
 Vážení bratři a setry, vážení hosté.

je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok,
bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Výbor pracoval v minulém období ve složení :

starosta Ing. Jaroslav Obsadný
místostarosta Martin Havrlant
velitel Stanislav Lihocký
preventista Ing. Jaroslav Kutáč
jednatel Pavla Lysová
hospodář Ivana Opělová
kronikář Gabriela Wanecká
člen výboru Pavel Klečka ml., Borkovec Zdeněk

Naše členská základna tento rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 50 členů a z toho  10 žen. Průměrný
věk mužů je 39 let a žen 43 let.

Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo dvanáctkrát. Na výborových schůzích byly
většinou připravovány naše společné pracovní, kulturní, sportovní akce, pořádané ať už pro členy
SDH tak i pro ostatní spoluobčany. Dále 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.

Na poslední valné hromadě jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:

· Výběr a jmenování nového velitele
· zvýšení technické odbornosti členů zásahové jednotky
· vymalování prostor hasičárny
· provedení opravy podvozku hasičské Avie
· opravy přenosných stříkaček

Obecně se dá říci, že život naše sdružení v loňském roce byl věnován: údržbě a zdokonalování naší
techniky, práci s mládeží, kulturní a společenské činnosti.

Již několik let se každoročně v prvních okamžicích nového roku setkávají naší členové a
rovněž občané u věže hasičské zbrojnice, kde slavnostně vítají přicházející rok. Novoroční přípitek a
setkání s blízkými a známými bývají nezapomenutelnými zážitky, kvůli kterým se rádi setkávají u
hasičárny každoročně.

Naši členové 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 a
zejména v hasičské zbrojnici.



Zástupci našeho sboru se začátkem roku 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 České podnikatelské pojišťovny o její činnosti a nabízejících
službách v oblasti pojištění staveb, domácností a jiných objektů a dále pojištění odpovědnosti za
provoz vozidla. Okrsek v době okrskové schůze měl celkem 420 členů. Byl určen termín okrskové
soutěže v požárním sportu v Příboře.

Na okrskové schůzi jsme byli informováni rovněž o radě velitelů, která se pravidelně konala ve
Fulneku.

V měsíci březnu naši řidiči prošli školením spojeným s autorizací pro získání profesních průkazů
řidičů příslušných skupin. Podle aktuálně platného zákona pro řízení hasičské avie je nutný právě
profesní průkaz, který vydává příslušné oddělení dopravního inspektorátu. Každoročně se musí
provádět přeškolení, bez něhož by zanikla platnost profesního průkazu. Toto přeškolení jsme
v loňském roce realizovali u certifikovaného školitele v autoškole v Kopřivnici. Ke dnešnímu dni
skončila platnost profesních průkazů a čeká nás školení nové, pokusíme se obnovit jejich platnost do
konce tohoto měsíce.

Členové našeho sdružení se účastnili přípravy a vlastního konání běhu Terryho Foxe v
Kateřinicích. Potěšil nás stále trvající zájem občanů o tuto humanitární akci. Děkuji touto cestou všem,
kteří se přípravy a vlastní realizace běhu zúčastnili. Náš obecní úřad jako hlavní organizátor, již
dlouho udržuje hezkou tradici, která se stala pravidelnou humanitární akci.

Pro osvěžení kulturního dění v naší obci jsme se rozhodli uspořádat pro naše všechny naše občany
Májovou zábavu, která se uskutečnila v pátek 9. května v sále Obecního domu v Kateřinicích. Mile
nás překvapil nezájem občanů, zejména mladší generace. Ač byla tato akce dopředu dlouhodobě
avizována, plakátována, nedopadla finančně úspěšně. Celkový počet návštěvníků zdaleka nepřevýšil
kapacitu sálu.  Na akci přišli zejména skalní občané naší obce a hasiči.

V květnu jsme mnoho času věnovali údržbě naší Avie, která se chystala na každoroční technickou
prohlídku. Byly prováděny opravy elektroinstalace, výměny provozních náplní a zejména kompletní
antikorozní nástřik celého podvozku. Chtěl bych poděkovat panu Pavlu Klečkovi a panu Jaroslavu
Klajnému za čas  a vynaložené úsilí při opravě podvozku.

V sobotu 21. června se v areálu svazarmovské střelnice se konalo dětské hasičské odpoledne. Nejdříve
probíhala soutěž v požárním útoku mladých hasičů  a potom sportovně branné soutěže pro děti, do
kterých se koncem odpoledne zapojili i rodiče. Tato akce ukázala  a podpořila soutěživého ducha
všech zúčastněných dětí ale i dospělých a naší snahou bude ji letos zopakovat.
Na všechny soutěžící se dostalo sladké odměny nebo perlivého osvěžení šampusem. Překvapil nás
mile zájem dětí i rodičů. Sportovně branných soutěží pro děti se účastnily z okolních vesnic.

