Vážení bratři a setry, vážení hosté.
máme za s sebou začátek nového roku 2015. V lednu se každý rok setkáváme zde
v hasičárně na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili rok minulý a začali se
zabývat rokem letošním.
Poslední valná hromada se konala 7. února 2014 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
Jiří Kutáč

V loňském jsme měli tyto jubilanty:
Martin Havrlant
Jaroslav Kutáč
Jaroslav Kutáč st.
Jiří Londin

28. 5.
16. 6.
18. 4.
1. 11.

40 let
50 let
70 let
70 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 39 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 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 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 v obecním zpravodaji. Účast na výborových schůzích byla nadprůměrná.

Na poslední valné hromadě jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:
Námětové cvičení zásahové jednotky
Činnost sportovní družstva
Příprava a realizace oslav 125 výročí od založení našeho sboru
Dokončení projektu rekonstrukce hasičárny

Z vytýčených úkolů se podařilo splnit téměř všechny.
Námětové cvičení proběhlo začátkem roku v prostorách rychlé roty v prostorách Technických služeb.
Podrobnou zprávu bude mít velitel jednotky. Sportovní družstvo řešilo v loňském roce doplnění svého
týmu. Věřím ale, že se mu to letos podaří ještě více stabilizovat. V oblasti prevence a besed s občany –
mládeží se v loňském roce uskutečnilo několik akcí.
Poslední valná hromada našeho okrsku Příbor se konala 15. března 2014 na Prchalově. Na
okrskové schůzi jednotlivá SDH ostatní sbory informovala o dění na poli sportovním i kulturním.
Okrsková soutěž v požárním sportu se konala v Kateřinicích v sobotu 26. dubna 2014 v prostoru
retenční nádrže. Do okresního kola postoupilo družstvo z Příboru. Parkoviště u retenční nádrže dobře
posloužilo jako prostor pro pořádání soutěže.
V březnu pravidelně pořádáme Josefovskou zábavu. O taneční atmosféru se vždy stará hudební
skupina Karm společně s DJ Speedim. Loni se zábava uskutečnila. Termín další letošní zábavy je za
dveřmi a bude jen na nás, zda se do její přípravy znovu pustíme.
Jako každý rok, tak i loni pomáhali hasiči se stavěním máje v Kateřinicích. Díky výborné organizaci a
síly všech přítomných byl máj co nevidět vztyčen. Následně u táboráku jsme při hudbě a dobré náladě
jsme vydrželi až do brzkých ranních hodin.
Naši hasiči pomáhali v sobotu 12. července při organizaci Cyklo-maratonu Beskyd tour. Část trasa
závodu vedla přes sousední Trnávku, dále Kateřinice přes Hájov. Naši hasiči organizovali dopravu na
kritických křižovatkách v Trnávce, Hájově a Lubině.
Pořadatelé závodu byli s prací našich hasičů spokojeni a na naši adresu přišlo i poděkování., kterého si
velice vážíme.
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.
Letos musí opět dojít k aktualizaci, protože povodňová komise obce Trnávka dozná změn.
Pro naši zásahovou jednotku byl také nově vytvořen seznam popisných čísel pro případ rychlého
vyhledání čísla popisného v případě mimořádné události. Je umístěn v šatně zásahového družstva.
V naší obci bude letos instalován nový obecní rozhlas, tedy bezdrátové vysílací stanice a samotné
hlásiče, které budou sloužit i jako součást výstražného protipovodňového systému. K němu patří ještě
srážkoměrné stanice, hladinoměrné čidlo a vodočetné latě. Předání informace o zvýšené aktivitě
vodního toku a potřeby ji akutně řešit tak, tak bude již otázkou několika vteřin či minut. V současné
době nejsme schopni zejména v nočních hodinách adekvátně reagovat na zvýšení hladiny vodního
toku a včasně zasáhnout. Informace výstražného systému budou předávány primárně členům zásahové
jednotky a také povodňové komise. Tyto výstražné systémy budou předávat informace i do sousedních
obcí, což pomůže se včas dopředu připravit na možné nenadálé situace.
Náš nový elektronický obecní rozhlas u nás a také v okolních obcích budou zároveň sloužit i jako
elektronická siréna, napojená na pracoviště Integrovaného záchranného systému MSK. Důležité je to
zejména tam, kde není k dispozici elektronická siréna.

V červenci jsme se zúčastnili soutěže TFA v Petřvaldě. Věřím, že rámci zvyšování fyzické kondice
zásahového družstva budeme některé z disciplín TFA zařazovat do výcviku jednotky.

