
 



 
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 

 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte, abych Vás všechny úvodem co nejsrdečněji pozdravil jménem vedení obce v době 
adventu. Přelom roku bývá pravidelně důvodem k zamyšlení a k dávání si dobrých 
předsevzetí. Jistě je to mu tak u mnoha z nás i dnes. 
 
Rok 2010, jak všichni víme, byl rokem volebním, ve kterém proběhly volby do Parlamentu 
ČR a do obecních zastupitelstev. V těchto volbách naši občané svou hojnou účastí projevili, 
že jim osud naši vlasti a naší obce není rozhodně lhostejný, za což patří náš srdečný dík. 
Svým zodpovědným přístupem ke svému osudu a osudu obce se naši občané vždy odlišovali 
od obyvatel ostatních vesnic a svou pracovitostí a pílí si vždy dokázali zajistit důstojné 
podmínky k životu nejen v dobách minulých před rokem 1989, ale i v době demokracie.  
 
Naše obec Kateřinice se počtem obyvatel a svou rozlohou řadí k těm menším, přesto však 
jsme díky předchozím vedením nezůstali pozadu, ba naopak jsme ve vybavenosti a v rozsahu 
vybudování technické infrastruktury byli mnohdy mezi prvními, těmi, kteří udávali směr 
možného rozvoje obce. Na tuto tradici bychom rádi navázali i v letech následujících. Dovolte 
abychom Vám touto cestou alespoň nastínili směry, na které by se současné vedení obce 
v rámci jejího rozvoje chtělo zaměřit. 
 
Našimi primárními cíli jsou podpora výchovy dětí a mládeže v obci, zajištění trvalého 
přísunu financí do obecního rozpočtu mimo příspěvky státu, snižování energetické 
náročnosti obecních budov a prezentaci naší obce doma i v zahraničí. 

 
Výchova mládeže je dlouhodobá záležitost, ve které hraje významnou roli nejen rodina, ale i 
školka, škola, církev a neziskové dobrovolné organizace v obci. Pokud budou tyto fungovat, 
bude žít i naše obec, naše děti na ni budou hrdé, budou vědět, co je správné, kudy se vydat na 
cestě života a vždy se budou v budoucnu po získání zkušeností ve světě navracet zpět, své 
zkušenosti budou předávat budoucím generacím a budou se podílet na dalším rozvoji obce.  
 
Dnešní doba je složitá, státu docházejí zejména díky 
ekonomické a hospodářské krizi prostředky, na což 
doplácejí zejména menší obce s menším počtem 
obyvatel diky omezování přísunu státních financí do 
jejich rozpočtů. Jedním z našich primárních cílů je 
omezení současné téměř plné závislosti obce na tom, 
co nám náš stát dá a zajištění trvalého přísunu financí 
z hospodářské činnosti obce. Pokud se nám toto 
podaří, budeme mít více prostředků pro její další 
rozvoj kulturní, společenský i technický. 
 
Jednou z dalších možností jak získat prostředky na 
rozvoj obce je zejména snižování energetické a 
provozní náročnosti obecních budov při zachování 
současného standardu jejich provozu a bez omezování 



jejich využití. Na tyto objekty je potřeba nahlížet jako na energetické celky, jejichž provozní 
náklady je potřeba snižovat a jejich provoz optimalizovat. 
 
V neposlední řadě bychom chtěli více prezentovat naší obec doma i v zahraničí. Našim cílem 
je navázání spolupráce a partnerství s obcemi, které mělo a má v naší obci dlouholetou tradici 
a díky kterému naši občané navázali nová přátelství po celém světě. 
 
Pevně věříme, že vytýčené směry a cíle korespondují s Vašimi představami. Jejich naplnění je 
však, jakož i ostatní, o týmové spolupráci nás všech občanů, kteří mají zájem vybudovat 
důstojné životní prostředí a prostor pro výchovu našich dětí a hrdých budoucích generací na 
místo odkud pochází. 
 
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem obce Kateřinice a jménem svým všem poděkoval za 
pomoc a přízeň v uplynulém roce a popřál Vám všem poklidné a požehnané svátky vánočních 
a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2011. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vojtěch Zubíček 
starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2011 
 
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      72,- Kč/měsíc (864,- za rok) 
 rozšířená nabídka    144,- Kč/měsíc  (1728,- za 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. 
 
