Váţení spoluobčané,
máme za sebou teplé dny a před sebou
nastupující podzim. Děti nastoupily do školy
a školky a většina z nás začíná připravovat
své domovy a zahrádky na nastupující
chladné počasí.
V naší obci máme také téměř
dokončenou přípravu projektů k realizaci,
která bude převáţně v příštím roce.
Výměna zdroje tepla v ZŠ L. Svobody - Je
vydané stavební povolení. Proběhne kompletní
přestavba kotelny a výměna kotlů. Podle
doplněných podmínek z ministerstva můţeme
poţádat o peníze i na výměnu topných těles
a rozvodů. Do konce října bude dopracován
projekt a podání ţádosti.
Úprava toku - Povodí Moravy zpracovává
realizační dokumentaci, do konce února by mělo
vyřídit stavební povolení a poţádat o peníze.
Dokončení kanalizace - bylo zahájeno územní
řízení. K tomu, abychom mohli v lednu poţádat
o peníze, musíme mít stavební povolení
a vybraného dodavatele.
Čistírna odpadních vod - Společně se Svazkem
obcí a Vodárenskou společností jsou
připravovány podklady k řešení intenzifikace
čistírny odpadních vod.
Územní plán obce - v září byla podána ţádost
o peníze na pořízení nového územního plánu
obce Rudíkov, celková cena 230 000,- Kč,
dotace 115 000,- Kč.
Chodníky - V druhé polovině října bude
dokončeno stavební povolení. V letošním roce
začneme s úpravou Ţidárny, na kterou máme
schválenou dotaci ve výši 111 000,- Kč. Projekt
je rozdělen na etapy a v říjnu by měla být
vyhlášena výzva na financování bezbariérových
částí a dalších úseků chodníků v obci.
Malotraktor - Ţádost o malotraktor na údrţbu
místních komunikací, kterou obec podala
v květnu, nebyla ještě vyhodnocena. Podle
informací ze Státního fondu ţivotního prostředí
budou výsledky zveřejněny začátkem příštího
roku.

Krajská správa a údrţba silnic opravila
propustek v komunikaci na Hroznatín, čímţ byl
i vyřešen problém stálého nátoku balastních vod
do kanalizace. Obec Rudíkov podala ţádost
o opravu komunikace nad propustkem. Realizace
je v jednání.
Z rybníku Heradka byly odebrány
kontrolní vzorky, hodnoty naměřeného dusíku a
fosforu jsou výrazně niţší, ale stále nevyhovující.
Krajská hygienická stanice doporučila rybník
vypustit a dle moţností odebrat část usazenin
v příbřeţních částech. Se zemědělci bylo
dohodnuto zatravnění části polí nad rybníkem,
aby nedocházelo ke znečišťování vody.
Přeji všem pěkné podzimní dny.
Jana Noţičková, starostka
____________________________________
SOUHRN
USNESENÍ
Z 5.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
RUDÍKOV
KONANÉHO DNE 2. 9. 2011 VE 20 HODIN
V HOSTINCI U PAŢOURKŮ

Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje:









Zapisovatelku
Martinu
Smieškovou
a ověřovatele zápisu Josefa Chybu a Ing.
Jaroslava Krejsku. Bez připomínek.
Nového nájemce bytu č. 8 v bytovém domě
č. 134, paní Karlu Červenkovou, Vlčatín
33, od 5. 9. 2011 na dobu určitou do 31. 12.
2012, za smluvní nájemné 2 371,Kč/měsíc.
Upravené zadání Územního plánu Rudíkov
ve smyslu § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů, jehoţ
nedílnou
součástí
je
vyhodnocení
připomínek, poţadavků a podnětů k návrhu
zadání Územního plánu Rudíkov.
Rozpočtové opatření č. 3, které je součástí
zápisu.
Výstavbu zázemí u fotbalového hřiště dle
předloţené
projektové
dokumentace
a ukládá stavební komisi prověření moţnosti
umístění vodovodní přípojky do kiosku.

Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí s:

Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí:



 Postup projektu a vyřizování územního řízení
a řešení poţadavku obce ohledně odbočení
v jiţní části obce vzájemně navrţenou
směnou pozemků mezi Ing. Janem Kotačkou
a Mgr. Simonou Bernátovou. Bez
připomínek.
 Vyřizování stavebního povolení na etapy
vybudování chodníků v obci a souhlasí, ţe
na příštím zasedání dojde k výběru
dodavatele. Bez připomínek.
 Přípravy pro územní řízení včetně
uzavřených smluv o provedení stavby
a souhlasů vlastníků pozemků k dokončení
kanalizačních stok v obci.
 Změnu Plánu rozvoje a kanalizací, ţádost
bude podána na Kraj Vysočina.
 Průběh stavebního povolení na výměnu
zdroje tepla v základní škole, podání ţádosti
o dotaci a realizaci v roce 2012.
 Průběh přípravy realizační projektové
dokumentace na protipovodňové opatření
v obci Rudíkov - termín vyřízení stavebního
povolení leden 2012 a schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o účasti na programu 129/12.
Realizační dokumentace bude předloţena
k posouzení
stavební
komisi
obce
ke schválení.
 Výsledky z odběru vzorků. Výsledky byly
odebrány 24. 8. 2011, návrhy na opatření
zpracuje
Krajská
hygienická
stanice
a odborné laboratoře Jihlava.
 Neobdrţení odpovědi na výzvu zastupitelstva
obce Rudíkov a zahájení správního řízení
s Římskokatolickou
farností
Rudíkov
ze strany Inspekce ţivotního prostředí.
 Hospodaření obce za červen a červenec, které
je přílohou zápisu - bez připomínek.





Doplněním programu o bod projednání
projektu a stavby zázemí u fotbalového
hřiště.
Ukončením nájemní smlouvy s Tomášem
Dvořákem a Miroslavou Dvořákovou,
na byt č. 8 v bytovém domě č. p. 134,
dohodou k 31. 8. 2 a s vyrovnáním závazku
ze Smlouvy o vyrovnání uzavřené dne 4. 1.
2010, který činí k 31.8.2011 21 181,- Kč.
Přeposláním finančního daru od Kraje
Vysočina ve výši 22 200,- Kč Základní
škole Ludvíka Svobody v Rudíkově, která
ho
vyuţije
dle
platných
pravidel
na předloţené tělocvičné nářadí.

Zastupitelstvo obce Rudíkov ukládá:


Upravené zadání Územního plánu Rudíkov
ve smyslu § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů, jehoţ
nedílnou
součástí
je
vyhodnocení
připomínek, poţadavků a podnětů k návrhu
zadání Územního plánu Rudíkov.

Zastupitelstvo obce Rudíkov ukládá a
pověřuje:
 Úkolem starostku obce k prověření
moţnosti vybudování podchodu pod nově
plánovanou komunikací u hřbitova provedení, cena, koordinace s pracemi
v rámci rozšíření komunikace.
Zastupitelstvo obce Rudíkov rozhoduje:
 O připomínce, kterou podal pan Jaša
k návrhu Územního plánu Rudíkov –
zařazení plochy pro vzlety a přistávání
sportovních létajících zařízení a vybudování
hangáru a dalšího potřebného zařízení na
pozemcích p.č. 506, 512 a 515/1 v k.ú.
Rudíkov. Tato připomínka bude zařazena
do návrhu Územního plánu Rudíkov.

 Zápis z finančního výboru, který je přílohou
zápisu - bez připomínek.

 Vyhodnocení rozpočtu k 31. 7. 2011, které je
součástí zápisu - bez připomínek.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ţáci ve škole ve školním roce 2011/2012:

o Letos navštěvuje mateřinku 50 dětí. Z toho
15 dětí půjde v únoru k zápisu do 1. třídy ZŠ.
o V průběhu roku opět do MŠ přijede loutkové
divadlo, můţete přijít s dítětem od dvou let.
Vstupné za dítě je 50 Kč.

