Vážení bratři a setry, vážení hosté.
je za námi začátek roku 2003. Každoročně v tuto dobu hodnotíme uplynulý rok, bilancujeme
úspěchy i neúspěchy a zamýšlíme se nad rokem novým.
Poslední valná hromada se konala 1. února roku 2002 zde v hasičské zbrojnici.
Výbor pracoval v minulém období ve složení :
starosta
místostarosta
velitel
preventista
jednatel
hospodář
kronikář
člen výboru

Ing. Jaroslav Obsadný
Martin Havrlant
Stanislav Lihocký
Ing. Jaroslav Kutáč
Pavla Lysová
Ivana Opělová
Gabriela Wanecká
Číp Jiří, Pavel Klečka ml.

V loňském jsme měli tyto jubilanty:
50 let Křenek Josef

25. dubna

55 let Lys Augustin
Demel Eduard

17. května
28. května

60 let Lys Jaroslav

15. listopadu

Všem jubilantům přeji do dalších let hodně štěstí zdraví a osobní pohody.
Naše členská základna tento rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 56 členů a z toho 11 žen. Průměrný
věk mužů je 37 let a žen 42 let.
Naše řady loni opustil po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 61 let pan Vlastislav Obsadný.
Prosím všechny, aby minutou ticha uctili jeho památku.
Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo jedenáctkrát. Na výborových schůzích byly
většinou připravovány naše společné pracovní, kulturní, sportovní akce, pořádané ať už pro členy
SDH tak i pro ostatní spoluobčany. Dále se řešily problémy stavu a oprav naší techniky, drobné
opravy a úpravy hasičské Avie, úpravy hasičárny a obchodní korespondence. Účast na výborových
schůzích byla průměrná.

V loňském roce jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:
·
·
·
·

Získání příslušných profesních průkazů pro řidiče zásahové jednotky
Seznámit se stanovami SDH ve znění přijatém na II.sjezdu SH ČMS v červenci 2000
Technická kontrola Avie
Zajištění odborné způsobilosti nového velitele sboru

Již několik let se každoročně v prvních okamžicích nového roku setkávají naší členové a
rovněž občané u věže hasičské zbrojnice, kde slavnostně vítají přicházející rok. Novoroční přípitek a
setkání s blízkými a známými bývají nezapomenutelnými zážitky, kvůli kterým se rádi setkávají u
hasičárny každoročně.
Preventivní prohlídky u podnikatelů se neprováděly na základě změn v legislativě.
Naši členové ve spolupráci s panem Geigrem z Mošnova, se kterým úzce spolupracujeme
v oblasti dodávek a oprav hasící techniky, provedli revize hasicích přístrojů v obecních prostorách a
zejména v hasičské zbrojnici.
Zástupci našeho sboru se začátkem roku zúčastnili valné hromady okrsku v hasičské zbrojnici,
která se konala v hasičské zbrojnici v Příboře. Kromě hodnotících zpráv jsme byli informováni
zástupci Všeobecné hasičské pojišťovny České podnikatelské pojišťovny o její činnosti a nabízejících
službách v oblasti pojištění staveb, domácností a jiných objektů a dále pojištění odpovědnosti za
provoz vozidla. Okrsek v době okrskové schůze měl celkem 420 členů. Byl určen termín okrskové
soutěže v požárním sportu v Příboře. Byli jsme informováni o připravovaných oslavách v Prchalově a
Hájově. Dále byla prodiskutována problematika preventivních prohlídek u podnikatelů s ohledem na
změny zákona o požární ochraně.
Na okrskové schůzi jsme byli informováni rovněž o připravované radě velitelů, která se pravidelně
koná ve Fulneku.
V měsíci březnu naši řidiči prošli školením spojeným s autorizací pro získání profesních průkazů
řidičů příslušných skupin. Podle aktuálně platného zákona pro řízení hasičské avie je nutný právě
profesní průkaz, který vydává příslušné oddělení dopravního inspektorátu. Každoročně se musí
provádět přeškolení, bez něhož by zanikla platnost profesního průkazu.
Členové našeho sdružení se účastnili přípravy a vlastního konání běhu Terryho Foxe v
Kateřinicích. Potěšil nás stále trvající zájem občanů o tuto humanitární akci. Děkuji touto cestou všem,
kteří se přípravy a vlastní realizace běhu zúčastnili. Náš obecní úřad jako hlavní organizátor, již
dlouho udržuje hezkou tradici, která se stala pravidelnou humanitární akci.
29. a 30. června se v Mošnově uskutečnily erbovní slavnosti obce. Naše historická stříkačka
včetně našich hasičů v dobových uniformách se v bohatém celodenním programu neztratila.
V odpoledním vystoupení při hašení skutečného požáru sklidila veliký potlesk všech přihlížejících.
Vystoupení naší historické stříkačky předcházelo ukázce profesionálního zásahu Hasičského
záchranného sboru Letiště Mošnov při hašení požáru motorového vozidla. Návštěvy erbovních
slavností se kromě osádky historické hasičské stříkačky účastnili i další členové našeho sdružení.
Děkuji touto cestou panu Kutáčovi staršímu i mladšímu, panu Baranovi, Klajnému a panu
Konečnému za vzornou reprezentaci našeho sboru a vystupování na erbovních slavnostech. Oba dny
erbovních slavností byly zdokumentovány.
Během roku jsme zajišťovali čerpání a čistění studní a jinou technickou výpomoc našim občanům.

