Vážení spoluobčané, skončilo léto
a nastaly krásně vybarvené podzimní dny, které
nám umožňují sklidit úrodu a připravit se
na zimu.
Konec léta přinesl pro naši obec schválení dvou
dotací.
• Povodí Moravy získalo rozhodnutí o příspěvku
na úpravu potoka po celém úseku obce a 18. září
byla obci přiznána dotace z Kraje Vysočina
ve výši 1 876 545,- Kč na 1. část kanalizace.
Bezprostředně po obdržení rozhodnutí začaly
práce.

• Úpravu potoka provádí firma SPH stavby s.r.o.
z Bystřice nad Pernštejnem a již z jedné třetiny
jsou
úpravy
provedeny.
Do
nově
zrekonstruovaného toku již nesmí být svedeny jiné
než dešťové vody.
• Výstavba nové kanalizace začala předáním
staveniště a bude postupovat vybudováním
přečerpávací stanice u bytovky č.p.172 a výtlaku
kanalizace a případně částí gravitační stoky.
• V září byly provedeny přeložky optických
kabelů a úprava terénu na Židárně, která je ve výši
107 000,- Kč spolufinancována z Programu
obnovy venkova. Práce budou pokračovat stavbou
schodiště a opěrných zídek pro bezbariérové
rampy.
• Žádosti na výměnu zdroje tepla v ZŠ a pořízení
traktoru se zametací technikou, které jsme podávali
v loňském roce, byly doporučeny hodnotící komisí
ke schválení. Po obdržení rozhodnutí bude
zahájena příprava realizace.
• Probíhá příprava na projektové dokumentaci
nové ČOV. Nově se prověřují možnosti
a podmínky vybudování nové ČOV až za krajskou
komunikací. Oddálení od obytné zóny a hřbitova
by bylo bezpochyby přínosem.
• Do konce listopadu bude odevzdán návrh
nového územního plánu, který bude v příštím roce
veřejně projednáván. Prioritou nového územního
plánu je vytvoření obecních ploch pro zástavbu.
• V srpnu mělo být dokončeno výběrové řízení
Kraje Vysočina na projektovou dokumentaci pro
stavební povolení na rozšíření krajské komunikace
II/ 360 TRNAVA -RUDÍKOV, která zahrnuje
úpravy bezpečného odbočení do Rudíkova.
Do projektu jsme podávali požadavek na bezpečné
přecházení chodců a vybudování podjezdu

u hřbitova. Podle informací z Kraje Vysočina není
výběrové řízení stále dokončeno.
• V srpnu byla s Krajskou správou a údržbou
silnic projednána žádost o opravu komunikace v
obci Rudíkov. Před opravou komunikace, která se
předpokládá v příštím roce, budou osazeny silniční
obruby. Bude podruhé podána žádost o dotaci
na výstavbu chodníku od kostela ke Klubu 9.
Přeji všem pěkné podzimní dny
Jana Nožičková, starostka obce

SOUHRN USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE RUDÍKOV
KONANÉHO DNE 21. 9. 2012 V 19.30 HODIN
V KLUBU 9
Zastupitelstvo obce Rudíkov schvaluje:
• Zapisovatelku Martinu Smieškovou a ověřovatele zápisu Ivanu Jašovou a Ing. Zdeňka Bernata.

• Směnu 147 m2 z pozemku p. č. 2230/2 o vým.
158 m2 za část pozemku p. č. 629 o výměře
147m2, jejímž vlastníkem je Liber, družstvo
vlastníků, Rudíkov 266. Část bude oddělena
geometrickým plánem dle přiloženého náčrtu.
Liber družstvo vlastníků uhradí všechny náklady
spojené se směnou, včetně vkladu do katastru
nemovitostí a zachováním způsobu využití ostatní
komunikace.

• Záměr prodeje části obecního pozemku p. č.
1724/3 o vým. 1787 m2, trvalý travní porost, dle
přiloženého náčrtu, za účelem zarovnání hranic
s pozemkem p. č. 1725.

• Záměr

prodeje části obecního pozemku
p. č.1721/16 o vým. 27 m2 ,orná půda, ve
vlastnictví obce Rudíkov, za účelem zarovnání
hranice pozemku.
• Záměr prodeje obecního pozemku p. č.1874/31
o vým. 216 m2, ostatní plocha, ve vlastnictví obce
Rudíkov, za účelem užívání zahrady. Pozemek je
zatížen věcným břemenem kanalizace a musí být
zachován přístupný.

