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Je představován v oblečení římského důstojníka
s nádobou přímo hasící požár.

Sbor dobrovolných hasičů v obci Řídeč.
Vážení přátelé, spoluobčané a čtenáři. Chtěla bych Vás jako kronikářka obce
provést historií našich dobrovolných hasičů v naši obci Řídeč.
Začnu nejdříve krátkou historií dobrovolných hasičů v Česku.
První sbor dobrovolných hasičů na území rakouského císařství, jehož součástí
bylo i Česko resp. České království byl vytvořen roku 1850 v obci Zákupy.
Zastoupeni v tomto sboru byli hlavně němečtí občané. První český hasičský sbor
na našem území byl založen 22. května 1864 v městě Velvary. Od tohoto data
se počítá vznik českého dobrovolného hasičstva.
Sbory dobrovolných hasičů patří neodmyslitelně k životu naší společnosti a
jsem přesvědčena, že tomu tak bude i v budoucích letech.

Fotografie, neznáme kdy byla pořízená – němečtí hasiči v Řídeči.
Datum na fotografii je pravděpodobně vymyšlený.

Němečtí hasiči ve vycházkových uniformách.

V Česku sbory dobrovolných hasičů zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota. Tato sdružení jsou
sponzorovány obcemi. Provozují vlastní webové stránky a od roku 1989
vydávají čtrnáctideník Hasičské noviny. Jednotlivé sbory dobrovolných hasičů
jsou označeny evidenčním číslem podle místa působnosti, kraje a okresu.
Tito „dobráci“ jsou často významnou složkou v obci z hlediska společenského
života. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární
sport. Kromě hašení požárů se podílí svou prací při povodních, ekologických
haváriích a při mimořádných událostech. Spolupůsobí při prevenci požárů. Jsou
provázáni s profesionálními jednotkami hasičů.
Vznik sboru dobrovolných hasičů v Řídeči se datuje dle dochovaných zpráv a
fotografií od 28.12.1904. V obci, ryze německé, na podnět místních občanů se
rozhodl obecní výbor pod vedením pana A. Riegra založit místní sbor
dobrovolných hasičů. V následujícím roce byla zakoupena z prostředků obce
první hasičská stříkačka. V roce 1906 se začala stavět nová zbrojnice, která stojí
dodnes a slouží stejnému účelu. Budova zbrojnice se skládá ze dvou místností.
Z menší tzv. klubovny, ve které probíhají schůze sboru a jsou zde vystaveny
všechny trofeje získané na hasičských soutěžích. Není jich málo. Musím
připomenout, že od roku 1929 - 1930 (začátek stavby obecní váhy) do roku
1978 byla tato místnost využívaná jak německými občany, tak po roce 1945
českými občany, jako mostní váhovna pro vážení nákladů (dle vyprávění
pamětníků). Ve velké místnosti – garáži, stojí hasičské auto a veškerá požární
technika.

Fotografie zbrojnice z roku 1977
V jedné z dochovaných zpráv se říká, že roku 1930 došlo za velkého sucha
k velkému lesnímu požáru, kdy i za pomoci dobrovolníků z řad obyvatel obce se
podařilo sboru dobrovolných hasičů po velké námaze oheň zdolat a uhasit. Více
informací z dřívějších let bohužel nemáme.
Nyní bych začala popisovat události hasičů, tak jak je zaznamenali jednotliví
jednatelé hasičů, zapsali kronikáři do obecních kronik a také podle některých
pamětníků, ale ve zkrácené formě.
Po skončení 2. světové války a po odsunu sudetských Němců z naší obce byl
28.10.1945 založen ustavující valnou schůzí, na které bylo přítomno 22 členů,
český Sbor dobrovolných hasičů v Řídeči. Jedním z prvních zakladatelů byl i
polesný František Teichman, který se však z obce odstěhoval, což byla velká
škoda pro celý sbor. Přesto vše začalo dobře fungovat.
Starostou sboru byl zvolen br. Adolf Žouželka
Velitelem sboru - br. Šrom Rajmond
Jednatelem sboru - br. Poulíček Josef
Pokladníkem sboru - br. Žouželka Vlad. roč. 1923

První starosta SDH Řídeč bratr Adolf Žouželka

V létě roku 1946 bylo vysláno 12členů sboru na okrskové cvičení do Šternberka.
Zakoupilo se 25 pracovních stejnokrojů. První ples hasičů se konal 12. ledna.
15. září se pořádala za velké účasti spoluobčanů společenská zábava, vinobraní.
Dne 18. ledna 1947 se konal hasičský ples. Členský příspěvek činil 10 Kčs.
Zakoupilo se 40 m nových hadic od firmy Vystrčil v Telči, 12 vycházkových
uniforem i s brigadýrkami. Daly se opravit helmy a poškozené žebříky.
Roku 1948 se volilo nové předsednictvo.
Starostou zůstal br. Žouželka Adolf
Místostarosta br. Valenta Vladimír
Náčelník (velitel) br. Blaha Jan
Jednatel br. Poulíček Josef
Vzdělavatel br. Studynka Miroslav
Pokladník br. Havlíček Karel
Členové výboru: br. Vajda Alois, br. Poulíček Oldřich, br. Dvořáček Ladislav, br.
Havlík Vilém, br. Ryšánek Frant., br. Faltýnek Josef
Strojmistr br. Faltýnek Josef
Zbrojmistr br. Skácel Antonín
Trubač br. Žouželka Josef
Všichni členové sboru složili hromadně slib. Sbor se jel podívat na „obvodové“
cvičení do Chabičova a zúčastnil se krajského sjezdu hasičů v Kroměříži.
Roku 1949 na květnové schůzi bylo usneseno, že se sušárna mokrých hadic,
která stála vedle zbrojnice, prodá veřejnou dražbou a že nový sloup si postaví
sbor na vlastní náklady. Bylo též navrženo, aby se tento sloup postavil na pile.
Jednohlasně bylo odhlasováno, aby družstvo hasičů mělo svůj vůz pro hasičské
potřeby. Prováděly se protipožární prohlídky v domech. Nastaly však velké
problémy s vodou. Hasiči proto požádali obec, aby došlo k zapojení hydrantů na
společný vodovod. V září se uskutečnila hodová zábava.

Původní dřevěná sušárna hadic
Rok 1950 - Hasičský bál se konal 7. ledna. V plánu bylo zakoupení agregátu.
Koncem kalendářního roku se zakoupilo od Jednotného zemědělského družstva
ve Velkém Týnci u Olomouce staré auto pro hasičské družstvo. Jeho cena byla
30 000,- Kčs.
Roku 1951 byla provedena důkladná oprava tohoto vozu v ceně 40 000,- Kčs,
kterou proplatil Místní národní výbor Řídeč. V témže roce je psáno ve staré
kronice obce, že Sbor dobrovolných hasičů Řídeč, který se 6 let staral o zajištění
ochrany před požáry v obci se přejmenoval na „Místní hasičskou jednotu“ pod
patronátem MNV. Všichni členové SDH přešli do nové Místní hasičské jednoty.
Velitelem hasičského sboru MNV v Řídeči byl Blaha Jan. Předsedou Místní
hasičské jednoty se stal dosavadní starosta SDH Adolf Žouželka. Někteří hasiči
se zúčastnili okrskového cvičení ve Šternberku. V létě roku 1951 hasiči a ostatní
spoluobčané vybudovali dvě hráze, které zadržovaly vodu v místním potoce.
Použilo se dříví z obecního lesa.

V lednu 1952 se uskutečnil připravovaný hasičský ples. V březnu proběhla
slavnostní valná hromada v místním hostinci. Zúčastnili se hosté ze složek MNV,
Okresního výboru českého svazu hasičů, KSČ. Předneseny byly zprávy
z celostátní konference ČSH konané v Praze. Byla též vznesena kritika na místní
sbor, aby se výcvik jednotky zlepšil. Koncem roku byl podán návrh MNV na
zrušení hrází v obci ze zdravotních důvodů.
V lednu roku 1953 přivítali na výroční schůzi zástupce hasičů z Prahy pana
Františka Gábu. Činnost místního sboru byla hodnocena pochvalně. Zavítal
k nám též okresní velitel pan Fencl. Zároveň proběhly volby:
Předseda sboru - Žouželka Adolf
Jednatel sboru - Poulíček Josef
Velitel sboru - Valenta Jaroslav
Pokladník sboru - Havlíček Karel
Členové výboru - Šormová Antonie, Hrabčík Vladimír, Kocián Čeněk, Lamr Josef,
Hrubý Josef, Faltýnek Josef.
V březnu vypukl požár na půdě u Havlíků č.p. 52 (dnes č. 312). Za pomoci hasičů
a spoluobčanů byl oheň včas uhašen. Hasiči ze Šternberka, kteří přijeli,
nemuseli zasahovat. Prováděly se řádné protipožární prohlídky komínů.
Rok 1954 - v květnu se pořádala taneční zábava. Velitel sboru oznámil, že se
málo cvičí na soutěže, a že členové raději ve Svazarmu cvičí s puškou.
Rébl Jaroslav jako strojmistr se staral o agregát, který byl stále v nejlepším
pořádku. Na prosincové schůzi se volilo nové vedení. Volba předsedy byla velmi
rušná, došlo na půlhodinové přerušení a výsledkem bylo, že dosavadní předseda br. Žouželka Adolf ve funkci předsedy skončil. Nahradil ho br. Lamr Josef.
Rok 1955 - sbor se dohodl, že se uspořádá večírek na rozloučenou s místním
ředitelem školy panem Studynkou M. za účasti občanů z Řídeče i Komárova.
Připomnělo se rovněž 10-ti leté trvání sboru v obci. Na prosincové schůzi byli
zvoleni: Předseda - br. Lamr Josef
Místopředseda - br. Valenta Vladimír
Jednatel - br. Poulíček Josef
Pokladník - br. Havlíček Karel
Velitel - br. Valenta Jaromír, zástupce - br. Smékal Václav
Strojmistr - br. Ryšánek Josef, br. Pitner Ladislav ml.
Členové výboru: Havlík Vilém, Přivřel Antonín, Obrtel Jan, Hrabčík Vladimír.

V listopadu se konala „Kateřinská zábava“.
Rok 1956 – na okresním přeboru se muži umístili na 1. místě a družstvo děvčat
na 2. místě, což bylo velmi pěkné. Podle vyprávění pana Pitnera Lad. se naši
hasiči účastnili při požáru v Komárově. U rodiny Barešů hořela stodola,
šternberští hasiči měli zaseknutý přívod vody a naši hasiči tedy zasahovali.
Červený kohout byl však silnější, stodola shořela.
Pitnerová Františka, naše spoluobčanka byla na okresní konferenci pochválena
za příkladnou obětavost ve sboru. Rovněž za několikaletou obětavou práci byl
vyznamenán nejstarší člen sboru br. Poulíček Josef.
V prosinci 1957 bylo na výroční schůzi navrženo, aby se zakoupila elektrická
siréna, aby se postavila vodní nádrž a sušák na hadice. Uvidíme, co se kdy
splnilo?
Začátkem roku 1958 se domlouvalo, aby byl vyčištěn rybník u myslivny od
nánosů listí a bahna. Při vzniku požárů v těchto místech by nebylo kde brát
vodu. Okrskový referent sdělil, že na důležitých místech v obci by měly být
hasicí přístroje. Na výroční schůzi v listopadu 1958 byl navržen na předsedu
jednoty (starostu) opět pan Langr (dle zápisu, ale domnívám se, že šlo o jméno
Lamr) který namítal, že jednotka nevykazuje žádnou činnost. Byl však
jednohlasně zvolen a funkci přijal. Velitelem se stal Rébl Jaroslav. Na schůzi
bylo přítomno 20 členů sboru.
Rok 1959 - projednával se zájezd do nedaleké obce Rybníček na společenský
ples. Jednatel Poulíček podal zprávu o činnosti hasičské jednoty. Řekl, že nádrž
u agregátu tekla na neviditelném místě a z tohoto důvodu se ztrácel benzin.
Přesto k ohni na Strachově, kde hořel les se hasiči včas dostavili s potřebným
nářadím a zasáhli. Na podzim proběhla hodová zábava.
Začátkem roku 1960 se připravoval sbor na tradiční hasičský ples, který se konal
23. ledna. Celý sál byl velice pěkně vyzdoben krepovými květy a chvojkami.
Hudba přijela z Uničova, její pohoštění zajistila paní Hrabčíková M. Za půjčení
sálu v pohostinství se zaplatilo 50,- Kčs.

V tomto roce (1960) byla pravděpodobně vybudována požární nádrž.
Zleva: Josef Michalec, Jaroslav Valenta, Václav Smékal, Leopold Dvořáček,
Josef Lamr, Vladimír Žouželka, Josef Hrubý.
Volba výboru se nově provedla na začátku roku 1961.
Předseda: br. Přivřel Antonín st.
Velitel: br. Valenta Jaroslav
Jednatel: br. Poulíček Josef
Pokladník: br. Hrubý Josef
Kriticky se mluvilo o místní jednotce, její práci označil br. Poulíček Josef za
nedostatečnou. V případě požáru bylo stanoveno mužstvo, které by zajistilo
vypnutí elekt. proudu, zastavení vody na spodním konci vesnice a pustilo vodu
z nádrže. Mělo se zajistit sušení hadic v sušárně bylin.
V prosinci roku 1962 na výroční schůzi bylo shledáno revizní komisí vše
v pořádku. Bylo navrženo, aby se platily preventivní prohlídky domů za hodinu
3.20,- Kčs. Volilo se nové vedení sboru.
Předseda: br. Michalec Josef ml.
Velitel: br. Starý Lad., br. Valenta Jaromír
Jednatel: br. Poulíček Josef
Pokladník: br. Hrubý Josef
Zápis činnosti sboru pokračuje až rokem 1964 velmi stručně. Volby proběhly
hladce a předsedou se stal - br. Havlík Vilém, velitelem br. Lamr Josef, jednatel

br. Poulíček Josef, pokladník br. Hrubý Josef. Do konce tohoto roku zápisy ze
schůzí zapisoval pan Poulíček Josef.

bratr Vilém Havlík

bratr Josef Lamr

Roku 1965 byli přijati do řad sboru noví mladí členové: Hetzl M., Martin L.,
Michalec Ant., Konupka Alois, Blaha Josef. Z těchto mladých členů bylo
vytvořeno družstvo, které vedl Růžička Josef. Předseda sboru poděkoval všem
členům, kteří ve svém volném čase pomáhali v JZD při sklizni sena a o žních. Za
vyčištění vodní nádrže u požární zbrojnice dostali členové Obrtel S., Havlík M.,
Blaha J., Hrabčík V. částku 60,- Kčs. Byla podaná žádost na MNV ohledně
zakoupení poplachové sirény a hadic typu B a C.
Zemřeli br. Poulíček Josef a br. Růžička Václav.
Ve volbách byli zvoleni:
Předseda: br. Lamr Josef
Velitel: br. Michalec Antonín
Jednatel: br. Havlík Rostislav
Pokladník: br. Hrubý Josef
Od roku 1966 se zápisy ze schůzí sboru stávají přehlednější.
22. ledna proběhl dlouho očekávaný hasičský ples. Vzpomenulo se, že již od
založení sboru v obci uplynulo 20 let. Při této příležitosti bylo zasloužilým
členům uděleno čestné uznání za vzorné plnění úkolů. Zástupce z okrsku
instruktor pan Zajíček rovněž všem vyznamenaným poděkoval a poblahopřál.
Vyznamenáni byli: Žouželka Adolf, Žák Josef, Havlík Vilém, Lamr Josef, Hrubý
Josef, Ryšánek František, Přivřel Antonín, Žouželka Vladimír, Rébl Jaroslav,
Faltýnek Josef, Pitner Ladislav, Obrtel Jan, Martin Ladislav.
Byla kritizovaná docházka na cvičení místní jednotky, přesto práce u PO byla
zhodnocena kladně.
Rok 1967

