
 Vážení bratři a setry, vážení hosté.

Se začátkem roku 2002 máme před sebou povinnost zhodnotit rok 2001, říci co nám přinesl,
co jsme za uplynulé období uskutečnili a co nás čeká v roce novém.

Poslední valná hromada se konala 19. ledna roku 2001 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
kronikář Gabriela Wanecká
člen výboru Pavel Klečka ml., Bedřich Waneckí

V loňském jsme měli tyto jubilanty:

40 let Piš Jiří 6.3.

55 let Londin Vladimír 15.7.
Obsadná Jana 30.7.

60 let Obsadný Vlastimil 15.8.

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

Naše členská základna tento rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 57 členů a z toho  11 žen. Průměrný
věk mužů je 42 let a žen 37 let. Naše řady loni opustili náš nejstarší člen našeho sdružení pan Felix
Richter. Prosím všechny, aby minutou ticha uctili jeho památku.

Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo desetkrát. 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 a úpravy hasičské Avie, úpravy hasičárny a obchodní korespondence. Účast na výborových
schůzích byla průměrná.



V loňském roce jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:

· Zlepšení stavu naší výzbroje a výstroje
· Seznámit se stanovami SDH ve znění přijatém na II.sjezdu SH ČMS v červenci 2000
· Aktualizace požární dokumentace, zejména požárního plánu naší obce

Začátkem roku 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 preventivními prohlídkami. Členové kontrolních byli do
funkcí jmenováni obecním úřadem naší obce. S aktuálními změnami vyplývajícími ze změněného
zákona o požární ochraně nás seznámil na poslední valné hromadě 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 v lednu zúčastnili valné hromady okrsku v hasičské zbrojnici, která
se konala  v hasičské zbrojnici v Příboře. Kromě hodnotících zpráv jsme byli informováni zástupci
Všeobecné hasičské pojišťovny o její činnosti a nabízejících službách v oblasti pojištění staveb,
domácností a jiných objektů a nově pojištění odpovědnosti za provoz vozidla. Jednání  se  zúčastnili
Jří Číp, Pavel Klečka, Jaroslav Obsadný. Okrsek v době okrskové schůze měl celkem 420 členů. Na
období roku 2000 byl určen termín okrskové soutěže v požárním sportu v Příboře. Byli jsme
informováni o připravovaných oslavách Města Příbora a SDH Příbor, které loni oslavilo 130 let trvání.
Dále  byla prodiskutována problematika preventivních prohlídek u občanů v rodinných domcích
s ohledem na změny zákona o požární ochraně.
Na okrskové schůzi jsme byli informováni rovněž o připravované radě velitelů, která se pravidelně
koná ve Fulneku.

Naše sdružení se účastnila přípravy a vlastního konání běhu Terryho Foxe v Kateřinicích.
Potěšil nás zájem občanů o tuto humanitární akci. Děkuji touto cestou všem, kteří se přípravy a vlastní
realizace běhu zúčastnili. Náš obecní úřad jako hlavní organizátor, zahájil budování hezké tradice,
která věřme, že se stane pravidelnou humanitární akci a bude dále rozvíjena a podporována.

V červnu jsme naplánovali a uskutečnili hasičskou škvařenici v areálu svazarmovské chaty.
Pro naše děti i dospělé byl připraven bohatý sportovní program. Po vydatném sportování jsme zahnali
hlad chutnou vaječinou, kterou připravily naše zdatné a šikovné kuchařky. S ohledem na hezké počasí
se domů nechtělo malým a ani velkým. Tak se někteří naši členové domů vraceli až pozdě v noci.
Největší  radost  z  vydařené akce měli  děti  a  tak věříme se letos  setkáme se stejným zájmem a účastí
našich hasičů.

V srpnu jsme pořádali soutěž v požárním sportu. Pokračujeme tak v započaté hezké tradici,
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 polojasného počasí na hřišti TJ Sokol. Odpoledne zahajovala
ukázka zásahu historických hasičů z historickou technikou. Dále pak probíhala soutěž v požárním
sportu v dospělých nad 35 let. Zvítězilo v kategorii dospělých  družstvo mužů z Kateřinic. Ve
večerních hodinách měl proběhnout letní večer, který se neuskutečnil vlivem nepříznivého počasí.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli svým přispěním na zajištění



cen pro nejlepší sbory. Od sedmnácté hodiny nad naší vesnicí přecházely přívalové srážky, které
způsobily zvýšení hladiny našeho potoka a ve večerních hodinách byl vyhlášen třetí stupeň povodňové
aktivity. Až do půlnoci probíhaly akce , které souvisely se zajištěním průchodnosti potoka, kontrolou a
odstraňováním škod nejvíce ohrožených objektů. Na základě vyhlášené povodňové aktivity a
vzniklých škod byly v následujících dnech odstraňovány následky povodně.

