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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Rudíkově 

                         Za  rok   2015 

 

          Vážené sestry a bratři hasiči , vážení hosté, 

s blížícím se koncem roku se pokusím zhodnotit uplynulé období, ve 

kterém proběhly  volby na všech úrovních Sdružení hasičů  Čech 

Moravy a Slezska. Složení  našeho  výboru jistě znáte. Starostou 

okresního sdružení hasičů je na další volební období  Miroslav Ježek, 

krajským starostou a zárověň republikovým náměstkem je Jan 

Slámečka a starostou Sdružení hasičů  je ing. Karel Richter. 

V souvislosti  s platností nového Občanského zákoníku byly 

provedeny přeregistrace všech sborů k zápisu do spolkového rejstříku 

Městského soudu v Praze. 

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

byl z pohledu naši hasičské činnosti pestrý a všechny plánované akce 

jsme  zvládli.  Vámi  zvolený  nový výbor se sešel  3. ledna 2015 na 

první schůzce a na další pětileté období zvolil starostou SDH Rudíkov 

Františka Kotačku, jednatelem Petra Sedláčka, velitelem sboru 

Zdeňka Rybníčka a hospodářem Jiřího Ambrože. Dále členy výboru 

jsou  Vladimír Mikyska mladší, Jaroslav Mejzlík mladší, Drahoslav 

Lehký starší, Petr Šajbidor a Vojtěch Robotka. Ten byl obcí jmenován 

velitelem zásahové jednotky  JPO3 .   
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Naši členskou základnu tvoří mladí hasiči do 18 let věku v součastné 

době v počtu 19  dětí. Tento počet je v průběhu roku proměnlivý. 

Dále  dospělou část sboru tvoří  17  žen a  74 mužů. Celkem tedy náš 

sbor čítá 110 členů .  Novým členem se v roce 2015 stal  pan Lukáš 

Horký.  Určitě se stane  platným členem sboru, a pravidelně se 

účastní hasičských akcí. Na vlastní žádost ukončili členství Jan 

Hrabánek, Jaroslav Šula, Martina Šulová, Hana Dudrová, Lucie Bulová, 

Marie Bernatová a Iveta Bernatová. 

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

rok jsme přišli o hasiče, kamaráda, věčného optimistu, fotografa 

našich akcí, pana Václava Švihálka.  Jeho  památku jsme uctili  

v hasičských uniformách ve smutečním průvodu. Odešel 

v požehnaném věku nedožitých 89 let . Dle dostupných informací byl 

členem sboru od roku 1954. 

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

 

A nyní k příjemnějším událostem.  V roce 2015 oslavili kulaté výročí 

tito členové sboru. 75 narozeniny oslavil pan Vladimír Hladký. Pánové 

Jiří Dvořák, František Kotačka a Jaroslav Mejzlík  v  pohodě oslavili  

sedmdesátku.  O deset let méně slavil pan Karel Smetana. 50 dohnala 

pana Jirku Ambrože a Mirka Horkého.  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. 
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A teď  již k činnosti hasičů v roce 2015. Po  loňské Valné hromadě, 

která se zde konala také 27.12. se  vedení sboru zúčastnilo valné 

hromady okrsku Rudíkov konané dne 25.ledna v hospůdce v Přeckově 

za účasti všech sborů z okolních vesnic.  Starostou  okrsku Rudíkov byl  

znovu zvolen  zástupce našeho sboru pan Jiří Dvořák starší, velitelem 

pan Kudláček z Trnavy, pokladníkem okrsku je Karel Slavík z Přeckova. 

Okrskové sdružení každý rok pořádá den otevřených dveří hasičských 

zbrojnic a námětové cvičení.  Naše šance na získání sudu piva letos 

nebyla velká, protože se zrovna v tomto období naplno pracovalo na 

zateplení a úpravách této budovy.  

Námětové cvičení bylo letos v Trnavě a bylo zaměřeno na dálkovou 

dopravu vody a signalizaci. 

Okresní shromáždění představitelů sborů se tento rok konalo 

v Třebelovicích 21.března.  Za Rudíkov  jednali pan Jiří Dvořák a pan 

Jaroslav Švihálek, Petr Sedláček a František Kotačka.  

 

A nyní již k práci našeho sboru.   V prvním roce volebního období se 

výbor  SDH Rudíkov  sešel celkem  k 11 schůzkám. Většinou s účastí 

všech členů. Na první výborové schůzi 3.ledna jsme navrhli pořídit 

další dvě vycházkové uniformy a to pro Vladimíra Mikysku a Vojty 

Robotky. Z této schůzky také vyplynul požadavek na obec Rudíkov na 

rekonstrukci kuchyně a WC. Jak to dopladlo, vidíte  sami a 

z plánované výměny oken máme téměř novou budovu a velice solidní 

vybavení k zásahům. 

