Vážení bratři a setry, vážení hosté.
je tady začátek roku 2006. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancovat úspěchy
i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním.
Poslední valná hromada se konala 27.května 2005 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.
Výbor pracoval v minulém období ve složení :
starosta
místostarosta
velitel
preventista
jednatel
hospodář
člen výboru

Ing. Jaroslav Obsadný
Martin Havrlant
Jaromír Kolich
Ing. Jaroslav Kutáč
Jana Polášková
Marcela Polášková
Borkovec Zdeněk

V loňském jsme měli tyto jubilanty:
Roman Cága oslavil 11.9.

40 let

Přejeme mu do dalších let hodně štěstí zdraví a osobní pohody.
Naše členská základna tento rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 52 členů a z toho 9 žen. Průměrný
věk mužů je 39 let a žen 43 let. Od začátku ledna 2006 máme 8 nových členů.
V minulém roce naše řady náhle opustil náš bratr Jiří Krkoška.
Prosím Vás aby jste povstáním a minutou ticha uctili jeho památku. Děkuji.
Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo dvanáctkrát. 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 dobrá.
Na poslední valné hromadě jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:
·
·
·
·
·

Doplnění zásahového družstva jeho seznámení se zásahovou technikou
zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky
provedení opravy karoserie hasičské Avie.
práce s mládeží
školení řidičů včetně získání profesních průkazů

Obecně se dá říci, že život naše sdružení v loňském roce byl věnován: údržbě a zdokonalování naší
techniky, práci s mládeží, kulturní a společenské činnosti a také znovu soutěžím v požárním sportu
mladých i starších hasičů.
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.
Hned po poslední valné hromadě jsme zavedli provozní deník hasičárny, který slouží jednak
pro naši interní evidenci naší práce v hasičárně ale zároveň pro předávání vzkazů a úkolů mezi námi.
Zástupci našeho sboru se začátkem roku zúčastnili valné hromady okrsku. 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. Věřím, že letos bychom se jí mohli po
důkladné přípravě zúčastnit.
Na okrskové schůzi jsme byli informováni rovněž o radě velitelů, která se pravidelně koná začátkem
roku v rámci okresu. Ta letošní již proběhla v Sedlnici, zástupci našeho sboru se jí účastnili a věřím,
že nás v diskuzi seznámí s jejím průběhem.
V měsíci březnu naši řidiči, kteří nejsou z řad profesionálů, 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. Toto přeškolení jsme v loňském roce realizovali u certifikovaného školitele v autoškole
v Kopřivnici. Aktuální platnost je do 29.5.2006
V měsíci únoru a červnu se konala schůzka a školení zásahového družstva za účasti 15 členů.
V květnu jsme mnoho času věnovali údržbě naší Avie, která se chystala na každoroční technickou
prohlídku. Byly prováděny opravy elektroinstalace, výměny provozních náplní a zejména kompletní
namazání celého podvozku. Děkuji tímto našemu družstvu mužů za provedenou práci a panu Jaroslavu
Klajnému za metodickou pomoc.
Za veškerou svěřenou techniku (vozidlo, stříkačky, atd) se celý loňský rok pečovali mladí strojníci.
Samozřejmě za kontroly starších zkušenějších hasičů. Za dobrý stav techniky a dobu věnovanou
seznámení s ní jim patří poděkování. Minimálně dvakrát měsíčně v zimním období častěji dochází
k pravidelným testům její připravenosti. Týká se to jak vozidla tak zásahových stříkaček.
V sobotu 25. června se v areálu svazarmovské střelnice se konalo dětské hasičské odpoledne. Byly
určena pro naše mladé hasiče a jejich kamarády, včetně jejich rodičů. Hlavním programem bylo
škvaření vaječiny a volné chvíle byly vyplněny sportovními soutěžemi pro děti, do kterých se koncem
odpoledne zapojili i rodiče. Tato akce ukázala v této roční době je hezká tradice, kterou se budeme
snažit pravidelně opakovat.
Po přívalových srážkách , které v létě zasáhly naši obec, jsme zajišťovali čištění komunikací
v naší obci. Na základě této události jsme dovybavili naše družstvo reflexními vestami.
Pro naše občany včetně dětí jsme v letních měsících připravili den otevřených dveří. Toto
odpoledne až na nepřízeň počasí se velmi vydařilo. Těšil nás zájem našich občanů i dětí. Byly pro ně
připraveny ukázky techniky jak současné tak historické techniky. Děti si mohly na vlastní kůži

