
Vážení bratři a setry, vážení hosté. 
  
jsou za námi první dny nového roku 2018. Pravidelně se v tomto čase setkáváme 
na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili rok minulý a začali se zabývat 
rokem letošním. 
 
 Poslední valná hromada se konala 20. ledna 2017 v Komunitním centru 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  
členové výboru  Tomáš Cága 

Jan Cága 
Michaela Klečková 
 

Předseda RKK  Petr Baran 
Členové RKK  Petr Cága 

Jiří Kutáč 
 
 
V loňském jsme měli tyto jubilanty: 
 
   Svatopluk Šimečka 17.3. 40 let 
   Augustin Lys  17.5. 70 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 42 členů a z toho 9 žen.  
 
Dne 25. června minulého roku nás náhle opustil náš bratr Vlastimil Bajer, který v našem sboru působil 
od roku 1969, tedy celkem 48 let.  
Prosím všechny, aby minutou ticha uctili jeho památku. 
 
Průměrný věk mužů je 47 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 devětkrát. Na výborových schůzích byly 
projednávány a připravovány akce našeho sboru, které byly převážně pracovní, kulturní, sportovní a 
také i akce obecní. Akce byly pořádány pro členy našeho družení, ale také i pro naše spoluobčany a to 
včetně těch nejmenších. 
 

Sbor i jednotka se věnovala po celý loňský rok kromě pořádání a účasti na akcích také činnosti 
v hasičárně. Převážně to byla práce na vylepšování naší techniky a prostor hasičárny. 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 
Zpracování plánu práce našeho sboru 
  
Z vytýčených úkolů se podařilo splnit všechny.  
 
O zvýšení odbornosti naší jednotky v celkové zprávě o její činnosti nás seznámí velitel jednotky. 
 
  Poslední valná hromada našeho okrsku Příbor se konala 1. března na Hájově v místní hasičské 
zbrojnici. Zástupci jednotlivých sborů nás informovali o dění v jejich sborech i jednotkách. 
V současné době je náš okrsek tvořen 7 sbory SDH. Okresní sdružení na činnost okrsku přispívá a to 
podle činnosti jednotlivých okrsků. Ty jsou hodnoceny z pohledu plnění povinností jejich sborů a také 
hodnoceny z hlediska zapojení do činnosti okresního sdružení v kategorii dospělých i mládeže. Příjem 
okrsku byl v loňském roce 1383,-kč. 
  
Okrsková soutěž v požárním sportu se konala v sobotu 20. května v Mošnově v prostoru areálu 
fotbalového hřiště. Okresní kolo se konalo 27. května v Novém Jičíně.  Vítězem okresního kola se 
stalo družstvo ze Závišic. 
 

V neděli 29. ledna v odpoledních hodinách jsme pořádali tradiční Hasičský maškarní karneval 
na ledě. Počasí nám po několika letech opravdu přálo a návštěva byla překvapivě vysoká. Přehrada 
byla plná bruslařů i diváků. Bylo připraveno i něco teplého na zahřátí. Uvidíme, zda i letos přijde 
mrazivý únor, abychom mohli opět tuto naši tradiční hasičskou akci uskutečnit. 
 

V březnu pravidelně pořádáme Josefovskou zábavu. Skupina Revmatic společně s D.J. 
Speedem umí pravidelně vytvořit tu správnou atmosféru, které přiláká nejen místní návštěvníky. 
Termín další letošní zábavy je pomalu za dveřmi. Letos ji uskutečníme 17. března. 
 
Jako každý rok, tak i loni pomáhali hasiči se stavěním máje v Kateřinicích. Díky výborné organizaci a 
a velkému počtu návštěvníků stavení máje se akce vydařila a máj se hlídal i do brzkých ranních hodin. 
Členové naší jednotky – pomáhali s přípravou dřeva a naši pilaři zajišťovali jeho pořez. 
 

Začátkem prázdnin hasiči pomáhali organizovat sportovně kulturní akci „Vítání prázdnin 
spojené s během naděje“, která se konala na obecní zahradě. Celou akci zaštítil náš obecní úřad. 
V rámci odpoledního programu se zde prezentovaly složky IZS, Policie ČR a hasiči, které 
reprezentovala místní jednotka SDH Kateřinice. Počasí nám přálo a zájem o akci byl velmi velký. Na 
své si přišli jak děti tak dospělí. K vidění byly ukázky výstroje a výzbroje složek IZS a v odpoledním 
programu také proběhly dynamické ukázky. Ty proběhly jak na ploše obecní zahrady, tak na obecní 
cestě, kde proběhla ukázka zadržení pachatele se zastavením vozidla. Mohu říci, že taková akce s tak 
bohatým a kvalitním programem v Kateřinicích už dlouho nebyla k vidění. 

