
Vážení bratři a setry, vážení hosté. 
  
máme za s sebou začátek nového roku 2016. Každoročně se v tomto čase 
setkáváme na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili rok minulý a začali se 
zabývat rokem letošním. 
 
 Poslední valná hromada se konala 23. ledna 2015 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 
Michaela Klečková 
 

Předseda RKK  Petr Baran 
Člen RKK  Petr Cága 

Jiří Kutáč 
 
 
V loňském jsme měli tyto jubilanty: 
 
   Marcel Konečný 17.1. 40 let 
   Radomír Weiss  19.3. 40 let 

  
     
 
 Přejeme Všem jubilantům do dalších let hodně štěstí, zdraví a osobní pohody a také hezkých 
chvil v kolektivu hasičů. 
 
Naše členská základna se minulý rok změnila. Máme ke dnešnímu dni 44 členů a z toho 9 žen. 
Průměrný věk mužů je 42 let a žen 45 let.  
Nejmladším členem sboru je Marek Kutáč, nejstarším členem je pan Zdeněk Lys.  
 
Naše řady náhle opustil koncem minulého roku pan Jaroslav Klajný. Byl členem našeho sdružení 39 
let.  Prosím všechny, aby minutou ticha uctili jeho památku. 
 
Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo devětkrát. Na výborových schůzích byly projednávány 
a připravovány naše pracovní, kulturní, sportovní i obecní akce akce, pořádané ať už pro členy SDH 
tak i pro naše spoluobčany. 
 
Dále jsme se věnovali po celý rok opravám a údržbě naší techniky, hlavně hasičské Avie, dále vozidla 
Lada Niva na technickou kontrolu, také opravám hasičárny a korespondence, která je nyní už pouze 
elektronická. Naše občany jsme pravidelně informovali o svých aktivitách na našich webových 
stránkách a také v obecním zpravodaji. Účast na výborových schůzích byla nadprůměrná.    
 
Na poslední valné hromadě jsme si vytýčili tyto hlavní úkoly: 
 
Zvýšení odbornosti zásahové jednotky 
 



  
Z vytýčených úkolů se podařilo splnit všechny.  
Naše jednotka se pravidelně scházela, školila se, cvičila a také zasahovala. 
 
  Poslední valná hromada našeho okrsku Příbor se konala 25. dubna v Mošnově. Na této 
okrskové schůzi se kromě zpráv jednotlivých sborů, také volil nový výbor okrsku. Protože loňský rok 
byl rokem volebním jak na úrovni sborů, okrsku, okresu, kraje i celorepublikových voleb. 
Starostou okrsku jsem byl zvolen já, místostarosta a velitelem okrsku je Milan Novák z Příbora, 
jednatelem je Ing. Jaroslav Kutáč z našeho sboru, hospodář Věroslava Polášková z Mošnova. 
  
Okrsková soutěž v požárním sportu se konala v Příboře v sobotu 25. dubna v prostoru hasičské 
zbrojnice. Do okresního kola postoupilo družstvo z Hájova.  Naše družstvo dosáhlo na druhé místo. 
 
V měsíci únoru byl na území obce Kateřinice firmou JD ROZHLASY s.r.o. instalován nový 
bezdrátový rozhlas. Byl pořízen v rámci dotace na „Protipovodňový varovný systém“. Nově bude i 
prostřednictvím rozhlasu vysílána „Zkouška sirén“ každou první středu v měsíci, současně se sirénou 
na Hasičské zbrojnici. Výhodou bezdrátového rozhlasu je možnost poslechu záznamu z hlášení, které 
se právě připravuje na obecní stránky. A poslední hlášení si lze přehrát zavoláním na tel. číslo: 721 
704 692. Součástí bezdrátového rozhlasu je i srážkoměr, který měří aktuální srážkovou situaci na 
území obce. Rovněž lze sledovat i aktuální průtok a výšku hladiny potoku Trnávka. Tyto data 
naleznete na našem hasičském webu www.sdh.katerinice.cz na titulní straně na odkazech vlevo. 
 
