
 Vážení bratři a setry, vážení hosté.

je za námi začátek roku 2009. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancovat
úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním.

Poslední valná hromada se konala 25. ledna 2008 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:

Anna Novobilská 12.7. 50 let
Pavel Polášek 26.8. 60 let
Zdeněk Lys 4.6. 70 let
Stanislav Podešva 12.11. 70 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 41 let a žen 35 let. Z toho 8 členů ve věku do 20 let.
Nejmladším členem sboru je Eva Kutáčová, nejstarším členem je pan Zdeněk Lys.

Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo devětkrát. 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, úkoly z hasičského záchranného
sboru v Novém Jičíně. Účast na výborových schůzích průměrná.



Na poslední valné hromadě jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly:

o Zahájení příprav na oslavy 120-tého výročí sboru
o Zajištění základního vybavení pro zásahovou jednotku
o Účast na přípravě a samotných oslavách 650.let naší obce

Z vytýčených úkolů se podařilo splnit všechny. V letošním roce nás čeká mnoho práce s přípravou
oslav našeho sboru a s úkoly souvisejícími se školením 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 oslavám naší obce,
údržbě hasičárny a také hasičské Avie, dále kulturním a společenským činnostem.

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.

Je pravdou, že loňské přivítáni nového roku bylo poněkud neřízené, ale snad proto bylo
nezapomenutelné.

Poslední valná hromada okrsku se konala v roce 2008 v Sedlnici. V roce 2009 nás čekají 120-
té oslavy trvání našeho sboru. Věřím, že okrskovou valnou hromadu pak v příštím roce uskutečníme u
nás.
K oslavě našeho výročí bychom rádi pořídili novou hasičskou zástavu. Na tomto velkém a náročném
úkolu jsme již začali letos pilně pracovat. Byla již zřízena malá pracovní skupinu tvořená našimi členy
a kronikářem panem Františkem Novobilským, která se již pustila do práce. Nebráníme se však
aktivitě jakéhokoliv druhu každého z Vás.  Pokud cítíte, že můžete přispět nápadem či máte trochu
grafické cítění, neváhejte se přidat.

V květnu jsme vymalovali hasičárnu za pomoci pana Ladislav Lysa a jeho techniky. Bylo to nutné
s ohledem na poškození malby, které bylo způsobeno protečením vody z poškozené střechy, která byla
loni opravena. Vymalovány byly všechny kulturní a sociální prostory a také šatna. Nedovedu si
představit použít klasické metody malování válečkem nebo štětcem, která by byla minimálně pětkrát
delší, nehledě na to úklid po malování, který byl tentokrát hračkou.

Chtěli bychom tak do začátku oslav a dne otevřených dveří interiér hasičárny vylepšit. Letos
nás ještě čeká natření zárubní a také dveří. Neměli bychom zapomenout na naše garážové vrata.
Dlouhodobě neřešeným problémem je oprava střechy, na kterou nesmíme zapomenout. Opravu
nejsme schopni realizovat svými prostředky a budeme ji muset naplánovat ve spolupráci s obecním
úřadem. Kromě oplechování věže hasičské zbrojnice, kde nám při větším dešti zatéká, se musí i
vyměnit dvě krokve, které jsou nejblíže k věži. Konstrukci střechy už nepodpírají, protože jsou zcela
zničené a musí být vyměněny.

V loňském roce pomáhali pečovat o veškerou svěřenou techniku (vozidlo, stříkačky, atd.) mladí
hasiči.  Minimálně dvakrát měsíčně a v zimním období častěji dochází k pravidelným kontrolám
připravenosti vozidla. Zjistili jsme, že zejména v zimním období  kolísá kapacita baterie S ohledem na
dobu jejího používání již končí její životnost. Budeme muset pořídit letos novou.

