
Vážení bratři a setry, vážení hosté. 
  
máme za s sebou začátek nového roku 2017. Každý rok se v tomto čase setkáváme 
na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili rok minulý a začali se zabývat 
rokem letošním. 
 
 Poslední valná hromada se konala 29. ledna 2016 v restauraci Obecní dům 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 
Členové RKK  Petr Cága 

Jiří Kutáč 
 
 
V loňském jsme měli tyto jubilanty: 
 
   Vladimír Londin 15.7. 70 let 
   Jana Obsadná  30.7. 70 let 
   Petr Baran  26.11. 60 let 
   Jaroslav Obsadný 22.1. 50 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 nezměnila. Máme ke dnešnímu dni 44 členů a z toho 9 žen. 
Průměrný věk mužů je 43 let a žen 46 let.  
Nejmladším členem sboru je Marek Kutáč, nejstarším členem je pan Zdeněk Lys.  
 
Výbor se scházel podle potřeby, loni tomu bylo desetkrát. Na výborových schůzích byly projednávány 
a připravovány naše pracovní, kulturní, sportovní i také obecní akce akce. Ty byly pořádány pro členy 
SDH tak i pro naše spoluobčany. 
 
Dále jsme se věnovali po celý rok opravám, údržbě a vylepšování naší techniky. 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 
Aktualizace protipovodňového plánu obce 
 
  



Z vytýčených úkolů se podařilo splnit polovinu.  
Neprovedli jsme aktualizaci protipovodňového plánu a zejména jeho nastavení. 
Dále neproběhlo otestování chování systému při dosažení jednotlivých povodňových stupňů a posílání 
výstražných SMS členům povodňové komise. Toto musíme v jarních měsících určitě provést.  
Protože bleskové povodně nás budou trápit každý rok a musíme být na ně dobře připraveni. Součástí 
této kontroly bude i kontrola stavu koryta a břehů vodního toku Trnávka.  
 
  Poslední valná hromada našeho okrsku Příbor se konala 11. března v Kateřinicích. Byli jsme 
informováni o činnosti jednotlivých sborů i jednotek našeho okrsku. Zásahová jednotka Příbor 
Prchalov ukončila svoji činnost a byla zrušena. Sbor však zůstane součástí okrsku. V současné době i 
sousední SDH Trnávka je již 5 let mimo okrsek a neúčastní se žádných akcí. 
  
Okrsková soutěž v požárním sportu se konala v sobotu 23. dubna na Hájově v prostoru výcvikové 
dráhy hájovských hasičů  Do okresního kola postoupilo družstvo z Hájova.  Naše družstvo se tentokrát 
nezúčastnilo. Soutěžilo se v kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let. 
 
Naši hasiči četli v pátek 19. února dětem v Mateřské škole pohádky v rámci pyžamového večera a 
spaní dětí ve škole. Kromě čtení se také pohádky s hasičskou tématikou promítaly. Celý pohádkový 
večer se velmi vydařil a dětem se velmi líbil.  
 
V březnu pravidelně pořádáme Josefovskou zábavu. O taneční atmosféru se vždy starala hudební 
skupina Karm. Loni se zábava uskutečnila se změnou hudební skupiny, když nám zahrála skupina 
Revmatic, která nás předtím provázela na krmášové zábavě. Termín další letošní zábavy je za dveřmi, 
věřím, že ji opět uskutečníme. 
 
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. 
 
Rovněž v sobotu 28. května naši hasiči pomáhali organizovat „Kácení máje“ na zahradě u obecního 
úřadu. Byl připraven táborák pro večerní opékání buřtů a pak i pro ohřátí návštěvníků. Hasiči 
zajišťovali prodej piva. Tentokrát byly na čepu piva z pivotéky U čápa. 
 

Naši hasiči pomáhali v sobotu 9. 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 10. 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. Bohužel naše stříkačka se účastnila pouze příjezdu 
na shromaždiště, kde došlo ke splašení nových koní a následně ke zlomení hlavního oje naší historické 
stříkačky. 
Naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob a ani zvířat. Následně pak stříkačka byla zaparkována na 
zahradě. Hasiči se pak účastnili dožínkového průvodu pěšky v čele průvodu. 
 