V tomto roce navštěvuje školu 128 ţáků z
těchto obcí - Rudíkov (53), Vlčatín (11), Trnava
(7), Hroznatín (14), Horní Heřmanice (6),
Batouchovice (3), Oslavička (4), Přeckov (12),
Bochovice (6), Nový Telečkov (9), Nárameč
(1), Studnice (3).
Nabídka zájmové činnosti pro ţáky školy
na tento školní rok:

o 1.12.2011
o 5. 1.2012

v 8.45h. Dva sněhuláci
v 8.45h. Rukavička

Jaroslava Kafková a kolektiv učitelek

Krouţek keramiky, tři krouţky florbalu, dva
krouţky odbíjené, krouţek hry na kytaru, hra na
flétnu, krouţek konverzace z Aj, krouţek
aerobiku s tancem, krouţek pro děti
s poruchami učení.

_____________________________________

Zahájení činnosti krouţků je podmíněno
dostatečným zájmem dětí. Krouţky začínají
pracovat od měsíce října.

V letošní sezóně jsme díky generační
výměně
museli
z počátku
ustoupit
z vrcholových pozic okresní ligy. Díky píli
našich dětí jsme postupně dosahovali čím dál
lepších výkonů a dostali jsme se na skoro
stejnou úroveň jako v minulém roce. Na rozdíl
od loňských sezón, kdy vţdy dominovalo jen
jedno druţstvo, tak letos se do popředí dostali
jak mladší, tak i starší mladí hasiči.

Kromě krouţků pro děti škola během školního
roku nabízí rodičům a ostatním zájemcům kurz
základů počítačových dovedností. Zájemci se
mohou přihlásit do konce října na telefonu
568878174.
Více na internetových
www.zsrudikov.cz

stránkách

školy

Vladimír Kozlíček, ředitel
_________________________________________

Přehled prázdnin ve školním roce 2011/2012
v kraji Vysočina
 Podzimní prázdniny
26. - 27. října 2011
 Vánoční prázdniny
23. prosince 2011 - 2. ledna 2012
 Pololetní prázdniny
3. února 2012
 Jarní prázdniny
27. února 2011 - 4. března 2012
 Velikonoční prázdniny
5. – 6.dubna 2012
 Hlavní prázdniny
30. června 2012 - 2. září 2012

MLADÍ HASIČI

Ne všechno se během tohoto období
podařilo, navštívili jsme krajskou soutěţ, která
se uskutečnila v sobotu 24.9. v Lavičkách,
kde jsme dosáhli u starší kategorie 5. umístění
a u mladších 4. a 5.
Mladší druţstvo „A“ zde mělo velmi
nadějně rozběhnutý útok, který by naše děti
katapultovalo na první místo, ale bohuţel jedna
z proudnic byla špatně připojena a tím byl útok
neplatný a musel se započítat čas prvního útoku,
který nebyl natolik zdařilý.
V neděli 25. 9. se jiţ tradičně
v Rudíkově uskutečnilo poslední kolo Okresní
ligy mládeţe. Celkově se zúčastnilo 47 druţstev
a i v této velmi silné konkurenci se naše
druţstva
dokázala
prosadit.
Nejlepším
výsledkem bylo 3. místo druţstva mladší „A“.
Druţstvo mladší „B“ dosáhlo 10. místo
a v neposlední řadě druţstvo starších bylo na 5.
místě.

Celkové umístění v ročníku okresní ligy:
 mladší „A“ na 5. místě,
 mladší „B“ na 11. místě
 starší druţstvo obsadilo 9. Místo
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří se svými dary přispěli úspěšné
realizaci hasičské soutěţe a také všem
dobrovolníkům, kteří zase vloţili nemalou část
svého volného času na přípravu a průběh
soutěţe.
Jiří Dvořák, ml.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Sokol Rudíkov pořádá od 29. 9.2011
kaţdý čtvrtek od 16 hod do 17.30 hod setkávání
pro děti. Náplň setkávání bude vţdy podle
domluvy a počasí. Budeme cvičit v tělocvičně,
pořádat turistické výpravy po okolí, vyrábět
a soutěţit.
Setkávání vede Lucie Bednářová, přihlášky
osobně nebo na tel. 608 751 408.
______________________________________
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ
Okresní myslivecký spolek ČMMJ, Sv. Čecha
1, Třebíč pořádá v sobotu 8. října 2011
barvářské zkoušky malých plemen MS
Rudíkov.
Organizace zkoušek:
7.30 hod.: Sraz účastníků je u hájenky
v Rudíkově
8.30 hod.: Zahájení zkoušek
16.00 hod.: Ukončení zkoušek
Pracovní výbor:
Ředitel zkoušek: Ing. Jaromír Dobrovolný
Správce zkoušek: Jaroslav Košťál člen
kynologické komise OMS Třebíč
Pořadatelé a vedoucí skupin: členové MS
Rudíkov.