Jednou z akcí letošního roku, které jsme věnovali nejvíce času a sil, bylo 650. let trvání obce.
V průběhu oslav jsme zajistili den otevřených dveří naší hasičárny, včetně výstavy historických
dokumentů a technických prostředků. Hasiči byli viděni při zahajovacím ceremoniálu odpoledne na
hřišti TJ Sokol, dále při hasebním zásahu staré historické stříkačky. Jejich stánek s občerstvením také
nebylo těžké nalézt i podle vůně. Při výrobě tradičních bramboráků (trynček) se vystřídalo několik
pečících směn. Bylo zajímavé pozorovat jak se jednotlivým skupinám dařilo, jak byly zručné a také
jak uměly komunikovat se zákazníky. Musím konstatovat, že zručnost některých kuchařů daleko
předčila jejich ženské protějšky. I přes připravených 80 kg brambor nebylo v osm hodin večer již co



péct, prostě již nebylo z čeho. To myslím nečekali ani největší optimisté. A to jsme neměli k dispozici
největšího našeho specialistu - pana kuchaře, který v té době byl na zasloužené dovolené. Hasiči také
pomáhali jako pořadatelé při večerním koncertu a slavnostním ohňostroji. Obě akce byly
vyvrcholením velice vydařených oslav.
Věřím, že všechny získané zkušenosti zúročíme při letošních akcích.

Během roku jsme zajišťovali čerpání a čistění studní a jinou technickou výpomoc  našim občanům a to
i v podzimních měsících.

Ve spolupráci s panem Tomášem Klečkou připravujeme police 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. V rámci celorepublikové dodávky vybavení pro jednotky
JPO získáme v nejbližší době 5 kusů zásahových kompletů. Ostatní výstroj byly pořízena z finančních
prostředků našeho obecního úřadu pro ochranné prostředky jsme k uvedenému vybavení pořídili
zásahové přilby, včetně zásahových svítilen, membránové zásahové rukavice. Kompletní dodávka
materiálu ještě nedorazila, čekáme na ušití zásahových rukavic.

Kdo mohl sledovat ve středu TV Nova ve své reportáži „Na vlastní oči“, mohl vidět jak  specifickým
způsobem bylo vedeno celé výběrové řízení na dodávku výstroje. Každý kdo tuto reportáž sledoval
nebo ji shlédne na internetu, si jistě obrázek o tendru udělá sám. Dovolte mi abych citoval pár
informací ohledně dodávky výstroje pro jednotky JPO V .

Ochranné oděvy za necelých 200 mil. Kč dodá společnost DEVA F-M. s.r.o., která v rámci veřejné
soutěže předložila nejlepší nabídku. Firma v různých velikostech dodá komplety ochranných oděvů
(vždy blůza a kalhoty). Půjde o nový typ (dle zjištění to žádný nový typ oděvu není, ale to také není
rozhodující) ochranných oděvů, který odpovídá požadavkům technických norem Evropské unie,
zejména EN 15614 a svými ochrannými vlastnostmi je zaměřen na ochranu hasiče při požárech ve
venkovním prostředí. Tento jednovrstvý (zde vidíme další drobný rozpor - nakonec dodaný oblek je
dvouvrstvý) zásahový oděv pro hasiče, který je výběrovým řízením specifikován pro členy jednotek
SDH obcí, je vyroben z materiálu Nomex. Oblek je určen pro hašení požárů mimo uzavřené prostory,
ve venkovním prostředí, tedy např.lesních požárů, hašení objektů z vnější zásahové cesty.
Obuv dodává pro naše hasiče slovenská firma Obuv Špecial, spol. s.r.o., která v rámci veřejné soutěže
předložila nejvýhodnější nabídku. Hodnota kontraktu je téměř 95 milionů korun. Zásahová obuv pro
hasiče pod označením model S03019 dle katalogu výrobce je konstrukčně přizpůsobena různým
prostředím při zásahu a je vybavena vnitřní membránou, což je dnes standardní prvek zásahové obuvi
u záchranných sborů a odpovídá požadavkům stávajících právních předpisů a norem na uvedenou
obuv. Je řešená jako holeňová s možností variabilní úpravy výše nártu nohy. Konec citátu

Před pořízením výstrojních i výzbrojních součástek jsme naše představy osobně diskutovali s
Hasičským záchranným sborem okresu. Z hledisky další výstroje bylo zakoupeno statické lano pro
jištění a jeden jistící opasek. Uvedené prostředky mají životnost pět let, poté musí být zlikvidovány.

Od firmy Svarmetal, která je autorizovaný distributor zařízení Heron, jsme zakoupili nejvýkonnější
kalové čerpadlo na trhu  EMPH 80. Zvládne přečerpat až 1300l vody za minuty s max výtlačnou
výškou až 26 metrů. Údržbu a jeho servis budou zajišťovat hasiči.

Děkuji touto cestou panu Klečkovi za pomoc při pořízení čerpadla a také jeho zásluhou jsem získali
lepší cenu. Nebýt jeho, tak bychom neušetřili dva a půl tisíce korun.

