Vážení bratři a setry, vážení hosté.
máme za s sebou začátek nového roku 2013. Jako každý rok se setkáváme zde
v hasičárně začátkem roku na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili minulý
rok a začali se zabývat rokem letošním.
Poslední valná hromada se konala 20. ledna 2012 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
Petr Poloprutský
Marcela Polášková
Tomáš Cága
Jan Cága

V loňském jsme měli tyto jubilanty:
Jaroslav Lys
Josef Křenek
Marcela Polášková
Michal Macháč

15.11.
25.4.
11.6.
8.11.

70 let
60 let
30 let
20 let

Přejeme Všem jubilantům do dalších let hodně štěstí zdraví a osobní pohody a také hezkých
chvil v kolektivu hasičů.
Naše členská základna se minulý rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 40 členů a z toho 7 žen.
Průměrný věk mužů je 47 let a žen 43 let. Z toho 1 členové ve věku do 20 let.
Nejmladším členem sboru je Michal Machač, nejstarším členem je pan Zdeněk Lys.
Naše řady opustil koncem minulého roku pan Jaromír Kolich, který zastával funkci předchozího
velitele jednotky. Byl členem našeho sdružení 43 let. Prosím všechny, aby minutou ticha uctili jejich
památku.
Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo dvanáctkrát. Na výborových schůzích byly
projednávány a připravovány naše pracovní, kulturní a sportovní akce, pořádané ať už pro členy SDH
tak i pro naše spoluobčany a také akce obecní, kterých jsme se účastnili.
Dále jsme se věnovali opravám naší techniky, hlavně hasičské Avie, přípravy nového vozidla
Lada Niva na technickou kontrolu, také opravám hasičárny a korespondence, která je nyní už pouze
elektronická. Naše občany jsme pravidelně informovali o svých aktivitách na našich webových
stránkách a také několikrát v obecním zpravodaji. Účast na výborových schůzích byla průměrná.

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

Obnovení odborné způsobilosti pro velitele zásahové jednotky a velitele družstva
zvýšení odbornosti zásahové jednotky
zpracování projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice
příprava a úprava nového hasičského vozidla Lada Niva pro použití u zásahu

o

příprava na výměnu našeho zásahového vozidla AVIE

Z vytýčených úkolů se podařilo splnit téměř všechny. Po absolvovaném školení v Jánských koupelích
máme nově obnoveny certifikace pro velitele naší zásahové jednotky a také velitele družstva. Tím
jsme splnili požadavky a máme tak zase obnovenu veškerou potřebnou odbornou způsobilost naší
zásahové jednotky.
Život v našem sdružení byl v loňském roce hlavně věnován: opravám vybavení hasičárny, kulturním a
sportovním akcím, údržbě hasičárny a také nového vozidla.
Každoročně se 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. Loni podruhé pronesl novoroční přípitek nový starosta pan Radek Novák.
Když hodnotíme rok minulý dovolte mi, abych zde připomenul i oslavy nového roku
v minulém roce.
Minulé vítání nového roku se však od těch minulých rapidně lišil. Naši mladí spoluobčané a
zejména mládež z Trnávky se předvedla v tom nejhorším světle. Pyrotechnika třídy II byla jimi
odpalovaná z bezprostřední blízkosti občanů a dětí, kteří přišli přivítat nový rok k hasičárně. Naštěstí
se to obešlo bez zranění. Následné rozbíjení skla, ať už šampusek nebo láhví s vínem dovršilo ukázku,
jak je možné pokazit nový rok zejména našim spoluobčanům, kteří vyhledávali tuto zaběhlou tradici a
rádi se zde setkávali se svými známými.
Oslavy nového roku stojí nemálo peněz, času a často i osobní prostředky lidí, kteří je
připravují, ale toto bylo lidem, kteří se chovali jako smyslu zbavení zcela jedno. Bylo jsme z toho
zklamáni.
Poslední valná hromada našeho okrsku Příbor se konala 23. března 2012 na hasičské
stanici v Příboře. Novým velitelem okrsku Příbor byl zvolen Milan Novák z SDH Příbor, který je i
velitelem JSDH Příbor a také velitelem družstva na HZS MSK stanice v Novém Jičíně. Nahradil tak
ve funkci dlouholetého velitele pana Rudolfa Klimšu z JSDH Příbor, který odstoupil z důvodu
odchodu do důchodu. Bývalému veliteli byl předán pamětní list a malý dárek jako poděkování za jeho
dlouholetou činnost. Okrsková soutěž v požárním sportu se konala v Příboře dne 26. května. Do
okresního kola postoupilo družstvo Hájova. V letošním roce bychom chtěli soutěž uspořádat ve větším
měřítku, zejména i pro kategorii mužů nad 35 let. K výborové schůzi okrsku i okrskové soutěži máme
připravené video, které po ukončení jednání shlédneme.
V sobotu 18.února 2012 jsme vzhledem k dobrým zimním podmínkám, které ještě stále i v únoru
panovaly a také velké tloušťce ledu, jsme pořádali třetí ročník hasičského karnevalu na ledě a to opět
tradičně na přehradě v Kateřinicích. Za pomocí techniky se naše přehrada proměnila v ledový stadión,
kde nebylo jen kluziště pro malé bruslaře začátečníky, ale i dráha kolem celé přehrady a kluziště pro
všechny, kteří si v sobotu přišli na přehradu zabruslit. K dobré náladě přispěl i DJ Speedi s ozvučením
celé přehrady a nejdůležitější byl obecní cathering, kde hasiči podávali to správné zimní občerstvení,
hlavně svařák, čaj s rumem a další dobroty. Odpoledne se přehrada zaplnila nejen bruslaři, ale také
mnoha diváky. Bruslilo se až do večerních hodin. Vzpomínky z této akce naleznete ve fotogalerii na
našem hasičském webu. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili a také těm, kteří
pomáhali při organizaci.
V sobotu 24.března jsme uspořádali naši další hasičskou zábavu, tentokrát s názvem Josefovská. O
ideální taneční atmosféru se postarala hudební skupina Karm společně s DJ Speedim. Byli jsme
příjemně překvapeni zájmem a účastí občanů z Kateřinic i okolí. Všem děkujeme a těšíme se na další
společné kulturní zážitky. Termín další zábavy je za dveřmi a bude jen na nás, zda se do její přípravy
znovu pustíme.

