
 



 

„… Nebe je hrubý džbán dukáty vrchovatý, 

maměnka buďá ťa a ideš na roráty, 

tu hvězdu podnes znám a v tichéj záři její, 

stařenky svíťá si latérňů do závějí, 

vracíš sa za rána, polena v peci voňá, 

zpoceným klisnám z hřiv cínové zvonky zvoňá 

chumelí na náves v jizbě, co je sama, 

jesličky zvěstujú malého Krista Pána, 

pro smrček vychodíš, gde sněhu je až k pasu. 

Je ščedrá noc a nigde nemajú takú krásu.  …“ 

 

 

Vážení občané, 

 

již je tomu deset let mé služby, mého poslání na postu starosty naší obce, služby, ze které jsem měl  

radost, jako i z každého požehnaného díla, které se mi za Vaši pomoci dařilo po celou dobu, a již 

přemýšlím, jak se vám odplatím. Byl jsem svobodně zvolen, službu jsem svobodně přijal, tak jsem 

si nemohl nikdy stěžovat, politiku jsem nevnášel do obce, ale snažil se obracet na politiky a občany 

moudré a s nimi jsem nacházel dobrá řešení a spolupráci, které se mi dostalo. Přáním mým je a bylo 

spojení občanů v obci a pomoci jeden druhému, ale kolikráte v nás převážila nenávist, za kterou se 

nedostává mzda, ale jenom škodí zdraví. Kolik vzácného je v té naší vesničce a ptám se sebe, ale 

i Vás, dovedeme ještě tu perlu nalézt? 

 

Nejvíce si vážím příchodu ředitelky školy, která tu štafetu na naší škole přijala, když vidím její 

usměvavou tvář a slyším hezké povzbuzující slovo dětem. Umí pochválit, ale říct i nepříjemné věci, 

velmi pěkně a do očí a ne za zády. Přinesla k nám nové poznatky a zkušenosti. Věřím, že bude 

dobrou ředitelkou, protože tu práci bude dělat s láskou k dětem i k lidem. Naše škola má to štěstí, 

které brzy poznáme. Ona totiž bude dělat svou práci dobře. Jsem rád, že jsem ji poznal, sice krátce 

před svým odchodem z funkce starosty. Ale budeme mít ředitelku, která bude mít plnou kvalifikaci 

- učitelka MŠ a ZŠ. Přeji jí dobrou spolupráci s obcí a samozřejmě spokojenost. 

               

Jako odstupující starosta vzpomenout si na všechno, co se za těch deset let povedlo, zůstává na Vás 

občané! Na závěr přejí svému nástupci a celému zastupitelstvu, aby se jim práce dařila a tak 

i nadále zvelebovali naši obec ke spokojenosti nás všech. 

 

Vám všem, kteří dnes čtete tyto řádky přeji s nadcházejícími dny z celého srdce příchod opravdové 

radosti v míru a štěstí. Neboť nejen v tyto dny žije člověk touhou po lásce a porozumění, ale je 

mnoho dní příštích, v nichž člověk potřebuje blízkost druhých. Domnívám se, že člověk, který 

prožívá Hod vánoční v příchodu lásky a života, dovede dát lásku i druhým, dovede pochopit 

společný zájem nás všech, aby stále nám zněla píseň o radosti. Dovedli si navzájem pomáhat, tak 

abychom i naše děti připravovali na cestu života, a docílili spokojeného stáří. Kéž toto přání se Vám 

splní a je posilou v dalším životě, abychom opět za rok se v tyto dny sešli ve zdraví.     

     

 

 

 

 

 

Antonín  Mikšík  

starosta obce 



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2009 

 

UPOZORŇUJEME OBČANY, že v průběhu roku 2009 se Obec Kateřinice stane plátcem DPH, tím 

pádem budou některé poplatky navýšeny o sníženou (9 %) nebo základní (19 %) sazbu DPH! 

 

V roce 2009 se budou uzavírat nové smlouvy na hrobová místa a okna v kolumbáriu! Platby budou 

souběžně vybírány s ostatními poplatky. 

