Vážení bratři a setry, vážení hosté.
máme za s sebou začátek nového roku 2014. Tento čas se každý rok setkáváme zde
v hasičárně na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili minulý rok a začali se
zabývat rokem letošním.
Poslední valná hromada se konala 11. ledna 2013 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:
Zdeněk Lys
Stanislav Podešva
Josefa Klečková
Vlastimil Bajer
Jiří Tobola
Jaromír Polášek

4.6.
12.11.
18.11.
10.12.
21.12.
7.6.

75 let
75 let
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 se minulý rok neměnila. Máme ke dnešnímu dni 40 členů a z toho 7 žen.
Průměrný věk mužů je 47 let a žen 44 let.
Nejmladším členem sboru je Michal Machač, nejstarším členem je pan Zdeněk Lys.
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:
Námětové cvičení zásahové jednotky
Činnost sportovní družstva
Znovu založení kolektivu mladých hasičů
Pomoc našim občanům v oblasti požární bezpečnosti (beseda, školení, ruční HP)
Příprava na výměnu našeho zásahového vozidla AVIE

Z vytýčených úkolů se podařilo splnit téměř všechny.
Námětové cvičení proběhlo koncem loňského roku v listopadu v prostorách Komunitního centra.
Podrobnou zprávu bude mít velitel jednotky. Sportovní družstvo řešilo v loňském roce neúspěšně
doplnění svého týmu. Věřím ale, že se mu to letos podaří. V oblasti prevence a besed s občany –
mládeží se v loňském roce uskutečnilo několik akcí.
Život v našem sdružení byl v loňském roce hlavně věnován: opravám vybavení hasičárny, kulturním a
sportovním akcím, školením, údržbě hasičárny a také obou vozidel, které potřebovaly více péče než
v minulém roce.
Poslední valná hromada našeho okrsku Příbor se konala 15. března 2013 na hasičské stanici ve
Skotnici. Na okrskové schůzi jednotlivá SDH ostatní sbory informovala o dění na poli sportovním i
kulturním. Okrsková soutěž v požárním sportu se konala na Prchalově v sobotu 11. května 2013. Do
okresního kola postoupilo družstvo z Příboru. V letošním roce bychom chtěli soutěž uspořádat ve
větším měřítku, zejména i pro kategorii mužů nad 35 let. Uvidíme, jaký bude však letos reálný zájem.
O víkendu 23 a 24 března 2013 jsme se zúčastnili v Jánských Koupelích školení nositelů dýchací
techniky. Zbytek jednotky se doškolil 12 a 13 října, včetně tří nováčků jednotky. Více informací se
dozvíte ve zprávě velitele.
Hasiči v Kateřinicích mají díky projektu „Digitální povodňový plán a modernizace jednotného
systému varování a vyrozumění“ u HZS MSK, v rámci něhož se sirény instalují, od jara novou
„mluvící“ sirénu.
HZS MSK je pořídila hlavně z peněz Evropské unie – z operačního programu životní prostředí
(zaměřeného na protipovodňová opatření), 92 sirén za celkem 23 milionů korun. EU hradí 85 %
projektu, zbytek jde ze státního rozpočtu ČR.
U těchto sirén lze pouštět jak klasické varovné signály (požární poplach, všeobecná výstraha a další),
tak předem naprogramované hlasové zprávy v souvislosti s aktuální mimořádnou událostí. Zařízení lze
ovládat z krajského operačního střediska hasičů (je součástí Integrovaného bezpečnostního centra
Moravskoslezského kraje v centru Ostravy), u sirény pomocí tlačítka, nebo ovládáním na terminálu.
Velkým usnadněním je ovládání pomocí obyčejného mobilního telefonu i mimo objekt, kde jsou
siréna a její komponenty instalovány. Oprávnění k obsluze a takovému volání má v obci 5 osob.
V Moravskoslezském kraji bylo na začátku března 2013 v provozu celkem 692 koncových prvků
varování, z toho 452 rotačních motorových sirén, 190 mluvících sirén (během jara jich přibude 92).
V březnu pravidelně pořádáme Josefovskou zábavu. O taneční atmosféru se vždy stará hudební
skupina Karm společně s DJ Speedim. Loni se však zábava neuskutečnila. Termín další letošní zábavy
je za dveřmi a bude jen na nás, zda se do její přípravy znovu pustíme. Bohužel sportovci HC Fešáci si
v termínu letošní Josefovské zábavy naplánovali svůj sportovní Ples v Trnávce. Pokusíme se
pravděpodobně o změnu termínu.
V sobotu 22. června se konal den obce u příležitosti 655. výročí první dochované zmínky o obci
Kateřinice. V hasičárně byl dopoledne “Den otevřených dveří” a hasiči také vystupovali na hřišti při
zahájení a také v rámci odpoledního programu.
Dne 31. srpna se v sousední Trnávce konaly oslavy k příležitosti 100 let trvání sboru místních
dobrovolných hasičů. Součástí oslav byla soutěž v netradičním požárním útoku. Soutěže se účastnilo
celkem 9 závodních družstev včetně našeho. Cílem však nebylo vyhrát, ale pobavit se. Pro všechna
družstva nakonec čekaly hodnotné ceny. Následovaly ukázky zásahu s historickou stříkačkou nebo
také průvod hasičských vozidel, jehož se účastnily i obě naše zásahové vozidla včetně kolové
stříkačky „Zikmund“. Veškera technika byla po průvodu vystavena k zhlédnutí v areálu oslav. Celý
program byl večer zakončen diskotékou. Děkujeme kolegům z Trnávky za pozvání. Fotografie
z vydařených oslav naleznete na našem webu. Musím pochválit naše soutěžní družstvo za provedení

