
 Vážení bratři a setry, vážení hosté.

je za námi začátek roku 2007. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancovat
úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním.

Poslední valná hromada se konala 27. ledna 2006 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Výbor pracoval v minulém období ve složení :

starosta Ing. Jaroslav Obsadný
místostarosta Martin Havrlant
velitel Jaromír Kolich
preventista Ing. Jaroslav Kutáč
jednatel Jana Polášková
hospodář Marcela Polášková
člen výboru Borkovec Zdeněk

Cága Tomáš
Cága Jan

V loňském jsme měli tyto jubilanty:

Jaroslav Obsadný 22.1. 40 let
Pavel Klečka 21.12. 40 let
Petr Baran 26.11. 50 let
Vladimír Londin 15.7. 60 let
Jana Obsadná 30.7. 60 let

Přejeme Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí zdraví a osobní pohody a také
hezkých chvil v kolektivu hasičů.

Naše členská základna minulý rok nezměnila. Máme ke dnešnímu dni 52 členů a z toho  9 žen.
Průměrný věk mužů je 37 let a žen 43 let.

Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo dvanáctkrát. Na výborových schůzích byly
většinou projednávány a 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,
hlavně hasičské Avie, opravy hasičárny a obchodní korespondence. Účast na výborových schůzích
byla velmi dobrá.



Na poslední valné hromadě jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:

o Dokončení opravy karoserie a laku vozidla
o Pořízení pracovních oděvů pro zásahové družstvo
o Aktualizace požárního řádu obce včetně aktualizace požární dokumentace
o Školení členů zásahového družstva
o Požární kontroly obecních prostor
o Výroba nové časomíry

Z vytýčených úkolů se podařily téměř všechny. Nepodařily se kontroly obecních prostor a obnova naší
časomíry. O některých bodech se zmíním podrobněji v další části.

Obecně se dá říci, že život naše sdružení v loňském roce byl věnován: hlavně opravám,  údržbě  a
zdokonalování naší hasičské Avie, kulturní a společenské činnosti a také znovu soutěžím v požárním
sportu .

Již několik let se každoročně v prvních okamžicích nového roku setkávají naší členové a
rovněž občané u věže hasičské zbrojnice, kde slavnostně vítají přicházející Nový rok. Novoroční
přípitek a setkání s blízkými a známými bývají nezapomenutelnými zážitky, kvůli kterým se rádi
setkávají u hasičárny každoročně. I když sváteční atmosféra prvních okamžiků letního Nového roku
byla narušena několika našimi neukázněnými občany, věřím že tato tradice bude dále zachována.

V zimních měsících jsme pomáhali uklízet sníh, kterého bylo všude dost, zejména na
střechách.  Jednalo se o mateřskou školu, obecní sál a další objekty.

Zástupci našeho sboru se začátkem roku zúčastnili valné hromady okrsku, která proběhla
v Mošnově. Okrsek v době okrskové schůze měl celkem 420 členů. Byl určen termín okrskové soutěže
v požárním sportu v Příboře. Kromě hodnotících zpráv jsem měli možnost získat informace o
náročnosti zajištění hasičského praporu hasičů z Příbora u příležitosti oslav jejich výročí. V roce 2009
nás čekají 120-té oslavy trvání našeho sboru. U této příležitosti bychom rádi pořídili novou hasičskou
zástavu. Na tomto velkém úkolu bychom rádi začali již letos pracovat. Chceme zřídit malou pracovní
skupinu našich zkušenějších starších hasičů, ale nebráníme se aktivitě jakéhokoliv druhu každého
z Vás.

Na okrskové schůzi jsme byli informováni rovněž o radě velitelů, která se pravidelně koná začátkem
roku v rámci okresu.  Letošní okrsková schůze nás čeká v měsíci únoru v Prchalově.

V měsíci březnu naši řidiči, kteří nejsou z řad profesionálů, 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. Aktuální platnost je do 11.6.2006. V letošním roce bude přeškolení rozšířeno o řízení
vozidel s právem přednosti v jízdě (jedná se o paragraf pro vozidla s právem přednosti v jízdě - modré
majáky).

