Vážení bratři a setry, vážení hosté.
je za námi začátek roku 2010. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancovat
úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním.
Poslední valná hromada se konala 9. ledna 2009 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
Svatopluk Šimečka
Ing. Jaroslav Kutáč
Jana Polášková
Marcela Polášková
Borkovec Zdeněk
Pavel Klečka
Cága Tomáš
Cága Jan

V loňském jsme měli tyto jubilanty:
Jaroslav Klajný
Jaroslav Novobilský

15.4.
6.10.

50 let
60 let

Přejeme Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí zdraví a osobní pohody a také
hezkých chvil v kolektivu hasičů.
Naše členská základna minulý rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 51 členů a z toho 12 žen.
Průměrný věk mužů je 43 let a žen 38 let. Z toho 5 členů ve věku do 20 let.
Nejmladším členem sboru je Eva Kutáčová, nejstarším členem je pan Zdeněk Lys.
Naše řady opustil koncem minulého roku pan Pavel Klečka, Prosím všechny, aby minutou ticha uctili
jeho památku.
Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo devětkrát. Na výborových schůzích byly
většinou projednávány a 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, hlavně hasičské Avie, opravy hasičárny a
obchodní korespondence, úkoly z hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně. Účast na
výborových schůzích průměrná.

Na poslední valné hromadě jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:
o
o
o
o

Získání chybějící odborné způsobilosti pro velitele družstva a strojníka zásahové jednotky
Přípravy na oslavy 120. let výročí trvání našeho sboru
Vybudování vodovodní přípojky
Pomoc při přípravě a vlastní účast na Hrách bez venkovských hranic

Z vytýčených úkolů se nepodařilo splnit vybudování vodovodní přípojky a chybí nám jedna odborná
způsobilost pro jednoho strojníka zásahové jednotky.
Obecně se dá říci, že život naše sdružení v loňském roce byl věnován: hlavně Hrám bez venkovských
naší obce, údržbě hasičárny a také hasičské Avie a také přípravou oslav 120.let trvání našeho 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 Nový rok. Novoroční
přípitek a setkání s blízkými a známými bývají nezapomenutelnými zážitky, kvůli kterým se naši
občané sem rádi vracejí. Těší nás, že se zde každoročně objevuje stále mladší a mladší generace.
Trochu nás mrzí letošní ztráta většího množství skla, ale ta se již příští rok určitě nebude
opakovat.
Poslední valná hromada okrsku se konala v roce 2009 v Prchalově. V letošním roce bychom
rádi uskutečnili okrskovou valnou hromadu u nás s ohledem na proběhlé oslavy 120-té oslavy trvání
našeho sboru.
V měsíci lednu jsme využili hezkého mrazivého počasí a připravili Karneval na ledě.
Konal se na naší zamrzlé přehradě třetí lednovou sobotu. Dva týdny příprav se vyplatily. Za pomocí
hasičů a přispění obecní techniky (sněhové frézy) jsme připravili veliký bruslařský areál včetně
okruhu pro rychlobruslení. Jasné počasí , teplota minus 8 stupňů přilákaly na přehradu desítky našich
občanů a dětí. Čaj , občas také s rumem, svaření víno a další speciality rychle mizely z prodejního
stánku. Kdo měl brusle mohl si při hudebním doprovodu, který zajišťoval Petr, krasobruslit. Někteří
starší , kteří se nechali přesvědčit a znovu po létech nazuli brusle, mohli vzpomínat na své první kroky
na bruslích. Měli jsme trochu obavy, že přehrada těch 200 návštěvníků a bruslařů nevydrží, ale vše
dobře dopadlo.
O této vydařené akci si ještě dlouho po ní povídali děti i dospělí. Doufáme, že přehrada po opravě
stavidla bude mít dostatek vody a že zima bude letos opět mrazivá.
Dlouho jsme se zabývali nápadem , připravit k výročí trvání sboru náš nový prapor. V rámci prvního
čtvrtletí jsme připravili grafický návrh praporu. Po několikeré návštěvě paní u Jakšové z Bolatic, jsme
se nakonec rozhodli prapor nechat vyrobit. Po šesti týdnech jsme s očekáváním jeli pro hotové dílo.
Výsledek její a naší práce při návrhu dnes vidíte. Věřím, že se Vám bude moc líbit.
Nejen první polovina roku byla pro některé členy našeho sboru hektická. Část času věnovali přípravě
oslav hasičů a převážnou dobu svého zbylého času příprava a účast při konání Her bez venkovských
hranic.
Od ledna do června několikrát měsíčně probíhaly přípravné schůzky výboru pro přípravu her. Dá se
konstatovat, že tím trpěly nejen jejich rodiny , ale také náš sbor, protože na přípravy oslav 120 let
v dřívějším termínu prostě nezbyl čas.
Celá příprava vyvrcholila dnem 13. června 2009, kdy se v obci Kateřinice , ve sportovním areálu
uskutečnily dlouho očekávané tradiční sportovně-recesní "Hry bez venkovských hranic".
V letošním roce se konal již jedenáctý ročník této soutěže, do které se aktivně zapojilo celkem 14 obcí
svazku a to Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Jeseník nad Odrou, Kateřinice,
Kunín, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Trnávka, Velké Albrechtice a obec Vražné.