• Koupi pozemku p. č. 1931/2, trvalý travní
porost, za cenu 35 Kč/m2 o vým. 24 m2 od Josefa
Hlouška a Věry Hlouškové, Nárameč 131.
Pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.

• Změnu v Pravidlech poskytnutí příspěvků
na rok 2012 u FK Rudíkov, schválených na
9. zasedání zastupitelstva dne 27. 1. 2012, která se
týká poskytnutí příspěvku ve výši 100 000,- Kč na
stavbu sociálního zařízení na hřišti, i přesto, že
nebyla FK přiznána dotace, která měla být
spoluúčastí stavby. Zastupitelstvo obce Rudíkov
poskytuje příspěvek s podmínkou, že na stavbu již
nebudou poskytnuty další finance z rozpočtu obce.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi obcí Rudíkov, Rudíkov 2,
IČO 00290386 a První telefonní spol. s r.o. IČO
18198872 U Studně 7, 586 05 Jihlava na pozemku
p. č. 2225, 2268, 2250/8
• Technický dozor stavby III. etapa kanalizace
pana Ing. Pavla Ježka, Okružní 900/28, Třebíč 674
01 za cenu 19 900,- Kč.

vydání souhlasného stanoviska obce pro doplnění
informací ze strany projektanta ohledně vedení a
způsobu budování.
• Přípravu projektu intenzifikace ČOV.
• Stavební práce na úpravě toku v obci bez
připomínek.
• Postup prací na úpravě Židárny bez připomínek.
• Přípravu nového územního plánu obce.
• Zprávu z finančního výboru. Bez připomínek.
• Měsíční hospodaření za měsíc červenec
a srpen.

• Rozpočtové opatření č. 2.
Zastupitelstvo obce Rudíkov souhlasí s:
• Doplněním programu o bod Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu s E.ON
• Podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33, číslo smlouvy
ID ZZ00281.0015
• Přeposláním finančního daru od Kraje Vysočina
ve výši 26 006,- Kč Základní škole Ludvíka
Svobody v Rudíkově, která je využije dle platných
pravidel.
• Podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni s E.ON
Distribuce, a.s. na přeložku kabelu NN v rámci
úpravy toku.
• Dodatkem č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí
darovací s Povodím Moravy uzavřené dne 28. 6.
2012 a pověřuje starostku podpisem.
Zastupitelstvo obce Rudíkov neschvaluje:
• Záměr prodeje celého obecního pozemku p. č.
1724/3 o vým. 1787 m2, trvalý travní porost.
Zastupitelstvo obce Rudíkov bere na vědomí:
• Projektovou dokumentaci na optickou síť
Mikroregionu Horácko a souhlasí s odkladem

Dovolte mi, abych Vás na prahu nového školního
roku 2012/2013 seznámil s nejaktuálnějšími věcmi
z naší základní školy:
• První školní den jsme slavnostně otevřeli
v novém prostoru naší ZŠ – hracím a relaxačním
koutku, který vybudovala naše škola za finanční
podpory Kraje Vysočina v rámci projektu „Žít
zdravě“. Součástí tohoto projektu byly kromě
vybudování relaxačního prostoru i tyto akce:
přednášky pro žáky školy na téma „šikana“
s Policií ČR, 2x zájmové plavání žáků na bazénu
Laguna v Třebíči a 3x cyklistický výlet z Jihlavy
do Rudíkova. Celkové náklady akce činily
140.000,- Kč, kdy od Kraje Vysočina byla
poskytnuta dotace 60.000,- Kč a zbývajících
80.000,- Kč investovala naše škola z výtěžků
z posledních školních plesů.
• Nový prostor naší školy si přijel v první školní
den prohlédnout i senátor Vítězslav Jonáš, který
obdivoval naši prostornou, zateplenou a uvnitř
nádherně upravenou školu.
• Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje ZŠ 125
žáků (55 dívek, 70 chlapců) těchto obcí – Rudíkov
(57), Vlčatín (8), Trnava (5), Hroznatín (13), Horní
Heřmanice (9), Batouchovice (2), Oslavička (3),
Přeckov (10), Bochovice (5), Nový Telečkov (9),
Nárameč (1), Studnice (3).

