
 



„Štěstí tomu, kdo ho nemá, 
lásku tomu, kdo je sám, 
zdraví všem, kdo nemocní jsou. 
Něhu těm, co za krásou jdou.  
Slepým sílu slunečních paprsků. 
Opuštěným srdce, která pro něj budou bít. 
A všem na Vánoce a v novém roce pocit,  
že je krásné žít.“ 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
blíží se konec roku 2009, přichází advent a vánoční svátky. Při pohledu do uplynulého roku 2009 a při 
zamyšlení nad blížícím se novým rokem Vám chci všem poděkovat za všechno dobré, co jste učinili 
jeden pro druhého a pro naši obec. 
 
Naše vesnice je malá, ale má svou bohatou historii a svou členitostí a posazením zapadá do typické 
valašské krajiny. Lidé, kterým je Valašsko domovem, dostali do vínku pracovitost, houževnatost, 
skromnost. Bez těchto lidských vlastností by se z nehostinného Valašska nemohl  stát tak nádherný 
kus země. Lidé, kteří zde žili, dovedli svou pílí a každodenní dřinou  vymanit  ze své rodné krajiny to 
nejlepší, co jen se v ní skrývalo, aby se zde uživili. Hornaté Valašsko se jim tak stalo milovaným 
domovem, kde prožívali své životy v chudobě a skromnosti jim vlastní. K prožívání jejich životů patřil 
i každoroční advent a vánoční svátky. Tyto dny byly ve znamení lidské pospolitosti, kdy lidé cítili 
v srdcích blízkost druhých a při společných besedách u rozpálené pece při dlouhých zimních večerech 
vytvářeli mezi sebou pevná pouta staří, mladí i děti. Vůně cukroví u nejednoho muže posílila lásku ke 
své ženě a u dětí rozněcovala choutky uždibovat ještě z neupečeného těsta. Společné prožívání těchto 
svátků sebou neslo i své tradice, které přežívají do dnešních dnů a jsou vhodnou variantou dnešních 
programů televize. Valašské Vánoce se nesly v duchu skromnosti a chudoby až nuznosti,  ale to vše 
bylo vyváženo pocitem blízkosti a vzájemné lásky. I když se stoly neprohýbaly pod plnými mísami a 
talíři jídla, vždy bylo při štědrovečerní večeři prostřeno pro hosta a domácí byli připraveni přijmout ke 
svému stolu náhodně příchozího, žebráka … nezapomínejme na naše kořeny. Kouzlo valašských 
Vánoc vždy pramenilo z lidských srdcí a ze schopnosti využívat přírodní zdroje k obohacení a ozdobě 
lidských příbytků. Máme na co navazovat, protože naši předkové nám odkázali nádhernou tradici 
typických valašských Vánoc, kterou můžeme svým přičiněním prohlubovat a rozšiřovat.     
 
A tak, ať budeme prožívat Vánoce radostně či smutně, obklopeni lidmi či osaměle, zahrnuti dary 
anebo docela chudě, můžete počítat ze základní jistotou kterou každý může vztáhnout sám na sebe. Ať 
jsem jakýkoliv, vždy mne někdo má rád, ať už to vnímám nebo ne. 
 
Přeji Vám, aby obec, ve které bydlíme, byla pro Vás tím pravým domovem, kde budeme všichni 
šťastni, spokojeni…  
 
Děkuji všem občanům, zaměstnancům obecního úřadu a zastupitelům za spolupráci a zájem o 
věci veřejné a přeji požehnané vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového 
roku 2010. 
 
 
 

 
 
Jaroslav Děckuláček 
starosta obce 

 



NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN – DĚNÍ V OBCI 
 
Obecní zastupitelstvo pokračovalo v přípravách na nový územní plán, v současné době je územní plán 
připraven na Obci Kateřinice v podobě, která prošla schválením OZ. Po mnohých připomínkách 
a doplňcích. Tento návrh byl předán pořizovateli územního plánu Městu Vsetín, odboru územního 
plánování, panu RNDr. Švarcovi. Po zpracování u pořizovatele bude ÚP doplněn panem projektantem 
Ing. arch. L. Pšenčíkem a předán obecnímu Zastupitelstvu v Kateřinicích ke konečnému schválení. 
 
V obci probíhá výstavba nových rodinných domků dle schváleného starého územního plánu. Při 
budování sítí, což probíhá v souladu s tímto ÚP, stále narážíme na nevyřešené vlastnické vztahy, které 
komplikují pomoc stavebníkům. 
  
