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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Rudíkově 

                       za rok   2013  

   

             Vážené sestry a bratři hasiči, vážení   hosté. 

Jsme  na sklonku roku 2013, a nastal čas zhodnotit činnost sboru 

v uplynulém roce, čas bilancování a dokončení rozběhlých aktivit. 

Tak jako v minulých letech, i dnes mohu konstatovat, že končící rok 

byl z pohledu naší činnosti pestrý a úspěšný. 

Naši členskou základnu  tvoří mladí hasiči do 18 let věku v součastné 

době v počtu 16 dětí, i když během roku je skutečnost proměnlivá. 

Dále  dospělou část sboru tvoří 78 hasičů a 23 žen –hasiček. Celkem 

tedy náš sbor čítá 117 členů. Novou členkou se v roce 2013 stala 

Martina Dobrovolná. 

 Příjemnou událostí je vždy oslava životního jubilea. V roce 2013 

oslavili kulaté výročí 75 let  pan Martin Buš, pan František Jaša a 

pan Jaroslav Švihálek. 70-desátiny oslavili pan Josef Střecha a pan 

František Šoukal.Hasiči starší 70 let jsou osvobozeni od placení 

členských příspěvků.  Šedesátku na krku  už mají pánové František 

Benáček a Jiří  Dvořák.  Nejmladším oslavencem byl pan Roman 

Voborný s padesátkou.  Nejstarší součastným členem sboru je  



 

                                                 2. 

87-letý Václav Švihálek.  Všechy oslavence zástupci sboru navštívili a 

popřáli zdraví a pohodu. K přání se připojujeme všichni a ještě 

jednou Vám přeji za celý sbor mnoho štěstí a zdraví v létech 

příštích. 

   A nyní již k činnosti hasičů v roce 2013. Po loňské Valné hromadě 

v sobotu 29.12.2012 se zde v hasičce konala 20.1.2013 valná 

hromada okrsku Rudíkov za účasti všech  sborů  z okolních obcí. 

Starostou okrsku je i nadále pan Jiří Dvořák, člen výboru SDH 

Rudíkov. Okrskové sdružení navrhlo opět připravit den otevřených 

dveří a námětové cvičení někdy v průběhu roku. 

23. března se v Lipníku konalo Shromáždění představitelů sborů 

okresu Třebíč. SDH Rudíkov  zastupoval František Kotačka, starosta 

sboru, a dále starosta okrsku Jiří Dvořák, který byl  na tomto  

jednání vyznamenán u příležitosti 40 let hry  PLAMEN. Shromáždění 

se také zúčastnil pan Švihálek, člen aktivu zasloužilých hasičů. 

A nyní již k práci našeho sboru. Před třemi léty Vámi zvolený výbor 

se v průběhu roku sešel celkem ke 12 schůzkám, takže pravidelně 

každý měsíc, většinou před a po konání nějaké kulturní nebo 

sportovní akce. Drobné změny v zásahové jednotce a nové vybavení 

Vám přiblíží velitel zásahové jednotky pan Sedláček. 

Leden byl věnován přípravám Masopustu a zabijačky. Tradiční 

masopustní průvod Rudíkovem s hudbou byl 2. února.  Opět bohatá 

účast masek a dobrý finanční výtěžek.  Pravé zimní počasí panovalo 

o posledním víkendu v únoru, kdy ženy – hasičky po roce připravili 

pro veřejnost zabijačkové hody. 
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V březnu je vždy nutno připravit a na finanční úřad odevzdat daňové 

přiznání, které nám jako vždy zpracovává paní Sedláčková. Taktéž v 

březnu jsme požádali o dotaci z kraje Vysočina. Jedna žádost byla 

vyřazena, druhá žádost nám po vyučtování letošního roku do kasy 

přinese ještě  14 tis. Kč. 

V měsíci dubnu jsme se věnovali přípravě hasičky na den 

otevřených  dveří, připravě techniky na závody a na okrskové 

soutěže v požárním sportu. Závěrečný úklid 8 května v hasičce byl 

spojený s ochutnávkou uzeného ze zabijačky.  12. Května  v celém 

okrsku Rudíkov  byl přes obecní úřady vyhlášen den otevřených 

dveří hasičských zbrojnic a zároveň taková malá soutěž v prezentaci 

každého sboru o malý sud piva. Kromě hodnotící komise si naši 

zbrojnici přišlo prohlédnout asi 20 spoluobčanů z Rudíkova. 

Okrskové soutěže v Trnavě se v neděli 26.května  zúčastnilo pouze 

družstvo žen a dětí. Je to na velikost našeho sboru ostuda, že 

nejsme schopni se  1x za rok domluvit a soutěž absolvovat. Měl by 

to být zcela jasný a zásadní úkol na příští rok. 

Průvod Božího Těla 2 června doprovodili hasiči v uniformách 

s tradičním závěrem v hospodě u Pažourků. 

S blížícím se svátkem Petra a Pavla jsme všichni upínali zraky na 

předpověď počasí , jakpak se vydaří pouťové zábavy  na návsi. 