Chtěl dnes vpomenout jednu smutnou událost z předminulého roku . V dne 18.6.2003 nočních
hodinách došlo ke vloupání do naší hasičské zbrojnice. Neznámý pachatel vylomil vložku FAB
v hlavních dveřích. Odcizeny byly součástky hasičských uniforem,  zejména historické hasičské
přilby, trofejní poháry a sada Gola klíčů. Celková škoda byla vyčíslena cca 50 000,- Kč.

Ostatní vybavení zbrojnice jako PHM, akumulátorová svítilna, hasičská výzbroj, barevný
televizor zůstaly nedotčeny, což je s podivem. Do dnešního dne pachatel nebyl vypátrán.

Našemu sdružení tak vznikla nevyčíslitelná škoda způsobená krádeží historických přileb, které
se sboru zachoval od počátku založení našeho sdružení.  Nevím s čím na hlavě budeme nyní
vystupovat při zásahu s historickou koňmi taženou stříkačkou.

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



Od začátku roku se pravidelně scházel jeden kolektiv mladých hasičů – starších žáků. V období letních
prázdnin se podařilo vytvořit kolektiv druhý. Máme tak dvě družstva, která se nejen doplňují věkem,
ale i zkušenostmi.

Činnost kolektivu mladých hasičů za minulé období bude přednesena v samostatné zprávě.

Stručný výtah nedůležitých akcí bych Vám rád představil:

§ Jaro jsme strávili převážně v prostorách hasičárny učením se nových věcí
§ poznávací tůry  spojené s testy znalostí o naší a sousední obci Trnávka
§ trénink hasičských útoky
§ sportovně branné odpoledne v areálu svazarmovské chaty
§ soutěže v hasičském sportu mladých hasičů
§ čerpání a čištění studní občanů Katřinic
§ turistickou vycházku do lesa v Kateřinicích
§ Koncem měsíce prosince jsme pořádali v hasičárně kulturní akce a koncem roku jsme podnikli
pěší zdravotní túru na nedaleký hrad Hukvaldy

§ Rozloučení se starým rokem

Všem našim malým hasičům patří upřímné poděkování za jejich přístup a práci v činnosti v kolektivu
mladých hasičů.

Doufejme, že jim tato chuť a nasazení do další práce vydrží. Přejme jim kromě hezkých známek ve
škole i mnoho nezapomenutelných zážitků v jejich kolektivu.

V měsíci srpnu jsme v rámci zkulturnění naší zbrojnice provedli vymalování všech prostor hasičárny.
Jednalo se hlavně o celou věž naší zbrojnice, kulturní místnosti, kuchyň, záchody a garáž. Po
dlouholetém používání si naše zbrojnice obnovu malby už dávno zasloužila. Za jeden víkend byla
hasičárna vymalovaná i uklizená. Děkuji touto cestou našim ženám za pomoc při celém úklidu.
Vydatně nám pomohl pan Ladislav Lys.
SDH Kateřinice si uspořádaly pro naše všechny naše občany poslední krmášovou zábavu, která se
uskutečnila v pátek 7. listopadu 2003 v sále Obecního domu v Kateřinicích. Tato krmášová zábava
byla pořádána již druhým rokem. Po dlouhé řadě let, obnovujeme tradici obce, která byla situaci
v restauraci Obecní dům v minulém období narušena.
Překvapil i nezájem občanů ale na druhou stranu  také dobrá spolupráce s novými nájemci restaurace
Obecní dům manželi Olejákovými.

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. Kontrolovaly se
zejména přenosné motorové stříkačky . V zimních měsících se pravidelně kontroloval jejich stav a
provozuschopnost.

Hasiči v období vánočních svátků znovu loni oživili tradiční výšlap na hrad  HUKVALDY, který se
konal v sobotu 27. prosince 2003. Kromě silného větru nás doprovázelo celou cestou sluníčko a výlet
na hrad se velice vydařil. Kromě hasičů se výšlapu účastnili i naši občané. Většina účastníků slíbila, že
příští rok půjdou zase. Jediným mínusem výšlapu bylo skutečnost, že nebylo možné po cestě z hradu
domů nalézt restauraci, kde bychom se posilnili teplým jídlem.

Při údržbě techniky a zařízení  jsme opracovali 120 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 techniky.
Uskutečnili jsme jednu besedu o požární ochraně.

Chtěl bych se krátce zmínit o hlavních úkolech, které nás čekají v tomto roce.