 

ÚNOR 

 

1/ Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

 1 občan     250,- Kč 

 „paseky“       70,-Kč/osoba 

 chata      350,- Kč 

2/ Poplatek ze psů 

 1. pes      120,- Kč 

  každý další pes    180,- Kč 

 důchodci a „paseky“ (1. pes)     50,- Kč 

 důchodci a „paseky“ (každý další pes)   70,- Kč 

 

Od roku 2009 bude mít každý zaevidovaný pes evidenční známku, na které je uveden název obce 

a evidenční číslo psa. Tato známka bude vydána majiteli psa po zaplacení poplatku. 

 

BŘEZEN 

 

3/ Platba za kabelovou televizi 

 základní nabídka       600,- Kč/rok 

 rozšířená nabídka    1.200,- Kč/rok 

 

4/ Platby za pronájem obecních pozemků – dle smlouvy 

 

DUBEN 

 

5/ Platba za odběr vody z obecního vodovodu – „vodné“  

 při odběru do 40 m3 na osobu     12,- Kč/m3 

 při odběru nad 40 m3 na osobu     18,- Kč/m3 

 

KVĚTEN 

 

6/ Platba za vypouštění odpadních vod o kanalizační sítě obce – „stočné“ 

 a) pouze 1 jeden zdroj vody – obecní vodovod 

 dle množství odebrané vody     12,- Kč/m3  

 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 

 stanoven průměr 40 m3 na osobu  480,- Kč/rok 

 

Poplatky bodů 1) – 4) lze zaplatit i bezhotovostně na  účet 4825-851/0100, kde variabilním 

symbolem je číslo popisné nebo č. smlouvy a do popisu platby se uvede charakter platby, např. 

poplatek za psa, atd. Jinak se veškeré platby a poplatky vybírají na obecním úřadě každé pondělí 

a středu od 7:00-11:30 12:30-17:00. 

 

Aktuální ceník poplatků je ke stažení na internetových stránkách www.obeckaterinice.cz  nebo jej 

naleznete na úřední desce OÚ. 



JAK POKRAČUJE NOVÝ UZEMNÍ PLÁN 

 

Postup při pořizování, projednávání a vydávání územního plánu spravuje novela stavebního zákona 

č. 191/2008 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

 

Není povinností obce mít územně plánovací dokumentaci, ale v případě, že ji nemá, se výrazně 

omezuje rozvoj obce pouze na zastavěné území stávající. Schválená územně plánovací 

dokumentace je  jednou z podmínek pro získání finančních podpor. 

 

V současné době jsou pro naši obec zpracovány průzkumy a rozbory, návrh zadání územního plánu 

Kateřinice, který je v současné době předložen k připomínkování dotčeným orgánům. Městský úřad 

Vsetín, odbor územního plánování poté zpracuje veškeré připomínky a předloží zadání územního 

plánu obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Pak bude výběrovým řízením vybrán projektant, který 

zpracuje veškeré nové návrhy, změny a požadavky do zcela 

nového územního plánu až do konečné podoby. Tento 

územní plán nám bude sloužit zase nejméně 10 let. V 

současné době nabízí územní plán asi 28 ha rozlohy 

k výstavbě rodinných domků, což se zdá poměrně hodně. 

Tyto pozemky jsou však všechny v soukromém vlastnictví, 

což stěžuje obecnímu úřadu pomoc při rozšiřování 

inženýrských sítí v těchto lokalitách. Pro poskytnutí dotace 

nebo finanční podpory na výstavbu sítí a komunikace 

k novým stavebním parcelám je prvořadou podmínkou, 

prokázaní vlastnictví žadatele stavebního obvodu. Členové 

obecního zastupitelstva podnikají jednání o odkoupení stavebních parcel ve vybraných lokalitách, 

ale zatím bez úspěchu. Došlo jen ve čtyřech obvodech (za Hynky, nad Blahoty, nad Kubíčky a za 

Liďáky ) k odkoupení pouze cesty, což umožní získat jen malou část dotace, pouze na kanalizaci, 

ale i za toto děkujeme. Je škoda, že někteří vlastníci ani tento krok neumožní, i když je zde schválen 

územním plánem záměr výstavby. 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří chápou a podporují svým přístupem 

rozšiřování bydlení pro mladé rodiny, které mají zájem podporovat rozkvět a dění v naší krásné 

obci. 

 

Vážení spoluobčané, 

 

doufám, že sváteční dny nás donutí trošku zpomalit v pracovním úsilí a věnovat čas trochu svým 

nejbližším. Štědrý den se v posledních letech stal hlavně symbolem vzájemného obdarovávání, ale 

podle mne nemusí jít o drahé luxusní dárky. Největší cenu mívá právě to, co se koupit nikde nedá, 

společně strávený čas, zdraví, radost, spokojenost, harmonie či vzájemné pochopení.. 

