
Vážení bratři a setry, vážení hosté. 
  
máme za s sebou začátek nového roku 2012. Jako každoročně setkáváme se na 
výroční valné hromadě, abychom zhodnotili minulý rok a začali se zabývat rokem 
letošním. 
 
 Poslední valná hromada se konala 21. ledna 2011 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   Petr Poloprutský 
hospodář   Marcela Polášková  
člen výboru  Tomáš Cága 

Jan Cága 
 

 
 
V loňském jsme měli tyto jubilanty: 
 
   Vladimír Londin 15.7. 65 let 
   Jana Obsadná  30.7. 65 let 

Petr Baran  26.11. 55 let 
Jiří Piš   6. 3. 50 let 

     
 
 Přejeme Všem jubilantům do dalších let hodně štěstí zdraví a osobní pohody a také hezkých 
chvil v kolektivu hasičů. 
 
Naše členská základna minulý rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 40 členů a z toho 7 žen. Průměrný 
věk mužů je 46 let a žen 41 let. Z toho 3 členové ve věku do 20 let. 
Nejmladším členem sboru je Michal Machač, nejstarším členem je pan Zdeněk Lys. 
 
 

Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo jedenáctkrát. Na výborových schůzích byly 
projednávány a připravovány naše pracovní, kulturní a sportovní akce, pořádané ať už pro členy SDH 
tak i pro naše spoluobčany a také akce obecní, kterých jsme se účastnili.  

 
Dále jsme se věnovali opravám naší techniky, hlavně hasičské Avie, přípravy nového vozidla 

Lada Niva na technickou kontrolu, také opravám hasičárny a korespondence, nyní už pouze 
elektronické. Účast na výborových schůzích průměrná. 
 
 
Na poslední valné hromadě jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly: 
 

o Získání chybějící odborné způsobilosti pro strojníka zásahové jednotky 
o zvýšení odbornosti zásahového družstva 
o zpracování projektu rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice 
o reorganizace prostor hasičárny, oddělení výstroje a výzbroje pro zásah od ostatního materiálu 
o příprava na výměnu našeho zásahového vozidla AVIE 
 



  
Z vytýčených úkolů se podařilo splnit téměř všechny. Po absolvovaném školení v Jánských koupelích 
máme nově vyškoleného strojníka a máme tak zase obnovenu veškerou potřebnou odbornou 
způsobilost naší zásahové jednotky. 
 
Život v našem sdružení byl v loňském roce hlavně věnován: opravám vybavení hasičárny, kulturním a 
sportovním akcím, údržbě hasičárny a také hasičské Avie. 
 

Každoročně se 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. Letos podruhé pronesl novoroční přípitek nový starosta pan Radek Novák.  

Když hodnotíme rok minulý dovolte mi, abych zde připomenul i oslavy nového roku 
v letošním roce. 

Letošní rok se však od těch minulý rapidně lišil. Naši mladí spoluobčané a zejména mládež 
z Trnávky se předvedla v tom nejhorším světle. Pyrotechnika třídy II byla jimi odpalovaná 
z bezprostřední blízkosti občanů a dětí, kteří přišli přivítat nový rok k hasičárně. Naštěstí se to obešlo 
bez zranění. Následné rozbíjení skla, ať už šampusek nebo láhví s vínem dovršilo ukázku, jak je 
možné pokazit nový rok zejména našim občanům, kteří vyhledávali tuto zaběhlou tradici a rádi se zde 
setkávali se svými známými. 

Oslavy nového roku stojí nemálo peněz, času a často i osobní prostředky lidí, kteří je 
připravují, ale toto bylo lidem, kteří se chovali jako smyslu zbavení zcela jedno. Jsme z toho zklamáni 

 
Já za sebe nechci už v této tradici vítání nového roku u hasičárny nechci pokračovat. Uklízet 

se spoluobčany sklo v prvních minutách nového roku před hasičárnou to už opravdu nechci a nebaví 
mne přihlížet řádění výtržníků. Rád bych se ještě k tomuto bodu vrátil ještě v diskuzi. 