V lednu  ještě účast  na valné hromadě  okrsku v Přeckově a příprava 

na Masopust.   
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7. února  masopustní průvod  Rudíkovem s kapelou pana Sedláčka  

z Trnavy.  Fotky z této akce jsou na webu obce Rudíkov.  Přísné 

podmínky k pořádání zabijaček nás od této akce v letošním roce 

odradily. 

21.března.  již zniňované okresní shromáždění v Třebelovicích. 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.  

Koncem dubna jsme vyjeli za dobrým mokem do Velkého Meziříčí. 

S prohlídkou pivovaru a následným posezením  v restauraci jsme byli 

všichni spokojeni.  Větší zájezd se určitě podaří připravit v roce 2016. 

10. května den otevřených zbrojnic a  dále  okrsková soutěž 

v požárním útoku. V neděli  24. května  jsme v Trnavě sestavili 

družstvo mužů a útok dokončili. Je to i důležitý úkol pro nový výbor, 

aby  sestavil  soutěžní družstvo mužů a udržel je v činnosti.  

V průběhu stavebních úprav hasičky od března do května se vždy 

zástupce  sboru účastnil kontrolních dnů na  stavbě a spolu se 

stavebním dozorem ing. Jiřím Dvořákem, členem našeho sboru, 

dohlížel na kvalitu prováděných prací.  Myslím si ,že jsme dosáhli 

toho, že budova bude nyní sloužit potřebám sboru a obce dlouhá 

léta.  

V červnu  průvod  Božího Těla spolu s hasiči z Přeckova. Příprava návsi 

na pouťové zábavy  o posledním červnovém víkendu je již tradicí.   
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V pátek dobrá  účast  na kapele  KMČ,   v sobotu  Reflexy  do 

Rudíkova přilákaly 450 platících.  Tradiční deštík ve 3 hodiny ráno již 

nikomu nevadil.  Poklidná neděle s taneční skupinou LOS Valos. Celý 

pouťový víkend se vydařil též po finanční stránce a  mohli jsme 

uhradit hasičskou spoluúčast na vybavení  kuchyně zde v hasičce. Též 

musím  připomenout účast  na tradičním pouťovém fotbálku. 

Již několik let  hasiči  pořádají na konci prázdnin zábavu na návsi. 

Opět se skupinou REFLEXY přineslo do  hasičské pokladny  30 tis. 

korun.  

I přes předpověď deštivého počasí jsme opět po roce úspěšně zvládli  

35 startujících družstev v okresní lize mládeže v sobotu 19. září.  

Hodnocení a výsledky mladých hasičů má pro Vás připravené 

v samostatné zprávě vedoucí družstva Jiří Dvořák mladší. 

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.  Závody dospělých vyhráli  ženy 

z Kamenné a muži  z Litovan. 

Při okresním sdružení hasičů pracuje aktiv zasloužilých hasičů. 

Z Rudíkova jsou členy pan František Jaša, pan Jaroslav Švihálek a nově 

pan Jiří Dvořák. Aktiv pořádá 1x ročně setkání  hasičů. A dále týdenní 

rekreaci. Letos to bylo v okolí Třeště   a začátkem září se pan 

ŠVIHÁLEK  zúčastnil. 

Již zmíněné námětové cvičení 30. října  v prostoru fotbalového hřiště 

v Trnavě.   

Poslední větší akcí pro všechny hasiče bylo otevření hasičky pro 

veřejnost v listopadu a posezení u piva a dobrého masa.  
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Dnes navečer se zde v hasičce sešel výbor na svém posledním jednání 

aby připravil konání dnešní Valné hromady. 

Nejbližší známé akce  na rok 2016 jsou lyžařský zájezd pořádaný 

společně s obcí v pátek  29.ledna.V sobotu 30.ledna masopustní 

průvod Rudíkovem. 31.ledna valná hromada okrsku zde u nás 

v hasičce. Takže  celkem náročný víkend. 

 

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.    

   Dále je třeba poděkovat  obci Rudíkov , a součastnému starostovi 

panu  Součkovi za jejich 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. Určitě je ještě spousta věcí, které je 

potřeba dokončit a uvést do provozu. 

Vám všem , kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli v roce 2015 na 

činnosti a prezentaci sboru chci tímto poděkovat a popřát Vám klidné 

prožití zbytku volných dnů a úspěšný vstup do nového roku 2016, 

pevné zdraví a po skončení dnešního jednání veselou zábavu a 

dobrou chuť. 

 

V Rudíkově 27.12.2015            zapsal  František Kotačka, 

                                                      Starosta sboru SDH Rudíkov 

 



  

          