Ve spolupráci s obecním úřadem se podařilo zajistit nové vozidlo pro náš sbor a i jednotku. Podrobněji
o jeho přípravě bude hovořit velitel ve své zprávě.
Chtěl bych jen tomto místě snad připomenout jaký je rozdíl mezi hasičským sborem a zásahovou
jednotkou. Protože slovo hasiči ve většině případů v naší obci znamená spojení obou sboru i jednotky.
A to ve smyslu aktivit a také financí.
„Sbor dobrovolných hasičů“ nebo „Hasičský sbor“ je základní organizace občanského sdružení
působícího na úseku požární ochrany, tedy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Statutárním orgánem SDH je jeho výbor, za který jedná starosta sboru, tedy já.
Zásahová jednotka SDH naší obce je organizace, která je zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována
po finanční i materiální stránce. Tato jednotku řídí velitel zásahové jednotky – Svatopluk Šimečka,
který byl jmenovám do funkce obecním úřadem. V našem případě se jedná o jednotku JPO V v počtu
9-ti členů s dobou výjezdu do 10 minut.
V našem případě finanční obecní prostředky, kterými obec přispívá na činnost hasičů – primárně
jednotky jsou určeny převážně pro veškeré vybavení zásahové jednotky.
Prostředky na činnost sboru hasičů, sbor získává ze své vlastní činnosti (kulturní a jiné).
Naši hasiči se letos podíleli na přípravě veliké sportovní akci na našem poldru – I. Ročníku
Kateřinického Trailového závodu . Do soutěže se přihlásilo celkem 60 závodníků. Počasí se vydařilo.
Běh byl rozdělen do čtyř kategorií: děti do 8 let (300m), děti od 8 do 13 let (600m) a hlavní závod žen
(3,2km) a mužů (6,4km). Soutěžící povzbuzoval bouřlivý dav fanoušků a diváků.
Náš sbor se aktivně účastnil i obecní akce - Setkáváme se v čase předvánočním. Naše obec zahájila v
letošním roce tradici rozsvěcování vánočního stromu a obecní zabijačky. Od odpoledních hodin se
obyvatelé scházeli v našem nově otevřeném Komunitním centru, aby společně prožili předvánoční čas.
Do organizace byly zapojeny všechny spolky v obci. K prodeji byly nabízeny vánoční svícny a jiné
dekorace spojené s Vánocemi. O doprovodný program se postaraly děti z místní mateřské školy a děti
ze základní školy v Trnávce, které zazpívaly Vánoční písně a koledy. Hasiči zajišťovali dovoz masa a
pomáhali při přípravě celého areálu a také při výrobě zabijačkových specialit.
K prodeji byly pro naše občany připraveny jitrnice, jelita, tlačenky a mnoho dalších zabijačkových
výrobků, ale také koláče, perníčky či sýry. V chladném počasí bylo připraveno i něco pro zahřátí.
Rozsvěcování stromu v Kateřinicích bylo druhou akcí tohoto druhu, letošní zájem o ni byl veliký. Celá
akce končila ve večerních hodinách, kdy se u cateringu loučili pořadatelé, kterým se nechtělo vůbec
domů. Pořídili jsme i pár vydařených fotek.
Ve spolupráci s panem Malachtou jsme připravovali podklady pro zpracování výkresové dokumentace
rekonstrukce naší hasičárny. Cílem projektu je zvýšení výšky garáží a s tím spojená rekonstrukce
střechy – její zvýšení se zachováním rázu hasičárny. Jak jistě víte světlá výška garáží je 2,80 a vrat
2,65 a umožňuje vjezd naší Avie do garáže pouze couváním. Po rekonstrukci by výška garáží měla být
cca 4,5 metru a vjezdová výška vrat cca 4 metry. Celé přízemí bude jedna otevřená garáž mimo šatny,
která zůstane zachována. Bude tak zde možné umístit i další zásahovou techniku, která se zde dnes
prostě nevejde. V podkroví plánujeme klubovnu a sociální zázemí. Na fasádě, hlavně na věži se
pomalu objevují trhliny a odpadává omítka. Pevně věříme, že společně s naším obecním úřadem co
nejdříve najdeme finanční prostředky a pustíme se do rekonstrukce. Kromě fasády máme navíc
poškozenou okap a svod nákladní vozidlem, který je zatím neopraven. Oprava musí být provedena do
co nejdříve, protože hrozí zatečení vody k základům hasičárny.

