
 Vážení bratři a setry, vážení hosté.

je za námi začátek roku 2008. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancovat
úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním.

Poslední valná hromada se konala 26. ledna 2007 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Výbor pracoval v minulém období ve složení :

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

Pavel Klečka
Cága Tomáš
Cága Jan

V loňském jsme měli tyto jubilanty:

Věra Hložanková 27.2. 50 let
Augustin Lys 17.5. 60 let
Eduar Demel 28.5. 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 54 členů a z toho  13 žen.
Průměrný věk mužů je 40 let a žen 35 let. Z toho 8 členů ve věku do 20 let.

V minulém roce naše řady náhle opustila naše sestra Blažena Lyčková (18. května) a  bratr Ladislav
Konečný (3. listopadu), který byl zároveň nejstarším členem našeho sboru.

Prosím Vás aby jste povstáním a minutou ticha uctili jejich památku. Děkuji.

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 Zajištění odborné způsobilosti velitele jednotky
o Zajistit odborné proškolen řidičů včetně obnovení platnosti profesních průkazů
o Zahájení příprav na oslavy 120-tého výročí sboru
o Provést požární kontroly obecních prostor

Z vytýčených úkolů se podařilo splnit téměř všechny. V letošním roce nás čeká mnoho práce
s přípravou oslav našeho sboru a s úkoly souvisejícími s naší zásahovou jednotkou. 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, kulturními 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 naši
občané sem rádi vracejí. Těší nás, že se zde každoročně objevuje stále mladší a mladší generace.

Poslední valná hromada okrsku se konala v roce 2006 v Mošnově. V loňském roce se valná
hromada okrsku nekonala. V roce 2009 nás čekají 120-té oslavy trvání našeho sboru. Věřím, že
okrskovou valnou hromadu v příštím roce uskutečníme u nás.
K oslavě našeho výročí bychom rádi pořídili novou hasičskou zástavu. Na tomto velkém a náročném
úkolu musíme začít letos pilně pracovat. Chceme zřídit malou pracovní skupinu našich zkušenějších
starších hasičů, ale nebráníme se aktivitě jakéhokoliv druhu každého z Vás.

Začátkem roku jsem provedli aktualizaci požárního plánu obce.

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. Začátkem letošního roku nás čeká obnova profesních průkazů.

V dubnu se nám po dlouhé době hledání povedlo zajistit opravu naší poškozené zásahové obuvi
v sousedních Rychalticích. Děkuji touto cestou panu Borkovcovi za pomoc při zajištění opravy.

V měsíci červnu jsme se věnovali přípravě a doplnění  plánu odborné příprava na letošní rok,
protože nás čekala kontrola z Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně.

Tak jako předloni i se celý loňský rok pomáhali pečovat o veškerou svěřenou techniku (vozidlo,
stříkačky, atd.) mladí hasiči – budoucí strojníci. Minimálně dvakrát měsíčně a v zimním období častěji
dochází k pravidelným kontrolám připravenosti vozidla.  V loňském roce se však kromě práce
s technikou, které až nebylo tolik, měli mnohem více času se i věnovat požárnímu sportu.

V sobotu 28. července  se v areálu svazarmovské střelnice se konalo tradiční 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.



Oproti loňskému roku jsme však tentokrát nebyli připraveni na  nepřízeň počasí. Šikovnost a sportovní
výkony některých účastníků turnaje byly přímo neskutečné. Na druhou stranu jsme rádi, že všechny
sportovní výkony se obešly bez zranění. Dětem se velice líbily ceny v kole štěstí a to bylo po celou
dobu v obležení. Kdo se zrovna nevěnoval občerstvení,  mohl vyzkoušel svoji mušku na
vzduchovkové střelnici. Výlet se protáhl až do večerních hodin, kdy se nad střelnicí prohnala menší
průtrž mračen. Pár desítek promoklých výletníků ani s přibývajícím hodinami nechtělo jít domů.
Věřím, že letos na nás počasí bude vlídnější.

Jediným černým puntíkem na naší vydařené akci byly menší zdravotní komplikace některých
účastníků. Věřím, že se z nich letos poučíme a nebudou se opakovat.