V tomto roce bychom se měli zaměřit v hasičské oblasti na následující úkoly:

o Zajištění schůzek zásahového družstva a jeho seznámení se zásahovou technikou
o zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky
o provedení opravy laku hasičské Avie.
o práce s mládeží
o školení řidičů včetně získání profesních průkazů

Dovolte mi, abych vyjmenoval i také hlavní kulturní akce tohoto roku, které máme v plánu uskutečnit:

Hasičské odpoledne spojené se škvařením vaječiny, které již proběhlo tento měsíc, hasičskou soutěž,
krmášovou nebo jinou kulturní zábavu, turistický výšlap nebo výlet na kolech po našem regionu.

 Je již tradicí, že členové našeho sdružení zajišťují 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 členkám kolektivu mladých hasičů, které loni zajišťovaly návštěvu Mikoláše s
Andělem a za jejich návštěvu vesnice a jejich štědrost. Doufám , že příští rok přijedou zase.

Koncem minulého 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. Nadměrně
opotřebované součásti výstroje byly vyřazeny z evidence.

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, nedostatkem času, organizací nebo
z jiných důvodů.

Jedna z věcí, která se dlouho řešila a vypadala, že se nekonečně táhne, bylo jmenování nového velitele
naší jednotky. Zastupitelstvo našeho OU na dubnovém zasedání tohoto roku při samostatném
hlasování o volbě velitele návrh našeho výboru schválilo.
Přípravná jednání, které vlastní volbě předcházela , měl za cíl skloubit představy se skutečností co by
velitel měl ve sboru dělat a jak by měla pracovat zásahová jednotka.

Věřím, že nový velitel společně se zásahovou jednotkou a staršími členy kolektivem mladých hasičů,
se budou podle potřeby scházet
Tyto schůzky mají za cíl seznámit všechny její členy se s naší hasičskou technikou a výzbrojí, kterou
máme k dispozici a naučit se jí používat.

Několik oblastí bych rád vyjmenoval:
- dýchací technika
- zařízení na výrobu pěny
- obsluha hasičských stříkaček
- kontakty na ohlašovny požárů a důležitá krizová čísla
- povodňový plán obce

 Rovněž bude třeba osvěžit si znalosti o naší obci, zejména o umístění a stavu hydrantů a požárních
zdrojů vody (hasičských studní)

Začátkem letošního roku došlo ke změnám složení výboru, po ukončení činnosti ve výboru nebo
odstěhování proběhly doplňovací volby a výbor ke dnešnímu dni pracuje v následujícím složení:



starosta Ing. Jaroslav Obsadný
místo starosta Martin Havrlant
velitel Jaromír Kolich
preventista Ing. Jaroslav Kutáč
jednatel Pavla Borkocová
hospodář Marcela Polášková
kronikář
člen výboru Borkovec Zdeněk, Jana Polášková

Chtěl bych tímto poděkovat všem bývalým členům výboru za jejich práci,  obětavost a čas věnovaný
hasičům v Kateřinicích. Věřím, že někteří z nich po čase zase najdou cestu mezi nás.

Na závěr bych chtěl podtrhnout  několik bodů,  které sbor v minulém období období potěšily a které
jej také trápí.

CO mne potěšilo ?
· Je to především mne těší zájem mladých hasičů o práci v kolektivu a seznamování se stále

s něčím novým. Čas ukáže zda jim toto zapálení vydrží i nadále. Snahou našeho sdružení bude
tuto nastávající naší generaci všemožně podporovat

· práce v novém složení výboru, jeho zapálení, doufám, že vydrží
· podpora našeho OU v naší činnosti.

CO musíme zlepšit :
· Informovanost našich občanů o našem dění v hasičárně i mimo ni:
 Ať o tom co jako hasiči děláme ví naši občané, stoupneme tak v očích naší veřejnosti.
 Například v obecním zpravodaji, na internetu, nebo jinak
· Práci s mládeží
· Kultura pro naše občany
· Nábor mládeže, besedy s mládeží (MŠ, škola, tp.)
· Hledat a oslovit sponzory, reklama na dresech, případně jiná propagace

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.

Musíme udělat vše co bude potřeba, abychom z naší mladé nastupující generaci vychovali naše
nástupce  a  měli  jim  co  předat.  Musíme  se  také  postarat  o  to,   abychom  jim  měli  co  předat  jak
materiálně tak duševně.

Pevně doufám, že ve spolupráci s Vámi ostatními se nám to podaří.

Všem děkuji za pozornost.

V Kateřinicích 27 května 2005 starosta Ing. Jaroslav Obsadný