Obec požádala ministerstvo životního prostředí, Agenturu ochrany přírody a krajiny o dotaci, která 
byla použita na stromořadí v lokalitě Požařiska. V této části obce byl taky zakoupen lesní pozemek od 
pí Lenky Mráčkové z Dřevohostic. Na obecním úřadě bylo dovybaveno pracoviště Czech POINT a od 
července jsou v provozu datové schránky. Obec svými prostředky opravila budovu garáží na farmě. 
Probíhá oprava místních komunikací, poškozených po přívalových deštích k Vývlečkům - Poborov, 
Pod Snozem, Do Požařisk, Od Martinků k rybníčku v obci Kateřinice. 
 
Zároveň je opravován vodní tok Lesní správou Vsetín, správa toků, v lokalitě od p. Dušana Žabčíka po 
dolní hostinec, a byl objednán projekt na pokračování opravy potoka v dolní části obce až po areál 
bývalé Lipty. 
 
Obecní zastupitelé schválili a zaslali žádost o dotaci na opravu kuchyně a jídelny pro ZŠ + MŠ, opravu 
komunikace a propustku na Korýcách, na tyto žádosti zatím nepřišla žádná odpověď. 
 
 

 
 

 
 
 
 



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2010 
 
UPOZORŇUJEME OBČANY, že se Obec Kateřinice stala plátcem DPH, tím pádem budou některé 
platby navýšeny o sníženou (10 %) nebo základní (20 %) sazbu DPH! 
 
V roce 2010 se budou dále uzavírat nové smlouvy na hrobová místa a okna v kolumbáriu! Platby 
budou souběžně vybírány s ostatními poplatky. 
 
 
ÚNOR 
 
1/ Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (není předmětem DPH) 
 1 občan      260,- Kč 
 „paseky“       70,-Kč/osoba 
 rekreační objekt bez TP    360,- Kč 
  
    Svoz odpadu pro PO a podnikající FO           1.200,- Kč (včetně DPH) 
 
2/ Poplatek ze psů (není předmětem DPH) 
 1. pes      120,- Kč 
  každý další pes     180,- Kč 
 důchodci a „paseky“ (1. pes)     50,- Kč 
 důchodci a „paseky“ (každý další pes)      70,- Kč 
 
BŘEZEN 
 
3/ Platba za kabelovou televizi (ceny včetně DPH) 
 základní nabídka       792,- Kč/rok 
 rozšířená nabídka    1.584,- Kč/rok 
 
4/ Platby za pronájem obecních pozemků – dle smlouvy 
 
DUBEN 
 
5/ Platba za odběr vody z obecního vodovodu – „vodné“ (ceny včetně DPH) 
 při odběru do 40 m3 na osobu     13,50 Kč/m3 
 při odběru nad 40 m3 na osobu     18,- Kč/m3 
 
KVĚTEN 
 
6/ Platba za vypouštění odpadních vod o kanalizační sítě obce – „stočné“ (ceny včetně DPH) 
 a) pouze 1 jeden zdroj vody – obecní vodovod 
 dle množství odebrané vody     13,50 Kč/m3  
 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 
 stanoven průměr na osobu    528,- Kč/rok 
 
 
Poplatky bodů 1) – 4) lze zaplatit i bezhotovostně na  účet 4825851/0100, 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. 
 



MATEŘSKÁ ŠKOLA Kateřinka 
 
„Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň vše, co mu slíbíš, abys je nenaučil lži.“ 

Kniha Talmud        
                                    
Prázdniny utekly jako voda a naše školička se zaplnila novými dětmi. Začátek roku byl pohodový, bez 
pláče, když se ráno děti loučily s rodiči a čekal je den plný zážitků s novými kamarády. Všichni 
pracovníci se snaží dětem vytvářet klidné, vstřícné a podnětné prostředí. V průběhu dne se střídají 
různé činnosti, při kterých rozvíjíme všechny stránky osobnosti dítěte. 
 