 

Přeji Vám z celého srdce, abyste ty nejcennější dary nacházeli v sobě i ve svém okolí nejen 

o svátcích, ale i po celý rok. Požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2009. 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Děckuláček 

místostarosta obce 

  



INVESTICE V ROCE 2008 

 

1/ Opravy místních komunikací živičným nátěrem s asfaltem se provedly v lokalitách: Veselá, 

Od Pastyříků ke Kapustům, Od Šrámků k Rárovým. 

 

2/ Opravy místních komunikací asfaltem a betonem ABS se provedly v lokalitách: Ke hřbitovu, 

K Radolským, K Rožnovjákům, Parkoviště u bývalé masny. 

 

3/ Realizace nových lesních cest na Korýcách. 

 

4/ Obnova fotbalového hřiště a závlahy. 

 

5/ Dětský koutek očima dětí – rekonstrukce hřiště mateřské školy. 

 

6/ Prodloužení kanalizačních stok v lokalitách nad Blahoty, v Potůčku, nad Kubíčky a za Liďáky. 

 

Tento projekt byl realizován za pomoci finančního příspěvku Zlínského kraje. 

 

7/  Výměna střešní krytiny a vazby na obecních garážích na bývalé farmě ZD. 

 

 

TĚLOCVIČNA 

 

Naše tělocvična oslavila v roce 2008 první rok své činnosti. Během tohoto roku se zde hrálo a hrají 

tenis, volejbal, badminton, mini kopaná, cvičí tu i maminky s malými dětmi. 

 

V letošním roce škola zakoupila síť na badminton a ještě chybí dovybavit  posilovnu. Věříme, že 

příští rok bude tělocvična alespoň využívána tak jako letos a přijdete si zacvičit a odreagovat se od 

každodenních starostí. 

 

Přeji vám všem klidné prožití svátků vánočních a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost. 

 

Lenka Zádilská 

správce 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi a bez odkladů, užívejte 

každou radost. Seneca L. A.  

 

V červnu odstoupila ze zdravotních důvodů z funkce ředitelky Mgr. Marcela  Králíková. Touto 

cestou jí děkujeme za 6tiletou společnou, dobrou spolupráci a její pochopení pro práci 

s předškolními dětmi a zlepšování podmínek pro činnost MŠ. 

 

V srpnu nastoupila do funkce ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Šárka Muchová, které přejeme hodně zdraví, 

pracovních úspěchů, hodně trpělivosti a těšíme se na novou spolupráci s ní. Před zahájením 

školního roku 2008/2009 došlo přes prázdniny k rekonstrukci celého sociálního zařízení - výměny 

dlažby, obkladů, umyvadel, atd. Rovněž byla zahájena celková rekonstrukce nevyhovující školní 

zahrady, která bude od jara v odpoledních hodinách zpřístupněna pro rodiny s dětmi: ke hrám, 

sportovnímu vyžití a radosti z aktivního pohybu. Nesmíme přece dovolit, aby u našich dětí převládl 

„sedavý styl života“. Je pravý čas poděkovat panu starostovi Antonínu Mikšíkovi, který se zasloužil 



o uskutečnění tohoto projektu. S dětmi v mateřské škole besedoval, jak by si dětské hřiště 

představovaly a své představy pak nakreslily. 

 

Od září navštěvuje MŠ 28 dětí ve věku od 3-7 let. Z toho 10 děvčat a 18 chlapců .12 dětí půjde 

k zápisu do ZŠ. I nadále hlavním cílem našeho předškolního zařízení je vytvářet podmínky 

k rozvoji osobnosti dítěte, rozvíjet odpovědné chování k přírodě, k lidem. Vytvářet základní 

dovednosti a návyky v péči o životní prostředí, vnášet do činnosti školy prvky ekologické výchovy, 

zdravé mateřské školy a rozvíjet u dětí vztah k rodnému kraji. 

  

Naše děti se zapojují do dění nejen v MŠ, ale i v obci. Pořádáme řadu kulturních akcí, o kterých Vás 

informujeme během roku na místním infokanálu. Pravidelnými akcemi se stalo – vítání nových 

občánků, výtvarné soutěže, vánoční vystoupení, společný výlet s rodiči, divadla, dětský den, 

rozloučení s předškoláky, besídky, výlety do přírody a pohádkový les. 