V březnu pravidelně pořádáme Josefovskou zábavu. O taneční atmosféru se vždy starala hudební 
skupina Karm společně s DJ Speedim. Loni se zábava uskutečnila s malou změnou a to u hudební 
skupiny, když nám zahrála skupina Revmatic, která nás předtím provázela na krmášové zábavě. 
Termín další letošní zábavy je za dveřmi a bude jen na nás, zda se do její přípravy znovu pustíme.  
 
5. května 2015 jsme uctili 70. výročí osvobození obce Kateřinice vzpomínkovým aktem u pomníků 
oběti 1. světové války, položením věnce s krátkým proslovem starosty Radka Nováka. 
 
Jako každý rok, tak i loni pomáhali hasiči se stavěním máje v Kateřinicích. Díky výborné organizaci a 
síly všech přítomných byl máj co nevidět vztyčen. Následně u táboráku jsme při hudbě a dobré náladě 
jsme vydrželi až do brzkých ranních hodin. 
 
Naši hasiči v pátek 12. června navštívili Mateřskou školu v Kateřinicích. Dětem jsme promítli film o 
výchově dětí v oblasti požární ochrany a po jeho zhlédnutí probíhala beseda dětí s hasiči. Následovala 
prohlídka hasičské techniky ve dvoře Mateřské školy, kde si děti si mohly vyzkoušet i zásahovou 
výstroj a techniku. Článek o naší návštěvě je také na webu MŠ. 
 

Naši hasiči pomáhali v sobotu 11. července při organizaci Cyklomaratonu Beskyd tour. Část trasy 
závodu vedla přes sousední Trnávku, dále Kateřinice přes Hájov. Naši hasiči organizovali dopravu na 
kritických křižovatkách v Trnávce, Hájově a Lubině. 

Pořadatelé závodu byli s prací našich hasičů opět spokojeni a na naši adresu přišlo i poděkování, 
kterého si velice vážíme. 

  
V sobotu 12. září se konaly v Kateřinicích tradiční “Kateřinské dožínky”, které pořádali místní 
zemědělci. Letos jsme se jich zúčastnili i my jako historičtí hasiči ve slavnostním průvodu vesnicí s 
historickou stříkačkou a v dobových uniformách. 
 
Zásahová jednotka SDH naší obce je organizace, která je zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována 
po finanční i materiální stránce. Tato jednotku řídí velitel zásahové jednotky – Svatopluk Šimečka, 
který je ve funkci už 10 let. V našem případě se jedná o jednotku JPO V, nyní v počtu 14-ti členů 



s dobou výjezdu do 10 minut. Velitel Vás seznámí s činností JSDH za uplynulé období v samostatné 
zprávě.  
 
Činnost jednotky a veškeré její vybavení je hrazeno z rozpočtu obce. Snažíme se však být dobrými 
hospodáři a starat se a opečovávat veškerou svěřenou techniku a výstroj. Hledáme cesty jak ušetřit, co 
můžeme udělat sami nebo opravit svépomocí. Dovolte mi na tomto místě poděkovat starostům naší 
obce, jak stávajícímu, tak předešlým, že měli a mají pochopení pro práci zásahové jednotky a v rámci 
možností na činnost jednotky přispívají z rozpočtu obce. Musím konstatovat, že to nejsou to malé 
částky. 
 
Při naši činnosti SDH, zejména pořádání kulturních akcí, jsou vydělané finanční prostředky zčásti 
použity i pro financování chodu naší jednotky. Mohu vzpomenout nákup sw vybavení pro výjezdový 
automobil, zásahový telefon a jiné věci. 
 
 
Starosta obce Radek Novák společně s povodňovou komisí, kteří tvoří také naši členové ze zásahové 
jednotky, zajistil jmenovací dekrety jednotlivým členům komise a také školení celé komise pro použití 
s novým povodňovým plánem. 
 