Pro jednotlivé obce bylo připraveno šest disciplín, které byly popsány v manuálu soutěží. Soutěže byly
zaměřeny na život v Kateřinicích a každá byla charakterizována "libretem" a byly pojmenovány:
"Hasičská - Kyvadlová přeprava vody",
"Rybářská - Kolektivní rybolov",
"Fotbalová - Dáme gól",
"Zemědělská - Sklizeň obilí",
"Zahradkářská - Sadíme rajčata",
"Soutěžní hra - Obecní úřad - kvíz".
A jak dopadlo tato soutěž ? Vyhrála obec Albrechtičky, na druhém místě se umístily Velké
Albrechtice a na třetím místě obec Skotnice. Pomyslný štafetový kolík a možnost pořádat 12. ročník
"Her bez venkovských hranic" v roce 2010 převzala starostka obce Kunín, Dagmar Novosadová.
Děkuji na tomto místě všem hasičům za jejich příkladnou pomoc. Musím s potěšením konstatovat, že
poctivá příprava se zúročila a 11. ročník Her bez venkovských hranic byl organizací a náplní disciplín
snad nejlepší v celé historii her.
V listopadu jsme se účastnili odborného školení pro získání chybějící odborné způsobilosti v Jánských
Koupelích.
Získali jsme bezplatným převodem jeden kus zásahového kompletu od Hasičského záchranného sboru
v Ostravě. K Uvedenému kompletu byla zakoupena jedna zásahová přilba a zásahové rukavice
V prosinci jsme připravili vozidlo k technické kontrole, která proběhla v prosinci. Vozidlo je pro
letošním v dobrém technickém stavu.
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. Kontrolovaly se
přenosné motorové stříkačky. V zimních měsících se pravidelně kontroloval jejich stav a
provozuschopnost.
Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 245 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám naší
hasičské techniky a prostor hasičárny.

Letos chceme uskutečnit pro naše děti besedu o požární ochraně. Podařilo se
nám zajistit školící videomateriály pro školáky, které budeme mít trvale k dispozici a chceme
je také poskytnout místní škole v Trnávce. Nápadů jak jinak trávit volný čas než cvičením
v hasičárně, je mnoho. Od výletů po okolí, sportovních či kulturních akcí.
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

Získání chybějící odborné způsobilosti pro strojníka zásahové jednotky
vybudování vodovodní přípojky
zvýšení odbornosti zásahového družstva

U příležitosti oslav jsme vydali již druhé vydání almanachu mapující činnost za posledních deset let a
připravit malé reklamní upomínkové předměty. Byl bych rád kdyby jeho třetí vydání bylo doplněno i
obrázky. Petr se stará o náš fotografický archív a věřím že rád pomůže při jeho přípravě. Máme jej
připraven i v elektronické podobě pro případné zájemce.

Je již tradicí, že členové našeho sdružení zajišťují návštěvu Mikuláše s Andělem a čerty v naší
vesnici. 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.
Koncem roku proběhla za účasti starosty SDH a zástupců našeho úřadu inventura materiálu
sboru dobrovolných hasičů zde v hasičárně. Inventura proběhla fyzickou kontrolou jednotlivých
položek a veškerého vybavení a výstrojních součástek. Po zjednodušení inventarizace majetku obce si
vedeme svoji vlastní evidenci, pro kontrolu počtu a stavu materiálu.
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. Máme zejména
radost z toho, jak se zapojují do přípravy a organizace našich akcí zejména rodiče dětí, které se akcí
účastní.
Na závěr bych chtěl podtrhnout několik bodů, které sbor v minulém roce výbor potěšily a které jej
také trápí.
CO nás potěšilo ?
· Organizačně zvládnuté Hra bez venkovských hranic
· Důstojné oslavy 120. let trvání SDH v Kateřinicích
· Nový krásný prapor našeho sdružení
CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ:
· Získání chybějící odborné způsobilosti členů jednotky
· Pravidelné školení a příprava zásahového družstva
· Námětové cvičení
· Získávání finančních prostředků pro naši činnost vlatními aktivitami (kultura, sport)
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
Všech našich členů, kteří jsou tolerantní k jejich práci, podporují je a mají porozumění pro jejich
činnost ve prospěch hasičů.
Podle přednesené zprávy o událostech a dění v našem sboru v posledním roce bychom mohli nabýt
dojmu, že život v našem sdružení je každoročně jednotvárný, nudný, ale není tomu tak.
Kromě každoroční práce a starosti o svěřenou techniku, školení, přípravy na zásah, jsou to mnohé
časté pomoci našim občanům, kulturní a sportovní akce pořádávané ať pro hasiče , ale i naše občany –
děti i dospělé.
Tato zpráva jen stručně charakterizovala činnost našeho sboru v minulém roce. Není v mých a ani v
silách výboru informovat Vás o veškerém dění v hasičárně i mimo ni.
Prostě zase v našem sboru zase uběhl jeden rok, který byl plný práce kolem techniky, kolem hasičárny
bez ohledu na volný náš čas, byl plný starostí a někdy se objevilo i trochu legrace. Ani ten příští rok
neočekáváme jiný, ale pokusíme s ním alespoň tak jako v loni popasovat.
Všem děkuji za pozornost.
V Kateřinicích 15.ledna 2010

starosta

Ing. Jaroslav Obsadný