Areál svazarmovské střelnice je ideálním místem pro tyto aktivity a věřím, že společně s obecním
úřadem najdeme nejen možnosti, ale prostředky, 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.

Začátkem roku jsem pokračovali jsme po dohodě s rodinou Gerykovou v cvičení na louce
vedle pana Kučery, kterou jsme mohli používat. Bohužel uvedená parcela byla prodána a jsme
postaveni před závažný problém, kde bude naše sportovní družstvo trénovat. Jediný termín , který
s ohledem na zaměstnání některých z členů přichází v úvahu je pátek večer. Na hřišti to asi nebude
možné , protože zde současně probíhá několik tréninků. Pokusíme se ve spolupráci s výborem TJ
sokol najít vhodný termín, ale podle prvních informací to asi nebude jednoduché.

Během roku jsme zajišťovali čerpání a čistění studní a jinou technickou výpomoc  našim občanům a to
i v podzimních měsících.  Naše zásahová jednotka k žádnému zásahu a ani technické pomoci v loni
nevyjížděla.  Prováděli jsme jen jedenkrát kontrolu potoku Trnávka i přehrady při zvýšení hladiny
způsobené dlouho trvajícím deštěm.

V loni 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  se letos se nám podaří pořídit i další vybavení. Ve spolupráci s panem Tomášem
Klečkou připravujeme nábytek do šatny , kterou chceme co nejdříve dokončit. Brání nám v tom nyní
chladné počasí ve zbrojnici. Šatna bude primárně sloužit pro umístění výstroje a výzbroje pro
zásahovou jednotku. Ta v posledním období doznala snad už finálních změn a tak každý z jednotky
osobně převezme si své vybavení.

Kolektiv mladých hasičů se opět začal pravidelně scházet v loňském roce. V letošním roce chceme na
tyto pravidelné schůzky navázat. Určitě hned nezačnou běhat s hadicí, ale postupně procházejí
seznamováním s celou širokou činností hasičů, ať je to prevence, vázání uzlů, první pomoc,
topografické značky a mnoho dalších dovedností. Chceme rozšířit nábor mládeže. Zejména jsou  to
pravidelné sportovní odpoledne , které pro děti ale také dospělé každoročně organizujeme.

Jednou z věcí, kterou se nám před koncem roku realizovat je opravy střechy hasičské zbrojnice. Na
šikmé střeše nad kulturní místností, kde se právě nacházíme došlo k několika prasknutí již dosluhující
krytiny. V době velké zimní nadílky a také postupem času při každém větším dešti docházelo
pravidelně k zatékání do kulturní místnosti, kuchyně a také skladu CO. Loňská provizorní oprava
firmy Šat-Sporo neproběhla se zcela nepodařila.

Pro opravu střechy se nám podařilo zajistit pana Ivana Petřeka, který opravu provedl na základě
dohody s naším úřadem. Při vlastní opravě jsme přiložili ruku k dílu v rámci celé rekonstrukce. Celá
šikmá střecha je nově překryta speciálním několika vrstvou lepenky, která tvoří jednolitou vanu. Celá



oprava trvala dva dny. Chtěl bych poděkovat za příkladnou pomoc zejména hochům ze sportovního
družstva, kteří vzorně přiložili ruku k dílu. Oproti opravě specializovanou firmou se nám podařilo
ušetřit s využitím vlastních sil 13 000 obecních korun. Vlastní opravě předcházelo zajištění izolace
elektrického vedení za pomoci pracovníků SME z Nového Jičína.
V letoším roce se pokusíme napravit oplechování věže hasičské zbrojnice kde nám rovněž teče.
Oprava bude spojena s výměnou dvou krokví, které jsou nejblíže k věži. Konstrukci střechy už
nepodpírají, protože jsou zcela zničené a musí být vyměněny.

Po několika letech kdy u se u nás krmášová zábava nepořádala,  jsme se rozhodli jí loni zorganizovat.
Krmášechtivých našich občanů sice nebylo tolik, kolik bychom si jich představovali. Po vyúčtování
všech výdajů výdělek nepřesáhl tisíc korun. Stráveného času a ani sil při přípravě však nelitujeme.

