SDH Rychaltice
Sbor dobrovolných hasičů Rychaltice byl založen druhou neděli v dubnu roku 1985. V
roce 2015 tedy oslavil 120 let.
Iniciátorem vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Rychalticích byl Jan Honhaiser, který byl členem
hasičského sboru na Hukvaldech.
S touto myšlenkou se svěřil mlynáři a obecnímu tajemníkovi Juliusi Kubalovi. V přípravě jim
pomáhal také Vincenc Konvička a Karel Morys.
Ustavující schůze se konala druhou dubnovou neděli roku 1895 a za členy sboru se přihlásilo 53
občanů. Byl stanoven členský příspěvek 5 krejcarů měsíčně. A proto mohlo být v roce 1896
nakoupeno hasicí vybavení: stříkačka s příslušenstvím, 80 běžných metrů hadic se šroubením a
hasičská výzbroj. Byla postavena i první zbrojnice.
Při oslavách 40 let SDH byla vznešena myšlenka na koupi motorové stříkačky, ta byla pořízena v
roce 1936. V roce 1937 byl ustanoven ženský sbor, do kterého se přihlásilo 30 žen a byl činný
hlavně v oblasti samaritánství do začátku 2. světové války a pak ještě několik let po osvobození
republiky.

Sbor má k 1.1.2016 celkem 69 členů, z toho je 12 mladých hasičů. Mezi členy sboru je 47
mužů a 22 žen. Nejstarším řádným členem sboru je Václav Domčík, který letos oslavil 70
let. Nejstarším čestným členem sboru je Dionysius Konvička, který má 88 let.
Hlavním představitelem sboru je starosta SDH, který se jmenuje Ivan Rožnovský a je
starostou od roku 2010. Velitel sboru se stará především o činnost zásahové jednotky a
vybavení sboru a je jím od roku 1997 Luboš Bůžek.
O běžný chod sboru se stará výbor SDH, složený z 9 členů, kromě výše zmíněného
starosty a velitele jsou to: náměstek starosty – Milan Holexa, jednatel – Jakub Kološ,
hospodářka – Lenka Rožnovská, zbrojíř – Jiří Rožnovský a dále Věra Michnová, Ladislav
Tyleček a Martin Velart.
Náš sbor je součástí sdružení více sborů, které se nazývá okrsek číslo 13 – Kozlovický.
Takovýchto okrsků je v okrese Frýdek-Místek celkem 13. Do kozlovického okrsku patří tyto
sbory: Rychaltice, Hukvaldy, Kozlovice, Lhotka, Měrkovice, Myslík a Palkovice.
Největšími zásahy sboru v posledních letech byl požár rodinného domu v Rychalticích v
roce 2012. A dále pak účast při několika povodních (velkých deštích) v letech 2009-2012 a
v roce 2014. Při velkých povodních v roce 1997 pomáhal náš sbor také v obcích na Jižní
Moravě.
Náš sbor pořádá mnoho let kulturní akce pro obyvatele obce. Již po desetiletí jsou to letní
hasičský večer, stavění a kácení máje. Od roku 2003 se každoročně koná Dětský den. Od
roku 2005 také obnovený ples Pochování basy. Od roku 2008 pořádáme zapálení
Masarykovy vatry. A od roku 2015 obnovený Masopsutní průvod. V některých letech
pořádáme také hasičské soutěže a další akce.
Naší členkou je také vítězka hasičské olympiády ve Francii v roce 2013 v běhu na 100m s
překážkami žen Petra Mifkovičová, která je také vícenásobnou vítězkou Mistrovství ČR v
požárním sportu v týmu SDH Ostrava Michálkovice.