• Nabídka zájmové činnosti pro žáky naší
školy v tomto školním roce: keramika, 3x florbal,
hra na kytaru, hra na flétnu, konverzace z Aj,
aerobik s tancem, kroužek pro děti s poruchami
učení, volejbal, turistický kroužek. Zahájení
činnosti kroužků je podmíněno dostatečným
zájmem žáků. Kroužky začínají pracovat od října
2012.
• Během letních prázdnin se nám podařilo
zpracovat projektovou žádost na projekt
„Objevujme společně svět kolem nás!“, kterou
jsme podali k vyhodnocení na Krajský úřad
a pokud nám bude v únoru 2013 přiznána dotace,
rádi bychom pro naše žáky v rámci tohoto projektu
zbudovali venkovní učebnu za školou, která by
zkvalitnila, zmodernizovala a zefektivnila výuku
především přírodovědných předmětů.

• Nově se naše škola od letošního školního roku
stává součástí 2 celorepublikových školních
internetových portálů – www.proskoly.cz (nabízí
žákům naší školy řadu testů rozumových
schopností – logika, paměť, prostorová
představivost, vnímání, koncentrace – unikátní test
volby povolání a sociometrické dotazníky pro
měření třídního a školního klimatu, portál je
dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele
i rodiče) a www.rodicevitani.cz (škola otevřená
rodičům, rodiče otevření škole, kde mohou rodiče
našich žáků získat spoustu kvalitních informací
o českém školství a žáci se mohou zapojit do
spousty projektů).
• 19. září se žáci školy zúčastnili Atletické
olympiády, kterou pořádala ZŠ Budišov. Přivezli
z ní krásných 13 medailí – 7 zlatých a 6
bronzových.

•
•
•

29. 10. – návštěva dopravního hřiště v
Třebíči – 4. ročník
hudební pořad „Máme rádi písničky“
(Pasáž Třebíč) – - 1., 2., 3., 5. roč.
25., 26. 10. – podzimní prázdniny

o Listopad 2012
• 14. 11. – beseda o drogách – 9. ročník
• 14. 11. – rodičovské schůzky – 16.00 –
18.00 hod.
• školní soutěže: Rudíkov hledá Superstar,
Turnaj v sudoku, Výstup na Mt. Everest
o Prosinec 2012
• 2. 12. - tradiční adventní tvoření
• 5. 12. – Čertovský den
• 17. 12. – den otevřených dveří
• 18. 12. – divadlo Kufr – představení
Vánočka – v ZŠ
• 19. 12. – koncert skupiny Bagr (Národní
dům Třebíč) – 2. stupeň
• Vánoční turnaj ve florbalu
• na poslední adventní neděli plánujeme
vystoupení našich žáků s pásmem
vánočních koled v rudíkovském kostele sv.
Petra a Pavla
• 22. 12. – 2. 1. – Vánoční prázdniny
Další aktuální akce najdete na našich webových
stránkách www.zsrudikov.cz
• Vneposlední řadě bych chtěl všechny čtenáře
potěšit zajímavou aktualitou ze školy – páreček
hadů Oldřich a Božena (korálovka sedlatá), který
chováme od loňského roku, se nám postaral přes
letní prázdniny o pěkné překvapení v podobě osmi
snesených vajec, ze kterých se nedávno vyklubalo
osm malých hadů. (fotky můžete zhlédnout na
školním webu).
Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Školní akce v říjnu, listopadu a prosinci:
o Říjen 2012
• začátek práce v zájmových kroužcích
• navázání bližší spolupráce se ZŠ Trnava a
ZŠ Benetice
• příprava projektu „Adopce na dálku“ a
spolupráce se zahraniční školou
• 8. 10. - 16.00 hod. plenární zasedání +
přátelská schůzka s rodiči
• 16. 10. – návštěva Úřadu práce Třebíč
– 9. ročník
• 23. 10. – den otevřených dveří

MATEŘSKÁ ŠKOLA
• Ve školním roce 2012 / 2013 navštěvuje
mateřinku 53 dětí. Z toho 16 dětí půjde v únoru
k zápisu do 1. třídy ZŠ.
• V průběhu roku opět do MŠ přijede loutkové
divadlo, můžete přijít s dítětem od dvou let.
Vstupné za dítě je 50 Kč.
13. 11. v 8.45
O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

17. 12. v 8.45
O CUKRÁŘCE BARBORCE
23. 1.