Letos navštěvuje MŠ 27 dětí, 11 děvčat a 16 chlapců – z toho 9 předškolních dětí. První podzimní akcí 
byl lucerničkový průvod broučků,zakončený malým ohňostrojem. A máme adventní  období – čas 
očekávání, lásky, pohody, kdy s dětmi prožíváme nejkrásnější dny v roce a těšíme se na Vánoce. 
Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem, to kouzlo však nespočívá v krásně nazdobeném stromečku 
a dárcích. Je to čas, kdy máme k sobě blíž, máme více času na své blízké a přátele.Nechme se dětmi 
ovlivňovat, strhnout a prožívejme radost s nimi a také sami zavzpomínejme na zážitky ze svého 
dětství. A zase je další rok u konce. 
 
Během roku pořádáme s dětmi mnoho akcí, o 
kterých býváte pravidelně informováni na 
infokanálu. Bohužel jsme museli od září snížit 
počet fotografii, takže nás vídáte ve skromnějším 
provedení. Hned po novém roce nás čeká první 
společná akce se ZŠ – tradiční dětský karneval, 
který se uskuteční 16. ledna. Tentokrát nás pobaví 
klaun Hopsalín, který měl v minulosti velký 
úspěch jak u rodičů, tak i dětí. Součástí karnevalu 
je bohatá tombola, o kterou se každoročně 
postarají rodiče a podnikatelé. Touto cestou 
chceme poděkovat všem podnikatelům, rodičům 
za přispění cen do této tomboly a všem občanům, 
kteří každoročně finančně přispívají na pozvánky. 
Za výtěžek z letošního a nadcházejícího  
karnevalu bude zakoupena vypalovací pec pro 
kroužek keramiky.  
 
Dle finančních možností doplňujeme nové hračky 
pro hry a činnosti dětí. Do budoucna chceme 
vybavit zastaralé vnitřní zařízení novým 
nábytkem, které by vyhovovalo dnešním trendům 
při výchově dětí. Celoročně jsme využívali nově zbudované dětské hřiště, kde se děti dostatečně 
vydováděly. V rámci pohybových aktivit rádi chodíme na vycházky po okolí MŠ a pozorujeme krásy 
naší valašské krajiny, jak během roku mění svoji podobu. 
                                                               
V novém roce budeme opět navazovat na loňskou spolupráci se studenty VOŠZ Vsetín. Projekt, který 
pro nás připravují, nese název „Naše tělo“ a jeho součástí bude návštěva našich kamarádů ve zdravotní 
škole Vsetín. Tímto chceme „ve vzájemné spolupráci“ vést děti k pomyslnému cíli, že jsou odpovědné 
za vlastní chování a způsob života, ochranu svého zdraví v míře přiměřené jejich věku a schopnostem. 
 
MOTTO: „.. Zdraví je jediná hodnota,která je uznávaná všemi...“   /latinské přísloví/ 
 
Zároveň chceme poděkovat paní ředitelce Š.Muchové za dobrou celoroční spolupráci. 
 

Vážení občané, přejeme Vám za kolektiv naší školy, příjemné prožití svátků vánočních, pevné 
zdraví, hodně štěstí a také lásky! 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Milí spoluobčané, 
 
adventní čas je dobou zklidnění, rozjímání a bilancování, a tak dovolte, abych se i já jménem naší 
školy ohlédla za uplynulým školním rokem, který byl mým prvním ve funkci ředitelky. 
 
Při příchodu do školy jsem si dala závazek, že se budu spolu se svými spolupracovníky snažit o to, aby 
se naše škola stala pro děti místem, kam nechodí jen proto, aby si splnily své školní povinnosti, ale 
aby pro ně byla místem, kam se těší, neboť jim nabídne spoustu možností seberealizace, úspěchu a 
ocenění. Stejně tak jsem doufala, že se nám podaří pozvednout naši školu i v očích veřejnosti. O tom, 
jak se nám to daří si snad můžete udělat úsudek sami, nicméně ráda bych některé naše akce a úspěchy 
ráda připomněla. 
  
Jelikož žijeme v krásném prostředí Valašska, zaměřili jsme se v naší práci na environmentální 
výchovu. Úspěšně jsme se zapojili do celorepublikového projektu Recyklohraní, v němž dětí 
nezískávají pouze potřebné teoretické znalosti, ale jsou přímo zapojeny do nejrůznějších aktivit, 
z nichž je občanům asi nejznámější třídění odpadů využitelných pro další recyklaci či naopak odpadů 
nebezpečných pro životní prostředí. Je na místě, abychom tady poděkovali všem, kteří nám pomohli 
a přinášeli do soutěžních kontejnerů elektroodpad či papír. I díky této pomoci se nám podařilo získat 
spoustu bodů, za něž si děti mohou vybrat z bohaté nabídky dárků, které rozšíří vybavenost školy pro 
volnočasové aktivity. Taktéž úspěšnou akcí zlepšující životní prostředí je pravidelný společný úklid 
vesnice v rámci jednodenního projektu Kateřinický mišmaš. 
 

