
Zhodnocení sportovního roku 2015.

Je  určitě  potěšující,  že  stále  v obci  fungují  všechny oddíly  Sokola.  Některé  jsou více  viditelné,
některé méně, a to je určitě škoda. Bohužel, nebo spíš bohudík, oddíly vedou lidé, kteří to dělají
nespočet let,  ale  bojíme se,  že jakmile skončí,  nastanou organizační  problémy. Doufejme, že si
dokáží vychovat pokračovatele, kteří to úspěšně převezmou a budou v činnosti pokračovat.
Velký problém je v tom, že nedokážeme do oddílů přilákat více dětí, bohužel je to odvislé od toho, že
nemáme  potřebný  počet  vedoucích,  kteří  by  byli  ochotni  obětovat  pravidelně  čas  na  vedení
tréninků. Proto bychom vám chtěli představit všechny oddíly a dali možnost všem, kdo bude mít
zájem, si sport vyzkoušet.

 Šachový oddíl má dvě družstva:

             A - mužstvo hraje krajský přebor II. třídy ,,A“
            B – mužstvo hraje okresní přebor
Kdo by chtěl začít nebo si jen zkusit zahrát tuto krásnou hru, může určitě přijít, přes zimu každý
čtvrtek od 18 hodin do kabin. Pan Nejezchleb, který oddíl vede, určitě každého přivítá.

 Stolní tenis:

Má jedno mužstvo, které hraje regionální přebor III. třídy. Přes zimu se trénuje a hraje v tělocvičně
rudické školy. Po domluvě s panem Grmelou, který oddíl vede, je možnost si tento sport vyzkoušet.

 Tenis:

Ten se hraje v krásném prostředí rudických kurtů. Letos si tenisté dali krásný dárek k třicátému
výročí založení oddílu. Vyhráli krajskou čtvrtou třídu a postoupili do krajské třetí třídy. Přes léto
probíhají  tréninky mládeže  pod vedením trenérů,  o  prázdninách jsou i  týdenní  kempy. Bohužel
rudické kurty využívají spíš přespolní lidé než rudičtí. Kdo by si chtěl tenis vyzkoušet, nechť se
domluví  se  správcem  panem Neveselým.  Na  kurtech  je  možné  si  zahrát  i  nohejbal  a  plážový
volejbal.

 Turistický oddíl:

Ten má na starosti pořádání pochodu „Z Rudického propadání bez váhání“ a pan Weiter určitě
nepohrdne nikým, kdo by se chtěl podílet na jeho pořádání.
To samé platí  o  pořádání  běhu kolem „Klostermannovy studánky“,  kterou má na starosti  pan
Hofmann.

 Fotbalový oddíl:

Tento ročník má do soutěže přihlášeno jen jedno mužstvo mužů, žáky jsme pro malý počet kluků dali
na hostování do Blanska. Předpřípravku vede pan Stupinský a mají tréninky jedenkrát týdně, dokud
to počasí dovolí, tak jsou tréninky na hřišti, přes zimu pak v tělocvičně rudické školy. Pokud by
někdo měl zájem vést některé z mládežnických mužstev, budeme moc rádi. Veškeré vybavení máme
k dispozici.
V roce 2016 oslaví rudický Sokol 110 let od založení. Nebudeme dělat žádné velkolepé akce, ale
budeme chtít přilákat rudické občany na naše sportoviště, aby si sporty vyzkoušeli a třeba některé
sporty začali dělat dlouhodobě a pravidelně. Musíme si uvědomit, že sportovní oddíly asi nikdo jiný
než rudičtí obyvatelé organizovat nebude.
Jako každý rok se snažíme areál udržovat tak, abychom ho byli schopni předat dalším generacím
v co  nejlepším  stavu.  Opravy  provádíme  za  přispění  obce,  drobných  sponzorů  a  většinu  prací
děláme brigádnicky tak, abychom co nejvíce ušetřili. Letos se nám podařilo vymalovat ubytovací
prostory, natřít  radiátory a postele,  položit  novou podlahu a vyměnit  osvětlení.  Zrekonstruovali
jsme kuchyňku, kde proběhla výměna podlahy, linky a sporáku. Ve dvou šatnách byla položena nová
podlaha a ve sprchách nová dlažba. Ve všech místnostech byly vyměněny dveře. Všem, kteří se na
pracích podíleli, moc děkujeme.
                                                                                                       Za TJ Sokol Rudice
                                                                                                           Jan Matuška 