Hasičský ples se konal 14. ledna. Sbor si písemně vyžádal u MNV Mladějovice
příděl benzínu a oleje pro provoz agregátu. Členům místní jednoty byly předány
nové členské průkazy. Naplánovalo se vyčištění nádrže u zbrojnice a měla se
zkontrolovat funkčnost všech hydrantů v obci.
Zemřel dlouholetý člen a pokladník sboru br. Hrubý Josef.
Ve volbách na příští rok byli zvoleni:
Předseda: br. Lamr Josef
Velitel: br. Michalec Antonín
Jednatel: br. Havlík Vilém
Pokladník: br. Kocián Čeněk
Byli přijati dva noví členové: Havlík Jan a Kozák Josef
V roce 1968 zasahovali členové místní jednoty u lesního požáru a v budově
polesí, kde se vznítily saze v komíně. Také v místním pohostinství začal hořet
strop od zazděných trámů v komíně. Vše bylo uhašeno včas. Byla zvolena
kontrolní komise pro veškerou činnost MJ ČSPO (místní jednota české požární
ochrany). Byl přijat nový člen Žouželka Vladimír roč. 1953.
Rok 1969
14. února se konal tradiční hasičský bál a později v dubnu i pomlázková
zábava. Dle návrhu členů výboru místní jednoty se domluvilo, že v letních
měsících se uskuteční zájezd na jižní Moravu. Pověřen organizací byl br.
Konupka Alois. Byly provedeny preventivní prohlídky komínů.
Na prosincové schůzi byli zvoleni:
Předseda br. Přivřel Antonín st.
Velitel br. Havlík Miloslav, br. Dokoupil Jaroslav
Jednatel br. Havlík Vilém
Pokladník br. Martin Ladislav, delegát na okr. konferenci br. Žouželka Adolf.
Rok 1970 má v dostupných záznamech pouze to, že proběhla výměna
pokladníka a jednatele. Pokladníkem se stal br. Martin Ladislav a jednatelem br.
Dokoupil Jaroslav. Pomlázková zábava úspěšně proběhla, hudbu zajistil J. Rébl.
V roce 1971 rozhodla rada MNV Mladějovice, že agregát bude nadále umístěn
ve zbrojnici Řídeč. Bylo řešeno, jak zajistit zbrojnici proti vniknutí cizí osoby.
Nechala se udělat skříňka se skleněnými dvířky, která se připevnila na vrata
zbrojnice. Klíček od ní obdrželi Žouželka Adolf, Dvořáček Leoš, Rébl Jaroslav.

V lednu roku 1972 bylo odhlasováno toto složení výboru:
Předseda br. Přivřel Ant. st
Velitel br. Rébl Jaroslav
Jednatel br. Havlík Vilém
Pokladník br. Martin Ladislav
Byla provedena revize pokladního deníku a vše bylo v pořádku. Během celého
roku bylo odpracováno 140 brigádnických hodin, hlavně na úpravě prostranství
před zbrojnicí a školou.
Předseda sboru navrhl, aby br. Dvořáček L. a br. Růžička J. dostali na konci roku
odměnu 100,- Kčs za úklid a udržování pořádku ve zbrojnici.
V roce 1973 zhodnotil činnost sboru velitel Rébl Jaroslav kladně. Vše nebylo
splněno, jak si hasiči předsevzali, pouze však pro nedostatek času. Chtěli
vytvořit žákovské družstvo, ale pro nezájem některých dětí se plán nevydařil.
Byl proveden zásah při malém požáru u rodiny Večeřové č.p. 8 (dům stál na
parcele nynějšího domu č.268).
Opět se navrhovalo, že je nutné postavit sušák na hadice. Závěr: jaro 1974.
Uvidíme, které datum bude to konečné. Na opravu zbrojnice uvolnil MNV
Mladějovice 500,- Kčs .
Složení nového výboru na rok 1974:
Předseda br. Růžička Josef
Velitel br. Rébl Jaroslav
Jednatel br. Přivřel Ant. ml., br. Spurný František
Pokladník br. Martin Ladislav
Na zvelebení obce, údržbě požární zbrojnice a na požární prevenci se
odpracovalo 120 brigádnických hodin.
Zápisy ze schůzí do konce roku 1973 prováděl br. Havlík Vilém.

Rok 1974
Hasičský ples se konal 26. ledna. Celý program lednové schůze sboru byl
věnován přípravám k dobrému průběhu plesu. Byla zapojena skoro celá obec,
neboť úkolů bylo mnoho (chlebíčky, zákusky, večeře, dary do tomboly, prodej
losů, úklid sálu aj.).
Uskutečnilo se jedno okrskové cvičení družstva. MNV Mladějovice nereagoval
na žádost sboru o dodání hadic. Žádost se tedy urgovala.

Přijali se noví členové a to: Spurný František, Večeřa Stanislav, Vyhnánek Jiří,
Skočík Petr. Nemáme záznam o počtu členů hasičského sboru. Škoda!
Do funkce jednatele byl zvolen pan Spurný F., místo Přivřela Ant. ml., který se
z vesnice odstěhoval. Hodně se diskutovalo o založení nového požárního
družstva, tzv. devítky, která by se pravidelně scházela každý měsíc.
Prováděly se preventivní prohlídky komínů. Delegátem na okresní konferenci
byl zvolen Josef Růžička.
Rok 1975
Vytvořilo se soutěžní družstvo „devítka“, jejím velitelem se stal Michalec Ant.
Přijali se do řad sboru noví členové – Pinďák Jar. a Stejskal Ladislav. Proběhlo
školení velitelů, preventistů a strojníků.
V červenci proběhla volba nového předsedy a jednohlasně byl zvolen Havlík
Vilém, který tuto funkci přijal. V říjnu se konalo námětové cvičení a vyčistila se
vodní nádrž.
Připravovalo se vše na hodovou zábavu. (kdo zajistí pohoštění, kdo bude sedět
u pokladny, kdo zajistí večeři pro hudbu, kdo vytvoří plakáty a kdo je rozveze,
zajistit výzdobu sálu a prodejní místnost u paní Hrabčíkové v pohostinství).
Vstupné bylo 7,- Kčs. Do konce roku se měla likvidovat váha v budově zbrojnice
a to členy JZD. Tím vznikl prostor pro vytvoření klubovny, na kterou se všichni
těšili, a která je využívaná dodnes. Do té doby se všechny schůze sboru konaly
v místním pohostinství.
Na listopadové výroční schůzi byli zvoleni:
Předseda: br. Havlík Vilém,
Jednatel: br. Spurný František
Velitel: br. Michalec Antonín, br. Rébl Jaroslav,
Pokladník: br. Martin Ladislav
Do této doby je dochováno málo fotografií, v následujících letech je to již lepší.

Rok 1976
Předseda Havlík Vilém apeloval na mladé členy k větší iniciativě. Zakoupila se
černá látka na smuteční prapor. Domlouvala se účast „devítky“ na soutěži,
která se měla uskutečnit v obci Paseka. Ve Šternberku na okrskové soutěži byli
hasiči úspěšní.
V měsíci květnu se občané sešli při kácení máje na místním hřišti a v září
proběhla hodová zábava. Vše za pomoci a přítomností hasičů.

V polovině roku žádal br. Havlík Vilém o odstoupení z místa předsedy sboru.
Důvod uvedl osočování jeho osoby a svůj věk. Funkci převzal Rébl Jar. na dobu,
než bude zvolen nový starosta sboru. Kladl se důraz na připravenost devítky pro
období žní. Uskutečnila se brigáda v Mladějovicích při výkopech na veřejném
osvětlení.
Výtěžek z akce byl použit na úhradu uniforem pro požární devítku. V září se
pořádala hodová zábava, na které se vařil srnčí guláš v režii manželů Seidlových
a paní Skočíkové Vilmy. Našly se však i jiné dobroty v bufetu.
Koncem roku 1976 se stal předsedou sboru br. Konupka Alois, který byl zároveň
i jednatelem. Ten ve své funkci předsedy setrval až do roku 2007!
Velitelem se stal br. Skočík Petr a pokladníkem je stále br. Martin Ladislav.
Vážná i úsměvná příhoda se stala v listopadu, kdy někteří členové sboru narušili
noční klid a to troubením na trubku v požární zbrojnici a startováním agregátu.
Došlo k napomenutí, nesmí se toto již nikdy opakovat.
Koupil se nový zámek k petlici na vratech s pěti náhradními klíči.
Šest členů sboru darovalo bezplatně krev.

Alois Konupka – nový předseda sboru s velitelem Petrem Skočíkem
Rok 1977
Složení výboru ve sboru:
předseda sboru br. Konupka Alois
místopředseda sboru br. Rébl Jaroslav
velitel sboru br. Skočík Petr
jednatel sboru br. Seidl Miroslav br. Skočík Petr

pokladník sboru br. Martin Ladislav
Během celého roku se sbor sešel na výborové a členských schůzích stále ještě
v místním pohostinství. Je registrováno 43 členů. Hlavním úkolem roku bylo
vybudování klubovny v požární zbrojnici. Bylo odpracováno 864 hodin, účastnili
se hlavně členové sboru i nečlenové. Všichni pomáhali dle svých možností a
schopností. Lidí pro pomoc bylo opravdu mnoho, někteří se však nepřišli ani
podívat. Nejvíce hodin odpracoval Skočík Petr – 273 hod., Pitner Lad. - 173
hod., Konupka Alois - 138 hod., Večeřa Josef ml. - 114 hod., Večeřa Stanislav 101 hod. Kromě této akce se hasiči zúčastnili v lesní školce při úklidu klestí,
provedli svoz železa, textilu, papíru. Pomáhali v JZD při sklizni sena, vyčistili
požární nádrž a jako každý rok na jaře pomáhali při zvelebení obce.
Teoretická a praktická příprava „devítky“ pod vedením br. Skočíka Petra byla
svědomitě připravena. Také se sbor zúčastnil dvou námětových cvičení v Řídeči
(kravín) a v Mladějovicích. Rovněž byli přítomni na okresní soutěži v Chabičově.
22. ledna proběhl Požárnický ples a v září Hodová zábava. Na přípravě těchto
kulturních akcí se velmi podílely manželky hasičů paní Konupková, Skočíková V.,
Martinová, Seidlová, Paluchová, Stejskalová, Réblová a další.

Soutěžní družstvo - zleva: Jan Havlík, Stanislav Večeřa, Jiří Přivřel,
Rostislav Šrom, Miroslav Seidl, Miloš Hora
Rok 1978
Složení výboru je totožné jako v loňském roce.
Na jaře se uskutečnila přednáška o protipožární prevenci s filmem. Dva členové
sboru obdrželi vycházkové stejnokroje.
24. dubna proběhla schůze sboru již v opravené klubovně požární zbrojnice.

Dokoupil M. zajistil fotografie členů sboru, které byly odeslány do novinových
redakcí při jejich jubileu s blahopřáním (např. okresní časopis Stráž lidu, Požární
ochrana). V tomto roce to byli: Novák Josef - 80let, Pitner Ladislav - 70 let,
(dochován novinový tisk) a Hrabčík Vladimír - 50 let. Jubilanty osobně navštívili
členové sboru a předali dárkové koše. Tak tomu bylo i další roky.
Pro výtop klubovny se odkoupil olejový radiátor. Proběhla brigáda na stavbu
autobusové zastávky, betonovalo se stavidlo u protipožární nádrže u zbrojnice,
na polesí se odpracovaly tři brigády. Nádrž byla oplocena dílovým plotem.
Místním pionýrům se věnovalo 270,- Kčs na zakoupení sportovního nářadí.
Konání Hasičského plesu, Hodové zábavy a účast při všech kulturních akcích
v obci se stávají samozřejmostí. Jednotka se zúčastnila námětového cvičení v
Pasece i sportovních soutěží. Bylo poděkováno všem členům sboru za dobrou
práci během celého roku.
Rok 1979
Ihned na začátku roku se kritizovala stále se opakující nízká účast členů na
schůzích. Jako každý rok probíhaly preventivní prohlídky v obytných domech.
Proběhlo školení preventistů a velitelů. Místní národní výbor Mladějovice

Brigáda v lese: zleva-Večeřa Stanislav, Konupka Alois, Štika Jan
věnoval finanční částku pro nákup nafty do agregátu. Při májových oslavách
v obci položili hasiči věnec k památníku padlých hrdinů z 1. a 2. světové války.
Soutěžní devítka se zúčastnila cvičení v Horní Loděnici a skončila na 6místě.
Bylo registrováno 41 členů sboru. Zemřeli br. Novák Josef a br. Pitner Ladislav.
Přijali se dva noví členové sboru Štika Jan, Pinďák Ondřej.

Při dosažení 60-ti let obdržel každý člen sboru dárkový koš a po pěti letech
taktéž. V místním rozhlase se veřejně poblahopřálo a samozřejmostí byla
návštěva u jubilanta doma. Mezi oslavence patřili br. Obrtel Jan - 60let,
Kozák Josef - 65let, Přivřel Antonín - 75let.

Soutěž Horní Loděnice: br. Jan Štika, br. Jaroslav Pinďák
Rok 1980
Starosta sboru: br. Konupka Alois
Jednatel: br. Seidl Miroslav
Velitel: br.Skočík Petr
Pokladník: br. Martin Ladislav
Během celého roku sbor odpracoval mnoho brigádnických hodin např. při
výměně vodovodního potrubí, při stavbě komínu pro MŠ a obchod. Vyčistila se
požární nádrž, opravil se mostek přes potok vedle školy. Pomáhalo se při úklidu
obce a zeleně, při sušení sena pro JZD. Palucha Jan odvezl do Šumperku 36 q
sběrného železa. Preventisté prohlédli 45 obytných budov a 3 provozovny
(škola, školka, obchod). V MŠ se popovídalo s dětmi o prevenci požáru a ty si
mohly prohlédnout celou zbrojnici i klubovnu.
Požární soutěžní devítka se rozšířila o br. Žouželku Vlad. (1953), který je jejím
velitelem. Ostatní členové soutěžního družstva jsou Štika Jan, Večeřa Josef,
Dokoupil Milan, Pindák Slávek, Rébl Mirek, Přivřel Jiří, Hora Miloš. Absolvovali
v červnu požární soutěž v Dálově.
Sbor měl registrovaných 38 členů. Vycházkový oblek má 9 členů. Nadále se
odebíral časopis Požární ochrana a Stráž lidu.

Z plánovaných dvou zábav v obci se neuskutečnila žádná, což sbor pocítil na
obsahu financí v pokladně. Přesto věnovali MŠ 100,- Kčs a Jednotě 100,- Kčs na
oslavy MDŽ. Pan br. Ryšánek František oslavil 70. narozeniny.