Naši hasiči se i letos podíleli na přípravě největší sportovní akci v Kateřinicích 5 ročníku Kateřinského 
trailového závodu, který se konal 16. října. Počasí pořadatelům opět přálo. Běh byl rozdělen do 
několika kategorií. Soutěžící povzbuzoval bouřlivý dav fanoušků a diváků. Tentokrát byl opět start 
závodu a celé zázemí přesunut k obecnímu úřadu. Hasiči prováděli zdravotní asistenci, protože v naší 
jednotce máme proškolené a vycvičené dva zdravotníky a máme kvalitní zdravotnické vybavení, 
včetně páteřové desky. 



 
Naši hasiči pořádali v sobotu 19. listopadu výlet na jižní Moravu. Cestou navštívili hasičské muzeum 
v Čechách pod Kosířem, kde si také prohlédli muzeum historických kočárů. Večer strávili v 
příjemném prostředí vinného sklepa v Hustopečích. Cestou zpět jsme se zastavili na prohlídku zámku 
ve Slavkově u Brna. Jsem rád, že po několika dlouhých letech příprav, se zájezd uskutečnil a věřím, že 
příští rok nás pojedeme ve větším počtu. 
 
V neděli 4. prosince byli členové naší zásahové jednotky na exkurzi u hasičů na letišti v Mošnově. 
Velitel sloužící směny nás seznámil se zásahovou technikou, s používaným technickým vybavením a 
také nám ukázal celou hasičárnu včetně garáží. Byla to jedna z mnoha exkurzí, kterou jsme koncem 
roku uskutečnili.  
Jejich cílem bylo získat nové informace zejména o vybavení jednotlivých hasičáren v okolí. Zjištěné 
zajímavosti jsme pak společně diskutovali v hasičárně koncem loňského roku. Došlo k menším 
úpravám a doplnění projektu hasičárny, který pak bude následně finalizován. Zjistili jsme totiž, že 
šatna nevyhovovala z hlediska hygienických předpisů a některé projektované části, jako třeba 
venkovní schodiště, nejsou již potřeba a byly v projektu zbytečně drahé. 
 
Jako každý rok naši členové zajišťovali návštěvu Mikuláše s Andělem a Čerty v  Kateřinicích, 
nejenom proto, že neposlušnost některých dětí vzrostla. Jedná se o pěknou zimní tradici, kterou 
začínají pro mnohé vánoce. Chtěl bych poděkovat oběma Čertům, Mikuláši a Andělovi za jejich 
návštěvu vesnice a za jejich štědrost.     
 
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. 
  
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. 
 
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 11 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 obecnímu úřadu 
že má pochopení pro práci zásahové jednotky a v rámci možností na činnost jednotky přispívá 
z rozpočtu obce.  
 
Při naši činnosti SDH, zejména pořádání kulturních akcí, jsou námi vydělané finanční prostředky 
zčásti použity i pro financování chodu naší jednotky. Mohu vzpomenout nákup sw vybavení pro 
výjezdový automobil, zásahový telefon a v letošním roce byla takto pořízena i jedna vozidlová 
radiostanice. 
 
Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 411 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám a 
vylepšování naší hasičské techniky a také prostor hasičárny.  
 



 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 2 275 návštěvníků a proběhlo přes 4 857 zobrazení našich 
stránek, což je myslím si velmi vysoké číslo.   
 
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 na něm prezentovány jednotlivé zásahy a zprávy o 
činnosti. Se statistikou loňského roku v rámci okresu Vás seznámíme v diskuzi. 
 
Koncem roku proběhla za účasti starosty sboru 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 
doplnění zásahové techniky 
 
 
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 životem v našem 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 20. ledna 2017    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 2016. 
 
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. 
 
