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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Rudíkově 

                         Za  rok   2014 

 

          Vážené sestry a bratři hasiči , vážení hosté, 

s blížícím se závěrem letošního roku, který se nesl v duchu oslav  

150. výročí českého dobrovolného hasičstva , končí i poslední rok 

tohoto volebního období. Proto  nastal čas zhodnotit činnost sboru 

v uplynulém roce a v celém volebním období. Z dnešní valné hromady 

vzejde nové vedení sboru, které i nadále bude zajišťovat  nejen 

vlastní činnost, ale bude úzce spolupracovat  s dalšími organizacemi 

v obci a zejméne s novým vedením obce Rudíkov.  

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

byl z podledu naší hasičské činnosti pestrý a   většina připravených 

akcí byla též úspěšná i po finanční  stránce , kterou zhodnotí  

hospodář. 

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

době v počtu 18  dětí. Tento počet je v průběhu roku proměnlivý. 

Dále  dospělou část sboru tvoří  25  žen a  77 mužů. Celkem tedy náš 

sbor čítá 120 členů .  Novým členem se v roce 2014 stal  pan Bronislav 

Jaša, který přestoupil  do sboru z Hroznatína.  Určitě se stane  

platným členem sboru.   

Mezi smutné zprávy vždy  patří úmrtí člena sboru.  Bohužel i tento 

rok jsme přišli o hasiče, kamaráda, pana Antonína Chalupu.  Většina  

z Vás  se s ním přišla  rozloučit 19. prosince. Jeho  památku jsme uctili  

v hasičských uniformách ve smutečním průvodu.  
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 Zemřel ve věku 57 let. Byl to právě Tonda , kdo  organizoval a vedl  

stavbu budovy v níž nyní   můžeme být.  

Uctěme jeho  památku povstáním a  tichou vzpomínkou….. Děkuji. 

 

A nyní k příjemnějším událostem.  V roce 2014 oslavili kulaté výročí 

tito členové sboru.   Pan Kotačka Jan a  pan Molák Jaroslav  v domácí 

pohodě oslavili  sedmdesátku.  O deset let méně slavili pan Mikyska 

Vladimír a pan Josef Nožička.  V červnu teklo pivo   proudem na 

Herátce , kde  Honza  Šob    přivítal  padesátku. Nejstarším 

součastným členem sboru je   88-letý  Václav Švihálek, kterého  jsem  

minulý týden navštívil.  Všechny Vás  zdraví z domova  pro seniory 

v Třebíči.  Všechny oslavence zástupci sboru  navštívili,popřáli zdraví a 

pohodu  a předali upomínku na hasičský sbor.  K přáni se připojujeme 

všichni  a ještě jednou Vám přeji za celý  sbor mnoho štěstí a zdraví 

v létech příštích 

 

A teď  již k činnosti hasičů v roce 2014. Po  loňské Valné hromadě, 

která se zde konala 28.12. se  vedení sboru zúčastnilo valné hromady 

okrsku Rudíkov konané dne 12.ledna v kulturním domě v Trnavě za 

účasti všech sborů z okolních vesnic.  Starostou  okrsku Rudíkov byl  

po celé  volební  období  zástupce našeho sboru pan Jiří Dvořák starší. 

S jeho souhlasem a  Vaší  podporou si dovoluji  jej opět navrhnout 

jako zástupce SDH Rudíkov v okrskovém výboru. Zda bude  nadále 

starostou je  na další  dohodě mezi zástupci ostatních obcí.  Určitě za 

jeho vedení okrsek  začal konat a  výsledkem jsou pravidelné dny 

otevřených dveří a  námětové cvičení.   
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 Den otevřených zbrojnic 11. května  jsme u hodnotící komise 

podpořili účastní místních občanů na prohlídce. Tudíž vítěztví 

v podobě sudu piva se k nám přiklonilo a dnes všichni  pocítíte ve 

džbánku  jak chutná  pivo Ruprenz polotmavé 11° z minipivovaru 

Uhřínovice. Ti co byli  na zájezdě jistě potvrdí jeho kvalitu.  

Námětové cvičení bylo letos v Rudíkově v prostoru čerpací stanice 

dne 17. října v odpoledních hodinách. Cvičení se málem konalo bez 

naši účastí, protože  ještě dopoledne v den konání jsme neměli 

souhlas  obce s výjezdem zásahové jednotky.   