Soutěž v Dálově – zleva: V. Žouželka, Sl. Pinďák, J. Štika, M. Hora, J. Přivřel,
J. Večeřa, M. Rébl, St. Večeřa

Rok 1981
Základní organizace Svazu požární ochrany Řídeč má 38 členů.
Začátkem února se konal tradiční „Hasičský ples“, který se pořádal za spoluúčasti Červeného kříže v Řídeči. Příprava i zajištění bylo společné, čistý zisk se
rozpůlil. Vstupné bylo 8,- Kčs. K poslechu hrála hudba „Melodia Šternberk“. Sál
vyzdobili pionýři pod vedením slečny Heleny Kociánové. Chtěla bych říct, že
před každým plesem a zábavou se vždy sešly ženy hasičů i ostatní ženy z obce,
aby vypomohly při přípravě bufetu. V klubovně zbrojnice se chystaly chlebíčky,
jednohubky, zákusky a jiné dobroty. Kdo mohl, donesl z domu např. vajíčka,
okurky a jiné potřebné zboží. Vždy tomu tak bylo a je stále do dnešních dnů.
Sbor spoluzajišťoval oslavu MDŽ, MDD, účastnil se májových oslav. Hasiči
nemohli chybět při zapálení vatry na Hliníku. Rovněž pomáhali při přípravě
voleb v obci.
V březnu při preventivních prohlídkách prohlédli 45 obytných domů, 16 chat a
tři provozovny. Na HZS Olomouc musel být zaslán jmenný seznam osob
výjezdové jednotky, pro případ úrazu, ohledně pojištění osoby.
Čtyři členové sboru darovali bezplatně krev a to 2x do roka. V měsíci červnu se
„devítka“ účastnila soutěže ve Šternberku a skončila šestá z devíti družstev.

Byla udělaná vodovodní přípojka do klubovny požární zbrojnice a upevněno
umyvadlo s odpadem. Odpracovalo se mnoho bezplatných brigádnických
hodin. Na konci roku při výroční schůzi sboru 27. listopadu 1981 bylo předáno
Čestné uznání za věrnost br. Martinovi Lad., br. Kozákovi Josefu, br. Klejšmídovi
Alexandru, br. Hrabčíkovi Vlad., br. Žouželkovi Vlad. st.
Čestné uznání za zásluhy obdrželi br. Konupka A., br. Rébl J., br. Michalec Ant.
Za příkladnou práci byli oceněni br. Skočík Petr, br. Růžička Josef, br. Dvořáček
Leopold, br. Hora Miloš, br. Stejskal Ladislav, br. Seidl Miroslav.

Stará hasičská helma

Soutěž Šternberk – zleva nahoře: M. Rébl, M. Dokoupil, J. Přivřel, V. Žouželka,
J.Večeřa, zleva dole: M. Hora, J. Pinďák, St. Večeřa, J. Štika
Rok 1982
V lednu proběhl tradiční Hasičský ples. Občané z Řídeče i Komárova byli osobně
pozváni členy sboru, obdrželi pozvánku i vstupenku. Někteří občané přispěli
finanční částkou i na bufet. Plesu se zúčastnilo okolo 60 osob.
Povinného školení se zúčastnili předseda, preventisté i velitelé sboru. Byl přijat
nový člen sboru Kastner Bronislav.
Soutěžní devítka se zúčastnila soutěže v Mladějovicích. Kdo mohl, přišel na
brigády v obci a to hlavně pomoct při práci na vodovodním řádu, vyčištění
vodní nádrže, udržování požární techniky, při úpravě zeleně, při pokládaní rour
pro povrchovou kanalizaci. Ze školky se vyvezlo smetiště a opravily se lavičky na
hřišti. Předseda OV (občanského výboru) pan Rébl Jaroslav poděkoval hasičům
za velkou pomoc při práci v obci.
26. září se pořádala hodová zábava ke spokojenosti všech přítomných.
Rok 1983
Složení výboru SDH Řídeč
Předseda sboru - br. Konupka Alois
Velitel sboru - br. Skočík Petr
Jednatel sboru - br. Kastner Bronislav
Pokladník sboru - br. Novák František, dlouholetý pokladník pan Martin Ladislav
zemřel. Stála se čestná stráž ve smuteční síni v Olomouci.
Registrovaných členů v SDH je 38.
Požární soutěž družstev se konala 18. června v Dálově a naši hasiči pod
vedením velitele družstva Vl. Žouželkou (1953) skončili na 2. místě z osmi
družstev. V dochovaném zápise je velmi emotivně popsaná br. Kastnerem Bron.
celá soutěž s dobrým výsledkem.

Za požární zbrojnicí se svépomoci postavilo sociální zařízení WC. Pan Bryx Frant.
z vlastních prostředků zhotovil nástěnku pro info zprávy SDH. U spořitelny byl
zaveden běžný účet sboru. V plánu bylo vymalování zbrojnice. Dohodlo se však,
že až po opravě střechy. Provedl se sběr železa a vyčistila se vodní nádrž u
zbrojnice. Konala se Hodová zábava, přišlo však málo lidí, což se odrazilo na
finančním zisku sboru. Bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin.
Rok 1984
Někteří členové sboru se odstěhovali z obce a tak byli vyškrtnuti z organizace.
Hlavním bodem byla příprava a organizace soutěže v naší obci - 9. června.
Každý měl svůj úkol, vše organizačně dopadlo velmi dobře. Naše „devítka“
skončila sedmá z deseti zúčastněných družstev. Složení soutěžní devítky Žouželka Vladimír, Štika Jan, Michalec Petr, Vyhnánek Jiří, Pinďák Slávek,
Večeřa Josef, Rébl Miroslav, Večeřa Stanislav, Přivřel Jiří.
Dne 22. srpna proběhla kontrola požární zbrojnice komisí z Olomouce. Byla
nadále schválena činnost SPO Řídeč. Provedla se inventarizace prostředků.
Střecha požární zbrojnice byla nově zastřešena.

Soutěžní družstvo v akci

Pohoštění pro soutěžící členy – ryby pekli: br. A. Michalec a br. L. Stejskal
Vyměnily se staré členské průkazy členům sboru za nové.
Zemřeli br. Růžička Josef a br. Šorma Vladimír.
Děti z MŠ se přišli podívat do zbrojnice a hasiči je byli v uniformách navštívit ve
školce. Při svátku MDD se pomohlo jak finančně i po stránce organizační.
Uklízela se stavební suť před obchodem po jeho opravě. Pomáhalo se u kravína
při odklízení slámy, dokončila se výstavba autobusové zastávky u obchodu.
Na výroční schůzi se předalo čestné uznání těmto členům: Miroslavu Seidlovi,
Petru Michalcovi, Františku Novákovi, Josefu Kleinerovi, Vladimíru Žouželkovi,
Bronislavu Kastnerovi. Šest hasičů darovalo bezplatně krev.
Členů ve sboru je celkem 34. Novým členem sboru je Kubný František.
Mezi jubilanty patřil br. Přivřel Antonín - 80let a br. Kozák Josef -70let.

Zleva: Fr. Novák, zástupce okresu br. Vychodil, jubilant A. Přivřel, A. Konupka

Stavba dolní autobusové stávky

Rok 1985
V tomto roce se počet členů ve sboru opět snížil. Zemřel br. Michalec Josef roč.
1934 a odstěhoval se br. Seidl Miroslav do Plumlova.
Proběhla opět kontrola požární zbrojnice z MNV Šternberk. Výsledkem bylo, že
se musí natřít vrata, odepsat staré žebříky a koupit nové typizované.
Soutěže požárních družstev, která se konala v Hnojicích jsme se nezúčastnili,
protože se nesešel potřebný počet soutěžících hasičů.
Proběhlo školení velitelů a preventistů.
Navštívily se děti v MŠ a povídalo se o prevenci vzniku požáru. Vyčistila se
požární nádrž u zbrojnice. Uklízelo se uhlí ve školce a celé prostranství kolem.
Byla podaná žádost na MNV Šternberk na vykácení topolů na hřišti. Členové
starší 60-ti let dostali členské průkazy do osobního vlastnictví.

Rok 1986
Na konci tohoto roku má ZO - Svazu požární ochrany Řídeč 31 členů.
Zemřel br. Havlík Vilém roč. 1911 a dva členové se odstěhovali (Jiří Přivřel a
Petr Michalec). Do sboru byli přijati Konupka Pavel a Dvořáček Leoš.
Dne 18. ledna se uspořádal Hasičský ples.
Jednotka se v květnu nezúčastnila cvičení v Bohuňovicích. Předseda apeloval, že
je nutné na soutěže jezdit, neboť je to jediné pojítko mezi ostatními sbory
v okolí. Velmi kladně byla hodnocena práce všech hasičů při přípravě dětského
dne, kdy se současně připomínalo 40. výročí otevření MŠ (mateřské školky)
v obci. Vypomáhaly i ostatní složky NF (Národní fronty) jako ČK, Svazarm,
Jednota. Tato akce byla náročná, za to byla účast široké veřejnosti odměnou.
Měl se rovněž uskutečnit letní karneval v Komárově, ale protože se nenašel
hlavní pořadatel, karneval se zrušil. Zajisté to bylo velké zklamání hlavně pro
děti. Hasiči se vždy účastnili a pomáhali při všech kulturních akcích v obci např.
únorové události, MDŽ, májové oslavy - kladení věnců u pomníku padlých,
Mezinárodní den dětí.
Rok 1987
Ministerstvem vnitra ČSSR byly rozděleny sbory dobrovolných hasičů do tří
skupin. Náš místní sbor je zařazen do skupiny CR - 3. Jde o jednotky místního
významu, které zasahují pouze ve vlastní obci.
V březnu se provedly preventivní prohlídky u 45 rodinných domů a 16 chat. Pro
naše děti k jejich svátku MDD se jelo autobusem do ZOO ve Dvoře Králové.
V červenci si účastnici dalšího zájezdu (hlavně rodiče s dětmi) zašli prohlédnout
požární techniku do zámku v Přibyslavi, kde bylo možné vidět vše od založení
první Hasičské jednoty v Čechách a na Moravě.
5 členů sboru odebírá časopis Požární ochrana. Odpracovalo se mnoho brigádnických hodin. Na hřišti se instalovaly lavičky, opravil se povrch volejbalového
hřiště, vyčistila se požární nádrž, svezlo se z obce železo, v lese se vysázely
stromky a jiné. Předseda, preventisté a pokladník sboru se zúčastnili povinného
školení.
Rok 1988
Základna hasičů má 29 členů.
Tohoto roku byli přijati čtyři noví členové do sboru: Krajc Jiří, Kyselý Miroslav,
Dvořáček Karel a Skočík Pavel. Některým členům bylo zrušeno členství, neboť
se dlouhou dobu nezúčastnili žádných akcí ani schůzí SDH.

Byla ohrožena účast na soutěžích pro nedostatek osob. Navrhlo se, zda by
nebylo vhodné se domluvit s obcí Komárov a tím by vznikla společná „devítka“.
K tomuto kroku však nikdy nedošlo. V obci se natíraly hydranty a kontrolovala
se jejich funkčnost. Nutná byla oprava čerpacího agregátu. Pomáhalo se při
kulturních akcích. Při sběru železného šrotu se nasbíralo 4 150kg a tím se
vylepšila finanční situace v pokladně. Od MNV Šternberk dostaly všechny
jednotky požární ochrany evidenční číslo, tedy i obec Řídeč. V měsíci březnu se
uskutečnil den otevřených dveří v naší zbrojnici. Při návštěvě v MŠ se
popovídalo s dětmi o nebezpečí požárů - zajistili Žouželka Vlad. a Kastner Bron.
V květnu se devítka zúčastnila soutěže v Bohuňovicích.
Pomáhalo se při stavbě sociálního zařízení v pohostinství.
Ke svátku dětí se jelo do Gottwaldova (Zlína), do ZOO Lešná a do Kroměříže.
Starosta sboru Konupka Alois se zúčastnil okresní konference v Bouzově.
Rok 1989
Na začátku roku proběhly prohlídky komínů ve všech domech. Pro pěkný vzhled
a čistotu naší obce proběhl jarní úklid za účasti mnoha hasičů.
Úspěšně skončily revize a inventury. Vše bylo v cajku, předseda br. Konupka Al.
všem na výroční schůzi poděkoval za odvedenou práci během celého roku.
Nadále pokračovaly návštěvy u starších členů sboru u příležitosti jejich
životního jubilea. Celkem sbor odpracoval zdarma 345 brigádnických hodin,
nejvíce na přestavbě budovy pohostinství. Pro děti k jejich svátku MDD se
uskutečnil zájezd na hrad Bouzov.

Brigáda u pohostinství - zleva Rébl J., Konupka A., Žouželka Vl. st., u traktoru
Palucha Jan, Pinďák Slávek, u plotu Konupka Pavel
Rok 1990
Na únorové schůzi sboru předseda br. Konupka Alois přednesl, že pro
budoucnost Českého svazu požární ochrany se základní organizace mohou
vyslovit pro změny např. názvu, oslovení, praporu, jak získávat finanční
prostředky pro organizaci. Výsledek se měl odeslat do Prahy na ÚV SPO.
Koncem roku vyšly nové STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V ČR platí od 9.4.1991. Výklad stanov přísluší každé organizaci. Jiné záznamy
z tohoto roku nemáme. Dochází ke stagnaci nejen našeho sboru ale i v jiných
obcích. Na Den dětí se přesto jelo na výlet autobusem na Macochu.

Výlet na propast Macocha (Moravský kras)
Rok 1991 - nemáme žádný záznam
Rok 1992 - nemáme žádný záznam

Rok 1993
Byl dán návrh na zrušení hasičů v obci.
Nikdo z přítomných na členské schůzi tento návrh neschválil. Znamená to tedy,
že „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘÍDEČ“ bude nadále fungovat a bude dál
rozvíjet svou činnost a práci. Byly zachovány brigádnické akce, sběr železa a
ostatní aktivity. Na hřišti se postavil pingpongový stůl.
Starosta sboru - br. Konupka Alois
Velitel sboru - br. Skočík Petr
Jednatel sboru - br. Kastner Bronislav
Pokladník sboru - br. Novák František, později pokladnu drží starosta hasičů.

Rok 1994 - není dochován záznam
Zemřel br. Petr Skočík roč. 1943

Rok 1995
Nově přijatí hasiči: Žouželka Vladimír (1976), Štika Jan (1976).
Hasiči se podíleli svou prací při bourání hospodářských budov u pohostinství.
Na hřišti pořádali kácení máje. Více nemáme žádný záznam.

Rok 1996
Byli přijati noví členové sboru: Žouželka Martin, Josef Kleiner ml., Havlík Jiří,
Skočík Petr ml.
Opravila se fasáda na zbrojnici za přispění 10 000,- Kč od Obecního úřadu Řídeč.
Postavil se mostek přes potok vedle „Anděla“. Členské příspěvky členům 20,- Kč
se stále platily z výtěžku železa. Preventivní prohlídky domů byly dodrženy.
Počet členů ve sboru je 23. Pomáhalo se při MDD, které proběhlo na místním
hřišti za účasti mnoha dětí a rodičů.