v 8.45

VESELÁ ZIMA
• Na začátku školního roku děti dostaly darem
trampolínu na zahrádku. Sponzorsky přispěl
senátor Vítězslav Jonáš částkou 1000,- Kč a Josef
Kafka částkou 4010,- Kč. MŠ by ráda dětem
zahrádku vybavila a hledá sponzory.
• Od října budou mít všechny děti poslední rok
před vstupem do 1. třídy ZŠ zařazenou do
vzdělávání i výuku angličtiny.
• Dopoledne probíhá ve třídách výchovně
vzdělávací program, odpoledne se mohou děti
účastnit zájmových činností ( šikulky, žížalky,
píšťalky ) a mohou si domluvit logopedii u Mgr.
Marečkové.
Bc. Jaroslava Kafková, ředitelka mateřské školy

FARNOST
Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě srdečný pozdrav.
Chtěl bych napsat pár řádků o jedné akci,
která se uskutečnila během prázdnin ve Žďáru nad
Sázavou. Naše oficiální média o ní téměř vůbec
neinformovala (v přímém přenosu bylo možné
program sledovat pouze na TV Noe - televizi
dobrých zpráv) - a možná je dobré si položit
otázku, kolik lidí vlastně o tomto setkání vědělo?
Častokrát slyším, jak je ten svět špatný, kolik
negativních věcí je ve zprávách. Já si ale myslím,
že to tak není. Jen je třeba se správně dívat kolem
sebe, a pak možná zjistíme, kolik dobrých lidí
a věcí je kolem nás. Je to jen o tom, co chci víc
vidět – jestli to špatné nebo dobré. Je až zarážející,
kolik lidí sleduje bulvární média, a jak je hltají!
Věří jim a utvářejí si podle nich svůj názor na lidi a
události kolem nás. Pokud člověk má dobré srdce,
pak ho přece nemohou zajímat jen drby a pomluvy,
ale bude se snažit vidět v každém člověku
především to dobré.
Tou akcí, kterou jsem zmiňoval na začátku,
bylo Celostátní setkání mládeže (CSM). Zúčastnilo
se ho asi 5500 mladých lidí z celé naší republiky.
V programu byla každodenně mše svatá, společné
modlitby, přednášky na různá témata, která mladé
zajímají, nechyběl ani zábavný program, sportovní
vyžití, koncerty a spousta dalších věcí.

Chtěl bych zde vyzvednout dva momenty
z tohoto setkání. Prvním bylo svědectví rodičů
blahořečené Chiary Luce Badano, která v roce
1990 zemřela v necelých 19 letech na nádor kostí.
Mladí nehnutě, dojatí tiše téměř hodinu
naslouchali. Když Chiara umírala, řekla mamince:
„Raduj se, já se také raduji.“ Svým vrstevníkům
a kamarádům napsala poselství: "Mladí jsou
budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám
chtěla - jako na olympiádě - předat pochodeň.
Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře využít."
Když rodiče domluvili, bylo chvíli naprosté ticho,
a pak se ozval veliký potlesk. Mladí tleskali ve
stoje několik minut. Podle slov přímých účastníků
to byl jeden z nejsilnějších zážitků celého setkání.
Druhým momentem bylo setkání rodin,
které se uskutečnilo předposlední den CSM. Přijelo
dalších asi 2000 účastníků, a to nejen z naší
diecéze. Bylo nesmírně povzbuzující vidět tolik
početných rodin pohromadě. Mši svatou sloužil
brněnský biskup Vojtěch Cikrle. V promluvě
připomínal, že rodina je jako loď, která mnohokrát
pluje na rozbouřeném moři. Zmítají jí vlny, někdy
jsou až příliš veliké. Vidí kolem sebe i ztroskotané
rodiny, někdy proti ní fouká silný vítr. Pokud ale
rodina má jasný cíl a jasný směr, může toto
všechno překonat a být šťastná. Tím skutečným
cílem je Bůh, který dá i sílu k překonání všech
bouří.
Přeji vám všem, hlavně mladým i rodinám,
a modlím se za to, abyste byli šťastní.
P. Václav Knotek, farář

TJ SOKOL
V roce 2012 pokračovala činnost členů TJ
Sokol a navazovala na předchozí roky. Celkem
bylo v jednotě 49 členů, z toho 36 dětí, což jsou
téměř dvě třetiny.Nadále pokračovala činnost
aerobiku a kroužku dětí. Nově se zvýšila během
roku členská základna jednoty o 5 členů
florbalistů.
Aerobik stejně jako minulé roky probíhal
v tělocvičně školy každé pondělí. V pondělí a ve
středu také ve škole vedly proškolené cvičitelky
Mgr. Soňa Chládková a Mgr. Eva Kružíková
kroužky cvičení pilates. O cvičení je mezi ženami
velký zájem a účastní se jich 10 – 15 žen
z Rudíkova a okolí. Všechna cvičení budou
pokračovat i nadále. Nově povede Mgr. Soňa
Chládková dle zájmu nedělní jógu, na kterou
absolvovala speciální kurz.