 
Obr.: Vystoupení ke Dni matek 

 
Dětem se snažíme už v tomto útlém věku vysvětlit, že ne všichni mohou žít stejně spokojeným 
životem jako oni, a proto jsme se zapojili do charitativní sbírky Srdíčkový den, v rámci které nákupem 
speciálních výrobků přispívají na pomoc postiženým dětem. Každému člověku by mělo být vlastní 
sociální cítění – tolik potřebné pro smysluplné spolužití, a to nejen v naší obci. K tomu se snažíme 
přispět i tím, že připravujeme besídky pro naše maminky a seniory, kterým alespoň touto formou 
chceme poděkovat za vše, co pro nás udělali a stále dělají. 
 
Velké díky patří i všem sponzorům ať z řad podnikatelů či prostých občanů, kteří nám přispěli 
finančními prostředky či hmotnými dary, a my jsme tak mohli vybavit nově zřízenou družinu, 
realizovali jsme velikonoční tvořivou dílnu či tradiční karneval s bohatou tombolou. Odměnou nechť 
vám je nejen toto poděkování, ale i úsměv spokojených dětí. 
 
O tom, že tato naše práce má smysl snad svědčí i mnohé úspěchy v nejrůznějších soutěžích, kterých se 
děti účastní, čímž reprezentují školu a s ní i naši krásnou obec, naše Kateřinice. Provozovat školu je 



pro každou obec, natož pak pro tak malou, velkým luxusem a my můžeme být opravdu rádi, že tento, 
v dnešní době téměř nadstandard, můžeme využívat. 
 
Nakonec mi dovolte, abych vám s blížícími se svátky a nadcházejícím novým rokem jménem 
svým, svých spolupracovníků i dětí popřála hodně úspěchů, štěstí, zdraví a pohody. 
 
Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy 
 
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KATEŘINICE 
 
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, 
 
rok 2009 se blíží ke konci, proto bych Vás rád seznámil s děním a činností našeho hasičského sboru. 
Počet členů našeho sboru ke dni 1.12.2009 činil 57 členů, z toho 13 žen. V roce 2009 nedošlo 
k významným změnám v členské základně. Bohužel dva naši členové zemřeli – sestra Jaroslava 
Březovjáková a bratr Jaromír Vývlečka. 
 
Začátkem roku byly jednotky SDH obcí kategorie JPO V vybaveny pěti kusy zásahových oděvů zn. 
DEVA a zásahovou obuví, která odpovídá technickým normám Evropské unie. Tento krok 
Ministerstva vnitra vyřešil velmi nákladný nákup těchto ochranných prostředků, jejichž  pořizovací  
cena je několik desítek tisíc korun. Tímto je část naší zásahové jednotky dostatečně (kromě 
zásahových přileb) vybavena k případnému zásahu a pomoci spoluobčanům. Nahrazení 
nevyhovujících přileb za nové typu Gallet SF1 plánujeme za finanční podpory obce na letošní rok. 
V trendu postupného dovybavení účinnými prostředky a technickým materiálem jsme pokračovali i 
během roku. Z dostupných finančních prostředků našeho sboru a obce jsme nakoupili ruční 
radiostanice MOTOROLA CP 140, motorové kalové čerpadlo HERON, ruční svítilny, žebřík a další 
materiál, který usnadní naši práci. 
 
V březnu se náš velitel jednotky a velitelé družstev zúčastnili pravidelného školení velitelů JPO V. 
Dále byla zajištěna účast na školení preventistů obcí a vedoucích mládeže. 
 
Dne 16.dubna vyjela naše zásahová jednotka k požáru lesního porostu v Kateřinicích. Naše jednotka a 
SDH Hošťálková setrvali na místě požáru až do příštího rána. 
 
V jarním období jsme věnovali pozornost přípravám na obvodové kolo v požárním sportu, které každý 
rok zahajuje sezónu hasičských soutěží. Obvodové kolo proběhlo 30. května v Ratiboři. Naše družstvo 
mužů nad 35 let obsadilo pěkné druhé místo. 
 
V květnu jsme zorganizovali sběr starého železa. 
 