Zleva: M. Rébl, A. Konupka, L. Skočík, J. Mlčoch, F. Novák, M. Kyselý, P. Pinďák
Rok 1997
Dokončila se oprava fasády zbrojnice, zároveň se celá zbrojnice vymalovala.
Proběhly preventivní prohlídky, sběr železa. Oslava MDD proběhla 31. května
za slunečného počasí a účasti členů sboru. Všichni pomáhali po stránce
organizační. Trefovalo se do plechovek, závodilo se v pytli, pojídaly se koláče na
čas, přetahovaná provazem byla velmi úsměvná a ostatní soutěže. Přítomno
bylo 150 přihlížejících, z toho 80 dětí. Hasiči provedli ukázku útoku na cíl
s vodou. Celý den se ukončil nohejbalem. Srandy bylo kopec a všichni přítomní
se dobře bavili. Velké množství dobrot a pečených ryb uspokojilo každého
návštěvníka. Velmi pomohli místní sponzoři: Rébl M., Blahová J., Poledňáková
M., Okrajek Jar., paní Štiková L. napekla koláče.
SDH Komárov byl vyzván, aby si odvezl svůj agregát z naší zbrojnice.
Starosta sboru br. Konupka Alois prohlásil, že v období, kdy je starostou sboru
SDH on, tak sbor nebude nikdy zrušen.
Novým velitelem sboru se stal Štika Jan ml.
Rok 1998
Novými členy sboru se stali Blaha Oldřich ml. a Hrachovec Radovan.
Počet členů sboru je 28.
U školy se vyčistily betonové žlaby, odvezlo se hodně železa rovnou od
rodinných domů. Prevence a kontrola komínů proběhla ve všech domech
v obci. Prostory klubovny ve zbrojnici se na nějaký čas propůjčily Telekomu,

jehož dělníci v obci prováděli výkopy na položení kabeláže pro telefonní
přípojky a v klubovně se převlékali.
Rok 1999
V únoru byl uspořádán malý hasičský ples ve spolupráci s obcí, na kterém nám
vyhrávala kapela „Libošanka“.
V březnu po dvě soboty proběhly brigády, při kterých se uklízelo okolí zbrojnice,
park u zastávky autobusu, sekla se tráva. Na hřišti se připravovaly nové lavičky,
zprovoznila se dřevěná bouda - kiosek, aby se při sportovních akcích mělo kde
prodávat občerstvení. Hasiči dostali kiosek na starost, hlavně, aby nebyl zničen.
Sbíral se železný šrot. Provedla se inventura materiálu ve zbrojnici. Velkou akcí
bylo vybagrování a vyčistění požární nádrže, opravila se hráz. Zkontrolovala se
funkčnost hydrantů v obci.

Oprava hráze nádrže – stojící: J. Štika ml., R. Hrachovec, M. Žouželka
dole: P. Okrajek, Jan Blaha, O. Blaha, P. Krajc
Starosta br. Konupka Alois žádal o uvolnění z funkce kvůli zdravotnímu stavu.
Pan Rébl J. i ostatní hasiči však chtěli, aby ještě zůstal a vydržel, což se nakonec
podařilo. Náš sbor je ve spojení s okrskem Štěpánov, Žerotín, Liboš, Babice,
Stádlo, Hnojice a Moravská Hůzová. Starostové se schází každý měsíc a to po
domluvě v některé z těchto z uvedených obcí. Do naší obce přijeli 5. listopadu,
naše klubovna se jim líbila, i když je malá.
Soutěžní družstvo bylo pozváno na soutěž do Babic a do Moravské Huzové.
Sestava družstva: Štika Jan ml., Žouželka Vlad. ml., Žouželka Martin, Hrachovec
Radek, Kleiner Josef ml., Havlík Jiří, Stejskal Marcel, Rébl Mirek, Skočík Petr.

Poděkovalo se za vykonanou práci br. Miloši Horovi k jeho 50-ti narozeninám.
Bylo taktéž poblahopřáno br. Obrtelovi J. k jeho 80-ti narozeninám.
Sbor opustil br. Kozák Josef v nedožitých 85. letech.

Rok 2000
Starosta sboru - br. Konupka Alois
Velitel sboru - br. Hrachovec Radovan Dis.
Jednatel sboru - br. Ing. Žouželka Martin
Pokladník sboru - sest. Hrachovcová Lenka
Kulturním zážitkem pro obec se stal hasičský ples pořádaný spolu s OÚ, na
kterém jsme se vytancovali, pobavili, pochutnali na dobrotách. Ty nám
připravily v dopoledních hodinách v klubovně zbrojnice hlavně manželky hasičů
a ostatní děvčata. Všichni návštěvníci plesu vyhráli na své losy nějakou cenu
v tombole, neboť ta byla velmi bohatá.

A losujeme!
Začátkem března přijela kontrola ze Záchranného sboru Olomouc, která se
týkala prevence a zajištění bezpečnosti v obci. Byl sepsán protokol.
Do cechu hasičského byli přijati sest. Hrachovcová Lenka a br. Blaha Tomáš.
Odstěhoval se br. Kleiner Josef roč. 1977. Došlo k projednávání a obeznámení
členů SDH s havarijním plánem obce. V únoru hořela dřevěná buňka u Okrajků.
Přijeli profesionální hasiči, zároveň pomáhali i místní občané.

V květnu byl z Chválkovic dovezen agregát, který potřeboval velkou opravu.
Mladí hasiči se scházeli každý týden a spravovali a spravovali ve svém volném
čase a nakonec byl agregát jak nový. Je vidět, že jsou šikovní.
OÚ provedl inventuru has. majetku a po domluvě se část musela odepsat. V září
se konala soutěž v Liboši, které se zúčastnili i naši hasiči. Skončili jsme pátí ze
sedmi družstev. Mladí hasiči pomáhali při výsadbě stromů kolem obecních cest.
Obecnímu úřadu byl předložen a podán návrh na dva druhy sirén pro obec.
V plánu je objednání Hasičských novin pro informaci a dění v ostatních spolcích
hasičů. Starosta SDH br. Konupka Alois oslavil 60. narozeniny a 25 let ve své
funkci. Blahopřejeme!
V tomto roce byl zvolen do funkce starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Ing. Karel Richter.

Rok 2001
V únoru se konal tradiční Hasičský ples, cena vstupného byla 30,- Kč a cena za
los 5,- Kč. Sbor má 27 členů, do cechu hasičského byl přijat br. Martínek Pavel
z Komárova.
Zemřeli br. Hrabčík Vladimír, br. Klejšmíd Alexander, br. Novák František, br.
Pinďák Jaroslav - při pohřbu se stála čestná stráž.
Členové sboru se zúčastnili soutěže v Babicích, Moravské Huzové, v Liboši a
v Hnojicích. Soutěžící družstvo bylo ve složení - Žouželka Martin, Blaha Jan,
Blaha Tomáš, Krajc Jiří ml., Krajc Pavel, Hrachovec Radovan, Okrajek Petr,
Vojkovský Martin, Blaha Oldřich.
Pomáhalo se při demontáži obecního rozhlasu. Odvážely se betonové patky od
sloupů obecního rozhlasu. Vyčistila se nádrž pomocí dopravního pásu, odvoz
pomocí sklápěcí „Liazky“. Sbíralo se železo.
Pomáhalo se při svátku Dne dětí na hřišti - posekala se tráva, dovezly se stoly a
lavičky, nachystalo se dřevo a ohniště, dovezl se kabanos a nanuky. Všem
přítomným se ukázal útok soutěžního družstva.
Sbíraly se jablka a vypálilo se 36 litrů slivovice. Odpracovalo se 388 hod. bez
nároku na mzdu.

Soutěžní družstvo v Babicích
V srpnu při velké bouřce v obci došlo k zatopení sklepů v bývalé škole,
pomáhalo se s odčerpáním vody.

Dne 1. září starosta obce a starosta hasičů vyhlásili rozhlasem cvičný poplach.
Na valné hromadě začátkem prosince bylo pěti členům sboru uděleno čestné
uznání za práci ve sboru od pplk. J. Spurného z Olomouce. Ocenění obdrželi
Krajc Jiří ml., Havlík Jiří, Skočík Petr, Žouželka Vladimír ml., Štika Jan ml.
Zhodnotila se práce za celý rok po všech stránkách.
Na budově zbrojnice se natřela fasáda a doplnila se pro zkrášlení nápisem
„Hasičská zbrojnice“. Ten napsala Jaruška Kaplanová roz. Havlíková.
V neděli 7. ledna došlo na č. 312 u rodiny Derkové k zahoření a vznícení sazí v
komíně. Naši hasiči provedli zásah, kdy došlo k vyřezání stropu a trámu, který

byl v komíně zazděn. Byli zavoláni profesionální hasiči ze Šternberka, kteří
prováděli ochlazování střechy.
Rok 2002
Celkový počet členů v SDH je 26.
V lednu zemřel br. Žouželka Vladimír (1923). Mladí hasiči stáli čestnou stráž.
Byl přijat nový člen do sboru - Vojkovský Martin roč. 1989.
Došlo ke změně pokladníka sboru, stává se jím Blaha Oldřich ml. a ke změně
velitele sboru, stává se jím Žouželka Vladimír ml. (1976).

Výroční schůze - prosinec 2002
Okrskových schůzí se zúčastňuje starosta Konupka A. a jednatel Žouželka
Martin. Dva členové se zúčastnili školení rozhodčích ve Skrbeni. Proběhlo též
školení velitelů a strojníků. Byly provedeny revize hasicích přístrojů. Nakoupily
se nové hadice a nové ponorné kalové čerpadlo. Byl napsán protokol k zařazení
a vyřazení strojů. OÚ byl požádán o poskytnutí stromů z obecních lesů na
stavbu překážek k běžeckým disciplínám.
V únoru se konal spolu s OÚ Hasičský společenský ples. O oblibě této akce se
ukazuje, že počet míst v místním pohostinství je nízký. OÚ zajištuje hudbu,
kterou i platí. Na průběhu této akce se podílí velké množství členů sboru i
obyvatel obce (příprava občerstvení, tombola, výzdoba, úklid a jiné).
Protože se místní hřiště rekonstruovalo, MDD proběhl na sále v pohostinství a
to v režii spolku šipkařů. Hasiči pomohli částkou 500,- Kč na nákup sladkosti.

Byla zajištěna revize hasicích přístrojů firmou Kryl s.r.o., proběhlo školení o
preventivní činnosti v obci (školil br. A. Pudl z Bohuňovic).
Sbíralo se železo, čistily se oplocenky obecního lesa, uklízelo a zavlažovalo se
hřiště, kácely se přerostlé zeleně v obecních parcích a ve školce. Protože stále
ještě nemáme sirénu, obdrželi hasiči od IZS (integrovaný záchranný systém)
mobilní telefon pro nouzové volání. Družstvo se zúčastnilo 8 soutěží, včetně
noční soutěže v Nasobůrkách. Všech soutěží se zúčastnili Krajc Jiří a Krajc Pavel.

Moravská Huzová - zleva: V. Žouželka, M. Žouželka, J. Krajc,
R. Hrachovec, M. Vojkovský, P. Krajc, ležící: P. Martinek
Mladí hasiči v pěkných převlecích a maskách Mikuláše, čerta a andělů navštívili
s nadílkou naše nejmenší děti.
Naše jednotka byla povolaná k největšímu požáru za posledních 20 let.
Tragickým místem se stala chata v naší rekreační oblasti Řídeč. Přítomni byli
profesionální hasiči z Olomouce, přijel požární technik z Ostravy - vyšetřovatel.
Naše jednotka měla dozor nad místem požáru do druhého dne.
Chata shořela celá i s majitelem chaty. Zůstaly jen základy chaty.

Výroční valná hromada se uskutečnila 7. prosince, na které bylo předáno pěti
členům vyznamenání za příkladnou a obětavou práci: Ing. Rébl Miroslav st., Ing.
Martin Žouželka, Žouželka Vladimír st., Rébl Jaroslav, Kastner Bronislav.

Rok 2003
Tento rok začínáme kladným hodnocením pořádaného hasičského plesu spolu
s OÚ. Zisk činil 6.722,- Kč.
Člen našeho sboru Ing. M. Žouželka byl zvolen do výboru okrsku č. 21 Štěpánov,
jako zapisovatel a starosta sboru Konupka Alois jako člen výboru.
Přenosná stříkačka PS 12 byla po dohodě odvezena do specializované firmy
(Hrdlička Ivan - Moravský Beroun) a tam přestavěna na PS 16. Upravilo se i
čerpadlo a použil se nový lak. Finanční náklady činily 52 400,- Kč. Bylo tedy

nutné hledat sponzory, kteří by tuto částku ponížili. Podařilo se! Sponzoři: firma
Strojírna PŽ Šternberk darovala 25 000,- Kč, firma Elpramont Bělkovice darovala
10 000,- Kč, OÚ Řídeč daroval 5 000,- Kč. Tyto sponzory zajistil Žouželka
Vladimír st., ten daroval 15 000,- Kč, Blahová Jaroslava darovala 1 000,- Kč,
Ing. Rébl Miroslav st. daroval 2 000,- Kč.
Proběhly brigády - sběr železa, pálení roští na zahradě školky, přestavba kůlen
za školkou na sklady pro potřeby obce, odvezly se dva betonové květníky.
Z lesa se přivezlo dřevo na stavbu táborového ohně na Hliníku.
Počet brigádnických hodin bez nároků mzdy činil 332 hod.
Mikulášská nadílka pro nejmenší proběhla nejen u nás v obci, ale hasiči ji
zajištovali i v sousední obci Komárov. Dětský den se nepořádal z důvodu
rekonstrukce hřiště. V létě se klubovna SDH vybavila drobným nábytkem ze
zrušené Mateřské školky Řídeč.
OÚ schválil rozpočet ve výši 25 000Kč na požární ochranu (hadice, sada
překážek, energie, voda, benzín, revize, opravy a údržba).
Sbor se zúčastnil okrskové soutěže v Hnojicích - 2. místo z 8 družstev, pohárové
soutěže v Moravské Huzové - 4. místo z 12, v Liboši - 4. místo z 12 družstev,
v Babicích - 1. místo z 5 družstev, v Chomoutově - 6. místo z 13 družstev,
v Lípách - 6. místo z 13 družstev.
Složení soutěžního družstva - Žouželka Martin, Krajc Pavel, Martínek Pavel,
Krajc Jiří ml., Žouželka Vlad., Hrachovec Radek, Blaha Oldř., Vojkovský Martin.
20. září byla jednotka požádána operačním střediskem HZS Olomouc o
výpomoc při dodávce vody při požáru stohu slámy v Mladějovicích - farma.
Akce trvala od 13 do 19 hod.
Do sboru byl přijat Rébl Miroslav ml. roč. 1987. Celkově máme 28 členů.

Požár stohu v Mladějovicích na farmě

Ženy při přípravě bufetu v hasičské klubovně
Rok 2004
7. února jsme si šli zatancovat a zazpívat do místního pohostinství na tradiční
společenský PLES našeho sboru spolu s OÚ Řídeč. Vstupné bylo 50,- Kč, hrála
nám kapela Rebell, bylo veselo a velmi bohatá tombola.
Sbor má 28 členů a členský příspěvek činí 60,- Kč. Z pokladny SDH bylo
zakoupeno 10 pracovních stejnokrojů v částce 13 500,- Kč. Jako sponzorský dar
od Strojírny PŽ s.r.o. Šternberk obdrželi hasiči káď na požární sport v hodnotě
9 382,- Kč. (domluvil V. Žouželka st.), OÚ Řídeč daroval 6 000,- Kč na činnost
sboru a p. Blahová Jaroslava jako soukromá podnikatelka darovala 1 000,- Kč.
Z pokladny OÚ byla zakoupena požární siréna v hodnotě 25 000,- Kč.
Na popud starosty sboru zaslal jednatel sboru Ing. M. Žouželka fotografii naší
požární zbrojnice do časopisu Alarm revue do rubriky fotek. Obdrželi jsme
odpověď a fotka naší zbrojnice s krátkým článkem jednatele o našem sboru se
objevila ve druhém čísle vydání.
Tento rok se hasiči připravovali po 19-ti letech na samostatnou akci a to na
první ročník soutěže v požárním sportu „O pohár starosty SDH Řídeč“. Celkově
naši muži obsadili 2. místo. Byli od okrskových funkcionářů pochválení za
perfektní organizaci, technické zabezpečení a za skvělé občerstvení.
Soutěžní družstvo absolvovalo i jiné soutěže v Liboši, Babicích, Moravské
Huzové, Štěpánově. Složení družstva: Žouželka Martin, Blaha Oldřich, Krajc Jiří,
Krajc Pavel, Vojkovský Martin, Žouželka Vlad. ml., Martinek Pavel, Hrachovec
Radek, Rébl Mirek ml.

