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ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

                V RUDÍKOVĚ ZA ROK 2010

  
 Vážení  hasiči, sestry, bratři, vážení hosté.

Skončil rok 2010, rok volební,  jak u nás hasičů, tak v občanském 
životě. Na loňské Valné hromadě  konané 2. ledna , jsme zvolili nové 
členy výboru. Vámi zvolený výbor se sešel ihned  následující den zde,
aby na následujících 5 let mezi sebou vybral starostu a velitele  sboru, 
a dohodl se na obsazení funkce jednatele a hospodáře. Výsledky volby 
jistě znáte, a za celý výbor mohu slíbit, že budeme práci vykonávat dle 
svého nejlepšího svědomí.
    17. ledna se v Trnavě  konala schůze okrsku. Za Rudíkov se 
zúčastnili Petr Sedláček, velitel Zdeněk Rybníček, bývalý starosta 
Pavel Mikyska a František Kotačka.  Dále za Rudíkov  byl přítomen  
Jiří Dvořák starší, který  byl opět zvolen starostou okrsku Rudíkov.
   27. března opět v Trnavě bylo okresní shromáždění delegátů. Za 
Rudíkov jsem se zúčastnil , a za okrsek Rudíkov pan Jiří Dvořák 
starší. Starostou okresního sdružení  hasičů byl aklamací zvolen zde 
přítomný Bohumír Benáček. Do výkonného výboru okresu byl také 
zvolen ing. Aleš Sedlák z Oslavičky. Jiří Dvořák je členem Okresní 
rady mládeže. Další informaci o okresních,krajských a celostátních 
konferencích a o zvolených orgánech určitě v diskuzi  rozvede Mirek 
Benáček.
  Naše členskou základnu tvoří  mladí hasiči do 18 let v počtu 33 dětí a 
dále řádní členové sboru v počtu 73 mužů a 11 žen. Celkem tedy náš 
sbor v Rudíkově má 117 členů.   Rozhodnutím výboru z 10.3.2010 
bylo ukončeno členství pro neplacení členských příspěvků panu 
Miroslavu Jurovi. Michaela Běhounková ukončila členství na vlastní 
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žádost.   Dne 11.5. 2010 zemřel ve věku 72 let dlouholetý člen sboru 
bratr Jiří Pažourek. Dle dostupných informací  byl členem sboru od 
roku 1979.  UCTĚME JEHO PAMÁTKU POVSTÁNÍM A TICHOU 
VZPOMÍNKOU.
  DĚKUJI. 

V roce 2010 oslavili z našich řad životní jubileum:
  Pan Vladimír Hladký   70 let
  Pan Josef  Kratochvíl  60 let
  Pan Alois Komínek      50 let.
Výbor oslavence navštívil a popřál hodně zdraví.

A nyní již k tomu , jak a co jsme v roce 2010 udělali dobře a co se 
nepovedlo. Zvolený výbor se sešel  celkem k 12 jednáním  v průběhu 
celého roku.  Zásahová jednotka byla v roce 2010doplněna o nové 
členy. Zprávu o činnosti jednotky a o výjezdech přednese  velitel  
zásahové jednotky Pavel Mikyska.
30. ledna se hasiči a občané podíleli na odklízení sněhu ze střechy 
základní školy, kde hrozilo přetížení konstrukce.
O týden později 6. února jsme uspořádali tradiční masopustní průvod 
masek obcí s hudbou. Za pěkného zimního počasí se spousta 
nápaditých masek proháněla obcí. V Horáckých novinách se o nás 
psalo, že jsme si poradili s prasečí chřipkou.
Někdy brzy zjara jsem byl osloven redaktorkou Třebíčského deníku, 
abychom připravili do pravidelné rubriky o hasičích článek o 
rudíkovském sboru.  Kdo jste nečetli, článek je uložen v naši kronice u 
p.Dobrovolného. Zároveň Vás kronikář prosí o zajímavé fotky 
z letošních akcí.
 10.dubna jsme v sokolovně pořádali zábavu se skupinou ARCHA. 
Bylo to první vystoupení této skupiny tady u nás, a nízká účast se 
projevila na tom, že akce byla ztrátová. Hudba přislíbila slevu na další 
akci. K pořádání zábav jsme pořídili sportovní trička s nápisem, které 
zde můžete vidět.
  V měsíci květnu jsme zahájili přípravy na okrskovou soutěž 
dospělých, která se konala v Rudíkově po strašně dlouhé době. Možná 
si někdo z Vás pamětníku vzpomene kdy a kde to bylo. Ta současná 
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proběhla 23.5. za účasti 6 družstev mužů a 2 družstev žen na hřišti „ 
Za Pokloňkem“.
Uniformy jsme provětrali 30. května na průvodu Božího Těla.
 Musím také vzpomenou na první ostrý výjezd  našeho skoro nového 
zásahového vozidla Karosa do Pocoucova v sobotu 12. června večer.
Pouťovou zábavu na konci června  pořádal fotbalový klub Rudíkov.
Nás to čeká v letošním roce. O letních prázdninách si každý chtěl 
určitě užít dovolené a odpočinku, proto nás někdy bylo málo, přesto 
jsme dobře zajistili ostrahu při rekonstrukci historické bitvy v Třebíči 
a doplňování vody při průjezdu parního vlaku kolem Rudíkova.
Poslední prázdninový víkend  tradiční zábava na návsi opět s deštěm, 
ale dobrým finančním výsledkem.
Krajské sdružení hasičů nám nabídlo v dubnu možnost rekreace pro 
ZASLOUŽILÉ HASIČE. V okrsku Rudíkov je zasloužilým hasičem 
pouze pan Jaroslav Švihálek.  Po dohodě  s okrskem jsme panu 
Švihálkovi  rekreaci zaplatili, a v srpnu si vyrazil za kulturou.