Naše sdružení pořádalo v pátek 2. listopadu v sále obecního domu Krmášovou zábavu s diskotékou. O
skvělou taneční atmosféru se opět postaral a DJ Speedi a hudební skupina Karm, která nám pravidelně
vystupuje na našich akcích. Jsme rádi, že se všichni skvěle bavili a akce se velmi vydařila.
Koncem roku jsme zakoupili nové čerpadlo Heron, které je svým litrovým výkonem srovnatelné s naší
PPS12, přičemž je několikanásobně lehčí. Dojde tak nahrazení naší těžké a obtížně udržovatelné
PPS12 moderním a lehkým čerpadlem.
V prosinci jsme připravili vozidlo k technické kontrole, která proběhla v prosinci. Vozidlo je pro
letošní rok v dobrém technickém stavu. Přípravu na technickou zajistil zejména Honza Cága.
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 stav autobaterií
a provozuschopnost vozidel.
Letos naší mladí hasiči zase pokračovali v tradici Mikulášské nadílky. V Kateřinicích bylo
zase vidět mikulášskou družinu, jak navštěvuje hodné, někdy i trochu zlobivé děti. Jen je škoda, že
nebyl při jejich návštěvě sníh, byly by jejich nadílka ještě působivější. Věřím, že budou viděni i
v letošním roce.
Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 262 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám naší
hasičské techniky a prostor hasičárny.
V pátek 28. prosince proběhlo na základně rychlé roty pracovní dopoledne zásahového družstva, které
bylo zaměřeno hlavně na opravy naší hasičské Avie. Hlavním úkolem bylo vytvoření prostor pro
umístění kalového čerpadla a úpravu zadní části nástavby, aby vyhovovalo našim požadavkům. Na
práci se podílelo 6 členů zásahového družstva, které doprovázela veselá nálada. Děkujeme
pracovníkům obecního úřadu za zapůjčení prostor.
Naši činnost prezentujeme už od roku 2006 na našich webových stránkách. O jejich chod,
údržbu a správu se stará Petr Poloprutský. Příspěvky na web také připravují další členové, Tomáš a
také já. Děkuji jim touto cestou za jejich pomoc. Jsem rád, že do psaní příspěvku se občas zapojují i
další členové našeho sboru.
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. Zde musím pochválit našeho kronikáře pana Novobilského za pořízení
fotografií z naší činnosti.
Elektronická poštovní adresa našeho sboru je: hasici@katerinice.cz. Pokud budete potřebovat nás
kontaktovat nebo nám něco zajímavého poslat můžete využít elektronické pošty nebo i osobního
kontaktu. Náš web za poslední rok vidělo téměř 2000 návštěvníků a proběhlo přes 14 000 zobrazení
našich stránek, což je myslím si velmi vysoké číslo. Mohu říci, že oproti minulému roku se počet
ročních návštěv zvýšil.
Součástí webu jsou i veškeré zprávy valných hromad a také veškerá fotogalerie. Je pak velice
jednoduché dohledat jakoukoliv informaci, případně se podívat co se v našem sboru dělo. Příprava
zprávy na valnou hromadu se velmi zjednodušila a také zrychlila. I tato zpráva bude pak umístěna na
našich stránkách, aby bylo možné se k ní kdykoli a kýmkoliv a odkudkoliv dostat.