Okrsková soutěž Štěpánov
Byla podaná žádost k HZS Olom. kraje prostřednictvím OÚ Řídeč o přidělení
požárního automobilu. Výsledkem byl vůz, který se odmítnul, neboť nesplňoval
zadané požadavky.
Zakoupilo se 10 pracovních bavlněných stejnokrojů. Pro disciplínu 100 m
překážek se vyrobily bariéra a kladina.
Již čtvrtým rokem hasiči zabezpečují Mikulášskou nadílku. Rovněž proběhl jarní
a podzimní sběr železa, vyrobily se sloupky k lavičkám a stolům na hřišti.
Přes celou zahradu ve školce hasiči položili brigádně kanalizační roury.
Rok 2005
Starosta sboru - br. Konupka Alois
Velitel sboru - br. Žouželka Vlad. ml.
Jednatel sboru - br. Ing. Žouželka Martin
Pokladník sboru - br. Ing. Blaha Oldřich
Jako každý rok i letos 4. března proběhl úspěšný hasičsko - obecní ples.
K poslechu hrála skupina Duo Tylšar.
18. března byla jednotka SDH Řídeč požádána obcí Mladějovice, aby vypomohla
s čerpáním vody při lokální záplavě mladějovické Dolní kolonky a to od 1430 hod
do 2400 hod. Sedm členů sboru se na postiženém místě střídalo.
SDH prostřednictvím obce požádal Olom. kraj o dotaci na instalaci poplachové
sirény částkou 10 000,- Kč. Nevyšlo to, dotace přidělena nebyla. Montáž po
domluvě provedl klempíř pan Karel Cásek, helfra mu dělal Žouželka Vlad. st.
Na střešní konstrukci zbrojnice se namontoval držák sirény, který zhotovila
firma Strojírna PŽ, náklady za odbornou pomoc byly sboru odpuštěny.

V prosinci se domlouval návrh na zapojení sirény s firmou Elpramont.

Sbor poprvé sám zajišťoval bez pomoci obce „Pálení čarodějnic“. Vše se
povedlo na jedničku a podle představ.
Koupila se nová pípa pro rychlejší obsluhu. Zapůjčuje se dle potřeby členům
sboru za poplatek 50,- Kč a nečlenům za 100,- Kč.
Jednatel sboru vytvořil přehled obsazených pozic ve sboru od jeho založení
roku 1945 po současnost (starosta, velitel, pokladník, jednatel).
Tento rok si sbor připomněl 100. leté výročí od založení hasičského sboru v
obci. Zhotovila se fotografie současného soutěžního družstva a části členské
základny nastoupené před zbrojnicí.

Sbor byl požádán soukromým majitelem hasičského muzea v Praze o zaslání
jakékoliv drobnosti z historie našeho sboru. Byl zaslán diplom z roku 1983, zápis
z roku 1978, pozvánka na ples z roku 1981.
Největší a nejnáročnější akcí roku bylo pořádání II. ročníku soutěže v požárním
sportu „O putovní pohár starosty SDH Řídeč“. Naše družstvo skončilo na třetím
místě, vyhrálo SDH Štěpánov. Zúčastnilo se celkem 7 družstev.
Během roku soutěžní družstvo absolvovalo ještě dalších 8 soutěží.
Prevenci nadále hasiči prováděli formou letáků a upozorněním na vývěsce SDH
v čekárně autobusové zastávky. Zajistila se revize přenosných hasicích přístrojů.
Rozběhla se elektronická e-mailová pošta a tím se urychlila veškerá domluva.
Od společnosti MJM Litovel získali hasiči železný šrot za který utržili 5 100,- Kč.
Dne 24. května byla podle rozhodnutí zastupitelstva obce oficiálně založena
„Zřizovací listinou“ Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Řídeč, která je
zařazena v rámci IZS (Integrovaný záchranný systém) jako „Jednotka požární
ochrany kategorie 5. stupně, s nižším počtem hasičů - devíti. Celkový počet
členů je 28. Jeden ze členů sboru - Ing. Martin Žouželka byl navržen a uspěl do
VOSH (výbor okresního sdružení hasičů).

Rok 2006
Během roku se sbor sešel na čtyřech členských schůzích, na šesti výborových a
na výroční valné hromadě. Na okrskových schůzích se pravidelně zúčastnují br.
Konupka Alois a br. Žouželka Martin.
Jednatel sboru zhotovil přehled členů sboru od jeho založení, upravil evidenci
členské základny a dokončil inventář majetku sboru. Také získal průkaz (po
splnění daných podmínek) rozhodčího v požárním sportu.
Sbor má 26 řádných členů. V lednu zemřel br. Hora Miloš ve věku 56let.
Došlo ke změně pokladníka sboru, stává se jim br. Blaha Tomáš. Bylo přijato do
řad sboru 10 nových mladých členů, tím je celkový počet na konci roku 36
členů.
Zakoupila se sada sportovních hadic s proudnicemi. Od HZS Olomouc se získalo
10 ks záchranářských opasků.
Z pokladny sboru (65 000,- Kč), z pokladny obce a z dotace olomouckého kraje
( 20 000,- Kč ) se zakoupil 9-ti místný automobil Volkswagen Transportér 2,4 D.
Jednotka bude mobilnější - jistě jsou všichni rádi.
Byla provedena rekonstrukce elektrorozvodů v budově zbrojnice a
elektroinstalace požární sirény a její spuštění. Splnil se návrh a sen z roku 1957.
Celkový počet brigádnických hodin bez nároků mzdy byl 221,5 hod. Odhrnul se
sníh před zbrojnicí, jarní a podzimní sběr železa, výroba sloupků k lavičkám na
hřišti, vyčistila se požární nádrž, upravilo se koryto potoka vedle zvonice a jiné.
Naše jednotka byla v měsíci dubnu požádaná o pomoc při povodni v Olomouci,
Černovíře. Řeka Morava zvyšovala své břehy a bylo potřeba hodně rukou. Šlo o
boj s časem, neboť voda stoupala zároveň s výškou zábran. Šlo o práci
v extrémních podmínkách, v chaosu a zároveň bylo vidět, co dokáže velká voda.
Této pomoci se zúčastnili: Žouželka Martin, Žouželka Vlad.ml., Rébl Miroslav st.,
Rébl Mirosl. ml., Krajc Pavel, Krajc Jiři ml., Okrajek Petr, Martinek Pavel,
Blaha Tomáš a Vojkovský Martin.

Družstvo se během roku zúčastnilo sedmi soutěží.
V květnu - okrsková soutěž v Liboši - 2. místo
V květnu - pohár sv. Floriána v Mor. Huzové - 5. místo
V červenci - pohár starosty obce Liboš - 4. místo
15. červenec - O putovní pohár starosty SDH Řídeč - 4. místo
V srpnu - pohár starosty obce Štěpánov - 2. místo
V září - memoriál Vl. Zbořila v Liboši - 1. místo
Září - noční pohárová soutěž v Nasobůrkách
Z kulturních akcí byl uspořádán hasičsko-obecní ples. Hrála nám kapela Duo
Uničov hudebníků Tylšarů, velmi bohatá tombola uspokojila a vstupné 50,- Kč.
Mikuláš s anděly navštívili naše nejmenší a mladší třinácti let, všichni obdrželi
balíček s dobrotami.

Na podzim vyslyšel výbor sboru přání dosavadního starostu br. Konupku Aloise
o uvolnění z této funkce. Tuto práci a funkci vykonával nepřetržitě dlouhých
30 let, 5 měsíců a 21 dní. Velké díky za jeho obětavou, dlouhodobou a
záslužnou práci pro místní sbor a obec. Na památku od členů sboru obdržel
krásnou „zlatou“ hasičskou helmu.

Rok 2007
Na začátku roku se volilo nové vedení hasičského sboru.
Starosta sboru - br. Ing. Žouželka Martin
Velitel sboru - br. Žouželka Vlad. ml.
Jednatel sboru - br. Rébl Miroslav ml.
Pokladník sboru - br. Ing. Rébl Miroslav.

Starosta sboru Žouželka Martin

Členská základna má 35 členů. Zemřel br. Michalec Antonín.
Na začátku roku po větrné kalamitě v obci se uklízely polámané stromy a zajistil
se jejich odvoz.
Pro zlepšení finanční situace se hasiči v lednu zúčastnili brigády v lese. Úklid
větví a odpadového dřeva po vykácení = 27.000,- Kč. Získal se železný šrot od
MJM Litovel v hodnotě 26.040,- Kč. Od firmy Strojírna PŽ s.r.o. obdrželi hasiči
20 sportovních triček. Sbíralo se železo v obci, v klubovně se natřelo okno,
vymalovalo se, položilo linoleum, a pověsily se skříňky.
Opravil se nový vůz VW Transportér za finanční pomoci MJM Litovel. Za pomoci
společnosti Auto Dohnal Olomouc provedl polep dle zákona o označení
požárních vozidel jako dar. Nové letní pneumatiky byly získány od obchodní
společnosti Jar. Křivánka z Uničova. Sponzoři jsou ale i v řadách spoluobčanů.
Na činnost sboru věnovala p. Blahová Jar. 5.000,- Kč. Ostatní členové sboru
pomáhali při potřebném dopravním a technickém zázemí.

Soutěžní družstvo se zúčastnilo celkem sedmi soutěží. Podařilo se vytvořit
rekord sboru v disciplíně na 100 m překážek časem 21,46 s.

Soutěž v Trhových Svinech
Mladí hasiči se aktivně zapojili a na některých soutěžích vypomohli i starším
kolegům - mužům.
Z kulturních akcí se 17. ledna uspořádal společenský hasičský ples.
Čarodějnice se pálily za velkého počtu občanů, vatra byla vysoká 3,5 m a
použilo se dříví z obecních lesů. Na Den dětí byli hasiči požádání OÚ Řídeč o
pomoc a zajištění bufetu na hřišti.
O prázdninách proběhl IV. ročník soutěže v požárním sportu „O putovní pohár
starosty SDH Řídeč“. Naše družstvo skončilo na prvním místě, tak že doma jsme
byli nejlepší! Sestava soutěžícího družstva je Žouželka Martin, Žouželka Vlad.
ml, Rébl Mirek ml., Vojkovský Martin, Okrajek Petr, Martínek Pavel, Krajc Pavel,
Krajc Jiří ml.
5. prosince se nezapomnělo povolat do práce Mikuláše s čerty. Byli nádherní.
Starosta sboru br. Ing. Martin Žouželka se zúčastnil jako rozhodčí na Mistrovství
České republiky v požárním sportu v Plzni. Byl vybrán jako jeden ze dvou
rozhodčích z olomouckého kraje.
Byl taktéž přítomen na setkání dobrovolných hasičů s ministrem vnitra Ivanem
Langrem u příležitosti nově zrekonstruované stanice ve Šternberku. Městem
Šternberk byli pozváni taktéž velitel sboru a starosta obce p. Vl. Žouželka st.

Rok 2008
Tento rok se započalo s postupnou rekonstrukcí zbrojnice. V klubovně se
nainstalovala malá kuchyňská linka s dřezem a průtokovým ohřívačem, opravil
se vodovod a koupily se žaluzie do okna. Došlo k rozšíření vjezdu do zbrojnice
kvůli novému automobilu, dřevěná se vyměnila za plechová, vyšší a širší. Tyto
vrata zafinancovala firma Strojírny PŽ Šternberk v hodnotě 27.000,- Kč.

Bylo nutné opravit a nastříkat levou stranu Transportéru. Tuto práci provedl
bezplatně náš spoluobčan pan Martin Aleš st. Sbor zaplatil jen tmely a barvu.
Požární nádrž se dočkala vyčistění od naplavenin a dokončilo se zpevnění břehu
potoka v místech u zvonice. Odvezly se plechovky ze sběrného kontejneru.
Sbor má 36 členů, členský příspěvek je 100,- Kč.
Protože soutěžní družstvo postoupilo do okresního kola, bylo nutné dokoupit
osum sportovních helem, osm sportovních kalhot včetně opasků a jiné.
V průběhu roku schválila vláda ČR dotaci na výrobu zásahových obleků a bot.
I naši jednotce náleží 5 těchto kompletů. Čekáme, kdy na nás dojde řada.
Preventivní činnost se provádí formou letáků a upozorněním na vývěsce SDH
v čekárně horní autobusové zastávky. Zajistila se revize hasicích přístrojů a
hydrantů, firmou Kryl s.r.o.
Proběhlo školení u velitele a strojníků JSDHO.
16. února byl uspořádán desátý hasičsko - obecní ples. V květnu jsme na Hliníku
pálily čarodějnice a bylo jich dost. Přišlo hodně občanů s dětmi i přespolních.

Proto se bude muset rozšířit prodejní stánek. Pomáhalo se při dětském dni,
hlavně s bufetem.
12. července byl pořádán V. ročník soutěže v požárním sportu „O putovní pohár
starosty SDH Řídeč“. Starší družstvo mužů obhájilo 1. místo, mladší hasiči
skončili na místě druhém. Kromě soutěže v naší obci se soutěžní družstva
zúčastnila ještě dalších sedmi. Podařilo se vytvořit 3 nové rekordy: 100m
překážek za 21,30 s. je držitelem Tomáš Motlíček, útok s klasickými hadicemi za
20,02 s. a v útoku se sport. hadicemi za 19,31 s. Nejlepším jednotlivcem byl
v družstvu určen Jakub Poledňák jako super na rozdělovači, i když poděkování
patří všem soutěžícím. Všichni reprezentují náš sbor hasičů i naši obec.

Starosta sboru se již podruhé zúčastnil jako rozhodčí na Mistrovství české
republiky v požárním sportu v Přerově.
Rok 2009
Členská základna má 37 řádných členů, přibyl jeden člen, Ondra Charouz
z Komárova. Volby do výboru neproběhly, neboť se nikdo nepřihlásil a proto se
pokračuje ve stejném složení jako doposud.
Pokračovalo se nadále s opravami zbrojnice. Vyměnily se okapy a svody za
pomoci pana Cáska K. ze Šternberka, položily se obrubníky a dlažba do vjezdu
zbrojnice a do klubovny panem Přindišem P., a to vše bezplatně. Vyměnilo se
elektrické zařízení v pojistkové skříni, tím se přešlo z akumulačního topení na
přímotopné. Po roce a půl proběhl sběr železa po obci.

