Vážení bratři a setry, vážení hosté.
je za námi začátek roku 2011. Je tedy ten správný čas ohlédnout se za rokem minulým,
zhodnotit jej a zabývat se rokem nastávajícím.
Poslední valná hromada se konala 15. ledna 2010 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
Zdeněk Borkovec
Pavel Klečka
Tomáš Cága
Jan Cága

V loňském jsme měli tyto jubilanty:
Vladimír Richter
Jaromír Kolich
Kateřina Pišová
Dušan Richter

24.4.
12.11.
20.11.
31.12.

70 let
60 let
50 let
50 let

Přejeme Všem jubilantům 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 46 členů a z toho 10 žen.
Průměrný věk mužů je 45 let a žen 40 let. Z toho 4 členové 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 a Pavel Polášek. Prosím všechny, aby
minutou ticha uctili jejich památku.

Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo desetkrát. Na výborových schůzích byly
projednávány a připravovány naše pracovní, kulturní a sportovní akce, pořádané ať už pro členy SDH
tak i pro naše spoluobčany.
Dále jsem se věnovali stavu a opravám naší techniky, hlavně hasičské Avie, opravy hasičárny
a obchodní korespondence. Účast na výborových schůzích nadprůměrná.

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

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

Z vytýčených úkolů se podařilo splnit všechny. Bohužel s úmrtím našeho strojníka jsme o jednu
odbornou způsobilost strojníka zásahové jednotky přišli.
Život v našem sdružení byl v loňském roce hlavně věnován: instalaci vodovodní přípojky, kulturním a
sportovním akcím (sportovní odpoledne, krmášová zábava), údržbě hasičárny a také hasičské Avie.
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. Letos prvně novoroční přípitek pronesl nový starosta pan Radek Novák.
Příjemně nás překvapila návštěva zejména mladých lidí.
Poslední valná hromada okrsku se konala 23. dubna 2010 v Kateřinicích. V loňském roce se
konala valná hromadu u nás s ohledem na proběhlé oslavy 120-té oslavy trvání našeho sboru.
Vzhledem k dobrým zimním podmínkám, které ještě stále i v únoru panovaly, dále té pravé tloušťce
ledu na naší krásné přehradě a po úspěšném loňském karnevalu, bylo rozhodnuto o pořádání již třetího
ročníku „Karnevalu na ledě“.
Organizace se chopil především pan Pavel Klečka a naší hasiči a protože teplota se stále udržovala pod
bodem mrazu, bylo v sobotu 13. února 2010 rozhodnuto. Za pomocí techniky se naše krásná přehrada
proměnila v ledový stadión, kde nebylo jen hřiště pro hokejisty, ale také kluziště pro malé bruslaře
začátečníky, dráha kolem celé přehrady a kluziště pro všechny, kdo si v sobotu přišel na přehradu
zabruslit. A že nás nebylo málo.
K dobré náladě přispěl i DJ Speedi s ozvučením celé přehrady a nejdůležitější byl Obecní catering, kde
hasiči podávali to správné zimní občerstvení. Svařák, čaj s rumem a další dobroty. Odpoledne se
přehrada zaplnila nejen bruslaři, ale také mnoha diváky. Hrál se hokej, pro děti byly připraveny
soutěže, diskotéka, někteří si přišli jen zabruslit, nebo občerstvit. Myslím, že si toto odpoledne mohl
na přehradě vybrat podle svého každý návštěvník. Bruslilo se až do setmění, bylo připraveno i
osvětlení a tak jsme se rozcházeli unaveni, ale hlavně spokojeni. Pokud budou takové opravdové zimy
i nadále, těšíme se na opakování této akce.
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.

V Kateřinicích se opět po dvou letech stavěl 30. dubna máj. K organizaci se připojili i hasiči, a spolu
se svými kamarády tuto tradici obnovili. Také jsme navštívili sousední obce a pokusili se jejich máj
zbourat jak to dělali naši předchůdci. Zamířili jsme do sousedního Hájova a poté i s hájovjáky na
Sklenovský kopec, kde byla stavěna další májka. Byli jsme na návštěvě i v sousední Trnávce.
5.května 2010 jsme uctili 65. výročí osvobození obce Kateřinice vzpomínkovým aktem u pomníků
oběti 1. světové války, položením věnce s krátkým proslovem starosty Vladimíra Londina.
V letošním roce náš výbor opustilo několik členů a to z důvodu zaneprázdnění, stěhování nebo jiných.
Dovolte mi abych Vás v krátkosti s nimi seznámil:

Naše členka Jana Polášková z důvodu stěhování do Ostravy se rozhodla ukončit členství ve výboru
našeho SDH, členkou SDH nadále zůstává. Jana vstoupila do SDH v roce 2004. Od té doby byla
aktivní členkou našeho sdružení a od roku 2005 pracovala ve výboru jako jednatelka.
Chtěli bychom jí za její dosavadní práci nejen ve výboru, ale i v našem sboru upřímně poděkovat.
Přejeme jí do dalších let vše nejlepší.
Na pozici jednatele od letošního léta začal pracovat nový člen výboru a jednatel , pan Petr
Poloprutský.
Během roku náš výbor také opustil jeho člen pan Zdeněk Borkovec. Pracoval ve výboru SDH jako
člen od roku 2005. Chtěli bychom mu také za jeho dosavadní práci ve výboru poděkovat. Doufám, že
se k nám do výboru SDH vrátí, po té co se mu podaří rozpohybovat život v zahrádkářské kolonii, kde
nyní pracuje na pozici předsedy klubu zahrádkářů.
V listopadu náš sbor opustil pan Pavel Klečka. Členem SDH se stal v roce 1987 ve věku 21 let. Do
výboru SDH byl zvolen v roce 1990. V letech 1992 a 93 pracoval na funkci starosty našeho sboru,
v roce 1994 až 1995 na funkci místostarosty. Do loňského roku pracoval jako člen výboru.
Pavle za vše děkujeme, nikdy nezapomene.

V sobotu 11. září se konalo na hřišti TJ Sokol tradiční hasičské odpoledne.
Počasí nám jako loni moc nepřálo. Polovinu dne nám pršelo a teplota venku připomínala spíš podzim.
Od 17 hodin začaly pro naše děti sportovní soutěže, které připravila Vendulka. Po soutěžích byla pro
děti připravená dětská tombola.
Nohejbalového turnaje se letos zúčastnily tři týmy, které hrály systémem každý s každým. O
organizaci turnaje se postaral Martin a Zdeněk.
Výsledky jsou zde:
1. Borkovec, Havrlant, Novák
2. Křižan, Martinů, Pavličík
3. Kutáč A., Kutáč L, Šimečka
Odpoledne bylo ukončeno předání pamětních listů našim dětem a diplomům účastníkům turnaje.
Janu Cágovi byl slavnostně předán odznak odbornosti – strojník jednotky, po úspěšném složení
zkoušek v hasičské škole v Jánských Koupelích.
Ve večerních hodinách probíhala taneční párty, kterou moderoval DJ Speedi.
Po celou dobu akce fungovalo bezchybně občerstvení, o které se starali Jirka, Marcela, Petr a Tomáš.
V měsíci červnu jsme si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku do
budovy hasičské zbrojnice. Problém s vodou v hasičárně nás již dlouhodobě trápil a to z důvodu
dostupnosti vody během celého roku a zejména s ohledem na stav naší vodárny. Proto nám projekční
kancelář pana Maléře vytvořila projektovou dokumentaci a pomohl vyřídit veškerá příslušná povolení,
které byly nutné doložit k žádosti o stavební povolení. Po schválení stavebním úřadem v Příboře,
stavební firma Vala v měsíci říjnu realizovala výkopové práce, protlak pod komunikací a vlastní
instalaci přípojky. V hasičárně probíhaly svépomocné instalační práce nových vnitřních rozvodů vody
s napojením na existující rozvody.
Ve čtvrtek 27. října provedli pracovníci střediska SMVaK v Novém Jičíně připojení naší hasičárny na
vodovodní řád.

Instalací přípojky se nám po dlouhých letech podařilo vyřešit problém s vodou. Nemusíme tak
zejména při poklesu teploty pod bod mrazu hned vypouštět přípojku vody do studny, která navíc je
vedena venkovními prostory do hasičárny. Máme vyzkoušeno, že současná instalace včetně izolace
přečká i mráz minus deset stupňů. Rozvod je navíc udělán tak, že v případě že očekáváme větší mráz,
je možné vnitřní rozvody zcela vypustit a přípojku uzavřít.
Rozsahem je to malý projekt, co do velikosti, ale velkým co do důležitosti, nás zaměstnával několik
měsíců. Škoda jen, že se jej nepodařilo realizovat již v první etapě instalace vodovodního řádu
v Kateřinicích.