 

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 2. srpna se konaly v Kateřinicích tradiční “Kateřinské dožínky”, které pořádali 

místní zemědělci. Letos jsme se jich zúčastnili i my jako hasiči. Bohužel jsme nebyli viděni ve 
slavnostním průvodu vesnicí s historickou stříkačkou v dobových uniformách. Věřím, že letos se 
podaří vyřešit problém s nedostatkem zkušených tažných koní k naší historické stříkačce. Její zlomené 



oje už je opravené a tak věřím se letos budeme součástí průvodu. Naše jednotka pak vystupovala 
v rámci odpoledního programu v rámci komentované dynamické ukázky činnosti při požáru traktoru. 
 

Naši hasiči se i letos podíleli na přípravě největší sportovní obecní akce v Kateřinicích, 6. 
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. Opět byl 
start závodu a celé zázemí umístěno k obecnímu úřadu. Hasiči prováděli zdravotní asistenci, protože 
v naší jednotce máme proškolené a vycvičené zdravotníky. Byly přítomni na trase závodu se svým 
vybavením. 
 

Naši hasiči pořádali v sobotu 28. října výlet na jižní Moravu. Cestou tam navštívili muzeum 
traktorů Zetor v Brně. Odpoledne jsme byli na exkurzi u hasičů na letišti v Brně Tuřanech. Velitel 
sloužící směny nás seznámil se zásahovou technikou hasičů, s používaným technickým vybavením a 
také nám ukázal celou hasičárnu včetně garáží. Viděli jsme také velín hasičů s výhledem na přistávací 
dráhu, odkud je řízen provoz hasičské jednotky na celém letišti. 
Měli jsme možnost vidět start vrtulníku RZP, který startoval na zásah přímo od budovy hasičské 
zbrojnice, kde jsme byli právě na exkurzi. 
 

Protože jsme již byli před rokem na exkurzi u hasičů na letišti v Mošnově, měli jsme možnost 
srovnání. Jak vlastního vybavení, tak zejména zásahových vozidel, vybavení garáží a také zázemí 
hasičů. Je třeba říci, že vybavení a technika na letišti v Mošnově je na nejvyšší možné úrovni, kterou 
jsme zatím měli možnost navštívit. Oproti tomu vybavení hasičů v Brně je na mnohem nižší technické 
a i organizační úrovni. 
Cestou z letiště do Hustopečí jsme navštívili rozhlednu v Hustopečích u mandloňového sadu 
s krásným výhledem na vinice a město Hustopeče. 
 

Večer jsme strávili v příjemném prostředí vinného sklepa v Hustopečích ve vinařství Košulič. 
Cestou zpět jsme se zastavili na prohlídku oblíbeného muzea historických kočárů v Čechách pod 
Kosířem, kde jsme již byli v předloňském roce. Expozice byla opět nová a k vidění byly nově 
rekonstruované kočáry. 
 
V rámci výletu jsme zažili skutečné mnoho hezkých a nezapomenutelných zážitků a věřím, že příští 
rok pojedeme zase. 
 

Naši členové zajišťovali návštěvu Mikuláše s Andělem a Čerty v  Kateřinicích, Tentokráte 
byli viděni i s čertovským povozem. 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. Jsme rád, že tuto tradici, kterou nastartoval náš (už bývalý čert) Pavel stále udržujeme a 
dokážeme rozvíjet. 
 

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 školky a děti ze základní školy v Trnávce, které zazpívaly Vánoční 
písně a koledy. DJ Speedi se staral o ozvučení celé akce. 
  
K prodeji byly pro naše občany připraveny zabijačkové speciality. V chladném počasí bylo připraveno 
i něco pro zahřátí. Svařeného vína se loni prodalo pře 50 litrů. 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 předvánočním čase provedli doplnění PHM a dalších potřebných 
náplní vozidla a kontrolu stavu techniky před zimním obdobím. Proběhly také inventury obecního 
majetku v naší hasičské zbrojnici za účasti inventarizační komise. Inventura proběhla fyzickou 
kontrolou jednotlivých položek a veškerého vybavení a výstrojních součástek. 
Na základě inventury velitel jednotky připravil návrh na vyřazení staré a již nepoužívané techniky či 
technického vybavení a starých výstrojních součástek. 