vyzkoušet oblečení i použití džberové stříkačky. Připravené soutěže byly zajímavé. Poděkování patří
kolektivů mladých hasičů a hasiček. Naši občané se měli možnost seznámit i s historií našeho sboru a
zeptat se na cokoliv týkající se hasičů. Tuto akci budeme chtít letos opět uskutečnit, protože bychom
do hasičárny chtěli přivést tu nejmladší generaci a doplnit družstva starších případně mladších žáků.
Právě při dnu otevřených dveří jsem zjistili závažný problém na naší hasičské Avie s naftou.
Naše auto v té době bylo schopno ujet maximálně dva tři kilometry a pak se z ničeho nic zastavilo.
Kdo někdy opravoval podobnou závadu mi dá zapravdu, že najít kde je problém je velký oříšek. Ale
našim strojníků, pod dohledem pan Novobilského, pana Cágy a pana Rečky se podařilo po dvou
týdnech závadu opravit. Problém byl v dopravě nafty ke vstřikovacímu čerpadlu. V současné době je
motor vozidla v pořádku. Nebylo nám milé když hasičské auto zůstalo stát tam kde nemělo, někdy
muselo být dokonce dotaženo do hasičárny.
Od začátku školního roku jsme začali opravu karoserie včetně výměny blatníků blatníků. Pan
Borkovec spolu s kluky udělali velký kus práce, kterou věřím letos dokončíme a budeme moci tak
opět jezdit s krásným červeno bílým autem, za které se nebudeme muset stydět.
Naše družstvo mužů začalo se začátkem školního roku navštěvovat soutěže v požárním sportu
v rámci novojičínského a frýdecko-místeckého okresu. Víme , že svým vybavením nemůžeme
konkurovat družstvům z Petřvaldíku, Staré Vsi, Oprechtic a dalších, ale to neznamená, že nemůžeme
sbírat zkušenosti , které potřebujeme jako sůl.
Pravidelně jsme začali cvičit na louce vedle pana Kučery, kterou můžeme používat. Naši
starostí je pak její údržba. Pokud uvedená parcela bude prodána budeme postaveni před problém, kde
cvičit.
Věřím, že v nejbližších letech budeme schopni postavit sportovní stroj, který bude alespoň
trochu srovnatelný s konkurencí, když vše je to o penězích. Cena nové soutěžní stříkačky je velmi
vysoká.
S družstvem mužů k soutěžím jako řidiči jezdili – starosta a náš nový člen našeho sboru Radek
Šugárek. Chtěl bych mu zde poděkovat za jeho pomoc a čas věnovaný hasičům.
Během roku jsme zajišťovali čerpání a čistění studní a jinou technickou výpomoc našim občanům a to
i v zimních měsících.
Zúčastnili jsme se slavnostní valné hromady hasičů v Petřvaldě, která se konala v září. Kromě
hodnotících zpráv jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o činnosti zásahového družstva a celého
sboru. Nejzajímavější pak byl prohlídka prostor celé hasičárny a jejího vybavení technikou. Viděli
jsme při návštěvě mnoho nápadů, které chceme v naší hasičárně realizovat.
Jedná se především zhotovení skříněk (regálů) pro zásahové družstvo, kde každý má svoje výstrojní
součástky. Oděv, přilbu, boty, opasek a vše potřebné pro zásah u požáru či jiné situaci.
Staré pracovní oděvy nakoupené před devíti lety již dosloužily a máme jich nyní nedostatek Takže
skříňky které vyrobíme by zatím zely prázdnotou. S tím souvisí o loňská žádost o nákup pracovních
oděvů, která v loňském roce nebyla schválena. Věřím ale, že prostředky se najdou v letošním roce.
Jedna z věcí, kterou chceme navrhnout našemu obecnímu úřadu je pořízení jednofázové centrály pro
použití v obci. Tato by mohla sloužit při jakékoliv mimořádné situaci kdekoliv a kdykoliv v obci.
Souvisí s tím možnost napájení halogenových světel pro osvětlení v noci, či jiných zařízení, bruska,
svářečka, atd. Investice je u zavedené značky v relacích 8 000 – 15 000,Údržbu by zajišťovali hasiči v rámci starosti ostatní techniku..
Od začátku roku se pravidelně scházel jeden kolektiv mladých hasičů – starších žáků a družstvo mužů.
Činnost kolektivu mladých hasičů za minulé období bude přednesena v samostatné zprávě.
Přece bych se jen ale zmínil hlavní akci letošního roku a to hasičské soutěži žáků, kterou jsme pořádali
dne 1.10.2005.

