
 Vážení bratři a setry, vážení hosté.

Se začátkem roku 2001 máme před sebou povinnost zhodnotit rok 2000, říci co nám přinesl, co jsme za
uplynulé období uskutečnili a co nás čeká v roce novém.

Poslední valná hromada se konala 5.února roku 2000 zde v hasičské zbrojnici.

Výbor pracoval v minulém období ve složení :

starosta Ing. Jaroslav Obsadný
místostarosta Jiří Číp
velitel Stanislav Lihocký
preventista Ing. Jaroslav Kutáč
jednatel Pavla Lysová
hospodář Ivana Opělová
strojníci Dušan Richter, Alois Huvar
ref.žen Miluše Huvarová
kronikář Gabriela Wanecká
revizoři Jiří Piš, Richter Dušan
člen výboru Pavel Klečka ml.

Svatopluk Šimečka
Pavla Tylečková

V loňském jsme měli tyto jubilanty:

40 let Číp Jiří 11.1.
Richter Dušan 21.12.
Pišová Kateřina 20.11

50 let Kolich Jaromír

60 let Richter Vladimír 24.4.

V letošním roce jsme již měl tyto jubilanty:

40 let Huvarová Miluše 15.1.

90 let Richter Felix 8.1.

Všem jubilantům přeji do dalších let hodně štěstí zdraví a osobní pohody.

Naše členská základna tento rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 61 členů a z toho  12 žen. Průměrný věk mužů
je 42 let a žen 37 let. Naše řady loni opustili: Pavla Tylečková se odstěhovala a pan Olin Kolář zemřel . Prosím
všechny, aby minutou ticha uctili jeho památku.

Výbor se scházel podle potřeby, letos tomu bylo devětkrát. Na výborových schůzích byly většinou
připravovány naše společné pracovní, kulturní, sportovní akce, pořádané ať už pro členy SDH tak i pro ostatní
spoluobčany, hlavně se řešily problémy stavu a oprav naší techniky, drobné opravy hasičské Avie, úpravy
hasičárny a obchodní korespondence. Účast na výborových schůzích byla průměrná.

V loňském roce jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:

· Generální oprava přenosné požárního čerpadla
· Zlepšení stavu naší výzbroje a výstroje
· Akce související s přípravou II.sjezdu SH ČMS v červenci 2000



V průběhu měsíce ledna naše sdružení začalo jako každoročně spolupracovat při přípravě obecního
plesu s ostatními pořádajícími složkami, který se konal v měsíci únoru.  Podařilo se udržet loňskou úroveň i
návštěva byla uspokojivá. Naši členové se podíleli na zajištění tomboly a organizační přípravě plesu.

V loňském roce  jsme se zabývali posouzením požárního nebezpečí u našich podnikatelů a s tím
související preventivními prohlídkami. Všichni členové SDH byli odborně proškoleni  a jsou oprávněni provádět
preventivní požární kontroly  v rodinných domcích a jiných objektech občanů - skupina A a v objektech
organizací  - skupina B. Všichni členové, kteří byli ustanoveni do těchto  skupin byli ustanoveni Obecním
úřadem naší obce. S aktuálními změnami vyplývajícími ze změněného zákona o požární ochraně nás seznámí
preventista Ing. Kutáč.

Naši členové kontrolních skupin ve spolupráci s panem Geigrem z  Mošnova, se kterým úzce
spolupracujeme v oblasti dodávek a oprav hasící techniky, provedli revize hasicích přístrojů v obecních
prostorách.

Zástupci našeho sboru se začátkem měsíce března zúčastnili valné hromady okrsku v hasičské zbrojnici,
která se konala zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Kromě hodnotících zpráv jsme byli informováni zástupci
Všeobecné hasičské pojišťovny o její činnosti a nabízejících službách v oblasti pojištění staveb, domácností a
jiných objektů. Jednání  se  zúčastnili Jiří Číp, Stanislav Lihocký, Jaroslav Obsadný. Okrsek v době okrskové
schůze měl celkem 420 členů. Na období 3.6. roku 2000 byl určen termín okrskové soutěže v požárním sportu
v Příboře.
Na okrskové schůzi jsme byli informováni rovněž o připravované radě velitelů, která se pravidelně koná ve
Fůlneku.

8. dubna proběhlo shromáždění představitelů SH ČMS v sále Tonaku v Novém Jičíně. Předneseny byly
zprávy hodnotící uplynulé období. Hlavním bodem byla volba nových představitelů okresního shromáždění a
projednání připomínek  a příspěvků na nadcházející II.sjezd SH ČMS. Do vedoucí rady velitelů byl zvolen Ing.
Klos, vedoucí rady mládeže pan Váňa, vedoucí rady prevence pan Mička a jako starosta okresního výboru SH
ČMS pan Sklenovský.

Naše  organizace  se   účastnila  přípravy  a  vlastního  konání  běhu  Terryho  Foxe.   Děkuji  touto  cestou
všem, kteří se přípravy a vlastní realizace běhu zúčastnili. Náš obecní úřad jako hlavní organizátor, zahájil tak
hezkou tradici, která věřme, že se stane pravidelnou humanitární akci a bude dále rozvíjena.

Ve spolupráci s obecním úřadem jsme loni chtěli opakovat školení řidičů, ale nepodařilo se nám jej
s ohledem na zaneprázdnění členů zajistit. O to více se budeme snažit školení realizovat v tomto roce, protože
změn v zákoně o provozu na pozemních komunikací není málo a měly by být co nejdříve zažity každým
účastníkem silničního provozu. Jedná se o řidiče, kteří používají obecní vozidla při výkonu svého povolání nebo
při použití ve speciálních případech, jako jsou zásahy při živelných katastrofách, technických a jiných pomocích.