STŘED v Rudíkově celý v novém
Uţ tradičně se v polovině července
uskutečnil v Rudíkově příměstský tábor
pro děti, který pořádá Občanské sdruţení
STŘED, tentokrát pod názvem Letní dílny.
Kromě názvu se změnilo i zaměření tábora.
Vedoucí s dětmi pracovali na sebepoznání,
rozvíjeli vhodné způsoby komunikace a ţádoucí
jednání, to vše na pozadí týmových her a aktivit.
Zázemí děti našly po roční odmlce opět
v budově Mateřské školy v Rudíkově.
Další
změna
čekala
detašované
pracoviště STŘED v Rudíkově v srpnu.
Po úspěšném jednání se zastupitelstvem obce se
přestěhovalo do nových prostor přímo v budově
Obecního
úřadu
Rudíkov.
Pracoviště
v Rudíkově poskytuje sluţbu Sociální asistence
a poradenství. Ročně ji vyuţije okolo dvaceti
rodin přímo z obce a nejbliţšího okolí. Rodiče
pozitivně hodnotí mimo jiné její místní
a časovou dostupnost a spolupráci s mateřskou
a základní školou.
Sociální
pracovnice
Mgr.
Hana
Oravcová vysvětluje: „Pro rodiče, kteří se
rozhodnou sluţbu vyuţívat, se změnou adresy
pracoviště nic nemění. Nový prostor je stále
dostupný v rámci obce. Navíc skýtá více
anonymity a bezpečí uţivatelům sluţby. Proto
jsme přesvědčeni, ţe na nové pracoviště si nyní
najdou cestu i ti, kteří by se dříve sluţbu
ostýchali oslovit.“
Nové pracoviště bylo otevřeno 15. srpna
a v polovině září se uskutečnil Den otevřených
dveří. Na této akci se mohla veřejnost seznámit
nejen s prostorem samotným, ale především se
sluţbou, která bude na tomto pracovišti
poskytována.
Zpracovala: Mgr. Hana Oravcová,
tel: 775 725 664

DROBNÉ INFORMACE .
*** 30. září byl v naší obci zahájen zimní
svoz odpadu, popelnice budou vyváţeny
kaţdý týden.
*** Od 13. Října do 17. října bude v naší
obci na parkovišti naproti prodejně Střed
přistaven velkoobjemový kontejner na
objemný směsný odpad.
Do kontejneru je moţné uloţit objemný
odpad z domácnosti, koberce, nábytek, suť.
Kontejner na bioodpad (lupení a trávu) je
přistaven trvale u hřbitova.
*** Sběr nebezpečného odpadu je
naplánován na 5. listopadu na dvoře
obecního úřadu od 8 do 10 hod.

UPOZORNĚNÍ
Zavedení elektronických občanských
průkazů
Od 1. 1. 2012 budou vydávány
nové typy občanských průkazů se strojově
čitelnými
údaji
a
kontaktním
elektronickým čipem.
S ohledem na výše uvedené
skutečnosti můţeme na obecním úřadě
v Rudíkově přijímat ţádosti o vydání
občanského průkazu pouze do 30.
listopadu 2011.
Po tomto datu si musí občané
poţádat o vydání občanského průkazu
přímo na Městském úřadě v Třebíči oddělení občanských průkazů.
Spalování plastů a škodlivých látek
S nástupem chladných dní začínáme topit
a někteří obyvatelé přistupují ke spalování
nahromaděných PET lahví, igelitových
sáčků a jiných plastů, případně různých
materiálů
napuštěných
lepidly
či
rozpouštědly.
Upozorňujeme, ţe spalování těchto látek je
dle zákona o ochraně ovzduší a zákona
o odpadech zakázáno a ohroţuje lidské
zdraví a ţivotní prostředí.