Letos musí opět dojít ještě k doladění nastavení povodňového plánu v elektronické podobě a vytvoření 
přístupu jednotlivých členů do elektronického povodňového portálu. 
Vytvoření nové povodňové komise souvisí s novým povodňovým plánem naší obce a také novým 
systémem varování proti povodni v rámci moravskoslezského kraje. 
    
Naši hasiči se i letos podíleli na přípravě největší sportovní akci v Kateřinicích 4. ročníku 
Kateřinského trailového závodu, který se konal 14. listopadu. Do soutěže se přihlásilo celkem 279 
závodníků. Počasí pořadatelům opět přálo. Běh byl rozdělen do několika kategorií: děti do 8 let 
(600m), děti od 9 do 12 let (1200m), děti od 13 do 15 let (5,75km) a hlavní závod žen (5,75 km) a 
mužů (11,5km), přibyla kategorie Hobby. Soutěžící povzbuzoval bouřlivý dav fanoušků a diváků. 
Tentokrát byl opět start závodu a celé zázemí přesunut k obecnímu úřadu, což závodu velmi prospělo. 
Hasiči prováděli zdravotní asistenci, protože v naší jednotce máme proškolené a vycvičené dva 
zdravotníky a máme kvalitní zdravotnické vybavení, včetně páteřové desky. 
 
Naši hasiči byli také viděni při setkání občanů v čase předvánočním, když pomáhali s přípravou areálu 
komunitního centra a také při prodeji svařeného vína. O doprovodný program se postaraly děti z 
místní mateřské školy a děti ze základní školy v Trnávce, které zazpívaly Vánoční písně a koledy.  
  
K prodeji byly pro naše občany připraveny zabijačkové speciality. V chladném počasí bylo připraveno 
i něco pro zahřátí. Rozsvěcování stromu v Kateřinicích bylo opakovanou akci tohoto druhu, zájem o ni 
byl veliký. Celá akce končila ve večerních hodinách. 
  
V prosinci jsme připravili vozidla k technické kontrole. Vozidlo Avie i Lada je pro další rok v dobrém 
technickém stavu. Přípravu na technickou Avie zajistil zejména velitel jednotky. 
 
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 i 
přenosné motorové agregáty. V zimních měsících se pravidelně kontroloval stav autobaterií a 
provozuschopnost vozidel. 
 
Letos naší mladí hasiči zase pokračovali v tradici Mikulášské nadílky. V Kateřinicích bylo zase vidět 
mikulášskou družinu, jak navštěvuje děti našich občanů. Jen je škoda, že nebyl při jejich návštěvě 
sníh, byly by jejich nadílka ještě působivější. Věřím, že přijedou i v letošním roce. 
 
 



Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 378 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám a 
vylepšování naší hasičské techniky a také prostor hasičárny. Zde byly provedeny stavební úpravy, 
zejména bourací práce. Došlo ke zbourání zděné příčky mezi garáží a kulturní místností a došlo tak ke 
zvětšení prostoru garáží na původní velikost z roku 1977 při její poslední rekonstrukci. 
 
 Naši činnost prezentujeme už od roku 2006 na našich webových stránkách. O jejich chod, 
údržbu a správu se stará Petr Poloprutský. Příspěvky na web také připravují další členové. 
Odkaz na naše stránky je:  sdh.katerinice.cz  
  
 
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 9035 návštěvníků a proběhlo přes 25 960 zobrazení našich 
stránek (vloni 6 164 návštěvníků a proběhlo přes 27 745), což je myslím si velmi vysoké číslo. Mohu 
říci, že oproti minulému roku se počet ročních návštěvníků zvýšil o dalších 30 procent. 
 