Kroužek dětí pokračoval pod vedením proškolené
členky jednoty Lucie Bednářové i v roce 2012.
Děti se setkávaly každý čtvrtek na hřišti nebo v
tělocvičně školy, kde hrály různé hry a soutěže. Pro
děti byl uspořádán zájezd autobusem na dětské
představení do Třebíče. Také se zúčastnily
sokolských výletů do Trnavy a do Přeckova.
V červnu bylo 14 dětí na víkendovém pobytu
v Budíkovicích, kde se aktivně podílely na vaření,
různých hrách, přípravě táboráku a také
absolvovaly celodenní výlet k Velkému javoru. Na
jaře pomohly děti poklidit sokolské hřiště od listí.
Kroužek dětí bude pokračovat i nadále ve své
činnosti.
Florbal začal od letošního roku nově
fungovat v tělocvičně školy pod vedením Drahoše
Lehkého ml. a Michaela Dlouhého. Na jaře se
florbalisté také zúčastnili soutěže pořádané
Sokolskou župou, kde mladší žáci obsadili čestné
1. místo. Od podzimu jsou dva oddíly florbalu,
mladší a starší žáci, přihlášeni do soutěže Župní
florbalové ligy 2012/2013.
Přeboru přespolního běhu se nadále
účastnil člen jednoty Ing. Pavel Kratochvíl s velmi
dobrými výsledky. Celkem za 8 měsíců letošního
roku naběhal 2 300 km i přesto, že byl na měsíc
vyřazen z tréninku i závodů kvůli operaci nohy.
V lednu a únoru se umístil na 1. místě v kat. 50 –
59 na Brněnském běžeckém poháru (zahrnuje 10
závodů), na 1. místě v kat. 50 – 59 na Znojemském
poháru (zahrnuje 8 závodů) a 1. místo v kat. 50 –
59 na závodě Běžec Vysočiny (zahrnuje 16 – 18
závodů). Kromě těchto závodů se zúčastnil dalších
12 menších závodů.
Výlety do přírody Sokol uspořádal na jaře
dva a to tradičně do Trnavy na kvetoucí koniklece
a do Přeckova na kolomazné kameny. V červnu se
uskutečnila tradiční víkendovka pro děti. Na
podzim jsou ještě plánovány další výlety do
přírody.
V sokolovně proběhlo v létě vymalování
celé sokolovny včetně příslušenství, které
prováděli zaměstnanci obce. Kromě toho bylo
provedeno odvodnění sokolovny, jak uvnitř
sanační omítkou, tak i zvenčí kolem sokolovny,
včetně opravy narušené fasády. Zde se také hlavně
podíleli pracovníci Obce Rudíkov. Členové jednoty
se zúčastnili brigády při úklidu po malování a na
výkopových pracích kolem sokolovny.

Vzhledem k tomu, že dotace do sportu od
státu jsou stále nižší z důvodu finanční krize
a krachu Sazky, která dříve významně podporovala
sport, neobejde se činnost Sokola bez finanční
pomoci obce. V letošním roce přispěla Obec
Rudíkov na opravu sokolovny 27 tis. Kč a na
činnost dětí 5 tis. Kč.
Ing. Bohuslava Zlevorová, starostka TJ Sokol