 

Od října funguje přímo v MŠ logopedie pro předškolní děti, pod vedením paní ředitelky Muchové. 

V říjnu se na naší škole uskutečnil v rámci prevence obezity dětí střednědobý projekt “Zuzančin 

den zdravé výživy a pohybu“ ve spolupráci se studenty VOŠZ Vsetín, pod vedením 

Mgr.I.Talandové. Edukační projekt byl určen předškolním dětem, rodičům a vyučujícím MŠ. Byl 

zaměřen na zdravou výživu, eliminaci stresu a prevenci sedavého životního stylu. Do budoucna 

máme domluvenou další spolupráci. 

   

Před námi je nejkrásnější období v roce, očekávání příchodu Vánoc, nadílky, vánoční pohody, 

vzájemné lásky a krásných chvil na které se všichni moc těšíme. V závěru již zbývá poděkovat 

všem sponzorům, rodičům, panu starostovi, pracovníkům obce, kteří se podíleli na zlepšení 

prostředí MŠ, či jiným způsobem zpříjemnili dětem pobyt v naší školičce. 

 

Všem občanům přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, 

lásky a pohody. 

 

MOTTO: „Všichni dospělí byli dětmi, ale málo kdo si na to pamatuje.“ 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

„Písmo sebekrásnější nenahradí slovo.“ 

 

30. 7. 2008 se uvolnilo místo ředitelky školy a na její místo k 1. 8. 2008 zastupitelstvo obce 

Kateřinice jmenovalo ředitelkou školy Mgr. Šárku Muchovou. Během měsíce srpna nabídla firma 

Briston, s.r.o pomoc při vnějších úpravách školy. Pomohli nejen finančně, ale také manuálně. 

Finančním darem pomohl pan Vítězslav Adámek k nakoupení her do školní družiny a také manželé 

Pavla a Libor Kamasovi přispěli k vybavení školy netradičním výtvarným materiálem. Paní učitelka 

MŠ Kateřina Zbranková zapůjčila piano k výuce hudební výchovy a hře na klavír. Ještě jednou 

touto formou děkují žáci i učitelský sbor ZŠ. 

 

Po prázdninách se otevřela škola opět žákům i novým prvňáčkům, které jsme s radostí spolu se 

starostou obce panem Antonínem Mikšíkem slavnostně přivítali. Do 1. třídy nastoupilo 8 žáků. 

Nyní má škola celkem 46 žáků. Do budoucna bychom chtěli integrovat i děti s různým zdravotním 

postižením.  

 

V září byla paní Miladou Zbrankovou z Kateřinic, vyhlášena výtvarná soutěž s názvem „ Naši 

mazlíčci“. Této soutěže se naši žáci zúčastnili. Vyhrála Kristýna Fusková ze 4. tř. a Jana Tatýrková 

ze 3. tř. Škola je zapojena do projektu „Recyklohraní“. Na tomto projektu spolupracujeme s OÚ 



Kateřinice. Poděkování patří paní Anně Martinkové a občanům naší obce za pomoc při sběru 

nebezpečného odpadu. Od projektu očekáváme získání co největšího počtu bodů, protože soutěž je 

zakončena hodnotnými cenami. Žáci spolu s pedagogy se s radostí podílí na plnění projektových 

úkolů k soutěži. Úspěšně se jim podařila výroba nádob sběrného odpadu. 14. 11. 2008 se naše škola 

zapojila do projektu „Zdravá škola“ pod vedení paní Mgr. Talandové z Okresní hygienické stanice 

Vsetín. 

 

Od začátku roku byly na škole otevřeny zájmové kroužky. S velkým potěšením jsem uvítala 

nabídku paní Pavlíny Miklicové kontakt na paní Michaelu Cahlovou pro kroužek hry na klavír a 

anglického jazyka, o které byl velký zájem. Od října navštěvují děti z MŠ a ZŠ logopedický 

kroužek, který vede spec. pedagog Mgr. Š. Muchová, ředitelka školy. Od listopadu se zahájil 

provoz školní družiny, kterou vede vychovatelka paní Simona Adámková z Ratiboře. Při družině se 

mohou žáci účastnit kroužku informatiky, výtvarné a pracovní činnosti i volné zábavy. Paní 

vychovatelka se také podílela na výzdobě školy. V odpoledních hodinách probíhají také pohybové 

hry pod vedením paní učitelky Mgr. Bronislavy Uličníkové, Mgr. Renaty Sušňové a Mgr. Šárky 

Muchové. V prosinci jsme uspořádali předvánoční setkání v kulturním domě se seniory naší obce. 

