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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Rudíkově

za   rok 2012

   Vážené hasičky, vážení hasiči, sestry, bratři, vážení  hosté.

Jsme  na sklonku roku 2012, a nastal čas bilancování činnosti ve třetím roce 

volebního období.  Tak jako vždy, i dnes  mohu hodnotit, že uplynulý rok byl 

z pohledu našich  aktivit pestrý a úspěšný.  Naši  členskou základnu tvoří mladí 

hasiči do 18 let věku v počtu 16  dětí. Dále  dospělou část základny  tvoří 78 

mužů a  

22 hasiček.  Celkem tedy náš  sbor v Rudíkově čítá  116  Členů.

Novými členy se stali v roce 2012  Petr Brychta a Martin Koukal.

Mezi  smutné zprávy vždy patří úmrtí člena sboru. Dne  22. srpna zemřel pan 

Jaroslav Chalupa ve věku 86 let. Členem sboru  dle dostupných informací  byl 

od 15. března  1948.  Na poslední cestě pana Chalupu doprovodili hasiči  

v uniformách v sobotu 25.srpna. V sobotu 22.prosince zemřel  bývalý  člen  

sboru  pan  František Večeřa. Uctěme jejich památku povstáním a tichou 

vzpomínkou. 
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DĚKUJI.



A nyní  k příjemnějším událostem.  V roce 2012 oslavili z našich členů životní 

jubileum 70 let  pan Josef Pažourek,   60 let pan  Milan Makeš, a dále  50 let 

oslavili ing. Smieško a ing. Zika.  Oslavence výbor navštívil a popřál zdraví a 

pohodu a předal drobný dárek. Máme zde ještě jednoho oslavence, a to 

Martina Trnku. Ten oslavil v říjnu 40 narozeniny. Na návrh SDH Rudíkov panu 

Trnkovi okresní sdružení Hasičů v Třebíči  uděluje  ČESTNÉ ÚZNÁNÍ.   Předání –

plk. Benáček, čestný starosta OSH Třebíč a velitel sboru Rybníček.  Martin na 

dnešní jednání  věnoval soudek  piva  Svijany.

A nyní již k činnosti hasičů v roce 2012.  Po loňské Valné hromadě v sobotu 

7.ledna  jsme se  v neděli 15. ledna sešli v Přeckově na valné hromadě okrsku 

Rudíkov.  Náš sbor zastupovali pan Jiři Dvořák- starosta okrsku,  František 

Kotačka, a Petr  Sedláček. Okrskové sdružení navrhlo  připravit na měsíc 

květen den otevřených dveří v hasičských zbrojnicích a námětové cvičení 

někdy v průběhu roku.  17. března jsem se zúčastnil shromáždění představitelů 

SDH okresu  Třebíč konané v Markvarticích. Na tomto shromáždění rezignoval 

na post  starosty okresního sdružení zde přítomný pan Mirek Benáček. Na  

návrh výkonného výboru OSH Třebíč byl na funkci starosty navržen  pan 

Miroslav Ježek z Heraltic.

V diskuzi Vám pan Benáček určitě  své rozhodnutí vysvětlí a  přiblíží více 

činnost dobrovolných hasičů na okrese Třebíč.  

Vámi  zvolený výbor  hasičů v Rudíkově  se v průběhu roku sešel celkem ke 12

schůzkám.  Většinou přes a po  konaní nějaké kulturní nebo sportovní akce. 
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Zásahová jednotka  byla  doplněna o nové členy.  Zprávu o činnosti a 

výjezdech Vám přiblíží nový  velitel zásahové jednotky pan Jaroslav 

Sedláček.  Myslím si , že  zde mohu  poděkovat dlouholetému veliteli panu  

Pavlu  Mikyskovi za jeho  práci v jednotce, kterou  zřizuje a financuje  obec 

Rudíkov.

Leden roku  2012 byl  věnován přípravám Masopustu a zabijačky.

Tradiční  masopustní průvod  obcí  s kapelou a  spoustou různých masek se 

konal  11. února a  hned další  sobotu připravily ženy hasičky  druhou  

rudíkovskou zabijačku.  Obě akce za  přízni  počasí se vydařily.   Někdy  

v tomto  období uzrála myšlenka pořídit druhou  sportovní mašinu.  Naskytla se  

velice dobrá příležitost na koupi  stroje po celkové generální opravě od  pana 



Vrbky ze Želetavy.  Celková  cena   stroje byla po  dohodě usmlouvána na 98 

tis. Kč.  A tak  do  nové  sezony mohla družstva  jít  se  dvěma stroji, a zúčastnit 

se  v jednom dni  soutěží  na více   místech.  Bez přispění sponzorů  bychom si 

těžko  takovou investici mohli dovolit. Oslovení možných  sponzorů si vzali na 

starost Jiří Dvořák ml. a Lucie Bulová. Celkem jsme na pořízení sehnali 

úctihodných 70.500,-Kč, s čímž jsme určitě napočítali.  Zde je výčet příspěvků:  

……..

Všem dárcům  znovu děkuji a znovu nabízím možnost umístění reklamy na 

hasičském vybavení.  