Tato soutěž se konala po třech letech v naší obci. Tato soutěž byla pro nás novou a velkou událostí, na
kterou jsme se velice těšili a dlouhou dobu jsme na ní připravovali Akce se konala v prostorách před
hasičárnou a závodní trať byla vytýčena na silnici u obchodu a na pozemku u pana Kučery. Doprava
byla po dobu soutěže na hlavní silnici kolem hasičárny zastavena a odvedena přes vedlejší cesty naší
vesnice. Tímto jsme umožnili návštěvníkům i soutěžícím pohyb po celé silnici bez jakýchkoliv obav.
Naše domácí družstvo se o pouhé setiny času umístilo i přesto na krásném druhém místě za
Oprechticema. S této soutěže nikdo neodešel s prázdnou. Všichni dostali podle umístění menší, nebo
větší odměnu.
Poděkování patří všem organizátorům akce. Hlavně však bychom chtěli poděkovat Tomáši
Velartovi a Vaškovi Podstavkovi, za jejich finanční příspěvky na pořízení výstroje pro naše družstva.
Dále panu Jaroslavu Kutáčovi staršímu za pomoc při vystoupení historických hasičů a panu Kučerovi
za možnost připojení napájení elektrické časomíry.
Bylo zajímavé sledovat, že v případě zcela srovnatelného vybavení zejména hadic a savic, jsou
dosažené časy srovnatelné. V případě že místními úpravami na jiných soutěžích jsou povoleny
sportovní hadice, které naše družstvo nemá, nemáme šance na dobrá umístění. Bohužel už i
v soutěžích žáků ovlivňuje výsledky družstev především technika.
Doufejme, že jim tato chuť a nasazení do další práce vydrží. Přejme jim kromě hezkých známek ve
škole i mnoho nezapomenutelných zážitků v jejich kolektivu.
Před koncem roku v měsíci listopadu jsme v rámci kondičních jízd hasičské Avie provedli
doplnění PHM a dalších potřebných náplní vozidla a kontrolu stavu techniky před zimním obdobím.
Kontrolovaly se zejména přenosné motorové stříkačky . V zimních měsících se pravidelně kontroloval
jejich stav a provozuschopnost.
Jako každý rok tak i letos zajišťovali naši mladí 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 čertům , Mikuláši a Andělovi za jejich návštěvu vesnice a jejich
štědrost. Doufám , že příští rok přijedou zase, protože dětí přibývá a bohužel i těch neposlušných
Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 415 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 techniky. Za zmínku stojí
instalace halogenového osvětlení před vraty obou garáží.
V zimních měsících jsme zjistili ještě jeden závažný problém. Napojení střechy přístavby naší
zbrojnice bylo nekvalifikovaně provedeno a nějak se zapomnělo na oplechování ukončení střechy. Tak
při jakémkoliv tání sněhu napadaného nad naší kulturní místností voda prosakuje až vnitřních prostor.
Proto nás bylo několikrát možno vidět jak shazujeme sníh ze střechy. Dále jsme při úklidu
podkrovních prostor zjistili, že v konstrukci střechy jsou zcela uhnilé dvě krokve a střecha drží tak
nějak sama. Je škoda , že uvedený problém nebyl vyřešen při generální rekonstrukci věže naší hasičské
zbrojnice. Chceme po dohodě s naším obecním úřadem tuto havarijní situaci s ohledem na počasí co
nejdříve řešit, samozřejmě po příslušném posouzení stavebním odborníkem. Práce bychom chtěli
v maximálním rozsahu provést svépomocí.
Uskutečnili jsme jednu besedu o požární ochraně. Pro naše mladé členy proběhla několikrát
diskotéka. Nápadů jak jinak trávit volný čas v hasičárně, pokud nějaký existuje, je mnoho. Od výletů
po okolí sportovních či kulturních akcí. Už se těším na akce, které připraví na letošní rok naši mladí
hasiči společně se staršími nejenom pro hasiče, ale i pro naše občany.

Chtěl bych se krátce zmínit o hlavních úkolech, které nás čekají v tomto roce.
V tomto roce bychom se měli zaměřit na následující úkoly:
o
o
o
o
o
o
o

Oprava střechy hasičárny
Dokončení opravy karoserie a laku vozidla
Pořízení pracovních oděvů pro zásahové družstvo
Aktualizace požárního řádu obce včetně aktualizace požární dokumentace
Školení členů zásahového družstva
Požární kontroly obecních prostor
Výroba nové časomíry

