikov.cz
Internetová adresa: www. rudikov.cz
Obrázek na titulní stranu nakreslila Barbora
Adamová, žákyně 6. ročníku ZŠ Rudíkov.
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje byla ve
středu 7. 10. 2009.

Milí spoluobčané,
zažili jsme rekordně teplý začátek
letošního podzimu, který bude jistě zaznamenán
i v naší obecní kronice.
Podzimní čas bude dále plynout, jak mu bude
určeno a společně s místními spolky jsme v něm
připravili další číslo obecního zpravodaje.
Věřím, že Vám přinese užitečné
informace a přehled o práci a dění v obci.
Přináší i přehled plánovaných společenských
akcí a již tradiční vzpomínky na dávnou
minulost.
Dovolte mi uvést první řádky.
_____________________________________
*Máme za sebou léto, kdy jsme
kompletně dokončili roční akci - zateplení
budovy základní školy, včetně vybavení tříd
novým školním nábytkem a čtyřmi nově
zařízenými učebnami.
Děti již pracují s kvalitní počítačovou a moderní
technikou, využívají novou učebnu fyziky a
chemie a zkoušejí v nové kuchyňce připravit své
první recepty.
Slavnostní předání a oslavu této zdařilé práce
jsme si užili společně s dětmi poslední
prázdninovou neděli.
Do konce října a listopadu musí být akce
zaplaceny a dokončeny administrativně podle
náročných pravidel poskytovatelů dotace.
Na moderní vybavení je vyřizován úvěr, protože
obec musí práce nejprve zaplatit a potom jí
zpětně bude z ROP poskytnuta dotace.
* Pět členů zásahové jednotky obce Rudíkov
se zúčastnilo 16. 9. 2009 taktického cvičení složek
IZS kraje Vysočina na letišti u Kožichovic, kde byl
simulován pád letadla.

*Na dokončení určených kanalizačních
stok v obci probíhá územní řízení. V listopadu
bude možnost podat žádost o dotaci do OPŽP.
*Společně s ZVHS Brno je připravována
na příští rok realizace akce „ Úprava toku protipovodňová opatření“. Připravuje se
Smlouva o spolupráci s Ministerstvem
zemědělství, která bude schválena na zasedání
zastupitelstva.
ZVHS bude pokračovat ve
vyřízení stavebního povolení.

*Začátkem listopadu bude mít obecní
úřad dle zákona založenou svou datovou
schránku.
* Pokračuje prodej obecních bytů
v bytovém domě č. p. 134 přípravou kupních
smluv.
*Další kompletně dokončenou akcí se
stane 15. října dovybavení pracoviště CZECH
POINT na obecním úřadě potřebnou technikou.
***

Další informace o činnosti v obci přináší
usnesení z 25. zasedání zastupitelstva.
Jana Nožičková, starostka
______________________________________
USNESENÍ Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONAN0HO DNE 10. 9. 2009 V HOSTINCI U
PAŽOURKÚ

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje:
1. a)Zapisovatelku
zápisu
Martinu
Smieškovu a ověřovatele zápisu Josefa
Jašu a Ing. Jaroslava Krejsky.
b) Program zasedání včetně navržených
změn, kterými jsou yypuštění bodu 7 a
doplnění bodu č. 14 - projednání žádosti
manželů
Dobrovolných o ukončení
nájemní smlouvy na byt č. 8 v bytovém
domě č. 134.
2. Ukončení nájemní smlouvy uzavřené
s Martou Horkou dne 30. 4. 2009 na
obecní byt ve škole dohodou k 1. 9.
2009 a schvaluje vrácení nájemného za
měsíc červenec a srpen v plné výši. Byt
nabízí k pronájmu.
3. Záměr pronájmu části obecního pozemku
p. č. 2269 v k. ú. Rudíkov.
4. Investiční úvěr u České spořitelny a. s.
ve výši 3 500 000,- uzavřený dle
podmínek nabídky České spořitelny ze
dne 26. srpna 2009 s fixovanou úrokovou
sazbou na 3 měsíce na projekt
,,Modernizace vybavení Základní školy
L. Svobody v Rudíkově“.

Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu
Horácko.
6. Dodavatele vybavení pracoviště CZECH
POINT (Upgrade) – firmu Kapucín
Repro,
s. r. o. Blahoslavova
97/10, 674 01 Třebíč. Firma předložila
nejnižší nabídku.
7. Rozpočtová
opatření
č.
2
dle
předloženého návrhu ze dne 10. 9. 2009,
který je nedílnou přílohou zápisu.
8. Žádost ukončení nájemní smlouvy
uzavřené dne 7. 2. 2001 se Stanislavou a
Milanem
Dobrovolnými na byt
v bytovém domě č. p. 134 dohodou
k 31. 10. 2009 a nabízí byt k pronájmu.
5

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí:
1.

Průběh jednání o projektu - Úprava
toku protipovodňová opatření. Přednesla
starostka Jana Nožičková.
2. Vývoj v jednání v akci Rozvoj dopravní
Infrastruktury pro nemotorovou dopravu.
Přednesl místostarosta Emil Krejska.
3. Měsíční hospodaření obce Rudíkov za
měsíc červenec a srpen.
4. Zprávu
z finančního
výboru
o
vyhodnocení rozpočtu za 3. čtvrtletí
2009 přednesenou Ing. Jaroslavem
Krejskem.

V tomto roce navštěvuje školu 139 žáků z těchto
obcí – Rudíkov (61), Vlčatín (11), Trnava (8),
Hroznatín (15), Horní Heřmanice (7),
Batouchovice (4), Oslavička (3), Přeckov (10),
Bochovice (10), Nový Telečkov (10).
Nabídka zájmové činnosti pro žáky na tento
školní rok:
Kroužek keramiky, dva kroužky florbalu, dva
kroužky odbíjené, aerobic s tancem, bubnování,
dva kroužky hry na kytaru, hra na flétnu,
kroužek konverzace z Aj, kroužek pro děti
s poruchami učení. Zahájení činnosti kroužků je
podmíněno dostatečným zájmem dětí.
Tradiční sběr papíru v letošním roce nebude
probíhat každý týden (škola nemá skladové
prostory), ale prosíme zájemce, aby papír
připravili doma a donesli jej do školy až po
vyhlášení sběru.
Vladimír Kozlíček, ředitel školy

______________________________________
MATEŘSKÁ ŠKOLA
v K předškolnímu vzdělávání v MŠ
Rudíkov je letos přihlášeno 37 dětí. Je to
nejméně od roku 1975.

Zastupitelstvo obce Rudíkov požaduje:
1. Dopracování levého odbočovacího
pruhu v šířce minimálně 2,75 m do
projektové dokumentace Rekonstrukce
křižovatky silnic II/360 a III/36058
v jižní části obce a ukládá starostce
projednat požadavek zastupitelstva na
příslušných orgánech.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Žáci ve školním roce 2009/2010:

v Zveme rodiče s dvouletými dětmi na
loutková představení v MŠ.
Vstupné je 50,- Kč.
-

16. 11. 2009 v 9.00h. O myslivci
Martinovi

-

25. 11.
pohádka

-

20. 1. 2009 v 10.30 h Červená
karkulka

-

18. 2. 2009 v 10.30 h. Z pohádky do
pohádky.
v Od října se v MŠ budou
v odpoledních hodinách konat
pravidelné zájmové činnosti pro