 
 Poslední valná hromada našeho okrsku se konala 15. dubna 2011 na Hájově. Z okrsku Příbor 
vystoupil SDH Trnávka. Jedním z nových úkolů bylo navázat spolupráci s okolními sbory a to v 
Petřvaldě a Petřvaldíku. Navštívil jsem osobně oba sbory a diskutovali jsme o tom, co bychom mohli 
realizovat v letošním roce. Jedna z cest je obnovení malého okrsku: Kateřinice, Trnávka, Petřvald 
Petřvaldík. Druhá možnost je doplnění stávajícího okrsku nejdříve hosty, následně členy. Okrsková 
soutěž v požárním sportu se konala na Hájově 28. května. Do okresního kola postoupilo družstvo 
Hájova. V letošním roce bychom chtěli soutěž uspořádat dříve, protože loni kolidovala již se 
soutěžemi probíhajících ligových soutěží v našem regionu. 

 
V loňském roce jsme s ohledem na počasí neuskutečnili tradiční karneval na ledě. Doufám, že letos 
nám to příroda a hlavně počasí dovolí. 

V sobotu 19.března jsme uspořádali naši druhou hasičskou zábavu, tentokrát s názvem 
Josefovská. O ideální taneční atmosféru se postarala hudební skupina Karm společně s DJ 
Speedim. Stejně jako na podzim jsme byli příjemně překvapeni zájmem a účastí občanů z 
Kateřinic i okolí. Všem děkujeme a těšíme se na další společné kulturní zážitky. Termín další 
zábavy je za dveřmi a bude jen na nás zda se do její přípravy znovu pustíme. 

V měsíci dubnu naši mladí členové provedli úpravu zábradlí na hřišti TJ pro bezpečnější 
trénink. Zábradlí je tak rozebírací a vstupní pruh na hřiště pro trénink dostatečně široký. 
Škoda jen , že soutěžní družstvo toho v loni moc nestihlo. Mělo pár tréninků a jediný závod. 
Potom si košař zlomil kotník a tím pro družstvo celý rok skončil hned na začátku sezóny. 
Věřím, že letošní rok bude bez zranění a dojde k doplnění soutěžního družstva, aby v případě 
výpadku jednoho člena jej mohl nahradit další. 

 
 
 



Ve spolupráci s obecním úřadem se podařilo zajistit nové vozidlo pro náš sbor a i jednotku. Jedná se o 
vozidlo Lada Niva, které je roku výroby 2002  a jehož pořizovací cena byly kolem 400 000,- Vozidlo 
sloužilo u policie ČR. Má najeto 25 000 km. V autorizovaném servise Lada v Chlebovicích prošlo 
svou vůbec první garanční prohlídkou. Jsou vyměněny veškeré náplně a filtry. Dle tvrzení servisu je 
vozidlo v dobrém stavu. Letos jej čeká nástřik podvozku, karoserie a úprava pro použití v jednotce. 
Máme na něm namontováno tažné zařízení a vozidlo prošlo technickou prohlídkou bez závad. Interval 
prohlídek je 2 roky, pokud ale bude vybaveno světelnou majákovou rampou, pak se interval zkrátí na 
jeden rok. Chtěl bych touto cestou poděkovat zejména panu Vladimíru Londinovi, za jeho příkladnou 
pomoc a vynaložené úsilí při získání nového vozidla. 
 
V hasičárně jste si určitě všimli, že byly vyměněny oboje vstupní dveře. Nové dveře mají nejenom 
hezčí vzhled, ale zejména jsou bezpečnostní. Mají několikanásobný rozvorový systém a jsou napojeny 
na zabezpečovací systém. Za bezchybnou instalaci bych chtěl poděkovat panu Jiřímu Malíkovi, který 
nám pomohl při jejich montáži. Zbývá dokončit začištění špalet vstupních dveří a zabetonovat vstupní 
část u hlavního vchodu. 
 