Vrcholem celoročního  snažení našich  soutěžních družstev  mládeže 
měly být poslední závody sezony na domácím závodišti. Bohužel opět 
deštivé počasí nás donutilo nejprve přesunout termín, a pak i místo 
konání přesunout do areálu SOFI  u benzinky. Odměnou nám všem  
byl výkon domácího družstva  starších. Dosáhli jsme na vytoužené 
druhé místo v tomto závodě, což zaručovalo celkově 3 místo v okresní 

lize mládeže. Opět celý den propršel.
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Chtěl bych jménem celého sboru hasičů v Rudíkově  poděkovat  za 
reprezentaci obce. Dík patří členům ostatních družstev. Obrovský  
podíl na celkovém vystupování  mládeže nese  Jiří Dvořák starší a 
celý realizační tým. Doufám, že budeme mít i nadále  podporu obce 
Rudíkov a sponzorů, abychom se mohli pravidelně závodů 
zúčastňovat. Zájem o požární sport neustále roste, a letošní výsledky 
nám to jen potvrdily.  Doufám, že tým, který bohužel končí ve složení 
Lenka Hanáková, Eva Pospíšilová, Pavla Zíková, Renáta Součková, 
Iveta Bernatová, Irena Mezníková a Jan Jaša budou mít zdatné  
nástupce.  V nové sezóně by měla soutěžit 2 družstva mladších a 
jedno družstvo starších dětí. Ještě nutno zmínit úspěch Pavla 
ŠOUKALA v závodech požární všestrannosti v kategorii dorostenců , 
kde skončil na druhém místě.
Zájem o požární sport projevily i rudíkovské ženy a začaly jezdit na 
závody.
 Jak jsem zmínil na začátku, rok 2010 byl rokem volebním. Hasiči již 
tradičně svou kandidátkou do obecního zastupitelstva  dali o sobě 
vědět. Opět se projevila důvěra občanů v nás „hasiče“ a získali jsme 2 
mandáty v zastupitelstvu obce Rudíkov.  Děkuji staronové starostce 
obce, že přijala pozvání na naši Valnou hromadu,  a že ji můžeme 
ukázat naši nezastupitelnou úlohu při ochraně životů, zdraví a majetku 
našich spoluobčanů. 
V listopadu jsme hasičům předávali AUTOLEKÁRNIČKY 
zakoupené od okresního sdružení.
11.listopad 2010 byl pro p.Bohumíra Benáčka významným dnem. Byl 
totiž za svoji celoživotní práci pro české hasičstvo odměněn nejvyšším 
vyznamenáním- „ Titulem Zasloužilý Hasič“ I my se připojujeme 

k gratulaci a děkujeme za to co jsi pro Rudíkov udělal.
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21. listopadu se v Klubu 9 konala okrsková schůze, a bylo dohodnuto, 
že v roce 2011 budou okrskové závody dospělých v Hroznatíně u 
příležitosti výročí založení sboru.
Celkové hodnocení roku 2010 z mého pohledu  je kladné. Všem, kteří  
se zúčastnili kulturních a sportovních akcí patří dík. Bohužel naše 
práce na areálu za Pokloňkem  letos ničil déšť, ale doufám, že naše 
snažení v nejbližší době dokončíme zdárně.
Prosím členy kontrolní komise, aby v nejbližší době provedli kontrolu 
hospodaření  a účetnictví sboru.

Ještě jednou děkuji mládeži za reprezentaci a vám všem úspěšný rok 
2011, pevné zdraví  a dobrou zábavu po skončení valné hromady.

Zpracoval dne  8. ledna   2011                   František Kotačka,
                                                                 Starosta sboru SDH Rudíkov  