Žáci ZŠ a MŠ spolu s pedagogy připravili pásmo s vánoční tématikou ve valašském stylu 

a pohoštěním. Na toto setkání v adventním čase se děti velmi těšily. 

 

Žáci a zaměstnanci školy přejí všem občanům naší obce příjemné prožití adventního času, vánoční 

pohody, lásky a zdraví v nastávajícím novém roce 2009. 

 

za zaměstnance školy Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KATEŘINICE 

 

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,  

 

rok 2008 se pomalu blíží ke konci, tak bych Vás rád stručně seznámil s činností našeho hasičského 

sboru. Počet členů našeho sboru ke dni 1.12.2008 činil 58 členů, z toho 13 žen. V roce 2008 

nedošlo k významným změnám v členské základně. Bohužel jeden náš člen zemřel – bratr Zdeněk 

Kutěj.  

 

V letošním roce jsme se snažili vybavit alespoň část zásahové jednotky vyhovujícími ochrannými 

prostředky. Proto jsme společně s obecním úřadem opět žádali o dotaci z rozpočtu zlínského kraje. 

Bohužel tato dotace nám nebyla udělena, proto jsme přistoupili k nákupu dvou zásahových kabátů 

FIREGUARD a čtyř párů zásahové obuvi z dotace od obecního úřadu. O to více byla pro nás 

příjemnější zpráva o záměru vlády a Ministerstva vnitra vybavit SDH obcí kategorie „JPO V“ pěti 

kusy zásahových oděvů a obuví, která odpovídá požadavkům technických norem Evropské unie. 

Tento materiál bude dodán na obecní úřad do konce ledna 2009.  

 

V dubnu se pět našich členů zúčastnilo dvoudenního školení pro příslušníky dobrovolných jednotek 

PO, jehož učební osnovy schválil generální ředitel hasičského sboru ČR. Absolventi kurzu obdrželi 

mezinárodní průkaz o absolvování kurzu, který má dobu platnosti 4 roky. Doufám, že nám tyto 

vědomosti pomohou zvládnout zranění a stavy, se kterými se dobrovolní hasiči setkávají při výkonu 

své služby, kde hrozí ztráta lidského života bez poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné 

služby.  

       

V jarním období jsme věnovali pozornost přípravám na obvodové kolo v požárním sportu, které 

každý rok zahajuje sezónu hasičských pohárových soutěží. Obvodové kolo proběhlo 17. května 



v Jarcové, kde se zúčastnila naše družstva mužů i žen. Během léta jsme se úspěšně zúčastnili 

několika pohárových soutěží. Velmi mne mrzí, že se stále nerozjela práce s dětmi.  

 

V roce 2008 naše zásahová jednotka vyjela na dvě taktická cvičení v rámci okrsku č. 10 Ratiboř. 

Tato cvičení měla za úkol prověřit akceschopnost zasahujících hasičů, orientovat se za tmy a za 

ztížených podmínek. Zdolávat stresové situace, podat první pomoc. Obě cvičení byla hodnocena 

jako velmi zdařilá a zasahující hasiči tyto úkoly zvládli.  

 

Již tradičně jsme v říjnu uspořádali hodovou zábavu. Členové našeho sboru s hudební skupinou 

FOCUS ROCK se postarali o příjemný a bezproblémový průběh zábavy. 

 

Jsme rádi, že se tento rok obešel bez požárů a jiných závažných událostí. V příštím roce chceme 

opět věnovat zvýšenou pozornost získávání odborné způsobilosti, preventivně výchovné činnosti 

a údržbě hasičské techniky.  

 

Chceme velmi poděkovat všem našim občanům a členům sboru, kteří se podílí na údržbě a obnově 

techniky potřebné pro případnou pomoc spoluobčanům. 

Přeji Vám všem krásné prožití svátků  vánočních, hodně úspěchů v osobním životě a pevné zdraví 

v roce 2009.  