Jednou za dva roky  hasiči  pořádají zájezd  po okolních památkách a 

zajímavostech.  Termín 31. březen  byl tím ideálním dnem pro většinu, kdo 

chtěl vyrazit. Kdo  byl,  určitě nelituje.  Navštívili jsme moderní profesionální 

útvar hasičů ve Žďáře nad Sázavou,  památku Unesco  kostel na  Zelené Hoře.  

Odvážlivci vyšplhali na rozhlednu 
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Rosička.  Muzeum hasičské techniky v Přibyslavi nás uvítalo deštěm a sněhem 

a tak  zahřátí  v místní  hospodě přišlo vhod.

Společnosti ZEPAS  jsme pomohli se sběrem kamene na osetých polích za 

Hroznatínem.

V měsici  dubnu jsme  věnovali   spoustu času  přípravě na den otevřených 

v hasičce. Za pomoci zaměstnanců obce a zásahové jednotky jsme  provedli  

celkový  úklid hasičky, výmalbu všech prostor.  Doplnění a pořízení  nových 

skříní na zásahové oděvy.

Nakonec v soutěži dne 6.května jsme obsadili druhé místo za Vlčatínem,  který  

pojal  soutěž ještě důkladněji, připravil hodnotící komisi  kulturní vložku.

20 května se družstvo  mužů   zúčastnilo okrskové soutěže v požárním útoku 

v Trnavě.  Bohužel se nám závod nepovedl a nedokončili jsme útok.

V měsíci  červnu  hasiči v uniformách doprovázeli průvod Božího Těla po 

Rudíkově se závěrečným posezením v hostinci u Pažourků.

Pouťové zábavy letos  pořádali za pěkného počasí fotbalisti. Tradiční  zábava 

na konci  prázdnin již s dlouho avizovanou populární kapelou REFLEXY  nám 

opět počasí  nenapovídalo nic  dobrého.  Přesto na  návsi  300  mladých 

návštěvníku  vytvořilo báječnou zábavu  bez jediného konfliktu. Proto  se  

výbor  rozhodl  oslovit stejnou kapelu i  na příští pouťovou zábavu.  



Tak jako každoročně,  v září  pořádáme v areálu Za Pokloňkem  hasičské 

závody  Okresní  ligu mládeže.  Letos jsme k tomu  přidali i závody dospělých o 

Pohár obce Rudíkov.  V sobotu  22. září  závodili  děti, a další  den v neděli 

odpoledne byla   soutěž  dospělých.  Vše 
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klapalo bez problému za  slunného teplého počasí. Areál je  ideálním  místem 

pro pořádání  takovýchto  závodů, a proto by bylo  vhodné tam  vybudovat  

lepší  zázemí.

Další  akcí  náročnou na přípravu bylo pořádání soutěže hry  PLAMEN, kterou 

se  zahajuje vždy  nový  ročník okresní ligy  mládeže.  Dne 6. října  se  k nám  

sjelo  asi 400dělí a dospělých. Soutěž proběhla na fotbalové hřišti, 

v prostorách kolem školy a  v terénech pod  hlavní  silnící a v Dolňáku.   Přes 

drobné  potíže s vyhledáváním  azimutu v kategorii  dorostu  jsme se  

s pořádáním zhostili  na výbornou.  Za celou  soutěž a přípravu děkuji  

především  panu Jiřímu Dvořákovi   staršímu.

V pátek 12.října  bylo vyhlášeno ve všech vesnicích , patřící do okrsku 

rozhlasem námětové cvičení s fiktivním  požárem hospodářských budov 

v Hroznatíně.  Vše bylo  připraveno tak, jak u skutečného požáru a  součinnost 

jednotlivých sborů  se vyzkoušela  v praxi.

V říjnu a listopadu se  strojníci věnovali údržbě a prověřování požární techniky,  

řidiči  kondičním  jízdám.

Poslední  výborová schůzka připravila pořádání dnešní Valné hromady a  dále 

přijala návrh  okrsku na pořádání Valné hromady okrsku na termín 20.1.2013 

zde v hasičce.

Na  závěr několik poděkování.  Marušce Lehké za řádnou  správu a údržbu 

hasičky.   Obci Rudíkov a paní starostce  bych  chtěl za všechny hasiče 

poděkovat za podporu a vstřícnost pro  náš spolek , a na oplátku mohu  slíbit 

připravenost v mimořádných situacích, a péči o svěřenou techniku a 

vybavení. Dále děkuji  mysliveckému sdružení Rudíkov  za darované maso na 

dnešní guláš.
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Hodnocení mládežnických  družstev které,  v uplynulé  sezoně vedli  Lucie 

Bulová a Jiří  Dvořák mladší mi  připravila Lucka a požádala mě o  jeho 

přečtení.   Bohužel  došlo u mládežnických  družstev k neshodám a  svou  

práci  ukončil  u  dětí    pan Jiří Dvořák  mladší. Výbor  mu  nabídl  vedení  

družstva dospělých.                             



Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli v roce 2012 na činnosti a 

prezentaci sboru chci tímto poděkovat.  Děkuji  sportovním družstvům za 

reprezentaci SDH Rudíkov a obce Rudíkov a Vám všem přeji úspěšný rok 2013, 

pevné zdraví a po  skončení schůze veselou zábavu a dobrou chuť.

V Rudíkově dne  29.12.2012            František Kotačka ,

                                                            Starosta sboru  SDH Rudíkov