nejlepšího netradičního požárního útoku při odpolední soutěži. Naše družstvo bylo složeno z 6-ti
mužů a jedné kateřinské hasičky v té době soutěžící za obec Trnávku.
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 nyní
v počtu 12-ti členů s dobou výjezdu do 10 minut. Velitel Vás seznámí s činností JSDH za uplynulé
období v samostatné zprávě.
Členové našeho sboru v loňském roce aktualizovali povodňový plán naší obce. Jednalo se zejména o
aktualizace kontaktů, změny společností a subjektů. Finální podoba bude zveřejněna na našich
webových stránkách.
Naši hasiči v říjnu navštívili Mateřskou školu v Kateřinicích. Zajímavé besedy se účastnily dvě třídy
školky. Hasiči dětem promítli video o výchově dětí v oblasti požární ochrany. Po jeho shlédnutí si děti
s hasiči povídaly i o tom, co udělat, když v bytě nebo v jejich domě vypukne požár, koho přivolat,
komu to ohlásit a jak se nejrychleji dostat z hořícího objektu. Na samý závěr poutavé besedy jim byly
předány omalovánky. Následovala procházka do hasičárny, kde si děti si mohly vyzkoušet i zásahovou
výstroj a techniku.
Členové našeho sdružení se v listopadu účastnili slavnostních oslav SDH v Mošnově u příležitosti
oslav 130. let založení sboru.
Naši hasiči se i letos podíleli na přípravě veliké sportovní akci na našem poldru – II. Ročníku
Kateřinického Trailového závodu. Do soutěže se přihlásilo celkem 91 závodníků. Počasí pořadatelům
přálo, i když bylo pod mrakem. Běh byl rozdělen do čtyř kategorií: děti do 8 let (300m), děti od 8 do
13 let (600m), děti od 13 do 13 let (3,2km) 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 předloňském roce tradici rozsvěcování vánočního stromu a obecní zabijačky. Od odpoledních hodin
se obyvatelé scházeli v našem otevřeném Komunitním centru, aby společně prožili předvánoční čas.
O doprovodný program se postaraly děti z místní mateřské školy a děti ze základní školy v Trnávce,
které zazpívaly Vánoční písně a koledy. Hasiči pomáhali při přípravě celého areálu a prodeji alkoholu.
K prodeji byly pro naše občany připraveny zabijačkové speciality. V chladném počasí bylo připraveno
i něco pro zahřátí. Rozsvěcování stromu v Kateřinicích bylo druhou akcí tohoto druhu, zájem o ni byl
veliký. Celá akce končila ve večerních hodinách.
Ve spolupráci s panem Malachtou jsme celý rok 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. Projekt však do dnešního dne není dokončen. Schází několik
rozpočtů a aktualizovat pár výkresů. Mou snahou ve spolupráci s obecním úřadem začátkem roku
projekt kompletně dokončit, protože loni se to nepovedlo mimo jiné i z rodinných důvodů projektanta.
V prosinci jsme připravili vozidlo k technické kontrole. Z důvodu dovolené v naší oblíbené STK
v Ostravě jsme navštívili jinou STK. Výsledkem bylo, že nám byly zjištěny kritické závady na
vozidle, jednalo se o brzdy a čepy řízení. Po dohodě s naším obecním úřadem bylo vozidlo opraveno
ve firmě Skarab. Cílem opravy bylo zajistit provoz vozidla na následující dva roky. Pak počítáme
s jeho výměnou za jiné. Vozidlo je pro další dva roky 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 327 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. 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 4600 návštěvníků a proběhlo přes 16 000 zobrazení
našich stránek, což je myslím si velmi vysoké číslo. Mohu říci, že oproti minulému roku se počet
ročních návštěv zvýšil o 20 procent.
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:
Rozšíření členské základny
Dokončení zpracování projektu rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice
Preventivní prohlídky obecních prostor
Příprava na výměnu našeho zásahového vozidla AVIE
Kulturní a společenské akce pro naše členy
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. Materiál, který se již nepoužívá s ohledem na
jeho stav nebo stáří, byl vyřazen z evidence.
V loňském 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. Trochu nás trápí, že se nesetkalo s patřičnou odezvou.
Tuto nabídku jsme opakovaně předložili našim občanům, začátkem roku také našim seniorům na
jejich pravidelném setkávání na obecním úřadě.
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“.
V prosinci jsme aktualizovali registrační listy našeho sdružení včetně všech kontaktů. Mimo jiné jsou
potřeba pro vydání koncesní listiny živnostenského úřadu v Kopřivnici na prodej alkoholu pro náš
sbor.
Senát parlamentu ČR definitivně schválil novelu živnostenského zákona, která zavádí koncese na
prodej alkoholu. Tato koncese se vztahuje na všechny podnikatele - fyzické osoby i všechny
společnosti - právnické osoby, které jakýmkoliv způsobem obchodují nebo prodávají alkoholické
nápoje. O koncesi musíte mít požádáno nejpozději do 17.4.2014, jinak nesmíme alkohol vůbec
prodávat.
V letošním rocen náš sbor oslaví 125 výročí trvání SDH. V rámci oslav tohoto výročí budeme chtít
koncem roku připravit slavnostní schůzi a během roku i den otevřených dveří, případně jiné akce pro
naše občany. Máme almanach, který se pokusíme aktualizovat o poslední pětileté období. Budeme
také chtít představit naší kroniku a tak žádám Františka Novobilského o její dopsání, abychom jí mohli
letos předložit našim hasičům i občanům.
Věřím také, že se nám podaří zajistit nějaké reklamní předměty k tomuto výročí a zejména na
slavnostní schůzi chceme připravit hasičská ocenění našim dlouholetým a zasloužilým hasičům.
Myslím, že právě na toto v naší uspěchané době trochu zapomínáme, tak se to budeme snažit napravit.
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 ?
činnost zásahové jednotky
zvýšení odbornosti naší zásahové jednotky
zapojení našich občanů do práce našeho sboru

CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ:
Činnost sportovní 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. Velký dík patří zejména pan Radku Peterovi, Tomáši
Velartovi, firmě Skarab a mnohým dalším. Bez nichž bychom nemohli většinu svých záměrů, jak na
poli hasičském, sportovním i také kulturním, realizovat. Chtěl bych také poděkovat všem Vašim
rodinným příslušníkům. 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 zvýšení odbornosti zásahové jednotky,
trochu přesměrujeme letos do našeho sdružení a k jejím členům. 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 7. února 2014

starosta

Ing. Jaroslav Obsadný

Milé hasičky, milí hasiči, vážení hosté,
dovolte mi, abych v několika bodech shrnul činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2013.
Kromě odborné přípravy zásahového družstva byla činnost jednotky spojená s údržbou naší hasičské
techniky a vybavení, které každoročně rozšiřujeme, abychom mohli co nejlépe pomoci našim
spoluobčanům při požárech a jiných přírodních živlech.
Začátkem roku se nám podařilo dovybavit náš nový zásahový automobil Lada Niva, dle našich
představ. Vozidlo je vybaveno proudovým čerpadlem, hydrantovým nástavcem, hadicemi „B“ „C“,
rozdělovačem proudnicemi, záchranářskou brašnou, hasícími přístroji, nářadím. Na střeše byla
namontována majáková rampa s LED světly. Vozidlo je vybaveno auto nabíječem NB-10.
V loňském roce byly zjištěny v rámci STK závady na ložisku předního kola a kardanu. Oprava
proběhla v autoservisu v Petřvaldě.
O víkendu 23 a 24 března 2013 jsme se zúčastnili v Jánských Koupelích školení nositelů dýchací
techniky. Kurzu se zúčastnilo 7 členů zásahové jednotky. Během dvoudenního kurzu jsme získali
teoretické znalosti rovnotlakých a přetlakových dýchacích přístrojů, naučili se je prakticky používat a
zacházet s nimi. Všichni členové kurz úspěšně absolvovali včetně praktické zkoušky
Kvůli poruše čerpadla zavlažování fotbalového hřiště během horkých letních dnů pomáhala jednotka
s čerpadly a hadicemi několikrát s kropením hřiště. Byla to i mimo jiné dobrá prověrka naších dvou
čerpadel Heron která obstála na výbornou.
O víkendu 12 a 13 října jsme se zúčastnili v Jánských Koupelích školení nositelů dýchací techniky.
Kurzu se zúčastnili 4 členové, z toho tři nováčci u zásahové jednotky. Všichni členové kurz úspěšně
absolvovali včetně praktické zkoušky.
V pátek 22. listopadu v čase 16:45 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se tentokrát o taktické
cvičení zásahové jednotky se zaměřením na vyhledávání osob s použitím dýchací techniky v
zakouřeném prostředí. Jednotky vyjela v počtu 9 členů. Cílem cvičení bylo prověření a zdokonalení
pohybu v zakouřených prostorách při požáru a komunikace jednotky pomocí vysílaček. Po příjezdu na
místo zásahu jednotka rozvinula dva útočné proudy. Pomocí centrály a halogenového osvětlení
nasvítila místo zásahu. Jeden proud byl rozvinut do skladové části komunitního centra a druhý proud
do prvního patra společenské části, kde se nacházelo 8 dětí. Děti byly bezpečně vyvedeny z objektu.