V měsíci červnu se konala schůzka a školení zásahového družstva za účasti 10 členů.
Na výborové schůzi v březnu se výbor začal zabývat hledáním náhrady za velitele pan Kolicha. Chtěl
bych mu na tomto místě poděkovat za práci ve své velitelské funkci v uplynulém období, i když
některé z kontrolních činností zásahového družstva neprobíhaly podle našich představ.

V květnu jsme se začali věnovali opravám naší Avie, kterou se pomalu začala chystat na každoroční
technickou prohlídku. Byla provedena oprava brzdového systému z části vlastními silami, ale výměnu
brzdového válce jsem svěřili autorizovanému servisu firmy Studený v Kopřivnici.



Kromě brzd nás trápila v jarním období na našem vozidle i doprava nafty k vstřikovacímu čerpadlu.
Za pomoci zkušenějších servismenů vozidel Avia se závadu podařilo opravit, protože věřte, že nebylo
nic horšího než shánět pomoc v okamžiku, když Vám auto nejede.

Za veškerou svěřenou techniku (vozidlo, stříkačky, atd.) se celý loňský rok pečovali mladí strojníci.
Samozřejmě za kontroly starších zkušenějších hasičů. Za dobrý stav techniky a dobu věnovanou
seznámení s ní jim patří poděkování. Jejich zkušenosti s technikou, zejména stříkačkami se rok od
roku zvyšují. Jsme ale také rádi , že v případě že něco nevědí je se také kde zeptat. Minimálně dvakrát
měsíčně v zimním období častěji dochází k pravidelným testům její připravenosti. Týká se to jak
vozidla, tak zásahových stříkaček.

V sobotu 8. července  se v areálu svazarmovské střelnice se konalo hasičské odpoledne. Bylo
tentokrát určeno nejen pro naše nejmenší a školou povinné mladé hasiče a jejich kamarády, ale také
pro jejich rodiče. Hlavním programem byly sportovní soutěže pro děti a nohejbalový turnaj pro
dospělé. Toto hasičské odpoledne již má hezkou tradici, kterou již opakujeme několik let. Zájem dětí i
dospělých nás těší a tak pokud bude dále pokračovat, je pro nás zavazující. Byli jsme tentokrát
připraveni i na  nepřízeň počasí, proto měli jsme zapůjčen vojenský stan od sousedních hasičů
z Trnávky. Šikovnost a sportovní výkony některých účastníků turnaje byly přímo neskutečné. Na
druhou stranu jsme rádi, že všechny sportovní výkony se obešly bez zranění.
Areál svazarmovské střelnice je ideálním místem pro tyto aktivity a věřím, že společně s obecním
úřadem najdeme možnosti jak jej vylepšit.

Naše družstvo mužů začalo od začátku léta navštěvovat soutěže v požárním sportu v rámci
novojičínského a frýdecko-místeckého okresu. Jejich výsledky budou prezentovány v samostatném
zprávě.

Pokračovali jsme po dohodě s rodinou Gerykovou v cvičení na louce vedle pana Kučery,
kterou jsme mohli používat. Naši starostí byla pak její údržba. Pokud uvedená parcela bude prodána
budeme postaveni před problém, kde cvičit.

V rámci sportovního družstva je vybavení kromě stroje téměř kompletní. V letošním roce
chceme připravit nové čerpadlo, se kterým budeme konkurence schopni při našich regionálních
soutěžích.

S družstvem mužů k soutěžím jako řidič jezdil nejvíce člen našeho sboru Radek Šugárek.
Chtěl bych mu zde poděkovat za jeho pomoc a čas věnovaný hasičům.

Během roku jsme zajišťovali čerpání a čistění studní a jinou technickou výpomoc  našim občanům a to
i v zimních měsících.  Naše zásahová jednotka k žádnému zásahu v loni nevyjížděla. V létě jsme si
vyzkoušeli několika-hodinovou dálkovou dopravu vody. Na délku zhruba 350 metrů jsme přesunuli
150 kubíků vody. Doprava vody byla přerušena poruchou v elektroinstalaci naší stříkačky, která byla
rychle opravena doprava vody tak mohla být dokončena.

V letošním roce jsme zakoupili nové pracovní oděvy, protože staré pracovní oděvy nakoupené
před devíti lety již dosloužily a měli jsme jich nedostatek. Nejsou sice certifikované pro zásahovou
činnost, ale věříme, že  najdeme časem prostředky a tři zakoupíme.