V prosinci jsme připravili vozidlo k technické kontrole. Vozidlo je v dobrém technickém stavu,
jedinou věcí, kterou budeme letos řešit je zajištění nových pneumatik. Ty původní, které jsou ještě
z doby kdy jsme vozidlo zakoupili, začínají  být ojeté. Technickou kontrolu jsme tentokráte provedli
na pracovišti STK v Ostravě. Vozidlo prošlo technickou kontrolou a kontrolou emisí bez závad.
Jediným nedostatkem bylo, že jsme technickou kontrolu prováděli v době, kdy vozidlo už nemělo
platnou technickou kontrolu.

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.

 Při údržbě techniky a zařízení  jsme opracovali 515 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám naší
hasičské techniky a prostor okolo hasičárny.

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.

V říjnu jsme přijali mezi nás celkem 8 nových členů, kteří jsou mladší 20 let. Jsem potěšen že se
dobrovolně stali našimi členy a těším se , že se brzy zapojí do dění v našem sboru a to nejen ve
sportovní oblasti. Někteří jak jsem si mohl všimnout, již tak činí. Doufám, že tento příliv nových
mladých tváří bude pokračovat.

Začátkem prosince proběhla zde v hasičárně Mikulášská besídka pro naše nejmenší. Byly připraveny
různé dovednostní soutěže. Děti byly k neutahání, nakonec se děti vyřádili při tanečních soutěžích a
závěrečné diskotéce. Kromě našich nejmenších hasičů, kteří zde chodí pravidelně, nás překvapila účast
jejich mladších sourozenců a kamarádů.  Celý program pro naše nejmenší připravili Venda s Peťou
(alias polopem). Děkuji jim oběma touto cestou za jejich dobrou přípravu a vlastní zajištění
zajímavých disciplín. Mikulášská besídka pro děti se prostě vydařila a líbila se jak dětem tak jejich
rodičům.

V letošním roce čekají naší obec oslavy významného výročí trvání naší obce. V rámci obecních oslav
proběhne v areálu hasičárny den otevřených dveří včetně ukázky naší techniky. Budeme se také
účastnit vlastní přípravy a pomáhat při oslavách na hřišti TJ. Bude prostor rádi bychom předvedli
ukázku naší činnosti.

V listopadu a prosinci jsme se účastnili certifikačního školení pro získání odborné způsobilosti a to ve
Starém Jičíně a Jánských Koupelích.



Ve Starém Jičíně proběhlo školení pro strojníky v rozsahu 16 hodin a v Jánských Koupelích pro
velitele jednotek v rozsahu 24 hodin. Po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky
jsme tak získali certifikáty o odborné způsobilost. Máme tak splněnu malou část úkolů, které nás
čekají pro splnění požadavků na zásahovou jednotku JPO V.

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 Získání chybějící odborné způsobilosti pro velitele a strojníka zásahové jednotky
o Školení členů zásahového družstva
o Požární kontroly obecních prostor
o Pomoc při přípravě a vlastních oslavách 650 výročí trvání naší obce
o Zahájení příprav na oslavy našeho sboru na 120 výročí trvání

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. Po zjednodušení inventarizace
majetku obce si vedeme svoji vlastní evidenci, pro kontrolu počtu a stavu materiálu.

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. 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 ?
· Schází se kolektiv nejmenších hasičů
· Rozšíření členské základny
· Máme spravenou střechu
· Začali jsme pracovat na splnění úkolů pro naši jednotku JPO V

CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ:
· Získání chybějící odborné způsobilosti
· Nedostatek času na školení a papírovou válku
· Den otevřených dveří, ukázky techniky, besedy s mládeží (MŠ a škola)
· 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
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.

Prostě zase v našem sboru zase uběhl jeden rok, který byl plný práce kolem techniky, kolem hasičárny
bez ohledu na volný náš čas, byl plný starostí  a někdy se objevilo i trochu legrace. Ani ten příští rok
neočekáváme jiný, ale pokusíme s ním alespoň tak jako v loni popasovat.

Všem děkuji za pozornost.

V Kateřinicích 25.ledna 2008 starosta Ing. Jaroslav Obsadný