Nejenom v období po povodni, ale i během roku jsme zajišťovali čerpání a čistění studní a jinou
technickou výpomoc  našim občanům.

Ve spolupráci se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi se podařilo vybudovat na vodovodním
řádu na hřišti nový hydrant. Přípravné práce a instalaci zajišťovali rovněž pracovníci obecního úřadu.

Přes letní období probíhala cvičení našeho soutěžního družstva v požárním sportu. Podařilo se do
kolektivu zapojit nové mladé členy a věříme že se podaří nejen udržet ale i zlepšit loňskou úroveň.
V rámci pojištění, které má naše SDH sjednáno prostřednictvím Hasičské vzájemné pojišťovny bude
potřebné zajistit novým členům plné členství a zabezpečit je tak v případě zranění nebo úrazu.

U příležitosti  krmášových oslav v naší obci jsme pro naše děti uspořádali soutěžně zábavné odpoledne
spojené s kontrolou jejich znalostí o pravidlech silničního provozu, které se jich bezprostředně týkají.
Protože skoro každé dítě jezdí v naší obci na kole. Závěrem odpoledne děti občas i za pomocí svých
rodičů skládaly testy z pravidel silničního provozu. Musím říci , že testy proběhly vesměs úspěšně.
Odměnou za snahu jim byly předány dětské řidičské průkazy.  Kromě testů z pravidel děti soutěžily i v
zábavných soutěžích jednotlivců i skupin.  Ve večerních hodinách proběhl recesní lampiónový průvod
dětí a dospělých naší vesnicí, který provázel hlasitý zpěv našich rozdováděných dětí.  Celé krmášové
odpoledne i večer sklidily obrovský úspěch u našich dětí a věříme, že se letos sejdeme zase ve stejném
nebo větším počtu.

Začátkem měsíce listopadu jsme provedli aktualizaci požárního plánu obce Kateřinice. Změny se
týkaly doplnění řádu ohlašovny požárů v ZD Moravan a požárního řádu všech obecních prostor. Došlo
také ke změně varovných signálů, kterými je vyhlašováno obecné ohrožení . Byly zrušeny signály
zátopová vlna a letecký poplach, které platily do minulého roku. O signálech byli občané informováni
a kromě toho jsou na vstupním dveřích hasičské zbrojnice aktuální signály vyvěšeny.

V listopadu jsme zajistili ve spolupráci s autoservisem Studený v Kopřivnici úpravu naší Avie.
Motor naší Avie byl doplněn o topné těleso v chladícím okruhu, které zejména v zimních měsících
usnadňuje spouštění. V rámci této úpravy byly provedeny i drobné opravy na motoru. Chtěl bych na
tomto místě poděkovat panu Klajnému za příkladnou pomoc při zajištěné úpravy naší Avie. Nebyl to
jednoduchý úkol s ohledem na počasí, které zrovna před koncem roku moc nepřálo. Nejen nafta tuhne
při mrazech hluboko pod deset stupňů pod nulou. Zajištění provozu naší hasičské avie v zimních
měsících musí předcházet větší pozornost a příprava na zimu, než tomu bylo letos. Výše uvedené
opatření je jedno z nich, které má tuto situaci zlepšit.

Při údržbě techniky a zařízení  jsme opracovali 145 hodin, které byly nejvíce věnované
opravám techniky, hlavně úpravám 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 hlavních úkolech, které nás čekají v tomto roce.

V tomto roce bychom se měli zaměřit :

o na zvýšení technické odbornosti členů zásahové jednotky
o na kontrolu hydrantů a vodních zdrojů
o získání příslušných profesních průkazů pro řidiče, kteří jsou určení pro řízení hasičské Avie.

 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.

Druhou lednovou neděli tohoto roku proběhla za účasti starosty SDH a členů inventární
komise OÚ  inventura materiálu sboru dobrovolných hasičů zde v hasičárně. Inventura proběhla
fyzickou kontrolou jednotlivých položek a veškerého vybavení a výstrojních součástek. Pouze jedna
položka inventárního seznamu nebyla v souladu se skutečností. Jednalo se o jeden práškový HP, který
je trvale zapůjčen v sále OÚ.

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.

Vážíme si i spolupráce s občany, kteří s hasiči sympatizují a nejsou členy našeho sdružení. Když se
ohlednu za celým minulým rokem, udalo se toho v našem sdružení mnoho. Ne však každá věc
dopadla, jak bychom očekávali. Buď to bylo špatnou přípravou, organizací nebo nesplněním
stanovených úkolů. Je na nás abychom se z nezdarů poučili a v následujícím období se opakovaných
chyb vyvarovali.

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. Chtěl bych také poděkovat rodinným příslušníkům
našich členů, kteří jsou tolerantní k jejich práci, podporují je a mají porozumění pro jejich činnost ve
prospěch hasičů.

Všem děkuji za pozornost.

V Kateřinicích 1. února  2002 starosta Ing. Jaroslav Obsadný