Letos byla jednotka dovybavena mimo jiné čtyřdílným nastavovacím žebříkem, dvěma kusy 
automobilových vysílaček a jednou ruční, jedním novým a jedním starším zásahovým oblekem, 
dvěma ručními svítilnami, přilbou k motorové pile a fixačními dlahami. 
 
Co se týká výjezdů, byla jednotka povolávána nejčastěji k likvidaci bodavého hmyzu. Dvakrát 
pomáhala občanům vypořádat se s přívalovým deštěm, jednou odklízela rozlitý olej na komunikaci. 
Náročnější byl zásah při kácení vzrostlého stromu, který ohrožoval majetek u rodinného domu. K této 
události byl naší jednotku povolán soukromý jeřáb, za pomocí kterého jsme provedli likvidaci 
nebezpečného stavu. 
 
Zajímavý byl také požár trávy poblíž lesa na začátku Kateřinic ve směru na Hájov. K tomuto požáru 
vyrazili i kolegové z Příboru, Petřvaldu a profesionální hasiči z Nového Jičína. Také jsme občanům 
pomáhali s čistěním studny. 
 
Ve dnech 26. a 27. července se naši dva hasiči z výjezdové jednotky zúčastnili velkého cvičení složek 
IZS ve Frýdku – Místku. Jednalo se o hromadnou nehodu tří osobních vozidel a autobusu. Naši hasiči 
na tomto cvičení hráli figuranty a díky tomu mohli vidět z bezprostřední blízkosti postupování 
jednotek při ošetřování většího počtu zraněných.  
 
V sobotu 15. října se členové naší zásahové jednotky zúčastnili odborné přípravy ve vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
v Bílovci. 
 
I pro naši jednotku, která není předurčena pro zásahy u dopravních nehod, je také povinně předepsána 
odborná příprava v této problematice v rozsahu minimálně dvou hodin ročně. 
 
V sobotu 26. listopadu dopoledne proběhlo v areálu zemědělského družstva Moravan v Kateřinicích 
taktické cvičení naší jednotky. Na místě hasiči postupovali dle schváleného plánu cvičení, kde bylo 
hlavními úkoly hlavně vyhledat osoby v zakouřeném prostředí, provést jejich prvotní před-lékařské 
ošetření a dále zdokonalit spolupráci mezi členy jednotky.  
 
Jednotka se také zúčastňovala různých kulturních a sportovních akcích v naší obci i mimo obec. 
Navštívili Mateřskou školu v Kateřinicích. Dětem jsme promítli film o výchově dětí v oblasti požární 
ochrany. Následovala ukázka práce našich zdravotníků a prohlídka hasičské techniky ve dvoře 
Mateřské školy, kde si děti si mohly vyzkoušet zásahovou výstroj a techniku.  
 
V květnu byly naše dvě zásahová vozidla na dni dětí v Trnávce. Děti si mohly prohlédnout naše 
vybavení, které se běžně používá u zásahu. Na konci června hasiči vytvořením pěny zpestřili dětem 
začátek prázdnin. Děti se na této akci velmi pobavily. Občané si mohli také prohlédnout novou 
techniku, kterou jsme během posledního roku získali. 
 
V září se konal den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Kateřinicích. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout techniku a také vybavení jednotky, které se běžně používá u mimořádných událostí, ke 
kterým vyjíždíme. Nechyběly hry pro děti a dospělé. Program byl zakončen ukázkami výjezdové 
jednotky.  



Závěr roku patřil opět čertovské skupině, která procházela naší vesnicí. 
 
Jak jste mohli slyšet ze zprávy, hasiči se v loňském roce nenudili. 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 poděkovat obecnímu úřadu za podporu a důvěru, kterou nám poskytuje, díky které 
se můžeme každoročně zdokonalovat a modernizovat naší svěřenou techniku a vybavení a 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. Přál bych si, 
abychom se setkávali spíše u kulturních a sportovních akcí v obci, než při požáru či jiném přírodním 
živlu. 
 
Děkuji za pozornost. 
 
V Kateřinicích 20. ledna 2017    velitel JSDH Svatopluk Šimečka 
 