V hasičárně máme taky nově instalované vyhřívání vodoměru a redukčního ventilu v garáži. Nehrozí 
tak , že při velkých mrazech dojde zamrznutí vodoměru i při vypuštěné vodě v potrubí v hasičárně. 
Protože uzavírací ventil je u vodoměru a tam je voda stále pod tlakem. Ohřev topným kabelem řídí 
instalovaný termostat.  
 
Pravidelně se potýkáme s nefungujícím topením. Každou přicházející zimu musí přijet plynaři a 
opravit nám nefunkční topidlo v kulturní místnosti. S ohledem na rekonstrukci se začínáme věnovat i 
přípravě návrhu topení v rekonstruovaném objektu. A to nejen s ohledem na jeho cenu, ale hlavně na 
následné provozní náklady. 
 
Naši hasiči byli ve větším počtu viděni i při sazení stromků na našem poldru. Tento projekt byl 
vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, Státního fondu životního prostředí České republiky,  
Ministerstva životního prostředí, Makro Cach & Carry. Tato akce probíhala 28. října 2011 po celé 
České republice.  
 
Náš sbor se aktivně účastnil i obecní akce - Setkáváme se v čase předvánočním. Naše obec zahájila v 
letošním roce tradici rozsvěcování vánočního stromu a obecní zabijačky. Od ranních hodin se 
obyvatelé scházeli v našem kulturní areálu na hřišti, aby společně prožili předvánoční čas. 
Do organizace byly zapojeny všechny spolky v obci. TJ Sokol zajišťoval občerstvení, klub zahrádkářů 
nabízel k prodeji vánoční svícny a jiné dekorace spojené s Vánocemi. O doprovodný program se 
postaraly děti z místní mateřské školy a děti ze základní školy v Trnávce, které zazpívaly Vánoční 
písně a koledy. Hasiči měli na starost prodej alkoholu a pomoc při vlastní zabijačce. V cateringu nám 
dopoledne pomáhaly s prodejem paní Táňa a Iva, odpoledne Jirka, Honza a večerní službu jsem měl 
já. 
  
K prodeji byly připraveny jitrnice, jelita, tlačenky a mnoho dalších zabijačkových výrobků, ale také 
koláče, perníčky či sýry. V chladném počasí bylo připraveno i něco pro zahřátí.  
Rozsvěcování stromu v Kateřinicích bylo první akcí tohoto druhu, ale zájem o ni byl veliký. Celá akce 
končila ve 20 hodin, kdy se u cateringu loučili pořadatelé, kterým se nechtělo vůbec domů. Neloučili 
jsme se ale nadlouho. V neděli od 9 hodin již probíhal úklid materiálu, laviček opravdu vydařené akce. 
Pořídili jsme i pár vydařených fotek. 
 
 
Ve spolupráci s panem Malachtou jsme začali připravovat podklady pro zpracování výkresové 
dokumentace naší hasičárny. Cílem projektu je zvýšení výšky garáží a s tím spojená rekonstrukce 
střechy – její zvýšení se zachováním rázu hasičárny.  Jak jistě víte světlá výška garáží je 2,80 a vrat 
2,65 a umožňuje vjezd naší Avie do garáže pouze couváním.  Po rekonstrukci by výška garáží měla 
být cca 4,5 metru a vjezdová výška vrat cca 4 metry. Celé přízemí bude jedna otevřená garáž mimo 
šatny , která zůstane zachována. V podkroví plánujeme klubovnu a sociální zázemí.  



 
Koncem roku jsme zakoupili dva zásahový komplety včetně zásahových přileb a zásahových rukavic a 
zásahových bot – pro naše dva strojníky. Každý člen jednotky tak již má tak svoje místo v šatně, kde 
má uloženy své věci a ty jsou připraveny kdykoli k použití. Navíc, každý se stará o své a nemůže si 
stěžovat, že mu někdo jiný zašpinil boty nebo přilbu. Šatnu jsme chtěli do konce roku ještě vymalovat 
ale z časových důvodů jsme to nestihli. Musíme se do toho pustit v letošním roce. 
 