2009

v 10.30h.Vánoční

děti
předškolního
věku:
arteterapie, hra na flétnu,
angličtina,
grafomotorika,
hudebně pohybové činnosti,
výtvarně pracovní činnosti a nově
logopedie.
Hezký podzim přeje J. Kafková a kol.
___________________________________
FARNOST
Vážení spoluobčané,
přijměte ode mne srdečný pozdrav. Měl jsem
tento článek napsat minulý týden, ale z důvodu
návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší
republice jsem jej odložil, abych se s Vámi mohl
o tuto návštěvu podělit. Chtěl bych Vám přinést
nejen pár osobních dojmů, protože jsem dva
měsíce před tím byl v přípravném týmu, ale také
několik myšlenek samotného papeže.
Začínám psát, je úterý 29. září ráno.
Uplynulé dvě hodiny jsem pročítal články, které
souvisejí s návštěvou papeže. Zprávy jsou
samozřejmě různorodé. Každý si všímá něčeho
jiného. To si nakonec můžete přečíst i sami.
Na mši svaté v Brně jsem měl na starosti
jeden ze sektorů. Proběhlo ve zprávách, že
během dopoledne zkolabovalo asi 15 lidí,
naštěstí jen z přehřátí na slunci a krátkodobě.
Bylo přítomno 120 000 lidí a na toto množství je
opravdu úžasné, že celá mše svatá proběhla po
organizační stránce bez problémů! Kolikrát
slyšíme, že se sejdou lidé na koncertě, párty, je
potřeba mnoho těžkooděnců… a zde tolik lidí a
v pohodě! Čím to?
Pak je jiný pohled, důležitější. Co tato
návštěva znamenala pro věřící? Pro tisíce
lidských srdcí? Jak jsem se dočetl na internetu,
většinu lidí papežská návštěva nezajímá. Ale to
je otázka. Myslím si, že není člověka, kterého by
se alespoň trošičku nedotkla. Mnoho lidí prožilo
neopakovatelné zážitky a ponesou si je v srdci.
Vybral jsem pár myšlenek, které papež
v Brně řekl, když mluvil o naději:
„Ve své druhé encyklice – Spe salvi –
jsem zdůraznil, že jediná „jistá“ a „spolehlivá“
naděje (srov. 1) je v Bohu. Historická zkušenost
ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk,
když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí

a svého jednání. Vidíme, že není snadné vytvořit
společnost založenou na dobru, spravedlnosti a
bratrství, protože lidská bytost je svobodným
tvorem a jeho svoboda zůstává křehkou. Musíme
svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat
k dobru. Nesnadné hledání „správných zřízení
lidských věcí“ je úkolem pro všechny generace
(srov. tamtéž, 24-25). A proto, milí přátelé, jsme
zde hlavně proto, abychom naslouchali slovu,
jež nám ukazuje cestu vedoucí k naději; ba
dokonce nasloucháme Slovu, které jediné nám
může dát pevnou naději, protože je Slovem
Božím… Jak víra v Boha, tak naděje byly totiž
v moderní době „přemístěny“, byly odsunuty na
rovinu pouze soukromou a pozemskou, zatímco
v běžném a veřejném životě se prosadila víra ve
vědecký a ekonomický pokrok (srov. Spe salvi,
17). Víme všichni, že tento pokrok je
dvojznačný: otevírá možnosti pro dobro,
zároveň má však i negativní dopady. Technické
vynálezy a zdokonalení společenských struktur
jsou důležité a jistě potřebné, leč nestačí k tomu,
aby zaručily morální blaho společnosti (srov.
tamtéž, 24). Ano, člověk potřebuje být
osvobozen od materiální tísně. Mnohem
podstatnější však je, aby se zachránil před zlem,
které postihuje ducha. A kdo jiný jej může
zachránit, ne-li Bůh, který je Láska a zjevil svou
tvář všemohoucího a milosrdného Otce v Ježíši
Kristu? Naší pevnou nadějí je tedy Kristus:
v něm nás Bůh miloval až do krajnosti a dal nám
život v hojnosti (srov. Jan 10,10), život, po
kterém každý člověk, někdy třeba nevědomě,
prahne.“
Na závěr papež řekl v naší mateřštině:
„Moji milovaní, je pro mě velikou radostí být
dnes s vámi zde v Brně, v srdci Moravy.
Zdravím také všechny, kteří jsou s námi spojeni
sdělovacími prostředky. S láskou pamatuji i na
starší osoby, na trpící a na nemocné.“
Osobně jsem se také zúčastnil mše svaté pro
mládež ve Staré Boleslavi ve VIP sektoru jako
kněz, takže jsem mohl vše vidět docela zblízka.
Z promluvy Svatého otce bych rád připomněl
jeho slova:
„Minulé století – a vaše země toho byla
svědkem – vidělo padnout nemálo mocných, o
nichž se zdálo, že dosáhli výšin takřka
závratných. A najednou byla jejich moc pryč. Ti,