 

za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 

 

 

ŠESTKA KATEŘINICE  

 

Rok se s rokem sešel a nastal čas bilancování uplynulého roku. I letos můžeme s potěšením říci, že 

Šestka nezahálela a využila všechen volný čas ke své pestré činnosti.  

 

Začalo to hned prvními dny nového roku, které naši starší členové přivítali na oddílovém srubu 

v Dinoticích, a tím jej uvedli do chodu. Plesovou sezónu jsme letos otevřeli netradičně Odpolednem 

hitů. 

 

Ještě před koncem roku se nám podařilo vytvořit nové internetové stránky www.sestka.eu, na 

kterých můžete najít veškeré informace o naší činnosti, fotky z výprav nebo náš oddílový časopis 

Šesták v elektronické podobě.  

 

V únoru si prověřili své síly starší členové oddílu přechodem Malé a Velké Fatry a mladší své jarní 

prázdniny strávili na chalupě Bařinka ve Velkých Karlovicích. Po vcelku teplé zimě jsme strávili 

Velikonoce na Plešivecké Planině na Slovensku. 

 

V květnu jsme uspořádali den pro naše handicapované kamarády – Parawesterniádu. I letos jsme ve 

spolupráci s 6. OS připravili mnoho sportovních akcí, pro všestranně založené tu byl červnový 

Triatlon nebo pro zdatné cyklisty říjnové Cross Country.  

 

Začátek léta se nesl v duchu tradičního putování starších, tentokrát pěšky po Malých Karpatech a na 

lodích po slepých ramenech Dunaje. Tábor jsme měli opět ve Vojenském výcvikovém prostoru 

Libavá s tématem fantasy příběhu o čarovné dračí krvi. Na letošním táboře Petra Zubíčka vystřídala 

ve vedení oddílu Lada Kutějová ( tel.: 731 519 452, e – mail: Laduskka@seznam.cz ). 

 

V srpnu se vydali naši starší do rumunských hor a hned z kraje září jsme znovu skočili do koňských 

sedel na akci Hucul. V polovině září jsme pořádali celorepublikovou, polní hru Help, kterou jste 

určitě zaznamenali a doufáme, že Vás nijak neomezovala.  

http://www.sestka.eu/
mailto:Laduskka@seznam.cz


 

Na začátku prosince bude vydáno 100. číslo oddílového časopisu Šesták, který náš oddíl vydává od 

roku 2000. V těchto dnech chystáme scénku na střediskovou vánoční akademii - předvánoční 

setkání skautů a skautek vsetínského střediska.  A po vánočních svátcích pojedeme na poslední 

oddílovou výpravu v tomto roce do Velkých Karlovic. 

 

Do nového roku 2009 Vám přejeme mnoho úspěchů a nezapomenutelných zážitků 

 

Šestka Kateřinice  

 

 

TJ SOKOL KATEŘINICE 

 

Vážení spoluobčané, 

 

rok 2008 se blíží ke svému konci a tak mi dovolte abych toto období zbilancoval po stránce fotbalu 

v naší obci. 

 

Již na začátku tohoto roku, před začátkem jarní části soutěže nám bylo jasné, že nás čeká nelehký 

rok. Mužstvo dospělých se potácelo na konci tabulky, ale o záchranu soutěže jsme byli přesvědčeni. 

Nakonec vše dopadlo podle našich předpokladů a mužstvo se v soutěži udrželo. Do zahájení nového 

ročníku jsme však museli zajistit několik věcí, které byly podstatné pro další chod našeho oddílu: 

Přihlásit do soutěže tři mládežnické mužstva.Tohoto nelehkého úkolu se ujal Miroslav Vrba, který 

za finančního přispění Viktora Hrabovského a pomocí dalších obětavců z řad rodičů tento nelehký 

úkol zajistil a vytvořil podmínky pro fungování tří mládežnických oddílů. 

 

Další velmi podstatnou věcí do budoucna je pro kateřinský fotbal celková rekonstrukce hrací plochy 

a umělé zavlažování celého hřiště. Na tomto místě bych jménem všech fotbalistů Kateřinic 

a fanoušků poděkoval zástupcům obce Kateřinice, že zajistili potřebné finance na provedení této 

akce. Tímto se trávník v Kateřinicích(po předání v květnu 2009) stane nejkvalitnější hrací plochou 

nejen v okrese Vsetín.Výbor fotbalového oddílu při té příležitosti provedl nebo ještě provede 

úpravy tréninkového hřiště, které v současné době využívají naši žáci, nové oplocení, terénní 

opěrku u dolní střídačky, rekonstrukci střídaček a další práce které budou potřeba na hřiště provést. 