Našemu sboru se po dlouhých jednáním s firmami, provádějící opravy hasičské techniky za podpory
obecního úřadu podařilo zajistit pro naše sdružení finanční prostředky pro generální opravu naší požární
stříkačky PS 12, která prošla celkovou rekonstrukcí u firmy servis PPS Ing.Vašek. Za tímto účelem byl naším
sborem zakoupen již použitý motor Škoda o obsahu 1500 ccm, který byl rekonstruován a použit v generálkované
stříkačce. Celá tato rekonstrukce stála výbor a některé členy sboru mnoho sil. Proto bych chtěl  na tomto místě
všem zúčastněným poděkovat za jejich pomoc.

Na základě žádosti okresního požárního rady pana Biskupa, proběhla kontrola plnění úkolů obce
Kateřinice a sdružení dobrovolných hasičů přenesené působnosti na úseku požární ochrany.
Předmětem kontroly bylo ustanovení preventisty obce a kontrolních skupin, provádění preventivních prohlídek
právnických a fyzických osob. Dále byla předmětem kontroly jednotka SDH, odborná příprava, vybavení
technikou a její stav.

Výsledkem kontroly bylo zjištěny nedostatky v odborné způsobilosti strojníků jednotky SDH, zdravotní
způsobilosti členů SDH. K odstranění zjištěných závad byla dána příslušná lhůta.

10.listopadu proběhlo druhé letošní shromáždění představitelů SH ČMS v Závišicích. Shromáždění
informovalo o průběhu II . řádného sjezdu SH ČMS, dále změnách stanov SH ČMS a byl vytýčen program
činností SH ČMS do roku 2005.



Během roku jsme zajišťovali čerpání a čistění studní  a  jinou technickou výpomoc  našim občanům.

Začátkem září jsme pořádali u příležitosti soutěž v požárním sportu. Letos se doufám zrodila hezká
tradice, kterou se budeme snažit udržet. Oslovili jsme naše již zkušené hasiče a připravili soutěž v kategorii nad
35 let. S jakým zápalem bojovali naši bratři, doufám budete moci vidět na závěr valné hromady na
videozáznamu.Soutěž proběhla za krásného počasí na hřišti TJ Sokol . Odpoledne zahajovala ukázka zásahu
historických hasičů z historickou technikou. Odpoledne pak probíhala soutěž v požárním sportu v kategorii
mládeže a dospělých nad 35 let. V kategorii mládeže zvítězilo družstvo žáků z Hájova  a v kategorii dospělých
družstvo mužů z Kateřinic. Ve večerních hodinách probíhal letní večer, který se velice vydařil. Chtěl bych na
tomto místě poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli svým přispěním na zajištění cen pro nejlepší sbory.

15. prosince proběhla za účasti velitel, starosta a místostarosty a členů inventurní komise OU inventura
materiálu sboru dobrovolných hasičů. Inventura proběhla fyzickou kontrolo jednotlivých položek a veškerého
vybavení a výstrojních součástek.

Při údržbě techniky a zařízení  jsme opracovali 320 hodin, které byly nejvíce věnované opravám
techniky, hlavně rekonstrukci přenosné stříkačky, kontrolám, opravám Avie Jinak ostatní brigádnická činnost
byla věnována , úpravě a úklidu prostor hasičárny a opravami naší měřící techniky. V měsíci listopadu proběhly
přechody naší techniky, ale i hasičárny na zimní provoz, kde se kontroloval stav techniky a ta se připravovala na
přezimování .

Chtěl bych se krátce zmínit  o úkolech, které nás čekají v tomto roce. V tomto roce bychom se měli
zaměřit na zlepšení technické způsobilosti a odbornosti členů zásahové jednotky, dále připravit vozidlo na
technickou kontrolu , kontrolu hydrantů a vodních zdrojů. Dále příprava a realizace protipožárních preventivních
kontrol u podnikatelů v naší obci.

 Jako předloni i v loňském roce zajišťovali naši členové návštěvu Mikuláše s Andělem a čerty v naší
vesnici, nejenom proto, že neposlušnost některých dětí vzrostla. Ale jedná se o pěknou zimní tradici. Chtěl bych
poděkovat panu Kutáčovi, za zajištění kočáru ale i oběma čertům , Mikoláši a Andělovi za jejich návštěvu
vesnice a jejich štědrost. Doufám , že příští rok přijedou zase.

V době vánočních svátků dne 29. prosince v odpoledních hodinách jsme pro naše nejmenší připravili jako
každoročně soutěž v kreslení. Za více či méně zdařilý obrázek si všechny děti odnesly sladkou a věcnou odměnu.
Celou akci sponzorovalo sdružení hasičů a minimarket paní Nováčkové.
Bylo možno také shlédnout výstavu fotografií z minulého období života našeho hasičského sboru.

Už dávno je  za  námi  začátek  nového roku a  proto  bych chtěl  trochu opožděně za  sebe,  i  za  všechny
hasiče Vám Všem co nejsrdečněji popřát hodně osobních i pracovních úspěchů a hlavně zdraví a štěstí v tomto
roce. Poděkovat chci všem, kteří nám v loňském roce nějakým byť sebemenším způsobem pomohli ať už v
pracovní, kulturní či jiné oblasti.

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.

Všem děkuji za pozornost.

V Kateřinicích 19. ledna  2001 starosta  Ing. Jaroslav Obsadný