V červenci jsme se také zúčastnili oslav 140 let SDH v Sedlnicích, kde jsme se s naším zásahovým
vozidlem LADA Niva účastnili slavnostního průvodu a výstavy vozidel. Také jsme navštívili
odpolední program, kde mimo jiné proběhla ukázka vyprošťování z havarovaných vozidel jednotkou
JSDH Příbor.
SDH Kateřinice pořádal v sobotu 8. listopadu 2014 v sále obecního domu Krmášovou zábavu s
diskotékou. O skvělou taneční atmosféru se postarala hudební skupina Revmatik a DJ Speedi. Jsme
rádi, že se všichni skvěle bavili a akce se vydařila.
Naši hasiči se i letos podíleli na přípravě veliké sportovní akci na našem poldru – III. Ročníku
Kateřinického Trailového závodu. Do soutěže se přihlásilo celkem 139 závodníků. Počasí pořadatelům
přálo. Běh byl rozdělen do několika kategorií: děti do 8 let (600m), děti od 9 do 12 let (1200m), děti
od 13 do 15 let (5,75km) a hlavní závod žen (5,75 km) a mužů (11,5km). Soutěžící povzbuzoval
bouřlivý dav fanoušků a diváků. Tentokrát byl start závodu a celé zázemí přesunuto k obecnímu
úřadu, což závodu velmi prospělo. Hasiči prováděli zdravotní asistenci, protože v naší jednotce máme
od konce roku proškolené a vycvičené nové dva zdravotníky.
Náš sbor se aktivně účastnil i obecní akce - Setkáváme se v čase předvánočním. Naše obec zahájila již
v předminulém 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
svařeného vína.
K prodeji byly pro naše občany připraveny zabijačkové speciality. V chladném počasí bylo připraveno
i něco pro zahřátí. Rozsvěcování stromu v Kateřinicích bylo opakovanou akci tohoto druhu, zájem o ni
byl veliký. Celá akce končila ve večerních hodinách.
Ve spolupráci se slečnou Malachtovou jsme dokončovali podklady pro zpracování výkresové
dokumentace rekonstrukce naší hasičárny. Cílem projektu bylo 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 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 byl koncem loňského roku dokončen.
Sbor dobrovolných hasičů v sobotu 22. listopadu oslavil 125 let trvání hasičského sboru v Kateřinicích
slavnostní schůzí včetně výstavy fotografií a naší historické i současné techniky v sále obecního domu.
V rámci slavnostní schůze, na kterou jsme pozvali i zástupce okolních sborů jsme také hodnotili
uplynulé období. Každému členu byly předány upomínkové předměty speciálně vyrobené k našemu
výročí.
Byl také aktualizována Almanach, který mapuje činnost našeho sboru od založení. Byla také předána
ocenění našim nejaktivnějším členům, čestná uznání a také medaile za vynikající práci a zásluhy.
Chtěl bych poděkovat Františku Novobilskému za jeho příkladnou pomoc a všem hasičům, kteří
přiložili ruku k dílu při přípravě oslav a výstavy techniky.
V neděli byla výstava fotografií a hasičské techniky otevřena široké veřejnosti. V pondělí výstavu
navštívily také děti Mateřské školy. Součástí výstavy byly také ukázky naší videokroniky, které se
promítaly během celého víkendu.
V prosinci jsme připravili vozidlo k technické kontrole. Vozidlo je pro další 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 393 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.
Odkaz na naše stránky je: sdh.katerinice.cz
Zde musím pochválit našeho kronikáře pana Františka Novobilského za pořizování 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 6 164 návštěvníků a proběhlo přes 27 745 zobrazení
našich stránek, což je myslím si velmi vysoké číslo. Mohu říci, že oproti minulému roku se počet
ročních návštěv zvýšil o 30 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 odkudkoliv dostat.
Koncem roku proběhla za účasti starosty a inventarizační komise 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.
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
Preventivní prohlídky obecních prostor
Znovu Informovat naše občany o povinnostech při provozu topidel na tuhá paliva a čištění komínů
Kulturní a společenské akce pro naše členy
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 zejména 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, našemu
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 21. ledna 2015

