Zpráva o činnosti JSDH obce Řídeč a SDH Řídeč za rok 2020

JSDH obce
V roce 2020 proběhlo v obci 5 zásahů ze strany profesionálních, tak dobrovolných hasičů. 3x
zasahovali samostatně profesionální hasiči (požár komína a 2x likvidace vosích hnízd), 1x jsme
zasahovali společně při požáru na č.p. 281 a 1x samostatně po průtrži mračen a nutnosti
regulace odtékající vody z obecní silnice. Značnou část práce odvedli vybraní členové jednotky
v krizovém štábu obce při řešení pandemie Covid-19. Dostupná část členů jednotky byla
povolána operačním střediskem k pomoci povodni postižené obci Šumvald. Do téže obce
několikrát dovezl materiální pomoc i náš hasičský dopravní automobil.
Během roku probíhala na technice nutná běžná údržba tak, aby veškerá výstroj a výzbroj byla
plně funkční. Podařil se snad i odstranit problém s nefunkční sirénou z důvodů stavění ptačích
hnízd uvnitř rotoru sirény. Ke konci roku byla s obcí prostřednictvím MAS Šternbersko podána
žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení a vybavení garáže a klubovny hasičské
zbrojnice.

SDH Řídeč
Sbor má k dnešnímu dni 44 členů z toho 7 mladších 18-ti let. Činnost sboru byla celý rok
ovlivňována pandemií a mnoho akcí bylo zrušeno. Stihl se ještě uspořádat hasičsko-obecní
ples, obě soutěže v požárním sportu, dopravní den s letním kinem a v omezeném režimu
oslavy výročí založení sboru spojené s obecními hody sv. Václava. Největší trhlinou byla účast
na sportovních akcích, nebylo totiž kam vyrazit. Mladí hasiči se účastnili závodů šedesátek
v Dobroslavicích, na domácím poli v Řídeči, v Mor. Berouně a Borové u Opavy. Dospělí
domácích závodů a netradiční soutěže ve Štěpánově. Pro výpomoc obci bylo zorganizováno
několik brigád pro opravu sítí a údržbu živých plotů ve sportovním areálu. Během celého roku
provádíme na areále údržbu sociálního a bufetového zázemí. Poděkování patří spoluobčanům
za darovaný kovový odpad a vysloužilé elektrozařízení, čímž nás finančně podporují. Výborná
spolupráce je i mezi sborem a obecní komisí pro místní záležitosti.
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