Součástí webu jsou i veškeré zprávy valných hromad a také veškerá fotogalerie.  Hasiči tam najdou 
informace o zdravotních prohlídkách, školení a další hromadu potřebných dokumentů jednotky. 
Kromě těchto informací na našem webu jsou veškeré zprávy o zásahu a to jak zásahy tak zprávy o 
činnosti. Se statistikou loňského roku v rámci okresu Vás seznámíme v diskuzi. 
 
Koncem roku proběhla za účasti starosty a členů inventarizační komise inventura materiálu sboru 
dobrovolných hasičů zde v hasičárně. Inventura proběhla fyzickou kontrolou jednotlivých položek a 
veškerého vybavení a výstrojních součástek.   
 
 
Chtěl bych se krátce zmínit o hlavních úkolech, které nás čekají v tomto roce.  
 
Preventivní prohlídky obecních prostor 
Aktivní informovanost občanů o jejich povinnostech při provozu domácností a zejména Zákona o 
požární ochraně (133/1985 Sb.) 
Kulturní a společenské akce pro naše členy 
 
 Vážíme si i spolupráce s občany, kteří hasiče podporují, ale nejsou členy našeho sdružení. 
Loňský rok z pohledu práce ve sboru hodnotím jako jedním z úspěšnějších, protože zejména 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? 
činnost a úroveň znalostí a odbornosti členů zásahové jednotky 
obměna zásahové techniky 
rozšíření členské základny 
 
CO musíme zlepšit a co jsme loni nestihli podle našich představ: 
Znovu založení kolektivu mladých hasičů 
Získání dotací na rekonstrukci hasičárny 
 
 Ještě jednou bych chtěl poděkovat za pomoc a přízeň všem hasičům, našim občanům, našemu 
obecnímu úřadu, dále všem našim sponzorům. Velký dík patří zejména pan Radku Peterovi, Tomáši 
Velartovi, firmě Skarab a mnohým dalším. 
Chtěl bych také poděkovat všem Vašim rodinným příslušníkům. 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, zásahy, jsou často jiné. 
Objevují se nové kulturní a sportovní akce pořádávané ať pro hasiče nebo i naše občany – děti i 
dospělé. 
 
Tato zpráva 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 zvýšení odbornosti zásahové jednotky, 
trochu přesměrujeme letos do našeho sdružení a k jejím členům. Je třeba kromě práce na technice 
hlavně stmelovat sbor a v rámci možností i rozšířit členskou základu a zapojit větší počet našich členů 
do naší práce a našeho společného kulturního života. 
 
Máme za sebou zase jeden rok, který byl opravdu plný práce v hasičárně i také v obci, za který se 
určitě jako hasiči nemusíme stydět.  
 
Všem děkuji za pozornost. 
 
 
V Kateřinicích 29. ledna 2016    starosta  Ing. Jaroslav Obsadný 



 
 
Milé hasičky, milí hasiči, vážení hosté, 

dovolte mi, abych jako každoročně v několika bodech shrnul činnost jednotky sboru dobrovolných 

hasičů v roce 2015. 

Kromě odborné přípravy zásahového družstva byla činnost jednotky spojená s údržbou naší hasičské 

techniky a vybavení, které každoročně rozšiřujeme, abychom mohli co nejlépe pomoci našim 

spoluobčanům při požárech a jiných přírodních živlech. 

Hned na začátku bych chtěl moc poděkovat starostovi obce za zakoupení dopravního automobilu 

značky Renault Master, který přepraví devět osob a ještě má v zadní částí spousta místa pro techniku 

potřebnou k zásahu. Hlavní výhodou vozidla je, že k řízení vozidla stačí řidičské oprávnění skupiny B 

na osobní automobil a je skoro o třicet let mladší než doposud dobře sloužící Avie, která jednotce 

slouží bezmála sedmnáct let. 

Další automobil, který jednotka bezplatným převodem získala od jednotky z Kobeřic, je cisternová 

stříkačka na podvozku Avia s dvěma kubíky vody a s proudovým čerpadlem. Bude v jednotce sloužit 

jako prvovyjezdové vozidlo jednotky. Auto je v dobré kondici a věřím, že po drobných úpravách nám 

bude dobře sloužit. 