starosta

Ing. Jaroslav Obsadný

Milé hasičky, milí hasiči, vážení hosté,
dovolte mi, abych v několika bodech shrnul činnost zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů
Kateřinice v roce 2014.
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.
V loňském roce byla jednotka dovybavena zásahovými rukavicemi, přilbami, botami a vícevrstvými
zásahovými obleky. Dále máme vyškolené v Jánských Koupelích dva zdravotníky a jednoho technika.
Naše záchranářská brašna byla dovybavena krčními límci a dýchacím ambuvakem.
Pro důkladnější odčerpávání vody jsme zakoupili nový sací koš Heron s minimální sací výškou 1cm.
Rád bych vás v krátkosti seznámil s činnosti zásahové jednotky.
V sobotu 22. února v čase 8:30 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o taktické cvičení
zásahové jednotky se zaměřením na vyhledávání osob s použitím dýchací techniky v zakouřeném
prostředí. Cílem cvičení bylo prověření a zdokonalení pohybu v zakouřených prostorách při požáru a
komunikace jednotky pomocí vysílaček. Po příjezdu na místo zásahu jednotky rozvinula jeden útočný
proud. Jeden proud byl rozvinut do garáže technických služeb, kde se nacházela 1 osoba. Osoba byla
bezpečně vynesena z objektu a byla jí poskytnuta před lékařská pomoc. Jednotka provedla závěrečný
průzkum celého objektu. Po odvětrání zakouřených prostoru se vrátila na základnu. Celé cvičení trvalo
hodinu a půl.
Ve čtvrtek13. března 2014 v 17:21 vyjela zásahová jednotka Kateřinic k požáru sazí v komíně čp. 152.
Požár byl uhašen pomocí písku. Jednotka zasahovala v dýchací technice Zasahující jednotky: JSDH
Kateřinice a HZS MSK Nový Jičín.
V sobotu 22. března 2014 v 17:08 vyjela zásahová jednotka opět k požáru sazí v komíně čp. 70. Požár
byl uhašen pomocí práškového hasicího přístroje. Jednotka opět zasahovala v dýchací technice.
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice, JSDH Příbor a HZS MSK Nový Jičín.
V pondělí 28. dubna 2014 v 18:06 byla povolána zásahová jednotka Kateřinic k technické pomoci –
odstranění nebezpečných stavů. Šlo o pohonné hmoty na silnici.
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice a HZS MSK Nový Jičín.
V neděli 22. června 2014 v 17:06 jednotka opět zasahovala u technické pomoci – tentokrát šlo o únik
oleje na silnici u domu čp. 203.
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice a HZS MSK Nový Jičín.
Ve středu 25. června 2014 v 00:20 byla povolána jednotka k požáru kontejneru na papír u hřiště TJ
Sokol. Požár byl uhašen jedním proudem C.
V pondělí 18. srpna 2014 ve 20:04 byla povolána zásahová jednotka k technické pomoci – odstranění
nebezpečných stavů, zlomené větve historického dubu, která zasahovala do obecní komunikace u
domu číslo popisné 83.
V sobotu 13. září ve 21:12 byla povolána zásahová jednotka Kateřinic k technické pomoci na základě
vyhlášeného III. stupně povodňové aktivity potoku Trnávka. Jednotka vyjela k zásahu do katastru
obce. Zaplavena byla hlavní silnice a spodní části obce kolem koryta potoka. Jednotka odstraňovala
naplavené větve, části stromů, čistila ucpané mosty a čerpala vodu ze zatopených sklepů našich
občanů.

V neděli 14. září v 9 hodin vyjížděla naše jednotka k odstranění nebezpečných stavů – spadlého
stromu na střechu domu číslo popisné 37, vlivem sobotní povodně. Za pomocí výškové techniky
jednotka z Nového Jičína provedla ořezání stromu nad domem. Naše jednotka provedla dokácení
stromu, pořez větví, a úklid komunikace. Zásah trval přes 6 hodin.
V sobotu 15 listopadu zajišťovala naše jednotka zdravotní asistenci při běžeckých závodech. Naštěstí
se soutěžícím nic nepřihodilo a naše jednotka dohlížela na hladký průběh závodu.
I během oslav založení sboru 22. Listopadu v 18:36 musela jednotka vyjíždět k technické pomoci. Šlo
o vytažení návěsu kamionu z příkopu.
Jak jste slyšeli, měla naše jednotka v loňském roce celkem dost zásahů. Naštěstí při zásazích nebyl
nikdo zraněn a nevznikly velké škody na majetku našich spoluobčanů.
Na závěr by chtěl poděkovat všem hasičům, ale i spoluobčanům, kteří nám pomáhají při odstraňování
přírodních živlů a jejich následků a popřál Všem, aby tento následující rok byl lepší než ten minulý.
Děkuji za pozornost.
V Kateřinicích 21. ledna 2015

velitel JSDH Svatopluk Šimečka