Zásahová jednotka SDH naší obce je organizace, která je zřizovaná obcí a je obcí plně 
zabezpečována po finanční i materiální stránce. 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 co nejlépe 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 za velmi dobrou spolupráci a podporu 
sboru i jednotky a to nejen v minulém roce. Velice si spolupráce vážíme. Mohu za nás slíbit, že 
budeme obci i jejím občanům pomáhat jak nejlépe budeme umět. 
 
V rámci naší kulturní a jiné výdělečné činnosti jsou získané finanční prostředky zčásti použity pro 
financování činnosti sdružení, ale také slouží pro nákup vybavení naší zásahové jednotky. Jednalo se 
například o osvětlení vozidla. 
 
Při údržbě techniky a zařízení jsme opracovali 325 hodin, které byly nejvíce věnovány opravám a 
vylepšování naší hasičské techniky a také zlepšení vybavení prostor hasičárny, jako například síťová 
tiskárna, která slouží po potřeby sboru i jednotky. 
 
  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.  
 
Součástí webu jsou i veškeré zprávy valných hromad a také veškerá fotogalerie sboru i jednotky. 
Hasiči zde najdou informace o zdravotních prohlídkách, školení a další hromadu potřebných 
dokumentů jednotky. 
Kromě těchto informací jsou na webu prezentovány jednotlivé zásahy a zprávy o činnosti.   
V současné době přemýšlíme jak naši prezentaci v elektronických mediích vylepšit. Pevně věřím, že 
se to povede a brzy poznáte změnu. 
Se statistiku událostí loňského roku v rámci okresu Vás seznámíme později, protože zatím nebyla 
uzavřena. 
 
Chtěl bych se krátce zmínit o hlavních úkolech, které nás čekají v tomto roce.  
 
Preventivní prohlídky obecních prostor 
Pomoc při oslavách obecního výročí 660. let od první písemné zmínky o naší obci 
Příprava oslav 130. let trvání našeho sboru 
 

Jak jistě víte, v příštím roce oslaví náš sbor 130 trvání. Byl založen v roce 1889. V rámci 
posledních velkých oslav 125. výročí proběhla slavnostní valná hromada, výstava techniky v obecním 
sále, den otevřených dveří a také jsme připravili Almanach v papírové formě o činnosti našeho sboru.  
Chtěli bychom se na nadcházející oslavy pomalu připravit, aby mohly proběhnout stejně důstojně jako 
ty minulé. Zkusíme připravit den otevřených dveří a na něj zajistit i jinou zásahovou techniku z jiných 
jednotek, kterou bychom rádi ukázali našim občanům. Rádi uvítáme jakýkoliv nápad nebo pomocnou 
ruku při přípravě této akce od kohokoliv z Vás či občanů. 

V rámci začátku letošního roku chystáme generální úklid v naší hasičárně. Má za cíl vytřídit 
všechny nepotřebné a nepoužívané věci, které máme v kulturní místnosti, garážích, ve sklepě, na půdě, 
prostě všude, které se tu za mnoho desítek let nashromáždily. Věci, které budou k užitku si necháme. 
Některé staré výstrojní součástky, které již nepoužijeme chceme nabídnout hasičskému muzeu. 
 



Věci historického charakteru, které se týkají naší obce nebo naší jednotky určitě uschováme. Ať se 
jedná o papírové dokumenty či historické prostředky jako uniformy, opasky, stříkačky apod. 
Určitě zde budeme potřebovat pomoc Vás starších, kteří nám pomůžete se probrat a prohrabat zejména 
skříněmi plnými papírových historických dokumentů, kde neumíme zhodnotit jejich historickou 
hodnotu. Bylo by škoda se zbavit některých dokumentů naší historie. 
 
Materiál a vybavení, které nebudeme potřebovat rozdáme nebo darujeme jiným sborům jednotkám. V 
rámci tohoto úklidu chceme provést určitou optimalizaci i regálů a jejich vybavení, abychom měli 
v garážích věci, které skutečně potřebujeme. Souvisí to také s novou evidencí veškerého technického 
vybavení, která máme v hasičárně a kterou bude evidovat. Nejen z pohledu co vlastně vlastníme, kdo a 
jak se o ni bude starat , ale také z pohledu její životnosti a použitelnosti. 
 