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

Rozšíření členské základny
Dokončení zpracování projektu rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice
Preventivní prohlídky obecních prostor
Příprava na výměnu našeho zásahového vozidla AVIE
Úpravy našeho nového zásahového vozidla Lada Niva pro použití u zásahů

Koncem roku proběhla za účasti starosty a místostarosty SDH 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. Malé nesrovnalosti, které jsme nalezli při
inventuře souvisely vesměs s názvy evidovaného majetku, které jsou v evidenci na našem OÚ. Jedná o
evidenci zásahových oděvů a obuvi, které jsme získali darem a také zakoupili. Materiál, který se již
nepoužívá s ohledem na jeho stav nebo stáří, bude vyřazen z evidence.
V posledním obecním zpravodaji jsme připravili článek o dění v našem sboru pro naše občany.
SDH Kateřinice doporučuje všem našim občanům, kteří doma ještě nemají hlásič požáru, aby si hlásič
požáru pořídili do každé domácnosti. Autonomní hlásič požáru je jednoduché a cenově dostupné
zařízení, které umí včas detekovat požár (resp. kouř požáru). Hlásič silným akustickým signálem včas
upozorní uživatele domácnosti a umožní tak ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Včasné
zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a „hlásič požáru“ výrazně zvyšuje šance na
přežití. Hlásič požáru lze pořídit od ceny 200,-Kč. V porovnání s hodnotou věci ve Vaší domácnosti,
o kterou Vás případný požár připraví, je částka za pořízení požárního hlásiče zanedbatelná. Náš sbor
nabízí pomoc při jeho výběru a také při jeho montáži.
Stále platí heslo: „Lepší když Vás budí hlásič, než hasič“
Věřím, že tato výzva naše občany správně zmotivuje, budou nás kontaktovat. My pak budeme moci
našim občanům zajistit po úspěšné instalaci „klidný a bezpečný spánek“.
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 i jednotka
byla stále vidět.
Na závěr bych chtěl podtrhnout několik bodů, které sbor v minulém roce výbor potěšily a které jej
také trápí.
CO nás potěšilo ?
• nové zásahové vozidlo Lada Niva, na kterém ještě bude hromada práce
• činnost zásahové jednotky
• zapojení našich občanů do práce našeho sboru
• zvýšení odbornosti naší zásahové jednotky
CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ:
• Námětové cvičení zásahové jednotky
• Činnost sportovní družstva
• Znovu založení kolektivu mladých hasičů
• Pomoc našim občanům v oblasti požární bezpečnosti (beseda, školení, ruční HP)

Ještě jednou bych chtěl poděkovat za pomoc a přízeň všem hasičům, našim občanům,
obecnímu úřadu, dále všem našim sponzorům. Velký dík patří zejména pan Radku Peterovi, Ladislavu
Lysovi, Vaškovi Podstavkovi a mnohým dalším. Bez nichž bychom nemohli většinu svých záměrů,
jak na poli hasičském, sportovním i také 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.
Každoroční práce a starosti o svěřenou techniku, školení, přípravy na zásah, zásahy, jsou často jiné.
Objevují se nové kulturní a sportovní akce pořádávané ať pro hasiče nebo 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 a nemají
přístup na internet, se mohli s naším životem ve sboru seznámit.
Věřím že energii a čas, kterou jsme v loni věnovali zejména akcím pro naše občany, trochu
přesměrujeme letos do našeho sdružení. Je třeba kromě práce na technice hlavně stmelovat sbor a
v rámci možností i rozšířit členskou základu a zapojit větší počet našich členů do naší práce.
Máme za sebou zase jeden rok, který byl opravdu plný práce v hasičárně i také v obci, za který se
určitě jako hasiči nemusíme stydět.