V případě upozornění na Inspekci
ţivotního prostředí můţe dojít k zahájení
řízení a postihům pro původce odpadu.
Buďme i k sobě navzájem v tomto směru
ohleduplní.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné jubileum oslavili:
Červenec
85 let – Chalupa Jaroslav
80 let – Novotná Zdeňka
80 let – Dobrovolná Františka

Srpen
70 let – Polláková Marcela
60 let – Smejkal František
60 let – Rybníčková Ludmila
60 let – Paţourková Helena
60 let – Souček Zdeněk

Září
75 let – Prušová Jiřina
70 let – Zíková Marie

Narození občánci:
Červen
Natálie Sedláčková
Září
David Číhal
Karolína Mikysková

Zemřelí občané:
Srpen
Jaroslava Zejdová, ve věku 46 let
__________________________________
Kontakty:
Obecní úřad, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
Tel. 568 878 184, 564 406 351
Email:ou.rudikov@rudikov.cz
Internetová adresa: www.rudikov.cz

Obrázek na titulní stranu nakreslila
Kateřina Štolpová, ţákyně 7. Ročníku

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
OHLÉDNUTÍ

Rozloučení s prázdninami Veselice
Hitrádia Vysočina
Do soutěţe naši obec přihlásila paní
Lucie Bednářová. Obec Rudíkov soutěţila
s obcí Šimanov. Díky velkému počtu
zaslaných SMS, celkem 550 sms, se v naší
obci 28. srpna konala Veselice Hitrádia
Vysočina.
O program nedělní veselice se
postarali moderátoři rádia. Děti si uţily
aktrakcí, malování na obličej, laserové
střelnice, skákacího hradu. Jako hudební
host zde vystoupil Dalibor Janda revival.
Všem, kteří poslali sms patří díky,
protoţe se akce vydařila a hlavně děti si ji
uţily.
Rudíkovská stezka odvahy
Kulturní výbor a mládeţ připravily
pro děti na páteční večer 16. září stezku
odvahy na téma ,,Pověst o Hradisku“.
Stezky odvahy se zúčastnilo 110 dětí,
pro které byla v cíli připravena odměna.

PŘIPRAVUJEME

Mrkvobraní
Výbor pro kulturní a sportovní
činnost obce Rudíkov pořádá 22. října v
sokolovně
1. Mrkvobraní. Program od 16.00 hod:
zahájení, cimbálová muzika Joţky Imricha,
vystoupení folklorního souboru Bajdyšek,
divadelní představení.
V průběhu celého odpoledne bude
probíhat: ochutnávka ,,Mrkev pokaţdé
jinak“, výstavka ,,Co nám to tu vyrostlo?“,
tombola.
Od 20.30 hod taneční zábava se
skupinou Adriana.
Zajímavé
vypěstované
mrkve
můţeme přinést na obecní úřad do pátku
21. října Výpěstky budou vystaveny na
Mrkvobraní a oceněny .
Drakiáda
V první polovině listopadu počítáme
s uspořádáním 1. rudíkovské Drakiády. Bliţší
informace
budou
včas
uveřejněny.
Začněte tedy připravovat a vyrábět draky
a doufat, ţe nám bude vítr nakloněn.

Statistické údaje o počtu obyvatel obce Rudíkov
Vývoj počtu obyvatel v obci Rudíkov v letech 1869 – 2001
rok
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
obyvatel 364

453

505

501

531

501

501

471

353

564

Vývoj počtu obyvatel v obci Rudíkov v letech 2000 – 2010
rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
obyvatel 701 686 672 674 662 650 636 653 649 663

630

659

691

2010
660

Vývoj počtu domů v obci Rudíkov v letech 1869 – 2001
rok
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
domů 64
74
80
85
100 98
92
122 152 128 150 153 167
Počet domů za r. 1961 včetně Hroznatína

Vývoj počtu bytů v obci Rudíkov v letech 1970 – 2001
rok
1970 1980
1991
2001
bytů
142
171
182
201

Současný počet obyvatel v obci Rudíkov
Kategorie
Počet
Dospělí

540

Dospělí – muţi

276

Dospělí – ţeny

264

Děti

123

Celkem obyvatel

663

Průměrný věk obyvatel

38 let