Tím to bych chtěl rovněž poděkovat všem, co se podíleli na pořízení a následné úpravě vozidla a 

zařazení do výjezdu. 

Dále byla jednotka dovybavena větší zdravotnickou brašnu, páteřovou deskou, krčním límcem, 

polohovacím pásem, kompresorem, výjezdovým tabletem, kuklami nomex a svítilnami s držákem na 

přilbu. Lada Niva dostala nové pneumatiky a přední světla. 

V Jánských koupelích se úspěšně zúčastnili školení strojníků dva noví strojníci z naší jednotky. 

Na jaře byla jednotka proškolená na odchyt bodavého hmyzu a po dokoupení potřebného vybavení se 
zařadila jako jediná JPO 5 v okrese Nový Jičín do IZS (integrovaného záchranného systému). 

Díky tomuto zařazení se v loňském roce zvýšil počet výjezdů na 24. 

Převážně se jednalo o právě zmiňovaném odchytu bodavého hmyzu. 

Jednotka také vyjížděla k požáru sazí v komíně, úklidu vozovky u přehrady, kde se jednalo o vylitý 
olej, k požáru kontejneru na papír u hřiště, k požáru trávy na přehradě, požáru strniště na kopci 
směrem na Skorotín, ke krátkému zahoření elektrického rozvaděče důsledku zatečení vody při dešti. 
Co se týká technické pomoci, tak s kolegy s Trnávky čistili propustek při stavbě chodníku, dvakrát 
pomáhali občanům s vyčištěním studny a rovněž dvakrát vyjeli k odstranění nebezpečných stavu, kde 
se jednalo o pořezání ulomených větví a úklid vozovky, kde se větve nacházely. 

Jednotka se také zúčastňovala různých kulturních a sportovních akcích v naší obci, například, oslavy 
70 výročí osvobození naší obce, návštěvou mateřské školky s krátkou besídku a ukázkou techniky s 
možností vyzkoušení. Již druhým rokem pomáhala při zajištění bezpečného průjezdu naší a 
sousedními obci účastníkům cyklomaratonu Beskyd tour 

Za spolupráci jsme dostali od organizátoru závodu děkovný dopis a drobné dárky za dobře odvedenou 
práci, což nás moc potěšilo. 



Tradičně naší zdravotníci pomáhali při trailovým závodě v naší obci a neposlední řadě nemohli chybět 
s historickou koňskou stříkačkou na obecních dožínkách. Závěr roku patřil opět čertovské skupině, 
která procházela naší vesnicí. 

Jak jste mohli slyšet ze zprávy, hasiči se v loňském roce nenudili a tímto bych chtěl za sebe všem 
poděkovat za příkladnou a obětavou práci v jednotce a nemálo obětovaného času které musí obětovat 
při tak náročném koníčku. 

Na závěr chci ještě jednou poděkovat obecnímu úřadu za podporu a důvěru, kterou nám poskytuje,  
díky které se můžeme každoročně zdokonalovat a modernizovat naší svěřenou techniku a vybavení. 
Na oplátku mohu slíbit, že se o svěřenou techniku a vybavení budeme starat tak abychom při potřebné 
pomoci občanů v obci mohli co nejrychleji zasáhnout. Neposlední řadě patří díky naším rodinám, 
které okrádáme o společně strávený čas, ale také všem spoluobčanům naší obce, kteří nám jakýmkoliv 
způsobem pomáhají v naší činnosti a přál si abychom se setkávali spíše u kulturních a sportovních akcí 
v obcí než při požáru či jiném přírodním živlu. 

 

                  Děkuji za pozornost. 

 

 
 
V Kateřinicích 21. ledna 2016    velitel JSDH Svatopluk Šimečka  
 
 