kdo popírají Boha, a v důsledku toho postrádají
úctu k člověku, mají – zdá se – snadný život a
dosahují materiálního úspěchu. Stačí však
nahlédnout pod povrch a zjistíme, že tito lidé
jsou nešťastní a nespokojení. Pouze ten, kdo
v srdci uchovává posvátnou „bázeň Boží“, má
důvěru i v člověka a dokáže věnovat svůj život
vytvoření spravedlivějšího a bratrského světa.“
A na závěr bych Vám mladým připomněl
slova, která papež adresuje mladým lidem:
„Milí přátelé, je jasné, že v každém mladém
člověku je touha po štěstí, občas spojená
s jakýmsi neklidem; touha, kterou však často
dnešní konzumní společnost využívá špatným
a odcizujícím způsobem. Je třeba brát vážně toto
usilovné hledání štěstí. Vyžaduje si skutečnou a
vyčerpávající odpověď. Ve vašem věku se totiž
činí první velká rozhodnutí, schopná nasměrovat
život k dobru nebo ke zlu. Bohužel je nemálo
vašich vrstevníků, kteří se nechají uchvátit
klamnými vidinami umělých rájů, aby se pak
ocitli ve smutné osamělosti. Je ale naopak i
mnoho chlapců a dívek, kteří chtějí proměnit,
jak řekl váš zástupce, nauku v činy, aby svému
životu dali plný smysl. Chci vám všem
nabídnout zkušenost svatého Augustina, který
řekl, že srdce každé osoby je neklidné, dokud
nenajde to, co skutečně hledá. On objevil, že
pouze Ježíš Kristus je uspokojivou odpovědí na
touhu jeho a každého člověka po šťastném,
smysluplném a hodnotném životě (srov. Vyznání
I, 1,1).
Podobně jako u Augustina, přichází Pán
vstříc každému z vás. Klepe na dveře vaší
svobody a prosí, abyste ho přijali jako přítele.
Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás lidskostí
a důstojností. Křesťanská víra znamená setkání
s Kristem, živou Osobou, která dává životu nový
rozměr, a tím rozhodující směr. A když se srdce
mladého člověka otevře Božím plánům, není už
nikterak namáhavé rozpoznat a následovat jeho
hlas. Pán skutečně každého volá jménem a
každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi a
ve společnosti. Milí mladí přátelé, buďte si
vědomi, že křest z vás udělal Boží děti a údy
jeho těla, to jest církve. Ježíš vás neustále zve,
abyste byli jeho učedníky a svědky. Mnoho
z vás volá k manželství a příprava na tuto svátost
znamená skutečné putování za povoláním.
Zkoumejte
tedy
vážně
Boží
volání,

abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí
ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat
svou
budoucnost.
Společnost
potřebuje
křesťanské rodiny, svaté rodiny!“
Přeji Vám krásný podzimní čas a hojnost
Božího požehnání.
Farář
Václav
Knotek
_____________________________________

FK RUDÍKOV – TRNAVA
V sezoně 2009/2010 čekala rudíkovský
fotbal
podstatná
změna.
Došlo
totiž
k přejmenování klubu na FK Rudíkov - Trnava a
hráči z Trnavy byli do tohoto klubu
přeregistrováni. Díky tomuto spojení bylo
možno přihlásit do soutěží 4 mužstva – muže A,
muže B, starší žáky a mladší žáky 7+1.
Domovské hřiště v Rudíkově mají tři ze
zmíněných mužstev – muži A a oba týmy žáků.
Béčko hraje svá mistrovská utkání na hřišti v
Trnavě.
Nejmladší zástupci rudíkovského fotbalu,
kteří hrají na polovičním hřišti, trénují pod
vedením pana Josefa Pažourka. Do sezony
vstoupili velice povedeně, kdy protihráčům ze
Studence nadělili 20 branek, a sami inkasovali
pouze jedinou. Bohužel, tato výhra je zatím
v podzimní části jediná a další dva zápasy
znamenaly pro Rudíkovské porážky - 5:0 od
FC Čáslavice - Sádek a 3:1 od SK Blatnice.
Kvůli těmto výkonům jsou žáci v tabulce na
osmém místě se třemi body se skóre 21:9.
Nejlepším střelcem je v tuto chvíli Pavel Trnka s
devíti vstřelenými brankami.
Starší žáci pod vedením trenérů Lukáše
Trnky a Vladimíra Šuly ml. jsou na tom
v tabulce o něco lépe než jejich mladší kolegové.
Momentálně jsou na třetím místě, když vyhráli
s týmem Rouchovan v poměru 9:0, porazili
Vladislav 7:3 a prohráli s mužstvem Svatoslavi o
jeden gól 1:2. Nejlepším střelcem je s deseti
brankami kanonýr Jan Salák, který se k týmu
připojil až po prvním zápase. Na první místo
tabulky, kde zatím s přehledem vládne mužstvo
Pyšela, které neprohrálo ani jeden ze zatím