Trochu netradiční kapela v pátek rozhodně nic nepokazila a určitě 

dobrý tah s REFLEXY na sobotu  se vydařil a vyplatil. Los Valos 

v neděli  výbornou pouťovou náladu doladil. Spousta mladších 

hasičů taktéž v sobotu vyběhla na hřiště u školy v rámci prestižního  
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utkání ve fotbale mezi rodáky a naplaveninami. Počasí nám 

tentokrát přes celou pouť přálo a také to bylo vidět při finančním 

vyučtování.   

Tradiční zábava na konci letních prázdnin se  skupinou START 02 na 

návsi opět s malou dešťovou přeháňkou sice s menší  účastní, ale se 

solidním přínosem do pokladny. 

Tak jako každoročně, v září pořádáme v areálu Za Pokloňkem 

hasičské závody okresní ligy mládeže a následující den závody 

dospělých o Pohár obce Rudíkov. Po oba dny vše klapalo bez 

problémů, bohužel rudíkovská družstva na medaile nedosáhla ani 

v jeden den.U dětí si pohár pro vítěze odvezlo družstvo z Výčap, 

v kategorii dospělých si sud piva odvezli za nejlepší čas hasiči 

z Dolního Smrčného. 

Námětové cvičení  ve Vlčatíně v letošním roce bylo dohodnuto na 

pátek 4 října s tím, že přesný čas nebude stanoven. V jednotlivých 

obcích byl vyhlášen poplach rozhlasem a ohlášen požár 

hospodářské budovy v areálu bývalého ZD.  Hlavním cílem  cvičení 

bylo zajistit dálkovou dopravu vody k místu požáru a komunikaci 

mezi jednotlivými zasahujícími  sbory. 

Posezení u piva a občerstvení v hasičce koncem října pro členy 

sboru zakončilo venkovní  akce. 

Poslední výborová schůzka ze dne 13.prosince  připravila pořádání 

dnešní Valné hromady. Nejbližší známé akce v příštím roce budou 

12.ledna okrsková valná hromada v Trnavě a masopust 22.února 

2014 v Rudíkově. Dále výbor SHD plánuje uspořádání tématického 

zájezdu, zatím bez termínu a trasy,  asi  na přelobu března –dubna. 
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Rok 2013 byl také 115 let od založení našeho sboru, a tím chci 

připomenout, že kronikář pan Dobrovolný Vás prosí o zajímavé 

fotky a příspěvky  z naši činnosti k zapsání a založení. 

 

 Zpráva o činnosti  mládeže :   letošní sezonu okresní ligy mládeže a 

zodpovědnost za děti převzala Lucka Bulová. Již v průběhu roku ale 

bohužel zjistila, že sama na to  nestačí.  Po dohodě  se vrátíme zpět 

k osvědčené dvojici Dvořák starší a Lucka, a třeba v průběhu nové 

sezony se někdo další k nim přidá. Pokud by někdo z Vás hasičů 

projevil zájem. Dále prosím o rozšíření informace mezi rodiče dětí 

školního věku, o možnosti využití  volného času u hasičského 

sportu, abychom doplnili  do potřebného počtu závodní družstva. 

Lucka Bulová mě  poprosila, abych zprávu o činnosti dětí  a družstva  

žen zde  přednesl: 
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Během roku  přispěli finančními a věcnými dary  na činnost sboru 

tyto osoby a subjekty : PYROS spol. s r.o., Třebíč-Zdravé město, 

provozovatel Motorestu v Rudíkově; Obec Vlčatín; Obec Rudíkov; 

Sofi-stav s.r.o. Rudíkov; KOBRA hutní prodejna s.r.o.;  Jatky Zezula; 

Edite spol. s r.o.; LIBER družstvo vlastníků; pan Souček a pan Pospíšil 

Horácko.net; Norunex s.r.o.;  T.I.T. Třebíč; autobusová doprava 

Uchytil CZ  s.r.o. Přeckov; Agrimex s.r.o.;  ZEPAS Rudíkov spol. s.r.o.; 

ALTREVA spol. s.r.o. Třebíč.  

Zdravice  od  čestného starosty okresního sdružení hasičů pana 

Mirka Benáčka, který v říjnu oslavil 65 narozeniny. 

A na závěr několik poděkování.  Celé zásahové jednotce patří dík za 

připravenost k zásahům. Paní   správcové děkuji za řádnou správu a  

údržbu hasičky. Zástupcům obce bych chtěl za všechny hasiče 

poděkovat  za podporu a vstřícnost pro náš sbor a na odplatu mohu 

slíbit připravenost v mimořádných  situacích  a péči o svěřenou 

techniku a vybavení. Mysliveckému sdružení Rudíkov  děkujeme za 

darované maso  a Luďovi Necidovi za  přípravu dnešního  guláše. 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli v roce 2013 na činnosti 

a prezentaci sboru chci tímto poděkovat a Vám všem přeji úspěšný 

rok 2014, pevné zdraví a po skončení schůze veselou zábavu a 

dobrou chuť. 

 

 

V Rudíkově   dne  28.12.2013                  František  Kotačka 

                                                                    Starosta sboru  SDH Rudíkov   



                                       