Čeká nás mnoho práce. Věřím, že i když je nebudeme moci splnit letos všechny, že převážná část
se nám jich podaří.
Je již tradicí, že členové našeho sdružení zajišťují 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 členkám kolektivu mladých hasičů, které loni zajišťovaly návštěvu Mikoláše s
Andělem a za jejich návštěvu vesnice a jejich štědrost. Doufám , že příští rok přijedou zase.
Začátkem roku proběhla za účasti starosty SDH a členů zásahového družstva inventura
materiálu sboru dobrovolných hasičů zde v hasičárně. Inventura proběhla fyzickou kontrolou
jednotlivých položek a veškerého vybavení a výstrojních součástek. Nadměrně opotřebované součásti
výzbroje byly vyřazeny z evidence. Po zjednodušení inventarizace majetku obce si vedeme svoji
vlastní evidenci, pro kontrolu počtu a stavu materiálu. Koncem roku došlo z pořízení nové zásahové
svítilny, pracovních rukavic a dalších součástek
V době nového počítačů, internetového věku, DVD, MP3, který ať chceme nebo nechceme je tady,
bychom rádi začali své dění prezentovat i prostřednictvím těchto médií. Veškeré dění ve sboru
bychom chtěli dokumentovat, ať fotografií nebo videozáznamem. Z toho důvodu se koncem roku
prováděla inventarizace naší video-dokumentace. Na webu obce máme připraven prostor pro ukládání
informací o dění v našem sboru, ať už formou zpráv nebo fotografií. Jinak v našem fotoalbu jsou
přidány fotografie z loňského roku, z akcí i soutěží. Chceme najít ve svém okolí šikovné lidi, které
chceme zapojit do této práce. A nemusí to vždy být hasiči. Vždyť jejich kamarádi a rodiče nám mohou
tu a tam pomoci.
Nechci tím říct, že od ledna 2006 začneme všechno natáčet fotit, dělat DVD, ukládat informace na
web, atd. To už bychom asi nedělali nic jiného a to přece nechceme. Chceme přece zažívat radost
z práce v hasičárně i kolem ní a zejména stresy před stanovním signálem při požárním útoku nám
dávají nezapomenutelné zážitky.
Nepovedla se nám posledně tvorba aktuálního tabla hasičů. Věřím, že s použitím digitálního
fotoaparátu se nám to již podaří. Přece jen fotka je fotka. Poslední tři roky po odchodu kronikáře se
nikdo nevěnuje kronikářské činnosti. Chtěli bychom v našich řadách najít někoho , kdo by mohl v této
práci pokračovat. Máme taky v hasičárně historické dokumenty, které si říkají o jejich revizi, přečtení
či připomenutí našim občanům.. Vždyť náš sbor dobrovolných hasičů je tady už 117 let. A v roce
2009 nás čekají oslava 120 výročí sboru, na které se musíme pomalu připravovat.
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, nedostatkem času, organizací
nebo z jiných důvodů. Nebo prostě tím, že jsem ji nebyli schopni z kapacitních důvodů realizovat.
Na závěr bych chtěl podtrhnout několik bodů, které sbor v minulém roce výbor potěšily a které jej
také trápí.

CO nás potěšilo ?
· Je to především mne těší zájem mladých hasičů o práci v kolektivu a při zajišťování oprav a
stavu naší techniky
· Informovanost našich občanů o našem dění v hasičárně i mimo ni, hlavně příspěvky v našem
obecním zpravodaji
CO musíme zlepšit a co se nepodařilo podle našich představ:
· Doplnění kolektivu mladých hasičů o nové členy
· Kultura pro naše občany
· Nábor mládeže, besedy s mládeží (MŠ, škola, atp.)
· Hledat a oslovit sponzory, reklama na dresech, případně jiná propagace
· Dokončit opravu našeho auta včetně nástřiku karoserie
· Oprava střechy hasičské zbrojnice

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.
Do následujícího pondělí musíme připravit hrubý rozpočet na letošní rok. Posledních několik let byl
úsporný a finanční prostředky byly věnovány věnované pouze na nákup spotřebovaných energií a
případně materiálnu na nutné opravy techniky. Pokusíme se maximálně úsporně připravit návrh
letošního roku. Hlavní položky by se měly týkat materiálu na opravu vozidla a hasičárny.
Tato zpráva stručně charakterizovala činnost našeho sboru v minulém roce. Není v mých a ani silách
výboru informovat Vás o veškerém dění v hasičárně i mimo ni. Avšak po několika letech jsem hrdý na
to, jak hasiči v obci v loňském roce pracovali, i když ne vždy v očích našich občanů byli v dobrém
světle. Přeji si však aby platilo nadále to co říká moje dcera: „abychom stále chodili do hasičárny a
bavili se tam s hasičama“.

Všem děkuji za pozornost.
V Kateřinicích 27.ledna 2006

starosta

Ing. Jaroslav Obsadný