Z tohoto důvodu se ještě fotbalové zápasy jarní části na našem hřišti neodehrají. 

 

Po dobu této rekonstrukce má naše mužstvo mužů azyl v Semetíně. Zdejší fotbalový oddíl našemu 

klubu vytvořil ,,domácí podmínky“. Při mistrovských zápasech nám místní fanoušci pomáhají 

s veškerým organizačním zajištěním těchto zápasů. Dále v jejich areálu 3x týdně trénujeme bez 

jakýchkoliv finančních výdajů, které v současné době ceny energií představují značnou finanční 

částku. Z důvodu ,,poptávky“ po kvalitním fotbalu jsme odehráli tři zápasy v Hošťálkové. Rovněž 

zde jsme měli velkou podporu fanoušků, kteří fotbalu rozumí a našemu mužstvu fandí. 

 

A nyní k hodnocení mužstev dospělých. Příchodem trenéra Miroslava Kamase naše mužstvo 

fotbalově ožilo. Do týmu se vrátili bývalí naši hráči Kuzník Jiří, Zetek Tomáš, Sacher Vítězslav a 

na výkonu to bylo znát. V mužstvu hrají místní odchovanci - Kotrla Václav, Kuzník Jiří, Lukáš 

Vladislav, Děckuláček Libor, Rafaj Petr, Kuzník Ondřej, kteří společně s dalšími vytvořili partu 

která táhne za jeden provaz. Doufáme, že tato skupina odchovanců se brzy rozšíří o další mladé 

hráče. V současné době je mužstvo ve středu tabulky. Toto umístění, z důvodu, že nehrajeme na 

domácím hřišti je velmi dobré. Naše ,,bečko“, které je sloučeno se Semetínem již druhý rok hraje na 

špici okresního přeboru. Mužstva trénují společně pod dohledem Miroslava Kamase a Stanislava 

Volka. Příprava našich mužstev začíná 5.1.2009, trénuje se 3x týdně v Kateřinicích a Semetíně. Na 

přelomu měsíce února a března se bude konat tradiční fotbalový ples. 



 

Na závěr bych jménem fotbalového klubu poděkoval všem našim fanouškům a sponzorům s jejichž 

pomocí se nám daří naplnit rozpočet a tak můžeme hrát v naší malé obci fotbal, který nám závidí 

okolní města a vesnice.Rovněž mi dovolte, abych Vám jménem fotbalistů popřál do nového roku 

hodně štěstí, osobní spokojenosti a hlavně zdraví. 

 

za TJ Sokol Kateřinice Jiří Kuzník 

 

Mládežnická kopaná 

 

V současné době máme v soutěži tři mladší mužstva, které reprezentují naší obec v nejnižších 

soutěžích těchto věkových kategorií. Už samotný fakt že v tak malé obci jako jsou Kateřinice, 

vznikly tyto tři mužstva svědčí o tom, že kopaná v naší obci má velkou tradici a nemusíme se bát 

o její další budoucnost. 

 

Družstvo dorostu je tvořeno převážně z hráčů okolních vesnic z důvodu nedostatku místních hráčů 

této věkové kategorie. Potěšující je však to, že další mládežnické mužstva jsou tvořena převážně 

z místních hráčů a hráček, což v budoucnu určitě všichni oceníme. 

 

Za vydatné pomoci Firmy CZ Top Trade, Firmy Harry, Obce Kateřinice a vedení TJ Sokol se 

podařilo tato mládežnická mužstva jak materiálně tak finančně zabezpečit a jejich činnost je 

naprosto samostatná, za což patří velký dík skupince místních nadšenců a rodičů, kteří obětují svůj 

volný čas a mnohdy i finanční prostředky ve prospěch kateřinické kopané.  

 

Z velké řady těchto nadšenců chci proto vzpomenout jen pár jmen, kteří stáli u zrodu těchto 

mladších mužstev: Maňák Ruda, Zubíček Miroslav, Holík Břetislav, Bětík Kuba, Loučka Antonín, 

Janota Pavel, Janota Roman, Malovaný Petr, Macík Tomáš, Mrlina Vladimír, Uličník Radek, 

Hrabica Luďek, Fojtík Jiří a jiní. 