V roce 2009 se v rámci našeho okrsku č. 10-Ratiboř konala dvě prověřovací cvičení. První z nich jsme 
připravili na sobotu 13. června v areálu bývalého ZD Kateřinice.  Podzimní cvičení proběhlo v pátek 
20. listopadu v Jablůnce. Cílem těchto cvičení bylo prohloubení spolupráce jednotek PO okrsku při 
zdolávání mimořádných událostí, orientace v zakouřeném prostoru a poskytnutí první pomoci. 
 
V příštím roce chceme opět věnovat zvýšenou pozornost získávání odborné způsobilosti, preventivně 
výchovné činnosti  a údržbě hasičské techniky. Prioritou pro další období je získávání  mladých členů 
pro pokračování této dobrovolné činnosti. 



 
Velmi děkuji všem našim občanům, zastupitelům obce 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 2010. 
 
za SDH Kateřinice starosta sboru Miroslav Kobéda 
 
 
ŠESTKA KATEŘINICE  
 
Rok utekl jako voda a nastal předvánoční čas, kdy se asi každý z nás poohlédne, jak ten poslední rok 
prožil.  
 
Šestka, je pro některé z vás místo, kde trávíte volný čas, pro některé skauti, kteří tráví většinu času 
v lese nebo jen jedna z organizací naší obce, prožila letošní rok velice pohodově a zároveň aktivně na 
našich výpravách a různých akcích. 
 
Mezi nejlepší akce patří již tradičně Tříkrálová sbírka, na které se letos vybrala doposud největší 
částka.  
 
Na jaře díky zvýšené hladině Kateřinky mohli naši roveři sjet na pálavách až k jejímu soutoku 
s Ratibořskou.  
 
V květnu jsme strávili den s našimi handicapovanými kamarády z Auxilia v Březinách na tradiční 
Parawesterniádě.  
 

 
 

Léto začali starší členové putováním po Česko – Saském Švýcarsku a o týden později jsme odjeli 
i s mladšími členy na tábor do VVP Libavá na nové místo u nádrže Barnov. Letošní tábor se tématicky 
odehrával v období starých Májů.  
 
Na začátku nového školního roku jsme opět skočili do koňských sedel a za týden jsme pořádali 
celorepublikovou hru Help, které se zúčastnilo 17 týmů z celé ČR. 



 
Do konce roku máme ještě naplánovanou Vánoční Akademii, Oddílové Vánoce na téma Pravěk 
a výpravu na chatu do Velkých Karlovic. Všichni členové Šestky tráví svůj volný čas na našich 
schůzkách a výpravách díky tomu, že na nich potkávají své kamarády, se kterými se nenudí. 
 
Proto bychom Vám chtěli do nového roku 2010 popřát hodně volného času stráveného s vašimi 
blízkými a nejlepšími kamarády.  
 
Šestka Kateřinice  
 
 
TJ SOKOL KATEŘINICE 

Vážení spoluobčané, 
 
Jak již několik let po sobě tak i letos na konci roku Vás seznámím o dění v naší obci po stránce 
nejpopulárnějšího sportu v Kateřinicích a to fotbalu. 
 
Jarní část z rozehrané sezóny jsme odehráli na hřišti v Semetíně a Hošťálkové – A tým a B tým, 
mládež v Jablůnce. Naše hrací plocha procházela celkovou rekonstrukcí trávníku.Toto období jsme 
využili k dalším úpravám, které jsme prováděli svépomocí. Bylo to hlavně vybudování opěrné zídky 
na polovině hřiště, které jsme tímto rozšířili a provedení nového oplocení z podezdívkou ze strany od 
potoka. Dále jsme investovali do nákupu nové sekačky, sítí okolo hřiště a dalších věcí, které byly pro 
provozování nového areálu nezbytné. Toto vše jsme pořídili v rámci příspěvků sponzorů našeho 
fotbalového oddílu, čímž bych jim chtěl jménem fotbalistů za toto poděkovat. 
 
Nová travnatá plocha prochází velkou zátěží. Své zápasy zde hrají dvě mužstva dospělých a tři 
mužstva mládeže. Z toho důvodu se vyskytly drobné problémy, které však majitel hřiště – obec 
Kateřinice a nájemce – Sokol Kateřinice společně s dodavatelskou firmou v rámci záruky postupně 
řeší. Po jarní části budou provedeny ještě další opatření, které by měly kvalitu hrací plochy zlepšit. 
 