Koupil se kompresor s příslušenstvím, magnetická tabule pro zápis výsledků
soutěží, prodlužovací kabely, 6 sad stolů s lavicemi. Od státu jsme obdrželi
avizované zásahové obleky pro 6 členů jednotky.
Dva strojníci a dva velitelé absolvovali 3 denní školení v Jánských Koupelích.
Žouželka Vl. ml. získal průkaz „Rozhodčí v PS“ a průkaz „Rozhodčí instruktor“
získal Žouželka Martin. Sbor má tedy dva kvalifikované rozhodčí.
21. února proběhl úspěšný hasičský ples spolu s OÚ Řídeč, akce z pohledu
financí byla nejúspěšnější z celého roku.
Čarodějnice opět přiletěly na Hliník v hojném počtu. Byl rozšířen prodejní
stánek a technické zázemí, tím bylo vše rychlejší pro uspokojení návštěvníků.
Na akci Den dětí hasiči vypomáhali dle potřeby a zajištovali kompletní bufet.
O prázdninách jsme se podívali již na VI. ročník soutěže „O putovní pohár
starosty SDH Řídeč“. Je nutno dodat, že to naši hasiči umí perfektně vše
nachystat a chválou nešetřili ani návštěvníci z okolních obcí. Mladší družstvo
SDH Řídeč obsadilo 2. místo, ve složení: P. Konupka, O. Charouz, T. Motliček,
A. Michalec, A. Martin, J. Poledňák, J. Patka.

Mladší družstvo hasičů
Starší družstvo zabezpečovalo soutěž. Celkově za celý rok soutěžní družstva
absolvovala 10 soutěží.
Všechny tyto události v obci zaberou všem hasičům i nehasičům velké množství
hodin ze svého volného času.
Ze strany obce byla jednotka požádaná o pomoc 16. listopadu v podvečer, kdy
se jednalo o vznícení sazí v komíně a následnému vznícení stropních trámů u
nemovitosti p. M. Poledňákové p.č.280.

Vznikly pravidla pro zapůjčování VW Transporteru a klubovny hasičské
zbrojnice členům sboru. Starosta sboru se opět zúčastnil v roli rozhodčího na
mistroství ČR v požárním sportu v Ústí nad Labem.
Soutěže a výsledky družstev:
Okrsková soutěž Hnojice - starší mužstvo - 3. místo, mladší mužst. - 2. místo
Pohár sv. Floriána Moravská Huzová - mladší mužst. - 2. místo
Okresní kolo Šumvald - mladší mužst. - výborné 6. místo, v pož. útoku byli 4
Pohárová soutěž Trhové Sviny - starší mužst. - 18. místo
Pohár starosty obce Liboš - mladší mužst. - 7. místo
Pohárová soutěž Újezd u Uničova - mladší mužst. - 10. místo
Pohárová soutěž Moravská Huzová - soutěž zrušena pro málo sborů SDH
Pohárová soutěž Bělkovice-Laštany - mladší mužst. - 8. místo
Memoriál Vl. Zbořila Liboš - mladší mužst. - 3. místo.
Na konci roku výbor sboru uspořádal pro své členy pivní večer jako poděkování
za celoroční práci. Mikulášská nadílka proběhla 5. prosince.

Rok 2010
V tomto roce byly dokončeny opravy naši hasičské zbrojnice.
Odstranila se lyžina po starých posuvných dřevěných vratech, provedl se nátěr
fasády, zhotovil se betonový věnec u vodoměrné šachty. Zakoupily se dva
zahradní stany 5 x 10 m a 5 x 8 m z finančního příspěvku Olomouckého kraje.
Ten činil 25 000,- Kč. Taktéž firma Strojírny PŽ věnovala hutní materiál na

úpravu překážek a firma Elpramont s.r.o. přispěla darem částkou 24 tis. Kč. Na
brigádě při sbírání kamení nám Hanácká zemědělská Dolany zaplatila 5 tis. Kč.
Sponzoři jsou i členové sboru, kteří věnují vše potřebné pro dopravní a
technické zázemí.
Každých 14 dní stále docházejí Hasičské noviny a odborný časopis Záchranářská
a hasičská Alarm revue. Až 80% pošty chodí prostřednictvím e-mailů. Klasická
pošta se využívá pouze k zasílání žádostí o dotace.
16. června byl náš čestný starosta hasičů br. Konupka Alois v hasičském centru
v Přibyslavi oceněn titulem „ Zasloužilý hasič“, což je největší možné
vyznamenání v rámci dobrovolného hasičstva. Gratulujeme!
Kulturní akce se stále opakují, ale je to pro obec dobře. Dne 20. února jsme se
skoro celá obec sešla na tradičním hasičsko-obecním plese. Všichni jsme se
vytancovali, vyhráli pěkné ceny v bohaté tombole. Vstupné bylo 50,- Kč, cena
losu 5,- Kč.
Na pálení čarodějnic si hasiči nachystali dřevo z obecních lesů, jenže jim ho
stihli nenechavci ukrást. Škoda toho času při shánění dřeva po lese. Zároveň se
dohodlo, že se musí zmenšit rozměr táboráku.
Při pořádání dětského dne byli hasiči požádání OÚ Řídeč o zajištění bufetu a
pomoci při této akci. Sbor požádal profesionální hasiče ze Šternberka, aby
přijeli s velkým hasičským vozem, do kterého si mohly děti nasednout a podívat
se na jeho vybavení. V této podpoře obci chtějí nadále pokračovat.
Již desátým rokem sbor připravuje Mikulášskou nadílku pro naše nejmenší.
Mikuláš a čerti byli pěkní, ovšem andělé byli překrásní. Vše zabralo spousty
hodin práce.
V tomto roce se představilo na soutěžích pouze mladší družstvo hasičů.
Absolvovalo 8 soutěží:
Okrsková soutěž ve Štěpánově - 2. místo
Pohárová soutěž Trhové Sviny - 2. místo
Pohár starosty obce Liboš - 3. místo
Pohár starosty obce Řídeč - 2. místo
Pohárová soutěž v Újezdě u Uničova - 8. místo
Pohárová noční soutěž v Medlově - 14. místo
Pohárová soutěž Drahanovice - 3. místo
Pohárová soutěž v Bělkovicích-Laštanech - 1. místo.

Ve sboru proběhla debata ohledně přestavby PS 16 na silnější stroj. Uvidí se
jak to vše dopadne - jde o částku okolo 90 000,- Kč, což není málo.
Na výroční schůzi starosta obce poděkoval za dobrou spolupráci a odvedenou
práci sboru během celého roku. Taktéž Mgr. Grézl L. - šéf Hasičské stanice
Šternberk a zástupce HZS Olomouc poděkoval sboru za jeho dobrou činnost a
spolupráci.

Rok 2011
Tohoto roku se členové sboru sešli na čtyřech členských schůzích, výbor sboru
se scházel dle momentální potřeby. Okrskových schůzí se zúčastňuje starosta
sboru vždy první pátek v měsíci.
Hasičská základna má 42 členů, z toho jsou 4 děvčata. Byli přijati do kolektivu
hasičů Míča Lukáš a Slanina Jiří. Zároveň do řad našeho sboru přišli na sportovní
„hostování“ dva hasiči z SDH Újezd u Uničova: David Lukeš a Martin Soukup.
Tento rok se zajištovala hlavně přestavba soutěžní PS16 na PS 19. Celá akce
zabrala spousty času na vyřizování financí. Bylo nutné zajistit částku, která byla
nemalá. Činila celkem 107 000,- Kč. Pomohly dotace a také sponzoři.
Po 10-ti letech snů se podařilo získat mobilní požární přívěs vybavený veškerou
potřebnou technikou, jak pro zásah, tak pro sport.
Na výstroji a výzbroji se prováděla běžná údržba.
Na jaře se začalo brigádou v Dětském studiu. Zhotovily se lavičky se stolkem na
zahradě, překopalo se pískoviště, porovnal se nerovný terén.
Provedl se sběr železa a odvoz kontejneru s plechovkami.

Od velitele profesionální hasičské stanice Šternberk bylo poděkováno členům
sboru za účast požárních hlídek při obou závodech do vrchu Ecce Homo ve
Šternberku.
Soutěžní družstvo mladých hasičů se zúčastnilo celkem 10-ti soutěží. Rekord
zaběhl na trase 100 m překážek Ondra Charouz a to časem 20,08 s. Starší hasiči
absolvovali pouze domácí soutěž, kde však ukázali, že stále mají na špičku.
Skončili na 3. místě. Mladší družstvo skončilo doma na 2. místě. Ostatní soutěže
proběhly ve Štěpánově - 1. místo, v Liboši - 4. místo, v Trhových Svinech 1. místo, ve Velkém Týnci - 12. místo, v Trusovicích - 4. místo, v Moravské
Huzové - 1. místo, v Bělkovicích - 8. místo, okresní kolo v Olomouci - 4. místo.
10. února proběhl hasičsko-obecní ples. Jen pro zajímavost, prodalo se 68
vstupenek a 1200 losů a veškeré občerstvení. Zisk činil 11 000,- Kč. Výtečné!
Koncem dubna nad Hliníkem přeletělo několik čarodějnic. Postavila se menší
vatra, což bylo lepší. Z lesů ČR si hasiči vytěžili a dovezli dřevo, které získali
zdarma. Na dětský den opět členové sboru zajištovali bufet. Mikulášská nadílka
pro nejmenší proběhla úspěšně a to již po třinácté.
Rok 2012
Starosta sboru - br. Žouželka Martin
Jednatel sboru - br. Rébl Miroslav ml.
Velitel sboru - br. Žouželka Vladimír ml.
Pokladník sboru - br. Rébl Miroslav st.
Členská základna má 38řádných členů. Během roku bylo 5 členů odhlášeno.
Dva hasiči po ročním hostování u našeho sboru požádali o návrat do
domovského sboru v Újezdě, o odhlášení požádali též Aleš Martin a Motlíček
Tomáš. Byli přijati Martin Vachutka z Komárova a Janík Michal.
V měsíci lednu se přálo k 65. narozeninám br. Janu Paluchovi, který však
v červenci zemřel.
Preventivní činnost je prováděna formou letáků a upozorněním na vývěsce SDH
v čekárně autobusové zastávky. Vyvěšena byla nová vyhláška o čištění komínů.
V srpnu se zajistila revize přenosných hasicích přístrojů a hasících systémů jak
pro obec i pro spoluobčany, kteří měli zájem. Kontrolu provedla firma Kryl s.r.o.
Během roku se nakoupily sady hadic B 65 a C 42. Pro lepší ozvučení kulturních
akcí se zakoupil malý, ale kvalitní mixážní pult.
Do výzbroje sboru přibyla elektrocentrála a motorové kalové čerpadlo HERON.
Koncem roku byl postaven v minulosti tolik diskutovaný sloupový sušák hadic.
Musela se vykopat velká díra pro tento vysoký a těžký sloup.

Hasiči likvidovali a pálili na Hliníku náletové dřeviny, upravovali dolní parčík pod
školou, provedli sběr železa, vyčistili požární nádrž a potok.
18. února se společně s OÚ Řídeč uspořádal společenský ples. Do tomboly
hasiči věnovali malý hasicí přístroj Pyrocool. Manželky členů sboru i ostatní
ženy připravily občerstvení, na kterém si všichni přítomní pochutnali.
Hasiči zajistili ozvučení dětského karnevalu a podíleli se na jeho přípravě.
Dřevo na postavení vatry na Hliníku bylo získáno zdarma z obecního lesa.
Čarodějnice se sešly a sletěly v hojném počtu. Pomáhalo se na dětském dni a
zajištěn byl skvělý bufet (fazolový guláš, klobásy, uzené maso a žebra).
Nejnáročnější akcí je každým rokem pořádání soutěže v požárním sportu. Letos
již šlo o devátý ročník „O putovní pohár starosty SDH Řídeč“. Organizace byla
skvělá jako vždy, počasí přálo až moc, bylo 33°C. Horko dávalo všem zabrat.
Soutěžila obě naše družstva, obsadila 2. místo a 3. místo. Je to pěkný úspěch na
domácím poli.
Soutěžní družstva trénovala 2x týdně ale zúčastnila se pouze dalších 5 soutěží, i
když s dobrým výsledkem. Soutěžili - Kyselý Marek, Novák Patrik, Vachutka
Martin, Charouz Ondra, Slanina Jiří, Kristek Michal, Patka Jiří, Žouželka Martin,
Michalec Toník, Konupka Pavel, Míča Lukáš.

Patrik Novák v akci

Soutěžní družstvo
Mikulášská nadílka proběhla 5. prosince.
Výroční Valná hromada se uskutečnila 9.12.2012 za přítomnosti řádných členů
a hostů.
Rok 2013
Náš sbor má na konci roku 35 řádných členů. Dva členové byli odhlášeni
z důvodu neplacení členského příspěvku a dvě členky se odhlásily.
Podaným žádostem o finanční dotace letos nebylo vyhověno. Nedá se nic dělat,
snad příště!
Za zhotovení sloupu na sušení hadic nám vypomohla sponzorským darem firma
Strojírna PŽ s.r.o., která udělala železný vrchlík sloupu s kladkou. Ustavení
sloupu a nástavby uhradila firma Elpramont s.r.o. Celkově jsme tedy ušetřili
32 000,- Kč. Od společnosti SMS měřící technika Olomouc jsme obdrželi
3 000,- Kč.
Brigádnická činnost sboru se začala v lednu odklízením sněhu kolem zbrojnice a
odvozem kontejnerů s plechovkami. V dubnu se pomáhalo při výsadbě stromků
ve vytěženém obecním lese na Kluči a sbíral se kovový odpad v obci. V červenci
se prováděly drobné terénní úpravy ve sportovním areálu okolo nově
nainstalovaných buněk. Šlo o zázemí složené z prodejní buňky, skladové buňky
a buňky se sociálním zařízením.

Celý komplex dostal sbor k údržbě. Do skladové části bylo převezeno veškeré
vybavení pro pořádání kulturních akcí ze skladů u Dětského studia. Jistě je to,
a bude velká úleva, neboť hasiči to budou mít tzv. po ruce (na hřišti).
Na podzim se vyčistila požární nádrž. Traktor a vlečku zajistil ing. Blaha Jan.
Došlo také na velký úklid ve zbrojnici.
Byly zakoupeny dva kusy nových uniforem, z toho jedna dámská. Do výzbroje
přibyly dva kusy stativů s halogenovým 500 W světlometem. Do VW Transportéru se zakoupila nová baterie. Bezplatně se podařilo získat dva prodejní stoly
do bufetového stánku, jen se trochu pospravovaly.
Klasickou poštou chodí jen bankovní výpisy z účtu, zbytek pošty se vyřizuje
e-mailovou cestou.
Z kulturních akcí sbor pořádal spolu s OÚ Řídeč již 15 hasičský ples. Do tomboly
bylo věnováno mnoho darů od spoluobčanů, neboť se této akce zúčastňují ve
velkém počtu.
Na pálení čarodějnic přišli rodiče s dětmi a to i přespolní. Dřevo bylo získáno a
vytěženo z obecních lesů.

Jede se na dřevo
Zajištoval se bohatý bufet při dětském dni a při hodech.
V červenci se sešlo velké množství spoluobčanů při desátém ročníku soutěže
v požárním sportu „O putovní pohár starosty SDH Řídeč.“ Za domácí sbor
soutěžilo pouze jedno družstvo, druhé zajištovalo organizaci soutěže. Naši
sportovci obsadili 4. místo. Celkově se hasiči zúčastnili dalších osmi soutěží.
Mohli jsme je vidět ve Štěpánově, v Ludéřově, v Přáslavicích, v Bohuňovicích,
V Liboši, v Medlově. Na 100 m překážek vytvořil Jiří Slanina rekord časem
18,50s což bylo a je vynikající. Samozřejmostí pro hasiče a občany bylo zajištění
Mikulášské nadílky 5. prosince. Valná hromada proběhla 22. prosince.