 

A na samotný závěr nechci opomenout hostující hráče v jiných mládežnických oddílech, jsou to : 

Drda Jiří , pravidelně nastupuje za starší dorost Sigmy Olomouc, která hraje 1. celostátní ligu , Vrba 

Miroslav ml. , který rovněž pravidelně nastupuje za mládežnickou přípravku TJ Val. Meziříčí. Dále 

máme několik hráčů na hostování v TJ Ratiboř. 

 

Miroslav Vrba 

 

 

KUŽELKY 

 

V naší obci rovněž působí amatérské družstvo kuželkářů, které pravidelně startuje ve dvou 

amatérských soutěžích a to jak na Vsetíně tak i ve Val.Meziříčí. Toto družstvo startuje pod názvem 

Harry Kateřinice a je tvořeno výhradně z amatérských hráčů. Neodmyslitelnou součástí tohoto 

družstva je pan Vaculík Jaromír, který svými výkony a věkem udivuje všechny soupeře a získává si 

jejich obdiv.  

 

Družstvo tvoří tito hráči: Vaculík Jaromír, Vrba Miroslav, Pisklák Petr, Mrlina Vladimír,Holík 

Břetislav a Šefr Dan 

 

Svými výkony nám dělá radost taky Gabriela Vrbová, která hraje druhou celostátní ligu za družstvo 

TJ Zbrojovka Vsetín. 

 

Hodu Zdar 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Vítejte mezi námi 

 

Mikula Michal                 čp.  44 

Valůšek Jakub 338 

Ruman Ondřej 311 

Kovář Sebestián 161 

Zádilský Daniel 154 

Zajíček Jan 15 

Studený Ondřej 104 

Kroupa Jiří 68 

 

 

Z našeho středu navždy odešli 

 

Gottwald Josef                 čp. 246 

Dřevojánek Jan 17 

Navrátil Otto 253 

Skalková Milena 197 

Surá Karolína 191 

Vrba Adolf 36 

Zubíček Drahomír 265 

Kutěj Zdeněk 310 

Číhal Svatopluk 242 

Kubíčková Emílie 218 

Kubíčková Karolína 150 

 

 

Uzavření sňatků  v r. 2008 

 

Jaromír Valůšek a Martina (roz. Vítková) z Hošťálkové                  čp. 289 

Martina (roz.Vyvlečková) a Josef Burdík z Hošťálkové                          90 

Vladimíra (roz. Adámková) a Libor Kroupa z Hovězí                             68 

 

 

Zlatá svatba – 50 let společného života – v r. 2008 

 

manželé Věra a Jaroslav  Blažkovi                                                    čp. 286 

 

 

Životní jubilea v roce 2009 

 

70 let 

 

Ondrůšková Květoslava       čp. 158 

Vaněk Stanislav 280 

RSDr. Ondrůšek Břetislav 158 

Šimková Ludmila 51 

Adámek Vlastimil 112 



 

 

 

 

 

 

75 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 let 

 

Davídková Jarmila                čp. 227 

Dančáková Marie 278 

Strasličková Emílie 160 

Halmazňová Bohuslava 45 

 

85 let 

 

Straslička Jaroslav                čp. 160 

Březovják Gustav 229 

 

86 let 

 

Navrátilová Vlasta                čp. 231 

Bartoňová Marie 68 

Pilčíková Hedvika 41 

 

87 let 

 

Hrbáček Bohumil                 čp. 171 

Dřevojánková Helena 162 

 

88 let 

 

Vrbová Anežka                     čp. 36 

 

89 let 

 

Zubíčková Jaroslava             čp. 6 

 

 

Šimčíková Drahoslava 256 

Adámková Zdeňka 272 

Smělý František 242 

Zubíková Květa 47 

Hrušková Jiřina                    čp. 235 

Adámek Josef 272 

Gottwaldová Lydie 246 

Zubík Lubomír 269 

Uličníková Emílie 257 

Mateřánková Jindřiška 152 

Žabčík Jan 1 

Matošková Marta 9 



95 let 

 

Kubíček Adolf                      čp. 218 

 

103 let 

 

Zbranek Josef                       čp. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PF 2009 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a úspěchu v novém roce Vám přeje 

 
OBEC KATEŘINICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