Okresní shromáždění představitelů sborů se tento rok konalo 

v Koutech 15.března.  Za Rudíkov  jednali pan Jiří Dvořák a pan 

Jaroslav Švihálek. Jednání se mj.  zúčastníl  starosta  

celorepublikového Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezka     

Ing. Karel Richter. 

A nyní již k práci našeho sboru.   V posledním roce volebního období, 

které je u hasičů  5-tileté se výbor  SDH Rudíkov  sešel celkem           

k 9 schůzkám, většinou před a po konání nějaké větší  kulturní nebo 

sportovní akce.  Dříve bylo pravidlem setkání 1x za měsíc,  ale 

bohužel v uplynulém roce si členové výboru kvůli směnování 

v zaměstnání  o  víkendu  těžko  hledali volný termín. Ovšem vždy na 

výboru  bylo  přítomno minimálně   7 členů. 

Jelikož dnešní valná hromada potrvá  kvůli volbám trochu déle, 

nebudu Vás příliš zdržovat s popisem jednotlivých akcí, pouze 

přiblížím termíny konání a stručnou charakteristiku akce. 

Takže v lednu účast  na valné hromadě  okrsku v Trnavě a příprava na 

Masopust.  22. února  masopustní průvod  Rudíkovem s kapelou pana 

Sedláčka  z Trnavy.  Fotky z této akce jsou na webu obce Rudíkov. 
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Již zaběhnutou akcí jsou zabijačkové hody, tentokrát  v termínu 

8.března. Přípravu dobrot  si organizují  ženy –hasičky. 

15.3.  již zniňované okresní shromáždění v Koutech. Na konci března 

je nutno předat daňová přiznání na finanční úřad v Třebíči. 

V dubnu jsme prováděli požární  dohled při pálení  čárodejnic.   Zde 

připomínám nutnost  hlášení   pálení  klestí  vždy  předem  na krajské 

operační středisko do Jihlavy, aby se zabránilo planým poplachům. 

Pak  nás všechny to stojí čas a  finanční prostředky nutné na výjezd.  

V květnu den otevřených zbrojnic a  dále  okrsková soutěž v požárním 

útoku. V neděli  25. května  jsme v Trnavě všem ukázali, že lze vyhrát i 

nad neporazitelným soupeřem , domácím družstvem, a  právem jsme 

si odvezli pohár pro vítěze. Bude to i důležitý úkol pro nový výbor, 

aby  sestavil  soutěžní družstvo mužů a udržel je v činnosti. Ve stejný 

den reprezentovala náš sbor  Blanka Mejzlíková  v krajském kole  

jednotlivců a skončila na krásném druhém místě , ale bohužel 

nepostupovém. 

V černu  průvod  Božího Těla  a  sraz   rodáků  z Rudíkova. Při této  

příležitosti byla otevřena pro  veřejnost  hasičská zbrojnice a 

vystaveny kroniky a dokumenty od založení sboru. Tradiční účast 

mladších hasičů na pouťovém fotbalovém klání.  

Aby hasiči nadále mohli pořádat  kulturní akce s prodejem alkoholu, 

bylo nutno v červenci vyřídit  živnostenské opravnění a koncesní 

listinu na hostinskou činnost. 

To  bylo potřeba již na taneční zábavu  na návsi  se skupinou REFLEXY  

dne 29.srpna , kterou pořádáme již několik let  pod názvem „ Loučení 

s prázdninami“. 
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I přes deštivé počasí jsme opět po roce úspěšně zvládli  44 startujících 

družstev v okresní lize mládeže v sobotu 20. září.  Samozřejmě když 

už je areál připravený, následující  den  byla  Pohárová soutěž mužů a 

žen opět s velkým počtem startujících v soutěži O pohár obce Rudíkov 

Stínem tohoto víkendu bylo požkození velkého stanu, který byl na 

místě pro diváky v případě deště.  Vítr stan požkodil na ocelové 

konstrukci. Škodu obci uhradí Hasičská vzájemná pojišťovna. 