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. Ať už to budou to
pravidelné sportovní odpoledne, které pro děti ale také dospělé každoročně organizujeme nebo jiné



akce. Problém máme v kolektivu s nedostatkem chlapců, protože ve volném čase všichni žijí školou
nebo kopanou.

V prosinci jsme připravili vozidlo k technické kontrole, která proběhla v prosinci. Vozidlo je pro
letošním 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, jsou ojeté, dále
nepoužitelné. Technickou kontrolu jsme tentokráte provedli na pracovišti STK v Ostravě.

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

Při údržbě techniky a zařízení  jsme opracovali 435 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám naší
hasičské techniky a prostor 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. Nápadů jak jinak trávit volný čas než cvičením
v hasičárně, je mnoho. Od výletů po okolí sportovních či kulturních akcí.

Koncem prosince proběhla zde v hasičárně vánoční diskotéka pro naše nejmenší. Byly připraveny
různé dovednostní soutěže. Děti byly k neutahání, nakonec se děti vyřádili při tanečních soutěžích a
závěrečném tanci a karaoke.  Mikulášská akce pro děti se prostě vydařila.

V letošním roce čekají náš sbor oslavy 120. let trvání sboru. Chtěl bych se v krátkosti zmínit o
představách jak by mohly probíhat. V rámci oslav proběhne v areálu hasičárny den otevřených dveří
včetně ukázky naší techniky. Poslední týden v měsíce červnu chceme uspořádat slavnostní schůzi
v sále obecního sálu. Pokud se podaří připravit do slavnostní schůze i naši novou zástavu, proběhlo by
v rámci programu i její posvěcení.
Plánujeme uspořádat ale v jiném termínu kulturní akci pro naše občany, a to zábavu v obecním sále
nebo letní večer na hříšti TJ Sokol. Chtěli bychom také uspořádat soutěž v požárním sportu v kategorii
dospělých a pokud to složení družstva žáků dovolí tak i mládeže.

V listopadu proběhlo v Mošnově setkání představitelů okresu Nový Jičín. Jednání lze charakterizovat
jako VVH celého okresu. Pro zájemce mám k dispozici informace o rozpočtu celého okresního
sdružení, případně další informace čím bude žít hasičstvo  našeho okresu v letošním roce. Okresní
sdružení hasičů byl předán a posvěcen nový prapor okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.
Důležité informace se kterými jsme byli seznámeni se týkají pojištění vozidel, slev na mobilní
komunikace – nové tarify volejte s hasiči a také o letošní akci mistrovství Evropy v hasičském sportu,
které se bude konat v Ostravě. Rád bych se o nich zmínil později v diskuzi.

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 družstva a strojníka zásahové jednotky
o Přípravy na oslavy 120. let výročí trvání našeho sboru (27.6)
o Oprava střechy a vybudování vodovodní přípojky
o Pomoc při přípravě a vlastní účast na Hrách bez venkovských hranic (13.6.)



Čeká nás letos skutečně mnoho práce, ač se to vůbec nezdá, až mne z toho trochu mrazí. Chtěl bych
Vás všechny v rámci možností a Vašeho času požádat o pomoc při všech našich letošních aktivitách.
Budeme potřebovat každou pomocnou ruku. Neváhejte přijít s jakýmkoliv nápadem či snahou se
realizovat.

Byl bych rád aby se také členská základna zapojila do příprav o vlastní realizace oslav. Vkládám
důvěru zejména do naši mladší části členské základny. Udělejme si oslavy podle svých představ a
možností, které se nám budou líbit a jak je chceme prožít my – hasiči.

U příležitosti oslav bychom chtěli již podruhé vydat almanach mapující činnost za posledních deset let
a připravit malé reklamní upomínkové předměty. Rádi bychom využili loňských zkušeností a kontaktů
z obecních oslav. Byl bych rád kdyby jeho druhé vydání bylo doplněno i obrázky. Petr se stará o náš
fotografický archív a věřím že rád pomůže při jeho přípravě.

 Je již tradicí, že členové našeho sdružení zajišťují návštěvu Mikuláše s Andělem a čerty v naší
vesnici. 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 zástupců našeho úřadu 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.

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

CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ:
· Získání chybějící odborné způsobilosti členů jednotky
· Nedostatek času na školení a papírovou válku
· Námětové cvičení
· 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.

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 9.ledna 2009 starosta Ing. Jaroslav Obsadný