odehraných tří zápasů, ztrácejí rudíkovští borci
tři body.
Dalším želízkem v ohni v okresních
soutěžích je B-tým, který hraje IV. třídu. Je
složen převážně z hráčů, kteří působili dříve
v týmu Trnavy. Do zápasů bývá doplněn jedním
až dvěma hráči z A-týmu. Pod vedením trenéra
Zdeňka Malce se mužstvo pohybuje po sedmi
odehraných kolech v lepším středu tabulky, což
znamená páté místo. Fotbalisté postupně vyhráli
s týmy Pyšela, Lipníka B a Hodova. Smírně
odešli do kabin s mužstvy Rouchovan B a také
s třebenickým „béčkem“. Poraženi byli pouze
dvakrát, a to s týmem Smrku, který celou
tabulku vede, a Radkovic, které jsou hned
v závěsu za Smrkem. Rudíkovské skóre je
vyrovnané - střelili dvanáct branek a stejně jich i
dostali. Nejlepším střelcem rudíkovsko-trnavské
rezervy je Josef Vlčan, kterému se podařilo vsítit
šest branek.
Posledním a nejvíce sledovaným
mužstvem FK Rudíkov - Trnava je A-tým pod
vedením Aloise Komínka. Rudíkovu se minulou
sezonu nepodařilo udržet krajskou soutěž a
sestoupil bohužel opět do okresních fotbalových
vod. Sestup byl o to smutnější, že Rudíkovským
stačil pouze jeden bod navíc a zachránili by se.
Do nové sezony se tedy vstupovalo s jasným
cílem – vybojovat zpět I.B třídu a navrátit
Rudíkov, respektive FK Rudíkov-Trnava, tam,
kam podle mnohých patří. Vstup do sezony
nevyšel úplně podle představ, když s týmem
Moravských Budějovic pouze remizovali, ale
poté se rudíkovská mašina rozjela a připsala si
na své konto pět výher a jednu remízu s týmem
Chlístova.
Díky těmto výsledkům jsou
fotbalisté na první příčce s náskokem jednoho
bodu na druhý tým Náměšť - Vícenice B.
Nesmíme toto umístění nijak přecenit, protože
nás čekají velmi těžká utkání. Nejlepším
kanonýrem je Jaromír Trnka, který si na své
konto zatím stihl připsat devět branek a v zápase
s týmem Rokytnice stihl hattrick, a zařídil tak
vítězství 3:0.

Nezbývá nic jiného, než všem týmům FK
Rudíkov - Trnava popřát hodně štěstí a

fotbalového umu v následujících zápasech.
Doufejme, že se do rudíkovského prostředí opět
vrátí vyšší soutěž. Tomu trnavskému by třetí
třída také prospěla. Pro fotbal je důležitá i
atmosféra, a proto apelujeme na diváky, aby
přišli své týmy podpořit.