Pálení čarodějnic na Hliníku

Rok 2014
Sbor má 35 řádných členů – 33 mužů a 2 ženy. Členský příspěvek je 100,- Kč.
Starosta sboru - br. Ing. Žouželka Martin
Jednatel sboru - br. Konupka Pavel
Velitel sboru - br. Žouželka Vlad. ml.
Pokladník sboru - br. Ing. Rébl Miroslav st.
V tomto roce sbor zakoupil 1 ks reprobedny včetně stativu a připojovacího
kabelu. Sportovnímu družstvu se zakoupilo 7 párů treter a 2 nástřikové hadice.
Nechaly se nařezat 3 ks pracovních desek k rekonstrukci prodejních stolů pro
bufet na hřišti. Větší údržby se dočkal DA VW Transportér. Opravilo se řazení,
vyměnily se přední brzdy i startér. Na ostatní výstroji a výzbroji byla prováděna
běžná údržba.
Podala se žádost na dotaci na pořízení a obnovu techniky prostřednictvím obce.
Olomoucký kraj žádosti vyhověl a hasiči dostali 10 000,- Kč.
I další žádosti o dotaci bylo úřadem Olomouckého kraje vyhověno. Jednalo se o
přispění financí pro pořádání soutěže. Sbor obdržel 3 000,- Kč (kupují se
poháry, dárkové balíčky, tisknou se diplomy a jiné).
Členové sboru se zúčastnili po tři soboty na brigádě v Hanácké zemědělské a.s.
Dolany a získali do pokladny 30 000,- Kč. Od paní J. Blahové obdrželi 1 000,- Kč.
V dubnu hasiči vypomáhali obci při výsadbě stromků okolo Hliníku a při úpravě
antukového hřiště. Pokáceli nakloněný strom nad zbrojnicí a vyčistili rýny od
spadeného listí. Ve zbrojnici se provedl velký úklid. Odvezl se železný šrot a
kontejner s plechovkami.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo 14-ti soutěží.
Vypisuji jen některé:
Okrsková soutěž ve Štěpánově - 1. místo
Okresní kolo, stadion Lokomotiva Olomouc - 4. místo. V historii sboru se ještě
nikdy nepodařilo umístit se v okrese na takovém krásném místě.
Pohárová soutěž Trhové Sviny - 11. místo
Pohárová soutěž v Řídeči - 2. místo
Pohárová soutěž Slavětín - 3 . místo
Hanácká extraliga Plinkout - 16. místo
Pohárová soutěž Velká Bystřice - 4. místo
Noční soutěž Trusovice - 6. místo
Pohárová soutěž Dolany - 7. místo

Za vysokou účast při soutěžích a za předváděné výkony je vyslovena starostou
sboru pochvala všem ze soutěžícího družstva.
Na podzim dochází k formování dívčího družstva v požárním sportu. Všichni
přejí mnoho zdaru, neboť je třeba mnoho práce při vzniku nového družstva.
Přihlásilo se do sboru devět děvčat a Smékal Miloslav. Starostka KSH a OSH
Olomouc Vlastimila Švubová poděkovala sboru za práci, kterou odvedli při
okresním kole mladých hasičů na Lokomotivě Olomouc a při oslavách 150 let
vzniku dobrovolného hasičstva v Olomouci. Šlo o zajištění technického zázemí.
Starosta našeho sboru se opět objevuje v roli rozhodčího na 5. mistrovství světa
mládeže a dorostu ve Svitavách. Bylo mu poděkováno za reprezentaci při
shromáždění představitelů sborů Okresním sdružením Olomouc.
Z kulturních akcí v obci jako je společenský ples, dětský karneval, pálení
čarodějnic, dětský den, hody nebo Mikuláš jsou hasiči neodmyslitelně spjati a
patří jim za odvedenou práci velký dík.
Rok 2015
Tento rok byl pro sbor rokem začátku sportovního družstva žen, mnoha
tréninků i úspěchů. Členská základna má 42 členů, 3 členové se odhlásili a
přihlásila se Bc. Tichá Petra.
Starosta našeho sboru Ing. M. Žouželka se stává starostou Okrsku Štěpánov, je
členem výkonného výboru jak okresního i krajského sdružení hasičů.
Na jaře se zakoupilo 10 ks sportovních oděvů pro ženské družstvo včetně přileb,
jeden kus reprobedny včetně stativu a připojovacího kabelu, čímž má sbor
kompletní soustavu ozvučení. Opravily se starší typy hadic pro 100 m překážek.

Přibyly 2 kusy ženských uniforem a 2 kusy zimních pneumatik. Muselo se
opravit špatně fungující čerpadlo u sportovního stroje, větší údržbu si vyžádal
VW Transportér. Auto začíná být nerentabilní, neboť stáří 20 let je znatelné.
Soutěžní družstva jak mužů, i žen se zúčastnila 11 soutěží. Píši jen některé
z nich.
Soutěž okrsková Štěpánov - muži 1. místo, ženy 2. místo
Soutěž okresní Lokomotiva Olomouc – muži - 6. místo, ženy - 10. místo
(muži měli 3 nejlepší štafetu v okrese Olomouc)
Soutěž pohárová Radíkov - ženy 6. místo
Soutěž pohárová Liboš - muži 7. místo, ženy 3. místo
Pohárová soutěž Nová Hradečná - ženy měly neplatný pokus, i to se stává
Pohárová soutěž Řídeč - muži 1. místo, ženy 2. místo
Noční soutěž Měrotín - muži 5. místo, ženy 6. místo
Pohárová soutěž Újezd - smíšené družstvo - 9. místo

Marek Kyselý při zdolávání bariéry

Hlavní organizátoři soutěže v Řídeči

Požární družstvo žen v Olešnici
Sestava sportovního družstva žen: Stašková Denisa, Derková Marcela,
Růžičková Sára, Kučáková Dominika, Navarová Martina, Čechová Libuše,
Musilová Sabina, Šponerová Kateřina.
Domnívám se, že jsou naši hasičští sportovci dobří a držíme jim nadále palce!
Je nutné se zmínit i o velkém zklamání. Tím je nevyslyšení vedení obce o
požadavky sboru na úpravy (konkrétně zmenšení šířky) víceúčelového hřiště,
které prošlo v srpnu rekonstrukcí. Cituji slova starosty sboru: „Marné bylo
květnové jednání a přislíbení v uskutečnění našich požadavků. Přitom povolená
demontáž části sloupů nesoucí ochranné sítě dávala naději. Bohužel jenom tu
naději. Zamrzelo to všechny, neboť hasičský sbor je jen jedinou samotnou
organizaci v obci, která daný areál aktivně využívá nepřetržitě 15 let.

„Patnáct let dokazování bylo asi málo“. Konec citace. Nový pan starosta a
místostarosta nechtěli být k hasičům vstřícní. Velká škoda!
Kulturní akce a brigády:
7. února proběhl již 17-tý hasičský ples.

Zajišťovalo se ozvučení dětského karnevalu. Pálily se čarodějnice, přichystaná
byla čarodějnická stezka pro nejmenší. Vatra se posunula blíže k návštěvníkům,
aby neprochladli či neumrzli.
Hasiči zajistili perfektní bufet jak na dětském dni, při dožínkové zábavě i při
obecních hodech. Nejnáročnější na přípravu byla soutěž v požárním sportu.
Letos proběhl již 12-tý ročník „O putovní pohár starosty SDH Řídeč“.
Starosta sboru dostal od členů sboru památkovou fotoknihu za dobrou práci.
Někteří členové sboru zajištovali obsluhující personál na prvním plese OSH
v Regionálním centru v Olomouci.
Poprvé tohoto roku dochází ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů v rámci
programu „Recyklujte s hasiči“. Byly upraveny štuky na průčelí zbrojnice, aby se
zde mohla umístit cedule se znakem hasičů a letopočtem jejich založení. Čistila
se nádrž, zanesené koryto potoka nad nádrží, vyrobilo se nové stavidlo.
Nezapomnělo se ani na Mikuláše, čerty a překrásné anděly.
Rok 2016
Hasičská základna má 43 členů. 6.2.2018 se konal spolu s OÚ společenský ples.
Prodalo se neskutečných 80 vstupenek po 80,- Kč. Losy se poprvé daly do

obálek po 5 a 10 kusech. Jeden los se prodával za 10,- Kč. Poprvé v historii
musel sbor odevzdat obci 50% z částky vybrané na vstupném. Doposud bylo
vstupné tzv. symbolické, a tak se muselo vstupné zvednout, aby bylo tedy
průměrné. I tak byl zisk pro sbor velice slušný.
V lednu podal sbor na Krajský úřad Olomouc prostřednictvím obce žádost o
příspěvek na nákup zánovního vozidla pro JSDH obce ve výši 150 000,- Kč .
Vyhověno bylo částkou 100 000,- Kč, obec přispěla zbývající částkou.
Byl vybrán automobil značky Ford Tranzit, jehož cena byla 280 000,- Kč.
Na dosavadním autě se muselo vyměnit prasklé čelní sklo.
V dubnu se zašlo do obecního lesa na dřevo, abychom mohli upálit na koštětích
přiletěné čarodějnice. Vytěžené dřevo dovezl se svým traktorem Jan Blaha.
Vatra byla pěkná, menší však byla návštěvnost spoluobčanů.
Aby si hasiči přivydělali do své pokladny peníze navíc, přijali nabídku, že
obstarají bufet na okresním kole mladých hasičů a dorostu v Olomouci. Akce
byla náročná na dovoz a odvoz technického zázemí. Zisk však činil 12 230,- Kč.
V květnu se zúčastnili Žouželka M. a Žouželka Vl. st. křtu praporu KSD a knihy
„Dobrovolní hasiči olomouckého kraje“. Sbor obdržel 3ks této knihy. Jsou
uloženy k nahlédnutí na obci, u hasičů v klubovně a místní knihovně. Na této
akci naši mladí hasiči pomohli se stavěním párty stanů a pivních setů. Dostalo
se jim pochvaly a za dobrou spolupráci jim bylo z pozice kraje i zaplaceno.

Do knihy se podepsali arcibiskup olomoucký Jan Graubner, hejtman
Jiří Rozbořil a starostka OSH Olomouc Vlastimila Švubová.

V květnu proběhla v naší obci první okrsková soutěž, kde muži i ženy skončili na
pěkném druhém místě.
Na dětském dni hasiči zajistili atrakci tzv. „výrobu pěny“, což bylo pro děti velké
překvapení. Bylo to velmi úsměvné, veselé a mnoho dětských hlasitých projevů.

V červenci se nás hodně z obce sešlo na soutěži „O pohár starosty SDH Řídeč“.
Organizace soutěže se zvládla na jedničku i počasí opět přálo, bylo překrásně.
Na soutěž poskytl dotaci Olomoucký kraj a MAS Šternbersko.
Sportovní družstvo mužů i žen absolvovalo celkem 5 soutěží s velmi pěkným
umístěním.
Květen - okrsková soutěž v Řídeči - muži 2. místo, ženy 2. místo
Červen - pohárová soutěž Trhové Sviny - muži 1. místo
Červenec - pohárová soutěž Liboš - muži 2. místo
Srpen - pohár starosty SDH Řídeč - muži 1. místo, ženy 3. místo
Září - pohárová soutěž Újezd - muži 5. místo
Sestava sportovního družstva mužů: Kyselý Marek, Novák Patrik, Kristek Michal,
Konupka Pavel, Žouželka Martin, Patka Jiří, Míča Lukáš, Vachutka Martin.
Vznikla stabilní dráha pro 100 m překážek.
O prázdninách hasiči nově uspořádali pro děti letní promítaní. Šlo o
animovanou pohádku Hledá se Dory. Promítalo se večer na hřišti, pila se
limonáda a některé děti se tulily do dek na karimatkách.
Staré železo se odvezlo 2x během roku, vlečku zapůjčil pan Večeřa Miroslav a
traktor Blaha Jan. Sbíraly se elektrospotřebiče a odvezly se plechovky. Bylo
nutné opravit prostor ve zbrojnici na zaparkování nového, většího auta.

Při rozsvícení vánočního stromu zajistili hasiči ozvučení doprovodného
programu. 4. prosince přišel za našimi nejmenšími Mikuláš s čerty a anděly.
Nesmíme zapomenout na hasičskou svatbu. Konala se v měsíci srpnu a
novomanželé byli br. Martinek Pavel a sestra Klára Mojzíková z Komárova.

Manželé Martinkovi

Nakonec pár vět o člověku, který opustil řady hasičů v měsíci listopadu.
Byl jím čestný předseda sboru br. Alois Konupka. Je nutné zavzpomínat na
člověka, bez jehož práce, lásky k hasičině by nebyl ani sbor dobrovolných hasičů
v Řídeči. Stačilo málo. V devadesátých letech minulého století se řešil návrh na
zrušení této organizace. Stačilo jedno slovo ANO a byl by konec. Jenže br.
Konupka Alois řekl důrazně NE a čekal na obměnu generace v obci. Ta v roce
1996 přichází a začíná se pomalu rozjíždět. Dalších 10 let učí mladé hasiče a
vysvětluje, aby se tato situace už nikdy neopakovala. V řadách hasičského sboru
pracoval přes 50let. Zůstalo mnoho pěkných vzpomínek na tuto největší
hasičskou osobnost našeho sboru v naší obci.

Rok 2017
Členská základna SDH Řídeč má 39 řádných členů - 30mužů a 9 žen, z toho
jednu hasičku v kategorii dorostu. Během roku se jeden člen odhlásil a opustil
nás dlouholetý člen br. Rébl Jaroslav. Jeho členství trvalo 64 let.
Byli přijati nejmladší členové - Žouželka Vlad. nejml., Richard Žouželka, Vojtěch
Žouželka a Adélka Žouželková. Tito nejmenší hasiči jsou zapsáni v kolektivu MH
(mladí hasiči) v SDH Újezd u Uničova, s kterým se účastní soutěžní hry Plamen.
Novými členy sboru jsou Přindišová Pavlína, Štika Jakub, Smékalová Iva a Kyselá
Zdenka.

Mladí hasiči z Újezda, z nichž jsou čtyři Řídečáci
Činnost sboru pokračovala stavbou stovkové dráhy a výstavbou zídky okolo
bufetu na místním hřišti.
V únoru se změnila barva soutěžního stroje a to ze žluté na oranžovou. V dubnu
se koupilo nové výčepní zařízení, v srpnu nový stan 5 x 8m. Do skladu byl
pořízen ocelový regál pro uložení sportovního nářadí. Zajistila se STK na FORD
TRANZIT i přívěsu. Musela se koupit nová autobaterie, neboť stará dosloužila.
Nejvíce práce a času zabírá hasičům údržba sportovního vybavení.
Praskly např. dvě savice den před soutěží. Zachránila nás paní Hrdličková z Mor.
Berouna, která byla v práci ještě v 7 hod. večer (obchod s hasičskou technikou).
Do vybavení SDH se získalo dálkové ovládání rotační sirény na zbrojnici. Musí se

nainstalovat a pak sirénu bude ovládat operační středisko hasičů přímo
v Olomouci.
Proběhl jarní sběr železného šrotu. V rámci „Recyklujte s hasiči“ se provedl
sběr vysloužilých elektrospotřebičů a to 2x do roka. Odvezl se kontejner
s plechovkami. Stavěla se zídka okolo bufetu na hřišti, betonovalo se, pokládalo
ztracené bednění a nakonec se dělal betonový věnec. Zároveň dochází
k rozšíření zpevněné plochy vedle skladu, která byla vydlážděna. Ještě, že
počasí bylo příznivé i v pozdních podzimních dnech a vše se mohlo dokončit.