Čeká nás i v tomto procesu úklidu a evidence mnoho práce začátkem roku, zejména pro členy 
jednotky. Věřím, jakmile tento proces spustíme a provedeme první krok, pak už nám bude přinášet 
všem jenom samá pozitiva a úsporu času během dalšího používání v příštích letech. 
 
 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 
Finalizace projektu naší hasičárny 
 
 Ještě jednou bych chtěl poděkovat za pomoc a přízeň všem hasičům, našim občanům, našemu 
obecnímu úřadu, dále všem našim sponzorům.  
 
Chtěl bych také poděkovat všem Vašim rodinným příslušníkům, kteří jsou tolerantní k Vaší práci, 
podporují Vás a mají porozumění pro Vaší činnost ve prospěch hasičů.  
 
Tato zpráva stručně charakterizovala činnost našeho sboru v minulém roce. Krátké shrnutí připravíme 
i do obecního zpravodaje, aby i naši občané, kteří se pravidelně neúčastní všech našich akcí a nemají 
přístup na internet, se mohli s životem v našem sboru také seznámit. 
 
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 12. ledna 2018    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 2017. 
 
Jistě jste si všimli, že za posledních pár let se naše jednotka posunula hned v několika směrech vpřed. 
Jak v profesní odborností členů, ale hlavně v lepší úrovni technického vybavení a výstroje členů 
jednotky. 
 
Během celého roku probíhaly výcviky, školení a kurzy a to nejen v hasičské zbrojnici a obci. Dva naši 
hasiči se zúčastnili školení nositele dýchací techniky v Jánských Koupelích. V jednotce již máme 13 
členů, kteří mohou při zásahu používat izolační dýchací přístroj. Pilaři se školili na stanici 
profesionálních hasičů v Novém Jičíně. V Bílovci proběhl kurz týkající se dopravních nehod, kterého 
se někteří členové jednotky rovněž zúčastnili. 
 
I v loňském roce se jednotka nenudila, i když nezasahovala u žádného požáru, ale přesto měla celkem 
34 událostí, kdy v 15 případech se jednalo o akutní zásahy. Zbylých 19 výjezdů byly tzv. ostatní 
činnost jednotky, které byly předem domluvené s jednotkou. Nejvíce události jednotka řešila v 
souvislosti s nepříznivým počasím, kdy po tání sněhu a po větším dešti korigovali tok vody, který tekl 
s polí přes cestu do obydlí některých občanů na spodním konci obce, odkud ji museli odčerpat. Dalším 
postrachem byl vítr, který polámal nebo vyvrátil několik stromů v naší obci a musely se pořezat. 
Nejhorší situace byla asi v závěru října, kdy po orkánu spadl strom v kopci Kamenný na vedení 
vysokého napětí a obce Kateřinice s Trnávkou byly v okamžiku bez elektřiny. Naše jednotka ve 
spolupráci s havarijní službou ČEZ strom odstranila a po pár hodinách se občané dočkali opět 
dodávky elektřiny do jejich domácností. Díky tomu, že členové jednotky zjistili, kde došlo k 
problému, byl výpadek pouze několik hodin. 
 
Během roku proběhla dle plánu odborné přípravy i dvě cvičení, prověřovací a taktické. Prověřovací 
cvičení na požár lesa mělo za úkol prověřit členy jednotky, proto kromě starosty obce a velitele 
jednotky, nikdo nevěděl. Druhé cvičení - taktické, již bylo všem známo a hasiči cvičili zásah při 
možném požáru v mateřské škole v Kateřinicích. Obě cvičení nám ukázaly naše nedostatky, které 
musíme co nejrychleji odstranit. 
 
Jednotka se také zúčastňovala různých kulturních a sportovních, akcích v naší obci.  Navštívili jsme 
mateřskou školu v Kateřinicích, kde jsme dětem četli pohádky na dobrou noc. Při vítaní prázdnin 
představila svou techniku v obecní zahradě a na obecních dožínkách předvedla zásah na hořící traktor.   
 
Při trailovém závodě zajišťovala bezpečnost, závodníků na křižovatkách. V neposlední řadě nemohla 
chybět jako čertovská družina při krocení naších zlobivých dětiček. 
 
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. 
 
Děkuji za pozornost. 

 

Děkuji za pozornost. 
 
V Kateřinicích 12. ledna 2018    velitel JSDH Svatopluk Šimečka 
 