Nastoupené družstvo starších žáků

medailové pozice nám pokaždé chybělo jedno až
dvě místa. Pilně jsme trénovali, ale nestačilo to.
Velkého úspěchu jsme dosáhli až 27. 9. 2009.
Na ukončení okresní ligy a zároveň otevření
nového sportovního areálu v Rudíkově jsme se
umístili s krásným časem 14.68 na
3. místě.
Také jsme se zúčastnili krajského kola, kde nám
byl naměřen čas 13.27. Jelikož se však
porouchala časomíra, musely být všechny druhé
pokusy anulovány. Počítaly se pouze ty první.
Tam už jsme takový úspěch neměli. S časem
19.22 jsme se chlubit nemohli.
V Rudíkově máme také mladší hasiče, kteří
jsou rozděleni na družstvo A a B. Na okresní
lize mladých hasičů v Rudíkově jsme dali
dohromady ještě tým C. Mladší družstvo A se
s časem 20.44 umístilo na 8. místě, mladší B
s časem 21.34 na 10. místě a družstvo C
s časem 25.78 na 13. místě. Časy a umístění jsou
vzhledem k věku mladých hasičů úměrné.
Dále bychom chtěli oslovit všechny chlapce
místní i z okolních obcí do 15 let, kteří by byli
ochotní našim slečnám ( Ireně Mezníkové,
Renátě Součkové, Pavle Zikové, Ivetě
Bernatové, Lence Hanákové a Evě Pospíšilové)
dělat rozdělovač. Kdo by měl zájem, ať se
zastaví na Obecním úřadě v Rudíkově a nahlásí
se paní starostce. Děkujeme.

Kolektiv mladých hasičů
V zápalu

boje

Uzávěrka článku FK Rudíkov -Trnava byla
ke dni 2. 10. 2009.

______________________________________

Vladimír Šula, sekretář FK

_______________________________

Mladí hasiči Rudíkov
Přes léto jsme se jako každý rok
zúčastnili okresní ligy mladých hasičů. Je až
neuvěřitelné, jak se nám vedlo. Bohužel na

Zakončení Okresní
hasičů v Rudíkově

ligy

mladých

V neděli 27. září se uskutečnila v Rudíkově
soutěž Okresní ligy mladých hasičů v požárním
útoku a závěrečné vyhlášení výsledků této
soutěže.

Celá akce proběhla ve vybudovaném
areálu ,,Za Pokloňkem“za přispění sponzorů:
generální sponzor - Edite spol. s. r. o. ,
ADW Holding s. r. o.,
Telčské místní dráhy,
McDonald’s,
Sofi stav s. r. o.,
Proalimex spol. s. r. o.,
Jatky Rudíkov Vladimír Zezula,
Pyros spol. s. r. o.,
Kobra hutní prodejna s. r. o.,
Zepas s. r. o.,
Klub 9,
Bistro Rudíkov,
Uchytil - autobusová doprava,
Sbor dobrovolných hasičů Rudíkov a
obec Rudíkov.
Soutěže se zúčastnilo téměř padesát
družstev mladých hasičů z okolních obcí a
vedení Okresní ligy mládeže mladých hasičů.
Za obec Rudíkov soutěžily čtyři družstva
starší, mladší A, mladší B a mladší C a svou
exhibici předvedli pro potěšení diváků i dříve
narození.
Starší se umístili na krásném třetím místě.
Mladší A na osmém místě, mladší B na desátém
místě a mladší C na třináctém místě, čas
požárního útoku s dříve narozenými přesahoval
mírně 19 vteřin.
Celou akci moderoval Michal Karásek.
Všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli
patří poděkování.

Příprava družstva mladší B s vedoucí

*** Velkoobjemové kontejnery na podzimní
odpad budou do obce přistaveny v pátek 23.
října na obvyklá místa. Jsou určeny na
ukládání objemného komunálního odpadu.
Nesmí se do nich vhazovat nebezpečný
odpad ( obaly od barev , pneumatiky, použitá
elektronika a elektrické spotřebiče)
----- Prosba: ti z vás, kteří by chtěli uložit do
velkoobjemového
kontejneru suť nebo
odpad vhodný k zavážce, přihlaste se na
obecním úřadě. Využijeme tento materiál
k zavezení nepoužívané jímky u bytovky nad
školou.
*** Sběr nebezpečného odpadu proběhne v
sobotu 7. listopadu na dvoře obecního úřadu
od 8 do 9 hod.