 
 



Po stránce fotbalové naše Áčko obsadilo 5. místo, což je třetí nejlepší umístění v historii krajského 
přeboru. Naše béčko společně s mužstvem Semetína skončilo uprostřed tabulky okresního přeboru. 
Podzimní část jsme zahájili v srpnu. Do soutěže jsme vstoupili velmi dobře. Pak přišel útlum a mrzí 
nás, že jsme před domácími diváky prohráli tři zápasy. Poté se výkon našeho mužstva rapidně zlepšil a 
všichni věříme, že jarní část bude naše mužstvo opět zdobit hlavní deviza kateřinského fotbalu a to je 
dobrý kolektiv a velká bojovnost. Rovněž naše mládež dobře reprezentuje obec Kateřinice. 
 
Umístění mládeže není důležité, podstatné je to, že mládežnické mužstva fungují a že se nám podařilo 
vyplnit dětem volný čas, který tráví sportovní činností. Velkou zásluhu na tom má Miroslav Vrba a 
vedení těchto tří družstev, které tvoří rodiče hráčů. Všichni doufáme že tato mládež začne pod 
dozorem rodičů aktivně využívat svůj volný čas. I přes to jsou však v naši obci někteří občané, kteří 
aktivitě fotbalistů nepřejí. Zde bych chtěl poukázat na soustavné ničení vývěsné nástěnky u dolní 
zastávky, která informovala o dění ve fotbalovém oddílu. Tato byla již v krátké době dvakrát zničena 
a z toho důvodu bude odstraněna. 
 
Fotbalisté začnou zimní přípravu 6.1.2010. Její náplní budou tréninky a fotbalové zápasy v rámci 
zimního turnaje ve Val.Meziříčí. Jarní část začíná v polovině března. Poslední týden v únoru se 
uskuteční již tradiční sportovní ples. 
 
Závěrem mi dovolte abych jménem fotbalistů Kateřinic, Vám poděkoval za přízeň našemu 
fotbalovému klubu a do nového roku všem popřál hodně štěstí a pevné zdraví. 
 
za TJ Sokol Kateřinice 
Jiří Kuzník 
 
 
ZE STARÝCH ZÁPISŮ… 
 
Ze zápisu místní školní rady ze dne 4. února 1949: 
„Jako nezbytně nutné plánovány pro rok 1949 tyto opravy na školní budově: Zavedení vodovodu do 
všech místností školy, zavedení elektrického osvětlení do dvou horních tříd, záchodů, školní kuchyně a 
zlepšení osvětlení ve škole, oprava záchodového potrubí, položení nových podlah buď z prken nebo 
parket do všech učeben“ 
      
O deset let později ze zápisu výborové schůze SRPŠ ze dne 24.11.1959: 
„ Soudruh ředitel navrhl, aby byla při škole zřízena dílna a tělocvična a prozatím aby děti cvičily 
alespoň jedenkrát za 14 dní v sále horní hospody.“ 
 
Ze zápisu v Obecní kronice z roku 1969: 
„Družstevníci si stanovili jako cíl svého úsilí uspořádání prvního plesu 18. ledna 1969, kterým by 
zároveň zahájili provoz v kulturním domě. Byl to cíl velmi odvážný, uvážíme-li, že ještě týden před 
plesem pracovala v sále bez parket míchačka betonu, topenáři teprve připojovali topná tělesa a 
budova se hemžila dalšími pracovníky.“ 
 
Ze zápisu v Obecní kronice z roku 1979: 
„V srpnu se do okolí obce vypravili zástupci MNV aby vyhlédli vhodný vodní zdroj pro výstavbu 
celoobecního vodovodu. Za nejvhodnější byla považována prameniště v Poborově a pod Vrtaným při 
soutoku horských potůčků. Poté se dostavili do obce pracovníci vodohospodářské správy ONV, kteří 
za nejvhodnější označili Poborov. Objevený zdroj pak bude delší dobu předmětem pozorování za 
účelem zjištění jeho vydatnosti.“ 
 
Ze zápisu v Obecní kronice z roku 1989: 
„Změny, ke kterým docházelo ve společnosti po osudném zákroku bezpečnosti v Praze 17. listopadu se 
v obci zprvu nijak zvlášťě neprojevovaly. Občané trávili svůj čas u televizorů a radiopřijímačů a 
mnozí se ani nestačili vyrovnat s rychlým během událostí a změn, které následovaly. 