Jedna z věcí, která se nám se letos podařila ve spolupráci s obecním úřadem je pořízení jednofázové
elektrocentrály pro použití v naší obci. O servis a údržbu se starají hasiči. Centrála je uskladněna ve
skladu CO v prostoru hasičárny. Je k dispozici napájení 220V s jištěním 16A a 12V s jištěním 6A.
Tato centrála má již odpracováno 15 hodin a splnila zatím všechna očekávání. Byla vyzkoušena při
trvalém napájení světel, zesilovače a také úhlové brusky.
Koncem roku jsme připravili světelnou rampu pro použití napájení halogenových světel pro osvětlení
za snížené viditelnosti.  Pořizovací cena centrály , kterou jsme získali v rámci internetového obchodu a
to ještě v akci byla 8000 Kč. Běžně se cena takových zařízení pohybuje kolem 15-20 000,-



Kolektiv mladých hasičů se pravidelně letos nescházel. Jednak z důvodu nedostatku času a také
z důvodu odchodu několika členů z družstva pro jejich věk. V letošním roce chceme tyto pravidelné
schůzky opět zahájit , protože se již doplňuje kolektiv zejména mladších žáků. Určitě hned nezačnou
běhat s hadicí, ale měli by projít seznamováním s celou širokou činností hasičů, ať je to prevence,
vázání uzlů a mnoho dalších dovedností. Jakýmsi náborem jsou pravidelné sportovní odpoledne , které
pro děti ale také dospělé každoročně organizujeme.

V měsíci říjnu se naplno věnovali dokončení oprav karoserie.  Veškeré části karoserie byly zatmeleny.
Zároveň s  tím  probíhal  oprava  a  zčásti  nová  instalace  osvětlení  vozidla.  Veškeré  tyto  práce  jsme  si
zajišťovali svépomocí. Je pravdou že se zapůjčeným nářadím, zejména vibračními bruskami, nám šla
práce dobře od ruky.  Vlastní nástřik celé karoserie jsem prováděli koncem října, relativně v teplém a
hezkém počasí. Počasí nám přálo a za tři dny jsem měli celou karoserii nastříkanou. Poděkování za
pomoc patří panu Klajnému, který nástřik s mladými hasiči provedl a panu Klečkovi za zapůjčení
kompresoru.

Začátkem listopadu jsme dokončili nastrojení auta a připravili jej na technickou kontrolu v Kopřivnici.

První technická kontrola naší avie nedopadla úspěšně. Byly objeveny závady na brzdách levého
zadního kola a závady na osvětlení vozidla. Museli jsem navíc opravit doklady o technickém
osvědčení vozidla, kde nebyl zapsán závěs vozidla. Během následujících dvou týdnu jsme závady
opravili a jeli na opakovanou technickou kontrolu. Ta dopadla tentokráte dobře a žádné závady již
nebyly nalezeny.
Máme tak po několika letech nejen technicky způsobilé, ale i hezky nastříkané auto, se kterým se již
nemusíme stydět nikam přijet. Chybí nám ještě dokončit instalaci a montáž pochůzných laviček na
střechu a nalepit hasičské znaky na dveře.

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.

Další práce, které stojí za zmínku je budování šatny v hasičárně. Před koncem roku proběhl
úklid a vymalování místnosti, kterou jsme vybrali za šatnu. Máme v plánu zde vyrobit jednouché
police a lavici, kde bude možné umístit pracovní vybavení (jako oděvy, přilby, boty)  pro zásahové
družstvo, aby bylo vše na jednom místě.

Ve všech prostorách hasičárny došlo k rekonstrukci osvětlení. Je nově namontován zářivkové
osvětlení v garážích a budoucí šatně. Po instalaci jsme také provedli opravu omítky a následnou
opravu malby.

Jako každý rok tak i letos zajišťovali naši mladí 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 čertům , Mikuláši a Andělovi za jejich návštěvu vesnice a jejich
štědrost.  Doufám , že příští rok přijedou zase, protože dětí přibývá a bohužel i těch neposlušných

Při údržbě techniky a zařízení  jsme opracovali 625 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám avie
a její přípravě na technickou kontrolu. Celková oprava auta v druhé polovině roku zaměstnala natolik,
že na další věci už skoro nezbýval čas.