Někdy v létě nás  požádalo okresní sdružení o pomoc při  pořádání 

setkání zasloužilých hasičů.  Termín jsme dohodli na pátek 26.9. 

v sokolovně .  Účast  90 přítomných z celého okresu jsme zvládli i 

s občerstvením ve spolupráci  s hospodou Vlasty Pažourka. Novým 

členem tohoto aktivu  se stal  rudíkovský hasič  pan Jiří Dvořák.    

Již zmíněné námětové cvičení 17. října  v prostoru čerpací stanice 

Rudíkov.  10 a 11. října se v obcích konaly komunální volby.  Z důvodu 

malého zájmu členů SDH  o práci v zastupitelstvu obce hasiči 

kandidátku nesestavili, což  určitě  není dobrou vizitkou našeho 

sboru. I přesto určitě i nadále budou hasiči a obec spolupracovat a 

chránit občany před ohněm. 

Dlouho plánovaný zájezd se uskutečnil první listopadovou sobotu. 

Celý průběh je zdokumentovaný a v průběhu večera  se účastnici  

znovu objeví v pivovaru. Ti co nejeli, mohou litovat.  

Dnes odpoledne se zde v hasičce sešel výbor na svém posledním 

jednání aby připravil konání dnešní Valné hromady. 

Nejbližší známé akce  na rok 2015 jsou  11.ledna valná hromada 

okrsku v Přeckově,   7 . února masopustní průvod  a taktéž pořádání 

pouťových zábav. 
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Z činnosti  mládeže.  Výchově dětí k požárnímu sportu se v celé 

sezoně  věnovala  Lucie Bulová , Jiří Dvořák ml, Jiří Dvořák st. a taktéž 

pan  Švihálek. Dále jim pomáhaly Lenka Hanáková a Irena Mezlíková. 

Družstva  v kategorii starších i mladších hasičů pravidelně každý 

víkend  vyjížděly na závody .  Bohužel v této sezoně bez větších 

úspěchů.  Úspěch se  dostavil až na závěrečné soutěži hry PLAMEN 

11.listopadu v Hartvíkovicích, kde naše družsto obsadilo druhé místo, 

což dává naděje při jarním pokračování hry.  Rádi bychom 

mládežnické družstva doplnili o nové děti, proto Vás žádám o 

přenesení této  informace  dále mezi rodiny s dětmi. 

 

Z činnosti zásahové jednotky .     Kromě údržby techniky a kondičních 

jízd   strojníků  byla  naše jednotka  v roce 2014 povolána  celkem 5x. 

První byl  planý poplach s výjezdem k neohlášenému pálení. 

2x jsme byli povolání k odstranění spadlých stromů na silnici. 

Požár palet a papíru  povolal naši zásahovou jednotku do výrobních 

prostor dne 6..11. v Rudíkově, kde došlo pravděpodobně 

k úmyslnému zapálení. 

Poslední SMS ky přišli právě při posledním rozloučení s panem 

Chalupou. Náš  výjezd byl následně  odvolán.  

Úplným závěrem několik  poděkování. Především chci za celý sbor 

poděkovat Marušce Lehké za  pečlivou správu těchto  prostor. 

Mysliveckému sdružení Rudíkov za  darované maso, a Ludvíku 

Necidovi za přípravu  dnešního  občerstvení.    
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Dále je třeba poděkovat  obci Rudíkov , a to jak  předchozímu vedení 

obce, tak  součastnému starostovi panu  Součkovi za jeho podporu 

hasičů, požárního sportu v obci a  vstřícnost pro náš spolek.   Na 

oplátku zase mohu slíbit za hasiče připravenost v mimořádných 

událostech a péči o svěřenou techniku a vybavení zásahové jednotky. 

Mé osobní díky patří členům končícího výboru, především však těm, 

kteří se rozhodli již dále nekandidovat. Jmenovitě Jiří Dvořák st. , 

Pavel Mikyska a Jiří Mikyska.  Všichni ve výboru pracovali 4 volební 

období a chtějí to přenechat mladším.   

Vám všem , kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli v roce 2014 na 

činnosti a prezentaci sboru chci tímto poděkovat a popřát Vám 

úspěšný vstup do nového roku 2015, pevné zdraví a po skončení 

dnešního jednání veselou zábavu a dobrou chuť. 

 

V Rudíkově 27.12.2014     zapsal  František Kotačka, 

                                                      Starosta sboru SDH Rudíkov 

 

  

          