Všem děkuji za pozornost.

V Kateřinicích 11. ledna 2013

starosta

Ing. Jaroslav Obsadný

Vážení bratři, sestry, přítomní hosté.
Dovolte mi abych v několika bodech shrnul činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů v
Kateřinicích v roce 2012. Kromě odborné přípravy zásahového družstva, byla činnost jednotky
spojena s údržbou naší hasičské techniky a vybavení které každoročně navyšujeme, abychom mohli co
nejlépe pomoci naším spoluobčanům při požárech a jiných přírodních živlech.
I v loňském roce jsme vyjížděli k několika příhodám. Ve čtvrtek 14. června v odpoledních
hodinách se naším regionem přehnal vydatný lokální déšť. Naše jednotka vyjela k zásahu do katastru
obce. Zaplavena byla hlavní silnice a spodní část obce kolem koryta potoku. Jednotka vyčistila
kanalizační vpustě podél hlavní silnice a čerpala vodu ze zatopených sklepů.
2. července vyjela jednotka v počtu 1 plus 3 po nahlášení požáru lesa v katastru obce Kateřinice. Po
příjezdu na místo zásahu byly zjištěny 3 ohniska požáru lesa v lokalitě Hájek. Hašení ohnisek se
účastnili jednotky Nového Jičína, Brušperku a Fryčovic. Naše jednotka byla určena pro doplňovaní
vody cisternám pro zásah.
V pondělí 3. září okolo půlnoci byla naše jednotka povolána k požáru lesa mezi Kateřinicemi a
Skorotínem. Po příjezdu na místo požáru jsme zjistili, že se jedná o planý poplach. Na okraji lesa
prováděli spalování zemního plynu ze zkušebního vrtu. Mimo naší jednotku přijela i jednotka
z Nového Jičína a Příbora.
V měsíci říjnu proběhl kvalifikační kurz k získaní průkazů k obsluze přenosných motorových
řetězových, rozbrušovacích pil a křovinořezů. Naši čtyři členové zásahové jednotky kurz úspěšně
zvládli včetně praktické zkoušky v lese. Nyní je motorová pila součástí naší zásahové jednotky.
Pro lepší akci-schopnost jednotky jsme letos pořídili druhé kalové motorové čerpadlo
HERON, uhlovou brusku, nabíječku a udržovač autobaterií. A v neposlední řadě byl náš druhý
zásahový automobil LADA NIVA přihlášen do integrovaného záchranného systému.
V letošním roce prošla LADA NIVA rekonstrukcí , kompletním nástřikem celé karoserie, nástřikem
podvozku. Na vozidlo byla namontována nová světelná rampa AZD 530. Následně se realizovala
evidenční kontrola v sídle STK v Novém Jičíně, což souviselo se změnou barvy a výstražným světlem
modré barvy s právy v přednosti v jízdě. Po zajištění příslušných dokladů byly koncem roku na
oddělení dopravních agend v Kopřivnici zapsány veškeré změny a vozidlo je tak z tohoto pohledu
připraveno pro zásah. V současné době probíhá příprava interiéru a montáže přepážky. Následně bude
vozidlo vybaveno čerpadlem, hydrantovým nástavcem, hadicemi, ručními hasicími přístroji a dýchací
technikou. Čeká nás ještě při jeho vybavení mnoho práce.
Věřím, že nám bude dobře sloužit jako Avie která v prosinci úspěšně prošla technickou kontrolou.
Začátkem prosince jsem se s velitelem družstva zúčastnil povinného proškolení velitelů
v Jánských Koupelích. Získali jsme tam spoustu zajímavých informací, které se pokusíme předat
ostatním členům našeho zásahového družstva.
Kromě jiného je cílem letošního roku vybavit zásahovou jednotku dýchací techniku a zajistit
potřebné proškolení k jejímu použití.
Na závěr by chtěl poděkovat všem hasičům, ale i spoluobčanům, kteří nám pomáhají při
odstraňování přírodních živlů a jeho následky a popřál, aby ten následující rok byl lepší než ten
minulý.
Děkuji za pozornost
velitel Svatopluk Šimečka