V podzimních měsících jsme zjistili ještě jeden závažný problém. Napojení střechy přístavby
naší zbrojnice bylo nekvalifikovaně provedeno a nějak se zapomnělo na oplechování ukončení střechy.
Ve spolupráci s naším obecním úřadem jsme proto provedli provizorní opravu střechy prostřednictvím
stavební firmy Šat-sporo. V rámci letošního roku musí proběhnout finální oprava rovné části střechy
včetně opravy oplechování věže hasičárny a výměny dvou krokví.



Letos chceme uskutečnit pro naše děti besedu o požární ochraně. Podařilo se nám zajistit
školící videomateriály pro školáky, které budeme mít trvale k dispozici a chceme je také poskytnout
místní škole v Trnávce.  Pro naše mladé členy se uskutečnila diskotéka. Nápadů jak jinak trávit volný
čas než cvičením v hasičárně, je mnoho. Od výletů po okolí sportovních či kulturních akcí. Už se
těším na akce, které připraví na letošní rok naši mladí hasiči společně se staršími nejenom pro hasiče,
ale i 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:

o Oprava střechy hasičárny
o Školení členů zásahového družstva a
o Požární kontroly obecních prostor
o Výroba nové časomíry
o Zahájení příprav na oslavy našeho sboru

Čeká nás mnoho práce. Věřím, že i když je nebudeme moci splnit letos všechny, že převážná část
se nám jich podaří.

 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 roku proběhla za účasti starosty SDH a členů zásahového družstva inventura
materiálu sboru dobrovolných hasičů zde v hasičárně. Inventura proběhla fyzickou kontrolou
jednotlivých položek a veškerého vybavení a výstrojních součástek. Nadměrně opotřebované součásti
výzbroje byly vyřazeny z evidence. Po zjednodušení inventarizace majetku obce si vedeme svoji
vlastní evidenci, pro kontrolu počtu a stavu materiálu. Koncem roku došlo z pořízení nových dvou
hadic.

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.  Máme zejména
radost z toho,  jak se zapojují do přípravy a organizace našich akcí zejména rodiče dětí, které se akcí
účastní. Co nás trochu mrzí , je nezájem občanů navštěvovat kulturní akce. Tento problém není jen u
nás u hasičů , ale je to problém naší obce obecně. Z důvodu nezájmu našich občanů o kulturu už
nepořádáme krmášové či jiné zábavy, které byly kdysi tak hojně navštěvované. Rádi bychom
uskutečnili zábavy či ples, ale v současné době, by to byl více než prodělečný podnik. Což jsme si
mimo jiné už několikrát na vlastní kůži zažili. Marně si klademe otázku a hledáme odpověď jak tuto
situaci změnit.

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

CO nás potěšilo ?
· Máme v pořádku a hezky nastříkané naše hasičské auto
· Je to především  zájem mladých hasičů o práci v kolektivu a při zajišťování oprav a stavu naší

techniky
· Pomoc občanů při pořádání sportovní a jiných akcí našeho sdružení
· Tvorba fotodokumentace z naší činnosti



CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ:
· Doplnění kolektivu mladých hasičů o nové členy
· Den otevřených dvěří, ukázky techniky, besedy s mládeží (MŠ a škola)
· Hledat a oslovit sponzory, reklama na dresech, případně jiná propagace
· Oprava střechy hasičské zbrojnice
· Udržování pořádku v hasičárně, zejména v garážích

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
Všech našich členů, kteří jsou tolerantní k jejich práci, podporují je a mají porozumění pro jejich
činnost ve prospěch hasičů.

Tato zpráva jen stručně charakterizovala činnost našeho sboru v minulém roce. Není v mých a ani v
silách výboru informovat Vás o veškerém dění v hasičárně i mimo ni. Avšak po několika letech jsem
hrdý na to, jak hasiči v obci v loňském roce pracovali, i když ne vždy v očích našich občanů byli
v dobrém světle.

Přeji si však aby platilo nadále to co říká moje dcera: „ abychom stále chodili do hasičárny a bavili se
tam s hasičama“.

Všem děkuji za pozornost.

V Kateřinicích 26.ledna 2007 starosta Ing. Jaroslav Obsadný