 
 



DIGITALIZACE KABELOVÉ TV A INFORMACE O PROVOZU 2010/2011 
 
V roce 2010 došlo k vylepšení příjmu analogových TV kanálů (Nova, ČT1, STV2, Markíza). 
Tyto kanály se začaly přijímat na hlavní stanici v Ratiboři z nového kvalitního zdroje – 
satelitní/pozemní digitální příjem.  V současné době jsou všechny televizní kanály dostupné 
na kabelové TV přijímány z digitálního zdroje a jsou převáděny do analogové podoby tak, 
aby je mohli uživatelé nadále přijímat na svých stávajících televizních přijímačích. Zástupci 
obcí HOšťálková, RAtiboř a KAteřinice  (HOKARA) se dohodli s firmou TKR Jašek, s.r.o. 
na udržení provozu analogových programů až do konce roku 2015 v minimálním rozsahu 
počtu TV kanálů dnešní základní programové nabídky. 
 
Investice do digitalizace kabelové TV a posílení kapacity internetového spojení, které je nyní 
plně provozováno po optickém kabelu až na hlavní datovou stanici v Ratiboři, si vyžádalo 
nemalé finanční prostředky jak z rozpočtů obcí, tak od firmy TKR Jašek, s.r.o. Dále se pro 
rok 2011 rapidně zvýší autorské poplatky, které se platí organizacím jako jsou OSA, DILIA, 
Intergram a další, za správu autorských práv. Tyto skutečnosti mají vliv na konečnou cenu 
programových nabídek KT, proto od roku 2011 dochází ke zvýšení cen cca. o 9 %. Nyní bude 
možné na kabelovém vedení souběžně využívat služeb příjmu analogové televize a rozhlasu, 
digitální televize a rozhlasu, Internetu a telefonu. 
 

Před Vánocemi 2010 dojde ke spuštění digitálního televizního a 
rozhlasového vysílání ve standardu DVB-C (kabelový digitální 
signál). Tato informace je důležitá pro všechny majitele nových 
plochých televizorů a nebo pro ty, kteří se chystají ke koupi 
nového plochého televizoru (plazma, LCD, LED). Digitální 
vysílání přináší zejména vyšší kvalitu obrazu, HD vysílání, 
možnost kvalitního záznamu pořadů, větší počet kanálů a brzy 
další výhody. 
 

Do konce března 2011 budou v digitálním vysílání dostupné všechny TV kanály, které jsou 
dnes vysílány analogově. Po tomto datu bude zahájeno kódování provozu rozšířené kabelové 
nabídky a k jejich dekódování bude potřeba vybavit svůj televizor níže uvedeným dekodérem 
CONAX a čipovou kartou CONAX. V průběhu roku 2011 majitelé digitálních přijímačů 
naladí další TV kanály, které se zobrazí jako zakódované. Tyto kanály budou uvolňovány, tak 
jak bude docházet ke změnám způsobu plateb (fakturace) za kabelovou TV mezi Vámi 
(koncovým uživatelem) a poskytovatelem televizního a rozhlasového vysílání (firmou TKR 
Jašek, s.r.o.). 
 
Pro příjem digitální televize je potřeba mít správné technické vybavení a lze ji přijímat  
několika způsoby: 
 
Varianta (A) – Televizor s digitálním tunerem DVB-C (nejčastěji hybridním DVB-T/C)
Vlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C nebo plánuji jeho koupi, na trhu se 
spotřební elektronikou jsou k dispozici digitální televizory od renomovaných světových 
výrobců, jako např. Panasonic, Samsung, Sony, Philips, Sanyo, JVC, LG, atd. Před jejich 
koupí doporučujeme konzultaci s TKR Jašek, s.r.o. Technické parametry pro příjem volně 
dostupných programů ve standardní i vysoké kvalitě (SD + HD): digitální hybridní tuner 
DVB-T/C, MPEG2 + MPEG4 H.264 AVC, doporučujeme zobrazovací panel s 1080 řádky = 
Full HD , popřípadě lze využít zobrazovací panel s 720 řádky = HD ready. 



Technické parametry pro příjem kódovaných programů, týká se digitálně vysílaných 
programů v rozšířených volitelných programových balíčcích: Televizor nebo SET-TOP-BOX 
vybavený CI slotem (Common Interface) = slot pro vkládání dekodéru Conax a čipové karty 
Conax. 
 