V období letních prázdnin začaly probíhat schůzky mladých hasičů. Přes letní období probíhala
praktická cvičení mladých hasičů v požárním sportu. Podařilo se do kolektivu zapojit nové mladé
členy a věříme že se podaří nejen udržet ale i zlepšit loňskou úroveň. Na schůzkách byly děti
seznamovány s disciplínami hry Plamen, získávaly zkušenosti nejenom při cvičení s hasičskou
technikou, ale i práci s uzly, se střelbou, mapou i busolou.
Pro získání bližších informací a zkušeností jsme navštívili kolektiv mladých hasičů ze sousedního
Hájova. Tato návštěva splnila očekávaní našich mladých hasičů.
V sobotu 14. září 2002 se v areálu svazarmovské střelnice se konalo hasičské odpoledne. Nejdříve
probíhala soutěž v požárním útoku mladých hasičů a potom sportovně branné soutěže pro děti.
V požárním útoku s vodou zvítězil kolektiv mladých hasičů z Kateřinic.
Na všechny soutěžící se dostalo odměny ať už v podobě sladkých křupavých koláčů nebo perlivého
osvěžení šampusem.
Všem našim malým hasičům patří upřímné poděkování za jejich přístup k přípravě i vlastní soutěži.
Doufejme, že jim tato chuť a nasazení do další práce vydrží. Přejme jim kromě hezkých známek ve
škole i mnoho nezapomenutelných zážitků v kolektivu hasičů.
Od 19 hodin měl proběhnout letní večer, bohužel s ohledem na špatné počasí byly kulturní akce
přemístěna do hasičské zbrojnice.
Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil v září hasičské soutěže v požárním útoku v Petřvaldě. Poprvé tak
mladí hasiči mělo možnost zažít atmosféru skutečně velkého závodu s hodnotnou konkurencí. I když
na startu v kategorii mladších žáků byla na nich vidět velká nervozita, v konečném hodnocení dosáhli
ve své kategorii 4. místo ze sedmi sborů. V rámci této soutěže byly i navázány nové vztahy s kolektivy
v okolí našeho regionu. Navíc děti, které spolu navštěvují jednotlivé třídy základních škol ať už
v Příboře nebo Petřvaldě, se dobře vzájemně znají.
SDH Kateřinice si uspořádaly pro naše všechny naše občany Krmášovou zábavu, která se uskutečnila
v pátek 8. listopadu 2002 v sále Obecního domu v Kateřinicích. Po dlouhé řadě let, kdy tato tradice
nebyla pořádána s ohledem na situaci v restauraci Obecní dům v minulém období, se podařilo zábavu
dobře připravit. Mile nás překvapil i zájem občanů. Na úspěchu celé akce se velkou měrou podílela
hudební skupina Digital z Ostravy a bohaté občerstvení, které připravily členky našeho sdružení. Patří
jím tímto srdečný dík.
S ohledem na velké množství organizační práce s přípravou krmášové zábavy jsme loni neuskutečnili
recesní lampiónový průvod dětí a dospělých naší vesnicí, který předloni provázel hlasitý zpěv našich
rozdováděných dětí. Věříme, ale , že letos při některé z kulturních akcí na žádost našich dětí jej určitě
zopakujeme.
Před koncem roku jsme v rámci kondičních jízd hasičské Avie provedli doplnění PHM a
dalších potřebných náplní vozidla a kontrolu stavu techniky před zimním obdobím.
Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 160 hodin, které byly nejvíce věnované
opravám techniky, hlavně úpravám přenosné stříkačky, kontrolám, opravám Avie. Jinak ostatní
brigádnická činnost byla věnována, úpravě a úklidu prostor hasičárny a opravami naší měřící techniky.
Chtěl bych se krátce zmínit o hlavních úkolech, které nás čekají v tomto roce.
V tomto roce bychom se měli zaměřit v hasičské oblasti na následující úkoly:
o
o
o
o