MLADÍ HASIČI
Sezona 2011/2012 se nachyluje ke svému
konci a kromě třech závodů přichází doba
bilancování. Letos jsme měli velké cíle, hodně se
nám toho také povedlo. Jak to ale v životě bývá,
nepovedlo se všechno. Podařilo se nám najít
dostatek financí na novou hasičskou stříkačku, za
což bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
sponzorům. Dále jsme zrealizovali víkendové
soustředění, na kterém jsme složili 4 družstva,
která stabilně v první polovině sezony cvičila. Jak
šel čas a sezona postupovala, tak se nám přestalo
dařit, dělali jsme zbytečné chyby, díky kterým
jsme byli oceňování umístěními v druhé polovině
startovního pole. Světlou výjimkou byla soutěž
v Jemnici, odkud si naše mladší družstvo odvezlo
krásné první místo. Nyní nás čeká krajská soutěž
v Petrovicích 28. 9. 2012 a na stejném místě,
v neděli 30. 9. 2012, poslední soutěž okresní ligy,
kde proběhne i vyhodnocení celkové jarní
i podzimní části. Nakonec bych rád pozval všechny
občany Rudíkova na fotbalové hřiště, kde se dne 6.
10. 2012 uskuteční první kolo hry Plamen sezony
2012/2013. Diváci se můžou těšit na požární útok
CTIF mládeže.
Jiří Dvořák ml.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
S podzimním
sychravým
počasím
přichází topná sezona. Připomínám všem
majitelům nemovitostí provést pravidelné čistění
komínů a kontrolu nebo případné revize topného
zařízení ve svých domech.
Na konci prázdnin jsme již tradičně
pořádali na návsi taneční zábavu LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI, tentokrát s oblíbenou kapelou
REFLEXY. Deštivé počasí se bohužel podepsalo
na návštěvnosti, přesto se akce vydařila, a určitě
se budeme v příštím roce těšit na opakování.

Každoroční soutěž mladých hasičů okresní ligy
do Rudíkova zavítala 22. září a o den později jsme
pořádali 1. ročník v požárním útoku dospělých
O pohár obce Rudíkov. Mládežnických družstev
dorazilo v sobotu celkem 37, v neděli 7 ženských
družstev a 10 družstev mužů.
Na prvním místě Okresní ligy mládeže se
umístilo družstvo z Hvězdoňovic.

Oblastní charita Třebíč, Dobrovolné centrum,
L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč
tel. 568 408 482, mobil 775 179 314,
dobrovolnici.trebic@charita.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

O pohár obce Rudíkov se na prvním místě
umístily ženy z Radonína a muži z Chlumu.

OHLÉDNUTÍ

V sobotu 6. 10. 2012 jsme pořádali branný
závod pro děti a dorost hry PLAMEN. Start
a cíl byl u základní školy a trasa vedla po cestě
směr Hodov, lesem DOLŇÁK, a zpět do obce
Jedná se o vstupní soutěž pro nový ročník okresní
ligy mládeže pro rok 2012-13.

V neděli 2. září proběhlo na návsi
rozloučení s prázdninami. Pro děti byly připraveny
zábavné atrakce. Z mikroregionu Horácko byly
půjčeny koloběžky a celé odpoledne si děti užily
skákacích hradů.

Dále musíme připravit techniku na zimní provoz.
Předběžný termín konání Valné hromady sboru je
stanoven na 29. 12. 2012.
František Kotačka , starosta SDH Rudíkov

Změna provozní doby pracoviště STŘED,o.s.
v Rudíkově
Oznamujeme, že od září 2012 došlo ke
změně provozní doby pracoviště STŘED, o.s
v Rudíkově. Službu sociální asistence a
poradenství budeme na tomto pracovišti
poskytovat v ambulantní formě každé úterý od 7
do 15:30 hodin. Se sociální asistentkou je možné
individuálně dohodnout i jiný termín v případě
potřeby. Dále lze i nadále využívat terénní formu
služby s návštěvou asistentky přímo v bydlišti
uživatele.
Kontakt na sociální asistentku: Mgr. Hana
Oravcová, tel: 775 725 664

Výzva Dobrovolného centra Oblastní charity
v Třebíči:
Hledáme nové dobrovolníky, hledáme
spoluobčany, kteří by rádi potěšili starší a nemocné
lidi, projevili zájem o ně, poskytnout drobnou
pomoc.
Vyzýváme i starší a osamocené
spoluobčany, kteří potřebují občas drobnou pomoc
v domácnosti, s nakupováním nebo si jen
popovídat, aby využili sousedské pomoci
dobrovolníků.