 
V prosinci jsme připravili vozidlo k technické kontrole, která proběhla v prosinci. Vozidlo je pro 
letošní rok v dobrém technickém stavu. Přípravu na technickou zajistil zejména Honza Cága. 
 

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. Kontrolovala se  
technika a přenosné motorové agregáty. V zimních měsících se pravidelně kontroloval stav autobaterií 
a provozuschopnost vozidel. 

 
Letos naší mladí hasiči zase obnovili tradici Mikulášské nadílky. V Kateřinicích bylo zase 

vidět mikulášskou družinu, jak navštěvuje hodné , někdy i trochu zlobivé děti. Jen je škoda, že nebyl 
při jejich návštěvě sníh, byly by jejich nadílka ještě působivější. Věřím, že budou viděni i letos. 

 
Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 228 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám naší 
hasičské techniky a prostor hasičárny. 
 
V prosinci jsme využili jednu neděli hezkého počasí v naší obci a zásahová jednotka vyrazila do 
terénu. Nejednalo se však o ostrý zásah, ale o focení do prvního hasičského kalendáře našeho sboru. 
Kalendář byl vystaven na našich webových stránkách a také jej vidíte v tištěné podobě. Kdo má zájem 
může si jej zakoupit nebo objednat. Škoda , že nám chyběli dva členové zásahové jednotky, abychom 
byli kompletní. Postupně jsme navštívili zajímavá obecní místa naší obce a musím za sebe říci, že 
jsme si focení užili. Legrace bylo opravdu dost. Musím poděkovat také našemu asistentovi, který nám 
vydatně při focení pomáhal a to Martinovi Havrlantovi mladšímu. Už se rýsují nápady jak budoucí 
kalendář příštího roku ještě o trochu vylepšit. 
 
 Naši činnost prezentujeme už od roku 2006 na našich webových stránkách. O jejich chod, 
údržbu a správu se stará Petr Poloprutský. Děkuji mu touto cestou za jejich podporu.  
Jsem rád, že do psaní příspěvku se občas zapojují i další členové našeho sboru. 
 
Odkaz na naše stránky je:  sdh.katerinice.cz  
 
Přivítáme každého, kdo nám psaním příspěvku nebo zasláním libovolné fotografie z dění v našem 
sboru pomůže web doplnit. 
 
Elektronická poštovní adresa našeho sboru je: hasici@katerinice.cz. Pokud budete potřebovat nás 
kontaktovat nebo nám něco zajímavého poslat můžete využít elektronické pošty nebo i osobního 
kontaktu. Náš web za poslední rok vidělo téměř 2000 návštěvníků a proběhlo přes 13 000 zobrazení 
našich stránek, což je myslím velmi vysoké číslo. 
 
Součástí webu jsou i veškeré zprávy valných hromad a také fotogalerie. Je pak velice jednoduché 
dohledat jakoukoliv informaci, případně se podívat co se v našem sboru dělo. Příprava zprávy na 
valnou hromadu se velmi zjednodušila a také zrychlila. 



 
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 strojníka zásahové jednotky 
o Rozšíření členské základny 
o Dokončení zpracování projektu rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice 
o Preventivní prohlídky obecních prostor 
o Příprava na výměnu našeho zásahového vozidla AVIE 
o Úpravy našeho nového zásahového vozidla Lada Niva pro použití u zásahů 

 
 

 
Koncem roku proběhla za účasti starosty a místostarosty SDH inventura materiálu sboru 

dobrovolných hasičů zde v hasičárně. Inventura proběhla fyzickou kontrolou jednotlivých položek a 
veškerého vybavení a výstrojních součástek. Pro zjednodušení inventarizace majetku obce si vedeme 
svoji vlastní evidenci, pro kontrolu počtu a stavu materiálu. 