Skladová část komunitního centra byla silně zakouřena, v její části byly nalezeny dvě figuríny.
Jednotka provedla závěrečný průzkum celého objektu komunitního centra a po odvětrání zakouřených
prostor se vrátila na základnu. Celé cvičení trvalo hodinu a půl.
V neděli 15. 12. 2013 v 14:16 vyjela zásahová jednotka k požáru garáže v rodinném domě
v Kateřinicích, ve které hořel osobní automobil. Jednotka dorazila k místu požáru jako první. Před
příjezdem jednotek z Příboru a Nového Jičína měla naše jednotka vypnutý plyn a elektriku v domě a
rozvinuté dva útočné proudy z nedalekého hydrantu. Po domluvě velitelů měla naše jednotka za úkol
hasit garáž z bočních stran přes okna a doplňovat cisternu z Příboru pomocí hydrantu. Požár se
podařilo uhasit do 15minut po příjezdu hasičů. Po vytažení a dohašení shořelého auta bylo velitelem
zásahu s Nového Jičína předáno místo zásahu naší jednotce k dohlídání místa požáru. Jednotka
pomohla s připojením elektrického proudu do části domu, který nebyl požárem zasažen. Po
závěrečném průzkumu a předání garáže majitelce se v půl deváté vrátila jednotka zpět na základnu. Při
této příležitosti bych chtěl poděkovat všem zasahujícím členům jednotky nejen za sebe, ale i za
majitelku domu, která mi byla osobně poděkovat a předala malou pozornost za práci, kterou naše
jednotka odvedla při požáru a po něm.
Naše zásahová jednotka má nyní 12 členů z toho 3 nové. Celková odbornost je tvořena velitelem
jednotky, dvěma veliteli družstva, dvěma strojníky, čtyřmi hasiči, kteří mohou obsluhovat motorové
pily a dále hasiči. V letošním roce chceme rozšířit odbornost o strojníky, možná i zdravotníka.

Noví členové jednotky prošli základním školení včetně přezkoušení. Po absolvování zdravotní
prohlídky budou zařazeni do výjezdu.
V loňském roce jednotka zvýšila svou akceschopnost pravidelný cvičením. Zejména musíme
pravidelně (1x 3 měsíce) absolvovat výcvik s dýchací technikou. Což v minulém roce se stalo
pravidelným cvičením. Děkujeme panu Novobilskému za pomoc při svaření vyvíječe dýmu, který je
nezbytný pro naše cvičení v zakouřeném prostoru. Letos v únoru naše členy čeká další výcvik.
Poslední taktické cvičení, kterého se účastnili všichni členové včetně výcviku s dýchací technikou
bylo velmi dobrou přípravou na reálný zásah v prosinci u požáru.
Jednotka se dovybavuje postupně novými zásahovými obleky (Strong Plus) , které umožňují použití
přímo v ohnisku požáru a mají vyšší tepelnou odolnost. Členové mají také nové zásahové boty, přilby
a rukavice. Chybí nám zatím tři svítilny k přilbám.
Naši pilaři musí pravidelně ročně odpracovat 8 hodin s motorovou pilou v rámci jednotky nebo
v obecním nebo soukromém sektoru. Koncem letošního roku (v listopadu) budou absolvovat školení k
prodloužení odborné způsobilosti.
Koncem roku proběhla periodická 5-ti letá revize našich plicních automatik z dýchacích přístrojů
přímo u výrobce MEVA v Roudnici nad Labem. Revizi tlakových lahví nám zajišťuje firma Gejger.
Děkujeme firmě Skarab a Honzovi Cágovi za poskytnutí sponzorského daru v podobě sadě gola klíčů.
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
Svatopluk Šimečka, velitel JSDH