Rozloučení s prázdninami

Všichni přítomní sledovali vystoupení
kouzelníka. K příjemnému odpoledni s bohatým
občerstvením přispělo i pěkně připravené hudební
ozvučení místním Pavlem Šoukalem.
Akci finančně podpořila skupina ČEZ
a ekologický mikroregion Horácko.
Rudíkovská stezka odvahy
Kulturní výbor a mládež připravily pro
děti na páteční večer 28. září stezku odvahy na
téma ,, Přeckovský hastrman“. Stezky odvahy se
zúčastnilo 100 dětí, pro které byla v cíli připravena
odměna. Cesta lesem za pěkného počasí byla pro
většinu opravdovým zážitkem.
PŘIPRAVUJEME
Mrkvobraní
Výbor pro kulturní a sportovní činnost
obce Rudíkov připravuje na 27. října v sokolovně
2. Mrkvobraní. Začátek programu je naplánován na
16,30, připravujeme posezení s harmonikou
a pásmem vystoupení dětí a mladých. Dále
vystoupí folklorní soubor Bajdyšek a připravujeme
řadu dalších překvapení. V průběhu celého
podvečera bude probíhat ochutnávka mrkve
pokaždé jinak a výstavka Co nám to tu vyrostlo?
Od 20.30 hod taneční zábava se skupinou Adriana.
Součástí
bude
výstavka
výpěstků
ze zahrady(zeleniny a ovoce), které můžete přinést
na obecní úřad. Všechny je společně vystavíme
a odměníme.
Drakiáda
V první polovině listopadu bude
uspořádána Drakiáda. Bližší informace budou včas
uveřejněny.

DROBNÉ INFORMACE
Svoz odpadu
V pátek 5. října byl v naší obci zahájen
zimní svoz odpadu, popelnice budou vyváženy
každý týden.
Velkoobjemový odpad
Od 18.do 22. října bude v naší obci na
parkovišti naproti prodejně Střed přistaven
velkoobjemový kontejner na objemný směsný
odpad. Do kontejneru je možné uložit objemný
odpad z domácnosti, koberce, nábytek, suť.
Kontejner na bioodpad (lupení a trávu) je přistaven
trvale u hřbitova.
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu je naplánován
na 3. listopadu, sběr bude probíhat na dvoře
obecního úřadu od 8 do 10 hodin.

INZERCE
• Petr Brychta, Rudíkov č. p. 28, vykupuje
padaná jablka 2,- Kč/kg.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné jubileum oslavili:
Červenec
75 let – Robotková Marie
Srpen
70 let – Švihálková Marie
70 let – Klímová Libuše
Září
70 let – Pažourek Josef
Všem jubilantům GRATULUJEME!

Využívání sběrného dvora
Obec Rudíkov má uzavřenou Smlouvu na
využívání sběrného dvora v Třebíči. Obyvatelé
obce Rudíkov po předložení občanského průkazu
mohou ukládat velkoobjemové odpady (koberce,
nábytek, suť) do určených kontejnerů ve sběrném
dvoře v Třebíči.

Narození občánci:

Dle sdělení ESKO – T občané obce
Rudíkov nemusí mít vyřízeny karty na využívání
sběrných dvorů, toto nařízení se týká pouze občanů
města Třebíče.

Srpen

Volby do zastupitelstev Kraje a do Senátu.

Zemřelí občané:

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina
a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech
12. a 13. října 2012. Pokud se bude konat druhé
kolo voleb do Senátu, bude se konat 20. a 21. října.

Srpen

Pozemkové úpravy v obci Rudíkov

Kontakty:

Provádění pozemkových úprav je hrazeno
z prostředků státu včetně vytyčení pozemků po
ukončení pozemkových úprav. Veškeré změny se
provádějí na základě souhlasu vlastníka orné půdy.

Obecní úřad, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov

Žádat lze individuálně nebo jednodušeji
prostřednictvím společné žádosti, která je
k dispozici na obecním úřadě.

Mob. starostka 724 193 919

Další informace lze získat na obecním
úřadě nebo na Pozemkovém úřadě v Třebíči.
Parkování v ulicích
Žádáme občany o ohleduplné parkování aut v
ulicích a zachování průjezdu ostatním. Jedná se
zejména o ulice nad školou a na Mršinci.

Červenec
Kristýna Mutlová
Evelína Belko
Simona Zejdová
Radek Pažourek

Jaroslav Chalupa, ve věku 86 let

Tel. 568 878 184, 564 406 351,
mob.773 826 754
Email:ou.rudikov@rudikov.cz
Internetová adresa: www.rudikov.cz

Obrázek na titulní stranu nakreslila Kateřina
Pospíšilová, žákyně 6. ročníku ZŠ Rudíkov