Preventivní činnost jako třeba letáky a vývěsky ve vitríně pro SDH u aut.
zastávky převzala obec, která informační letáky dostává elektronicky od HZS
Olomouckého kraje. Všichni dobráci však ví, že prevence své místo nachází u
profesionálních hasičů a jejich dobře školených týmů. Ti objíždí školky, školky a
seznamují hlavně děti s prevencí.
V říjnu se zajistila revize hasicích přístrojů a hasících systémů firmou Kryl s.r.o.
4. února jsme šli skoro celá obec na tradiční hasičský ples pořádaný i s OÚ.
Málem jsme se do našeho sálu nevešli. Kapacita sálu nestačila, protože přišlo
96 hostů, a tak se příští rok budou muset asi vymyslet místenky. Jinak se nedá
tancovat, ale pouze chodit. Dovoleno je obsadit maximálně 82 míst.
Další událostí v obci byl slet čarodějnic na Hliníku, a že jich bylo. Jejich kostýmy
byly velice pěkné a věk čarodějnic byl snad od 5let těch malinkých, až po staré
zkušené čarodějnice. Vatra se opět zmenšila. Přišlo mnoho lidí, vše proběhlo na
jedničku. V bufetu nic nezbylo jen stoly a výčep. Tím se posílila pokladna hasičů.
Na dětském dni opět hasiči zajistili velice dobrý bufet. Pomohli s organizací při
místních hodech a při sportovním odpoledni dětí (soutěž na kolech).

O prázdninách byla promítaná na hřišti animovaná pohádka Kniha džunglí.
Mikuláš naděloval 5. prosince dárečky našim nejmenším. Hasiči ozvučovali
doprovodný program při rozsvícení vánočního stromu v obci.
Teď trochu o nejnáročnější akci naších hasičů. Pořádal se 14tý ročník soutěže
v požárním sportu „O putovní pohár starosty SDH Řídeč“. Počasí bylo nádherné.
Na tuto akci finančně přispěli Olomoucký kraj a MAS Šternbersko (místní akční
skupina, do které sbor nově vstoupil) celkem částkou 7 000,- Kč.
Za domácí sbor soutěžilo družstvo mužů a retro-tým žen.

Retro tým vznikl z hecu místních děvčat pouze pro jednu akci. Pečlivě trénovaly
a na soutěži byly skvělé. Všichni přihlížející jejich výkon ocenili, neboť sestava
děvčat byla věkově neomezená a je následující: Bradová Olinka - 48 let, Kyselá
Zdenka - 49 let, Smékalová Iva - 39 let, Přindišova Pavla - 38 let, Nodžáková
Radka - 44 let, Martinková Klára - 30 let, Kučáková Dominika - 18 let,
Žouželková Petra - 35 let.
Celkově děvčata skončila na krásném 3místě. Družstvo mužů obsadilo 1místo.
Všem gratulujeme za krásné umístění! Muži se zúčastnili i dalších soutěží.
V Hnojicích okrsková soutěž - 1. místo
V Liboši pohárová soutěž - 1 . místo
V Újezdě pohárová soutěž - 3 . místo
V Trusovicích - noční soutěž
Sestava soutěžního družstva mužů je tato: Kyselý Marek, Novák Patrik, Konupka
Pavel, Charouz Ondra, Kristek Michal, Patka Jiří, Vachutka Martin.

Požární soutěž v Liboši
Velký úspěch zaznamenala nejmladší hasička Adélka Žouželková (2008), která
se účastnila dvou závodů jednotlivců v běhu na 60 m překážek.

Soutěž 60 m překážek v Kravařích - 3. místo
V jednom případě byli naši hasiči povoláni starostou obce k pomoci proti
přívalové vlně vody z polí nad obcí po prudké bouřce. Někteří členové sboru se
účastnili při závodech do vrchu Ecce-homo ve Šternberku jako členové
požárních hlídek. V prosinci na p.č. 305 u pana Lorence hořel komín, zasahovali
místní hasiči i profesionální jednotka ze Šternberka. Vše dopadlo dobře.
Valná hromada SDH proběhla 2. prosince 2017. Na všech valných hromadách se
čte zpráva o činnosti sboru, finanční zpráva a revizní zpráva za celý daný rok.

Rok 2018
Starosta sboru br. Ing. Žouželka Martin
Jednatel sboru br. Konupka Pavel
Velitel sboru br. Žouželka Vladimír ml.
Pokladník sboru sest. Bc. Martinková Klára
Členská základna má 44 členů, platí se členský příspěvek 100,- Kč, členové starší
65 let platí dobrovolný poplatek. Tři členové se odhlásili. Řady hasičů opustil
br. Krajc Jiří st., který zemřel 31. ledna.
3. února se pořádal hasičsko-obecní ples a to již DVACÁTÝ. V klubovně zbrojnice
došlo k předprodeji vstupenek na ples spolu s místenkami. Byla to dobrá volba.
Obec jako každý rok zajišťuje hudbu, kterou i platí.
Další akci roku je „Pálení čarodějnic“ s čarodějnickou stezkou pro nejmenší,
kterou dětem připravila kulturní komise obce. Vatra se zmenšila na ideální
rozměr - základna 2x2m a vysoká 2,5 m. Tím je její příprava kratší a lehčí. Co je
však škoda, je brzký odchod občanů a hostů. Bylo dost chladno.
Opět členové sboru pomáhali při organizaci dětského dne se zajištěním bufetu.
Rovněž při obecních hodech a srpnové zábavě na hřišti se pomáhalo a
zajištovalo se dobré jídlo i pití. Kulturní komise vždy požádala o pomoc.
V prázdninový den 14. července se pořádal 15-tý ročník soutěže v požárním
sportu „ O putovní pohár starosty SDH Řídeč a memoriál Aloise Konupky“.
Počasí nám opět přálo. Bylo slunečno a teplo. Za domácí sbor soutěžilo
družstvo mužů a v zápolení s ostatními skončili na prvním místě. Protože kluci
tento putovní pohár vyhráli již potřetí za sebou, zůstala tato trofej podle regulí
soutěže doma. Výborně!

Sbor spolupořádá odpolední dopravní dětskou soutěž. Večer v ten samý den se
jdeme na hřiště všichni podívat do „letního kina“ na animovanou pohádku
„V peřině“. Bylo to skvělé, neboť jsme u té podívané pojídali bramboráky,
palačinky a pili limonádu i pivo.

Dne 5. prosince na děti zvonili čerti s Mikulášem. Při rozsvícení vánočního
stromu v obci se zajistilo ozvučení programu.
Koupila se lehká atletická překážka se stavitelnou výškou. Na Tranzitu se
nechaly tónovat skla. Kupují se nutné tretry. Do bufetu se zakoupil profi
párkovač, aby se mohly dělat tolik oblíbené párky v rohlíku.
Vyměnily se konečně oprýskané vchodové dveře do klubovny, br. Žouželka Vl.
st. je natřel lakem, ale bylo i nutné vyměnit zárubně. To provedli Mirek Kyselý a
Miloš Smékal ve svém volném čase.
Sbíral se železný šrot, vysloužilé elektrospotřebiče, kterých je tolik, že se odváží
několikrát do roka. Neustále se provádí údržba zázemí sportovního areálu.
Vykopávaly se staré lavičky, které zavazí ve 100 m dráze překážek, vrtají se
nové díry za pomoci motorového vrtáku zapůjčeného od rodiny Blahové.
Betonují se stojny a montují se plastová prkna. Za bufetem se pokládá textilní
folie a zasypává se oblázky pro lepší údržbu tohoto prostranství. Pomáhali i
nejmladší hasiči. Čelní stěnu zbrojnice natřel novou barvou pan Hrachovec Jiří.
Během roku na pořádané brigády půjčuje Jan Blaha traktor s vlečkou, rodina
Žouželkova malotraktor, Jirka Krajc motorovou pilu. Je hodně spoluobčanů a
nemusí být členy sboru, kteří rádi vypomohou.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo soutěží ve Štěpánově - 1. místo a máme
nejlepšího stovkaře Jiřího Slaninu, v Trhových Svinech - 1. místo, v Liboši byla
diskvalifikace, na Štěpánovské štafetě - 1. místo.

Mladá hasička Adélka Žouželková se zúčastnila několika soutěží jednotlivců
na 60 m překážek. Začíná ji doprovázet i její sestra Jitka.
Dne 18. března se naší obci prohnal velký větrný poryv. Na p.č. 305 v jezdeckém
areálu doslova odnesl kus střechy od bytu a stájí. Našim hasičům přijeli na
pomoc hasiči z Bohuňovic. Po 4 hodinách práce je střecha zaplachtovaná,
plachta dodaná z HZS a dřevěné latě k přichycení z obce.
Dne 28. května po úderu blesku začal hořet ztrouchnivělý kmen stromu ořechu
na dvoře Radka Klejšmída p.č. 262. Naši hasiči spolupracovali s jednotkou HZS
PS Šternberk. Dne 19. srpna však naši hasiči spolupracují ihned ze 7 jednotkami.
Požár lesní mlaziny v blízkosti Vysoké Roudné zaměstnává 8 jednotek z okolí. U
zřízeného plnícího místa pro auta CAS, kterým je řídečský rybník, si pro vodu
jezdí auta z Babic, Olomouce a Uničova. Zbylé 4 jednotky zůstávají u požáru a
hasí. Z poloprázdného rybníka ubylo 60 000 litrů vody. To bylo znát na poklesu
hladiny. Výroční valná hromada hasičského sboru proběhla 4.1.2019.
Zemřel dlouholetý starosta dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska pan
br. Ing. Karel Richter. Novým starostou SH ČMS se stal br. Jan Slámečka.
Být dobrým dobrovolným hasičem je čest, ale i mnoho práce. Mezi jubilanty
tohoto roku patří br. Žouželka Vladimír st. - 65 let, který je členem sboru 50 let.
Ráda bych připomněla, i když se to netýká našich místních hasičů, že v červnu
jak profesionální i dobrovolní hasiči velkolepě oslavili sto let naší státnosti
největší hasičskou vodní fontánou na světě. Vše proběhlo na hladině řeky
Vltavy v Praze. Tato velkolepá show byla doprovázena hudbou symfonické
básně Vltava od Bedřicha Smetany a za pomoci barevných svítidel.
Rok 2019
Jako již několik let pozpátku sbor uspořádal řadu kulturně-společenských akcí
jako společenský ples, pálení čarodějnic, promítání pohádky. Vypomohl obci při
dětském dni, karnevale, obecních hodech.
Počátkem roku došlo k nákupu vycházkových uniforem sedmi členům sboru –
Vl. Žouželka nejst,. M. Rébl st., L. Míča, P. Konupka, P. Přindišová, D. Kučáková,
M. Derková. Do vybavení přibyly bezdrátové mikrofony s dálkovým přenosem
signálu i 4m dětská kladina, která byla pořízena z příspěvku Olomouckého kraje
na pořádání soutěží.
A právě sportovní činnost nám dělala radost. Poprvé v historii obce i sboru, byla
pořádána i soutěž pro mladé hasiče v disciplíně - běh 60m přes překážky. Naše
dvě zástupkyně sestry Žouželkovy dopadly více než dobře, přičemž starší Adélka

si doběhla pro 1. místo a mladší Jitka pro 6. místo ve své kategorii. Velké ovace
si Adéla zasloužila i za celkové druhé místo v seriálu soutěží Slezského poháru a
další druhé místo za seriál soutěží Olomoucké šedesátky. Celkové 15. místo
obsadila v Českém halovém poháru. Jen tak dál.

Vyhlášení seriálu Olomouckých šedesátek (uprostřed A. Žouželková)
Dařilo se však i družstvu mužů i žen. Poprvé proběhla okrsková soutěž jako
společná soutěž okrsku Štěpánov a okrsku Pod Jedovou.
V podzimním období hasiči vyčistili požární nádrž od naplavenin a v zadní části
sportovního areálu postavili plechový sklad pro uskladnění sportovních
překážek.

VVH 2019

Sklad překážek

Na výroční valné hromadě, která se konala v kulturní místnosti v obci Komárov
(pro dobré zázemí, které v Řídeči chybí) se konaly volby výboru sboru na další
5-ti leté období. Starostou byl zvolen br. Ing. Žouželka Martin, jednatel sboru
br. Konupka Pavel, velitel sboru br. Žouželka Vladimír ml., pokladník sboru sest.
Bc. Martinková Klára, členem výboru br. Kyselý Marek a revizorem SDH br. Ing.
Miroslav Rébl st..
Jednotka SDH obce byla operačním střediskem povolaná 2x. Jednou pro pomoc
s naložením uhynulého koně v blízkém lese, podruhé na odstranění stromu
přes cestu směrem na Šternberk po silné bouřce.

Rok 2020
Tento rok již nebude popsán celý, ale jen jeho část, neboť 28. října bude český
sbor slavit 75. let respektive 115. let s érou německou. K této příležitosti či
oslavám bude i toto povídání vydáno.
Sbor má 44 členů – 33 mužů či chlapců a 11 žen či dívek. Byl uspořádán
hasičsko-obecní ples s plně využitou kapacitou místního pohostinství. Proto se
zastupitelstvo obce rozhodlo, že v roce příštím obec uspořádá svůj obecní ples
a hasiči po 22 letech se také osamostatní. Naši zástupci sboru se účastnili ještě
výroční schůze okrsku a poté přichází z Číny přes jižní a západní Evropu
pandemie coronaviru COVID-19. Toto onemocnění ochromuje veškerý kulturní
a společenský život. Na základě vládních nařízení či nařízení ministerstva
zdravotnictví je zakázáno sdružování lidí do větších skupin, zákaz konání akcí
s větším počtem osob a to i ve venkovním prostranství. V některých měsících je
nutnost nosit ochranu úst a nosu ve formě roušek či respirátorů.

Mnoho členů dobrovolně šije roušky a jsou i členy krizového štábu obce.
Hasičský automobil Ford Transit zastává funkci vozidla krizového štábu obce.
V prázdninových měsících dochází k rozvolnění některých zákazů a tak sbor
uspořádal o druhém prázdninovém víkendu sobotní soutěž v požárních útocích
a nedělní 2. ročník Řídečských šedesátek pro mladé hasiče. Povedlo se i
uspořádat letní kino. Na tyto akce přispěl Olomoucký kraj částkou 35.000 Kč.

2. ročník Řídečských šedesátek
Obec přes MAS Šternbersko žádá pro hasiče o dotaci na zlepšení zázemí a
nákup vybavení do hasičské zbrojnice. Záměrem je nákup nového nábytku a
rekonstrukce suchého záchodu v přístavku zbrojnice na moderní WC. Snad při
schvalování uspějí.
Obecní jednotka hasičů pomohla v dubnu zdolat požár kuchyně u rodiny
Blahových i asistovala při zahoření komínu u pana Vůjtka.
Půlrokem 2020 tedy končí toto krátké vyprávění o našich dobrovolných hasičích
z Řídeče. Jistě není uvedeno veškeré dění a práce hasičů, ale doufám, že jste se
opět něco více dozvěděli z historie sboru v naší obci.
Pro vzpomínku jsou přiloženy různé fotografie našich hasičů a jejich práce.
OHNI ZMAR!

Žouželková Alena - kronikářka obce

Poháry a diplomy z požárních soutěží v klubovně zbrojnice