Rozhodli jsme se letos uspořádat tradiční krmášovou zábavu. Tentokrát ve spolupráci s hudební
skupinou Karm a naším DJ Speedim. Příjemně nás překvapil zájem občanů a to nejen z naší obce o
tuto kulturní akci. Profesionální hudební vystoupení doplněné novinkami taneční hudby od našeho DJ
vytvořilo tu správnou náladu nejen na sále OU. Věřím, že i v letošním roce připravíme pro naše
občany podobný kulturní zážitek.
Děkuji všem organizátorům za jejich obětavou práci při přípravě a vlastní realizaci vydařené akce.
Koncem roku jsme doplnili vybavení zásahové jednotky výstrojí a výzbrojí.
V prosinci jsme připravili vozidlo k technické kontrole, která proběhla v prosinci. Vozidlo je pro
letošní rok v dobrém technickém stavu. Příprava na technickou zajistil zejména Honza a Petr a
pomáhali další členové jednotky. Na druhou stranu má již odslouženo přes mnoho let a je třeba se
připravit na jeho výměnu v příštím období.
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. Kontrolovala se
technika a přenosné motorové agregáty. V zimních měsících se pravidelně kontroloval jejich stav a
provozuschopnost.
Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 295 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám naší
hasičské techniky a prostor hasičárny.
Naši činnost prezentujeme už od roku 2006 na našich webových stránkách. O jejich chod,
údržbu a správu se stará Petr Poloprutský. Děkuji mu touto cestou za jeho desítky hodin stráveného
času u počítače, které by jistě mohl využít jinak.
Jsem rád, že do psaní příspěvku se občas zapojují i další členové.
Odkaz na naše stránky je: sdh.katerinice.cz
Přivítáme každého, kdo nám psaním příspěvku nebo zasláním libovolné fotografie z dění v našem
sboru pomůže web doplnit.

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

Získání chybějící odborné způsobilosti pro strojníka zásahové jednotky
zvýšení odbornosti zásahového družstva
zpracování projektu rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice
reorganizace prostor hasičárny, oddělení výstroje a výzbroje pro zásah od ostatního materiálu
příprava na výměnu našeho zásahového vozidla AVIE

Koncem roku proběhla za účasti starosty a velitele SDH a místostarosty našeho úřadu
inventura materiálu sboru dobrovolných hasičů zde v hasičárně. Inventura proběhla fyzickou
kontrolou jednotlivých položek a veškerého vybavení a výstrojních součástek. Pro 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.
Loňský rok z pohledu práce ve sboru hodnotím jako jedním z úspěšnějších, protože sbor, jednotka i
soutěžní družstvo bylo stále vidět.
Na závěr bych chtěl podtrhnout několik bodů, které sbor v minulém roce výbor potěšily a které jej
také trápí.
CO nás potěšilo ?
• hotová vodovodní přípojka
• činnost sportovní družstva
CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ:
• Pravidelné školení a příprava zásahového družstva
• Námětové cvičení
• Doplnění vybavení zásahového družstva
• Znovu založení kolektivu mladých hasičů
Ještě jednou bych chtěl poděkovat za pomoc a přízeň všem hasičům, našim občanům,
obecnímu úřadu, dále všem našim sponzorům. Bez nich bychom nemohli většinu svých záměrů , jak
na poli sportovním, tak kulturním realizovat. Chtěl bych také poděkovat Všem rodinným příslušníkům
našich hasičů a hasiček. Jsem opravdu rád, že 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.
Je to dáno nejen okolnostmi, které před nás staví sám život, ale také tím, že sbor, jeho členové
pokaždé s jiným úsilím, složením a také novými nápady se věnují práci v kolektivu hasičů.
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. Krátké shrnutí
připravíme i do obecního zpravodaje, aby i naši občané, kteří se neúčastní všech našich akcí, se mohli
s naším životem ve sboru seznámit.
Máme za sebou zase jeden rok plný práce v hasičárně i v obci, za který se určitě jako hasiči nemusíme
stydět.

Všem děkuji za pozornost.

V Kateřinicích 21. ledna 2010

starosta

Ing. Jaroslav Obsadný