Start družstva mladší B

Předávání cen za účasti vedení ligy mládeže
____________________________________

*** Společnost E.ON Česká republika, s.
r. o., upozorňuje na dodržování povinností
vyplývajících ze zákona
č.
458/2000sb. Na základě tohoto zákona
upozorňuje společnost občany na povinnost
odstranění nebo ořez dřevin ohrožující
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického
vedení. Odstranění nebo ořez dřevin
proveďte v termínu do 15. listopadu tohoto
roku. Po uplynutí tohoto termínu provedou
zaměstnanci společnosti E.ON ořez dřevin
vlastními prostředky.
*** Policií Třebíč, jsme byli požádáni o
spolupráci při varování občanů nad
přibývajícím okrádánim starších občanů
v našem regionu. Zásada je nikomu
neznámému neotevírat a upozornit na pohyb
podezřelých osob obecní úřad, který může i
rozhlasem upozornit ostatní spoluobčany o
pohybu „cizích obchodníků“, případně
informovat policii.

*** Každý pátek od 11 do 17 hod nabízí v
prostorách kadeřnictví na obecním úřadě
kadeřnické a holičské služby pí Dvořáková.
Objednávky jsou přijímány na obecním
úřadě.
______________________________________
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Ohlédnutí:
*** Do začátku školního roku vstoupili
rudíkovské děti s odvahou.
Malí i velcí jistě rádi zavzpomínají na
1.
rudíkovskou stezku odvahy, kterou připravilo na
páteční zářijový večer téměř 30 mladých
(„i starších“) dobrovolníků a dobrovolnic.
Cesta tmou lesem na Chroustov, kde děti plnily
úkoly, byla téměř pro všechny zážitkem.
Sladká odměna a klobás s limonádou, připravený
Klubem 9 na konci cesty, byl po napětí a strachu
příjemným a zaslouženým občerstvením.

zvěř. Cena vyrušeného kusu bez hlavy je 75 Kč
za 1 kg. Váha jednoho kusu se pohybuje okolo
12 kg. Bližší informace podá p. Pučálka a Ing.
Dobrovolný.
DROBNÉ INFORMACE

-BISTRO
Rudíkov
u
čerpací
stanice
-Informační centrum Města Velké Meziříčí,
Radnická29/1
-Hudební nástroje - MIJOVIČ, Třebíč, Karlovo
nám.50
Kontakt na pořadatele: 777 943 657
*** V sobotu 21. listopadu pořádá Myslivecké
sdružení v sokolovně POSLEDNÍ LEČ.
K poslechu a tanci zahraje skupina EVIS.
Začátek ve 20 hodin. Bude zajištěno kvalitní
občerstvení a bohatá tombola.
*** Na sobotu 14. listopadu se připravuje
setkání důchodců.
*** Na 1. adventní neděli se můžeme těšit na
adventní tvoření ve škole a 2. andělský slet
s rozsvícením stromečku před školou.
*** V pátek 5. prosince přijde
dětmi domů Mikuláš s anděly a
Mikuláše proběhne stejně jako
mikulášské pošty od 24. 11.
mikulášské schránky.

80 dětí v očekávání před začátkem stezky

po setmění za
čerty. Pozvání
loni, formou
do 30. 11. do

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné jubileum oslavili:
červenec
50 let – Pučálková Alena, Rudíkov 181
65 let – Kafková Marie, Rudíkov 97
50 let – Kašparová Anděla, Rudíkov 147
Srpen
60 let – Večeřová Marie, Rudíkov 104
50 let – Bernátová Eva, Rudíkov 134

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

MS Rudíkov nabízí občanům k prodeji srnčí

*** FK Rudíkov - Trnava pořádá v sobotu
7.
11. 2009 v KD Trnava od 19:00 koncert
MORAVANKY
s možností
tance.
Předprodej vstupenek:

*** Žádáme majitele psů, aby je nenechávali
volně pobíhat po obci z důvodu bezpečnosti
obyvatel a hlavně dětí naší obce.

V lese se zabydleli medvědi

*** Každé pondělí a čtvrtek probíhá
od
19 do 20 hod v tělocvičně školy cvičení pro
ženy a dívky.

Připravujeme

září
60 let – Hladký Jaroslav, Rudíkov 13
70 let – Aubrechtová Drahoslava, Rudíkov 10