 
S ohledem na zvýšení hodnoty výstroje a výzbroje v naší hasičárně jsme instalovali  

elektronickou zabezpečovací signalizaci v hasičárně, pro zajištění její ostrahy a kontroly. Každý 
z hasičů, kdo požádal  o přidělení přístupu, má možnost kdykoliv vstoupit do střežených prostor. Celá 
hasičárna je monitorovaná pohybovými detektory a dveřními magnety signalizující otevření 
jakýchkoliv dveří. Je zajištěno předávání poplachu při napadení na pověřené členy našeho sboru. Celý 
systém je navíc dálkově monitorován. Je tak zřejmé, co se a zejména kdy v naší hasičárně děje. Objekt 
je rozdělen do dvou částí. Takže je možné zajistit, že v případě konání kulturní akce jsou garáže 
zamčeny a navíc pod střežením. V letošním roce plánujeme ještě rozšíření EZS o kamerový systém. 
   
 Vážíme si i spolupráce s občany, kteří s hasiči sympatizují a nejsou členy našeho sdružení. 
Loňský rok z pohledu práce ve sboru hodnotím jako jedním z úspěšnějších, protože sbor i jednotka 
byla stále vidět.  
 
Na závěr bych chtěl podtrhnout  několik bodů,  které sbor v minulém roce výbor potěšily a které jej 
také trápí. 
 
CO nás potěšilo ? 

• nové zásahové vozidlo, na kterém ještě bude hromada práce 
• činnost zásahové jednotky 
• zapojení našich občanů do práce našeho sboru 

 
 
CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ: 

• Pravidelné školení a příprava zásahového družstva 
• Námětové cvičení 
• Činnost sportovní družstva  
• Znovu založení kolektivu mladých hasičů 
• Pomoc našim občanům v oblasti požární bezpečnosti (školení, hlásiče, ruční HP) 
 
 

  Ještě jednou bych chtěl poděkovat za pomoc a přízeň všem hasičům, našim občanům, 
obecnímu úřadu, dále všem našim sponzorům. Bez nich bychom nemohli většinu svých záměrů , jak 
na poli sportovním, tak kulturním realizovat. Chtěl bych také poděkovat Všem rodinným příslušníkům 
našich hasičů a hasiček. Jsem opravdu rád, že jsou tolerantní k jejich práci, podporují je a mají 
porozumění pro jejich činnost ve prospěch hasičů.  



 
Podle přednesené zprávy o událostech a dění v našem sboru v posledním roce bychom mohli nabýt 
dojmu, že život v našem sdružení je každoročně jednotvárný, nudný, ale není tomu tak. 
 
Každoroční práce a starosti o svěřenou techniku, školení, přípravy na zásah,  jsou často jiné. Objevují 
se nové kulturní a sportovní akce pořádávané ať pro hasiče nebo i naše občany – děti i dospělé. 
 
Tato zpráva jen stručně charakterizovala činnost našeho sboru v minulém roce. Krátké shrnutí 
připravíme i do obecního zpravodaje, aby i naši občané, kteří se neúčastní všech našich akcí a nemají 
přístup na internet, se mohli s naším životem ve sboru seznámit. 
 
Věřím že energii a čas, kterou jsme v loni věnovali zejména akcím pro naše občany, trochu 
přesměrujeme letos do našeho sdružení. Je třeba kromě práce na technice hlavně stmelovat sbor a 
v rámci možností i rozšířit členskou základu a zapojení větší počet našich členů do naší práce. 
 
Máme za sebou zase jeden rok, který byl opravdu plný práce v hasičárně i v obci, za který se určitě 
jako hasiči nemusíme stydět.  
 
 
Všem děkuji za pozornost. 
 
 
V Kateřinicích 20. ledna 2012    starosta  Ing. Jaroslav Obsadný 