zajištění vyškolení odborné způsobilosti nového velitele
zvýšení technické odbornosti členů zásahové jednotky
vymalování prostor hasičárny
provedení opravy laku hasičské Avie.

Dovolte mi, abych vyjmenoval i také hlavní kulturní akce tohoto roku, které máme v plánu uskutečnit:
kulturní akci Vítaní jara , hasičské odpoledne spojené se škvařením vaječiny , hasičskou soutěž,
krmášovou nebo jinou kulturní zábavu.
Jako předloni i v loňském roce zajišťovali naši členové návštěvu Mikuláše s Andělem a čerty
v naší vesnici, nejenom proto, že neposlušnost některých dětí vzrostla. Ale jedná se o pěknou zimní
tradici. Chtěl bych poděkovat panu Kutáčovi, za zajištění kočáru ale i oběma čertům , Mikoláši a
Andělovi za jejich návštěvu vesnice a jejich štědrost. Tentokráte bylo možno družinu spatřit
v Kateřinicích , Trnávce, Petřvaldě, Skotnici a také v Příboře. Doufám , že příští rok přijedou zase.
Koncem minulého roku proběhla za účasti starosty SDH a členů inventární komise OÚ
inventura materiálu sboru dobrovolných hasičů zde v hasičárně. Inventura proběhla fyzickou
kontrolou jednotlivých položek a veškerého vybavení a výstrojních součástek. Nadměrně
opotřebované součásti výstroje byly vyřazeny z evidence.
Už dávno je za námi začátek nového roku a proto bych chtěl trochu opožděně za sebe, i za
všechny hasiče Vám Všem co nejsrdečněji popřát hodně osobních i pracovních úspěchů a hlavně
zdraví a štěstí v tomto roce. Poděkovat chci všem, kteří nám v loňském roce nějakým byť sebemenším
způsobem pomohli ať už v pracovní, kulturní či jiné oblasti.
Vážíme si i spolupráce s občany, kteří s hasiči sympatizují a nejsou členy našeho sdružení. Když se
ohlednu za celým minulým rokem, udalo se toho v našem sdružení mnoho. Ne však každá věc
dopadla, jak bychom očekávali. Buď to bylo špatnou přípravou, organizací nebo nesplněním
stanovených úkolů. Jedna z věcí, která se nepodařila bylo vyškolení a příprava nového velitele. Na
druhou stranu mne těší zájem mladých hasičů o práci v kolektivu a seznamování se stále s něčím
novým. Čas ukáže zda jim toto zapálení vydrží i nadále. Snahou našeho sdružení bude tuto nastávající
naší generaci všemožně podporovat.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat za pomoc a přízeň všem hasičům, našim občanům,
obecnímu úřadu , dále všem našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli většinu svých záměrů ,
jak na poli sportovním , tak kulturním realizovat. Chtěl bych také poděkovat rodinným příslušníkům
našich členů, kteří jsou tolerantní k jejich práci, podporují je a mají porozumění pro jejich činnost ve
prospěch hasičů.

Všem děkuji za pozornost.
V Kateřinicích 14. února 2003

starosta

Ing. Jaroslav Obsadný

