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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Rudíkově 

                         Za  rok   2016 

 

          Vážené sestry a bratři hasiči , vážení hosté, 

           Rok 2016 se  chýlí ke svému konci a nastává čas hodnocení 

vykonané práce v našem sboru.  Proto jsme se sešli na dnešní Valné 

hromadě a řekli si informace z hasičského dění nejen v Rudíkově , ale 

i z dění v okrsku  a   okolí.  

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   výbor na Valné hromadě v roce 2014 na pětileté 

období pracuje ve složení František Kotačka, jednatel Petr Sedláček, 

velitelem sboru je Zdeněk Rybníček a hospodářem Jiří Ambrož. 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 .   

 

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

době v počtu 17  dětí. Tento počet je v průběhu roku proměnlivý. 

Dále  dospělou část sboru tvoří  17  žen a  72 mužů. Celkem tedy náš 

sbor čítá 106 členů .  Žádného nového člena se nepodařilo získat. 
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Mezi smutné zprávy vždy  patří úmrtí člena sboru.  Bohužel i tento 

rok jsme přišli o dva členy  a pravidelné účastníky těchto setkání. 

14. března  zemřel pan Jaroslav Hladký ve věku nedožitých 67 let. 

Členem sboru byl od roku 1971.   

9 . července  po dlouhé nemoci zemřel pan Václav Pažourek ve věku 

80 roků.   

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

 

A nyní k příjemnějším událostem.  V roce 2016 oslavili kulaté výročí 

tito členové sboru. 70 narozeniny oslavil pan Alois Salák.  Celkem 

sedm členů sboru narozených v roce 1956 slavilo 60-sátku. V lednu 

Pavel Mikyska a Jaroslav Sedláček, v únoru Bohuslav Hladký. V květnu 

Standa Mastný a v červenci ing. Zdeněk Bernat. V září pak Bedřich 

Pučálka a v listopadu Josef  Havlíček.  

 50 dohnala Drahoše Lehkého a bohužel i mne.   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 2016. Na  loňské Valné hromadě, 

která se zde konala  27.12. jsme společně finanční sbírkou podpořili 

osud mladého chlapce Standy Hájka celkovou částkou 10 tis.Kč. Zde 

se vybralo celkem 5600Kč, a dle veřejné dohody hasiči dorovnali 

z pokladny do uvedených 10 tis. Kč.  

Okrsková valná hromada se konala zde u Vás v hasičce dne 31.ledna. 

Okrskové sdružení každý rok pořádá den otevřených dveří hasičských 

zbrojnic v květnu a námětové cvičení v podzimích dnech .  

Námětové cvičení bylo letos v Horních Heřmanicích, a zaměřeno bylo 

na dálkovou dopravu vody a signalizaci . O dění v okrsku by nám mohl 

v diskuzi více říci starosta okrsku pan Jiří  Dvořák.  

Okresní shromáždění představitelů sborů se tento rok konalo 

v Náramči 19.března.  Za Rudíkov  se zúčastnili Petr Sedláček a  

Vojtěch Robotka a dále Jiří Dvořák za okrsek a pan Švihálek za 

zasloužilé hasiče. 

 

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

výbor  SDH Rudíkov  sešel celkem  k 6 schůzkám. Většinou s účastí 

všech členů. Nebyl splněn úkol z minulého roku pořídit další dvě 

vycházkové uniformy a to pro Vladimíra Mikysku a Vojty Robotky. 

Úspěšně jsme dotáhli do konce dovybavení hasičky po celkové opravě 

budovy.  

Celkem náročný víkend  byl pro nás ten poslední lednový.  Příznivci 

lyžování se zúčastnili v pátek zájezdu, který jsme pořádali spolu s obcí 

Rudíkov do lyžařského střediska Paseky nad Jizerou v Krkonoších.  
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V sobotu  následoval masopustní průvod Rudíkovem a v neděli již 

zmiňovaná okrsková valná hromada. 

19.března  již zniňované okresní shromážděnív Náramči.  

Na konci března je nutno předat daňová přiznání na finanční úřad 

v Třebíči. Tak jak všude, i ve spolcích jako jsou hasiči se stále více musí 

dbát na zpřísňování legislativy ze strany úřadů  a státu. Hrozba 

elektronické evidence tržeb nás naštěstí minula , a můžeme nadále 

pořádat  poutě, zábavy a kulturní akce z kterých plyne  zisk do 

hasičské pokladny. 

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.  

Pro zjednodušení je možno hlášení udělat přes stránky obce Rudíkov, 

kde lze vyplnit a odeslat hlášení elektronicky.  

8. května den otevřených zbrojnic a  dále  okrsková soutěž 

v požárním útoku v Hroznatíně.  Na vítěztví to nebylo , ale pohár jsme 

dovezli. Zpestřením deštivého odpoledne  bylo druhé kolo požárního 

útoku , ale pouze v 5 lidech. A také ukázka historické stříkačky hasičů 

z Čechtína v dobových  uniformách.  

V červnu  průvod  Božího Těla letos zvládli hasiči z  Přeckova.  

Pouťové  zábavy  letos  pořádali   fotbalisti.  Pravidelně se v sobotu o 

pouti členové sboru zúčastňují fotbalové sranda mače. 
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Již několik let  hasiči  pořádají na konci prázdnin zábavu na návsi. 

Letos se skupinou KMČ přineslo do  hasičské pokladny  9 tis. korun.  

I přes předpověď deštivého počasí jsme opět po roce úspěšně zvládli  

35 startujících družstev v okresní lize mládeže v sobotu 17. září.  

Hodnocení a výsledky mladých hasičů mám pro Vás připravené 

v samostatné zprávě  od vedoucí družstva Jiřího Dvořáka mladšího. 

Samozřejmě když už je areál připravený, následující  den  byla  

Pohárová soutěž mužů  O pohár obce Rudíkov.  Závody dospělých 

vyhráli   muži  ze Sokolí. 

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 Náměště.    

Již zmíněné námětové cvičení 28. října  v Horních Heřmanicích 

Poslední větší akcí pro všechny hasiče byl výlet do Velkého Meziříčí. 

Velice zajímavá byla prohlídka hasičské stanice profesionálních hasičů 

s výkladem  od řadového hasiče přímo z praxe. Viděli jsme úplně nové 

zásahové vozidlo určené k zásahům na dálnici  a spoustu další  

techniky.  Jak jistě víte, i naše zásahová jednotka se brzy bude mít čím 

pochlubit, ale o tom Vás bude určitě chtít více informovat starosta 

obce  Zdeněk Souček. 
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Dnes navečer se zde v hasičce sešel výbor na svém posledním jednání 

aby připravil konání dnešní Valné hromady. Též se zde sešla revizní 

komise na kontrolu  účetnictví. 

Nejbližší známé akce  na rok 2017 jsou lyžařský zájezd pořádaný 

společně s obcí v sobotu  4.února pravděpodobně do SKI centra 

ŘÍČKY v Orlických horách 

.V sobotu 18.února masopustní průvod Rudíkovem.  

22.ledna valná hromada okrsku v Oslavičce.  

Pořádání pouťových zábav na návsi  o víkendu 30. června 2017 

Mladí hasiči …………………….. 

 

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 2016  na 

činnosti a prezentaci sboru chci tímto poděkovat a popřát Vám klidné 

prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku 2017, 

pevné zdraví a po skončení dnešního jednání veselou zábavu a 

dobrou chuť. 

 

V Rudíkově 17.12.2016            zapsal  František Kotačka, 

                                                      Starosta sboru SDH Rudíkov 

 

  

          