 
… První příležitostí k otevřenému dialogu mezi mládeží a vedením obce byla neděle 3.12.,  kdy se v 16 
hod. konaly v kulturním domě hovory s mládeží.“ 
 
Ze zápisu v Obecní kronice z roku 1999: 
„Staré a nemocné stromy jeřábů sladkoplodých lemujících silnici od hranice obce po hřiště byly 
vykáceny a nahrazeny břízami. Po jejich vzrůstu tak vznikne alej.“ 
 

Z literárních pokladů pana Jana Uličníka – „kateřinická lidová“ 
 

Zanechte lidičky starostí 
Nápěv „V té naší zahrádce“ 

 
[: Zanechte lidičky, zanechte starostí, :] 

[: nebuďme nesmělí, užijme veselí, 
nastal čas radosti :] 

 
Jen jednou do roka jsou v Jé Zé Dé svátky, 

na ně jsme čekali, s přípravou spěchali, 
vždyť máme doplatky. 

 
Numera a plány zanecháme stranou, 
hned si uděláme, až si vínka dáme, 

tu náladu pravou. 
 

A když někdy bylo trochu hašteření, 
teď se nám naskytla, teď se nám naskytla, 

doba udobření. 
 

Prožité legrace vzpomeneme krátce, 
aspoň do té doby, než se sejdou roby 

na ty polní práce. 
 
 
Ing. Marta Grigorovová – kronikářka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 
Vítejte mezi námi 
 
Mikulenčáková Adéla                   čp. 70
Černý Jan 225
Studénka Jan 136
Jašová Anna 272
Děckuláček Šimon 353
Machálek Jakub 285
Děckuláček Filip 306
 
Z našeho středu navždy odešli 
 
Vývlečka Jaromír                         čp. 90
Zbranek Josef 106
Zubíčková Jaroslava 6
Březovjáková Jaroslava 274
Kamas Slavomír 83
Zubíčková Ludmila 321
Jančálek Jan     24
Šimek Antonín    51
 
Uzavření sňatků  v r. 2009 
 
Aleš Děckuláček a Eva (roz. Vráblíková) z Hovězí                          čp.  353 
Zbyněk Děckuláček a Markéta (roz. Bubelová) ze Vsetína                      306  
Zbyněk Machálek a Lenka (roz. Hurtová)                                                285 
Jan Zubíček a Dita (roz. Zubíková) z Ratiboře                                         284 
Jana (roz. Drdová) a Ondřej Ruman z Valašského Meziříčí                     311 
Petra (roz. Malovaná) a Jiří Studený                                                          104 
Antonín Mikšík a Jarmila (roz. Filgasová) z Přerova           267 
Jiří Březovják a Kateřina (roz. Lužová) z Halenkova   171 
       
Zlatá svatba – 50 let společného života – v r. 2009 
 
manželé Josef a Zdeňka Adámkovi                                                    čp.  272 
manželé Josef a Drahomíra Staňkovi                                                        142 
 
Diamantová svatba – 60 let společného života – v r. 2009 
 
manželé Gustav a Milada Březovjákovi         čp.   229 
manželé Josef a Marie Dančákovi                                                         278 
 
 
Životní jubilea v roce 2010 
 
70 let 
 
Müller Josef                              čp. 110
Kutěj Jaromír 219



Adámková Jarmila 112
Staňková Drahomíra 142
Zubíková Helena 269
Navrátilová Milena 253

 
 
 
 
 

 
75 let 
 

 Rožnovják Miloš                        čp. 21
Skýpalová Helena 225
Fabiánová Drahomíra 91
Rožnovjáková Emílie 21

 
 
 
 
 

80 let 
 
Holík Jaroslav                            čp. 247
Hamršmídová Vlasta 14
Kutějová Blažena 95
 
85 let 
 
Malovaná Anežka                      čp. 70
 
86 let 
 
Straslička Jaroslav                      čp.  160
Březovják Gustav 229
 
87 let 
 
Navrátilová Vlasta                      čp. 231
Bartoňová Marie 68
Pilčíková Hedvika 41
 
88 let 
 

 Hrbáček Bohumil                       čp. 171
Dřevojánková Helena 162  

 
 
89 let 
 
Vrbová Anežka                          čp. 36
 
96 let 
 
Kubíček Adolf                           čp. 218
 
 
 
 



 

 

 

 