Varianta (B) – Pomocí zařízení SET-TOP-BOX (STB), který se připojuje ke stávajícímu 
televizoru 
Nevlastním televizor s digitálním tunerem DVB-T/C a v nejbližší době ho neplánuji ani 
kupovat. Jsem majitelem novějšího televizoru, který digitální hybridní tuner DVB-T/C 
nemá.Zde je možno využít nabídky digitálních SET-TOP-BOXů s dekodérem CONAX. 
 
Programy ve volitelných programových balíčcích jsou z důvodů autorských a distribučních 
práv kódovány systémem CONAX. Pro zpřístupnění kódovaných kanálů je zapotřebí mít 
vybavený svůj digitální televizor nebo jiné zařízení určené pro digitální příjem programů 
(např. set-top-box) CI slotem do kterého se vkládá dekodér CONAX. Do dekodéru CONAX 
se potom vkládá čipová karta CONAX. Konkrétní dekodér CONAX je vždy párován s 
konkrétní čipovou kartou CONAX.  
 
Pokud si nebudete jisti při výběru nového televizního přijímače, zda bude nová TV fungovat 
na digitální kabelové síti, doporučujeme se obrátit s dotazem na firmu TKR Jašek, s.r.o., 
Rožnov pod Radhoštěm, tel: 571 655 844, 571 115 225, mobilní brány: 602 759 727, 603 777 
762, 777 655 844 nebo na e-mailu: televize@valachnet.cz. 
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA KATEŘINICE 
 
Letošní rok byl pro naši malou obec velmi významný. Právě před sto lety se totiž podařilo 
kateřinickým občanům završit své snahy o zkvalitnění vzdělávání  
a postavili novou školní budovu, která díky péči místních zastupitelů slouží až dodnes. 
 
Oslavy tohoto krásného jubilea jsme pojali vskutku velkolepě. V neděli 30. května byl i přes 
nepřízeň počasí slavnostně zahájen celotýdenní maraton akcí pro žáky a širokou veřejnost. 
Úvodního vzpomínkového ceremoniálu se zúčastnili i mnozí hosté, mezi nimiž měli čestné 
místo bývalí pedagogové. A zatímco žáky potěšil dárek v podobě obřího dortu, dospělí se 
bavili i dojímali u vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Valašské pásmo za doprovodu 
cimbálové muziky bylo o to krásnější, že děti poprvé vystoupily v krojích, které byly díky 
velké pomoci sponzorů pořízeny právě při této příležitosti. 
 
Jak už bylo ale řečeno, škola byla otevřena návštěvníkům celý týden. Dopoledne byla 
vyhrazena dětem, které podnikly řadu exkurzí nebo se utkaly s okolními školami ve 
valašském družebním víceboji, během odpoledních programů si mohli dospělí porovnat, jak 
se učívalo ve starých dobách a dnes, ve spolupráci se zpěvačkami místního evangelického 
sboru si zanotovali při netradičních hodinách zpěvu. S velkým ohlasem se setkala ukázka 
nové interaktivní tabule, kterou se nám podařilo získat díky projektu ČEZ – Energie do lavic. 
Příjemnou procházku historií nabídla i výstava v místní knihovně, kterou připravila 
kronikářka obce. 
 
V sobotu 5. června pak oslavy vyvrcholily posezením při dechové hudbě a žáci školy 
předvedli další pásmo připomínající valašské tradice. 
 

mailto:televize@valachnet.cz


Poděkování patří nejen zaměstnancům školy a obecního úřadu, ale i všem, kteří se na 
náročných přípravách podíleli a snažili se, abychom naši stoletou „dámu“ dovedli k jejímu 
krásnému jubileu ve výborné „kondici“.  
 
Začátek nového školního roku nám moc radostí nepřinesl, neboť podobně jako v jiných 
malých školách i my se potýkáme s úbytkem žáků, a tím i menšími dotacemi od státu. To, že 
škola stále funguje a rozvíjí se, je zásluhou zřizovatele – tedy naší obce. Věříme, že na škole 
nebudou i nadále šetřit, protože důležitost existence školy v obci je evidentní. 
 
S velkou nadějí očekáváme nadcházející kalendářní rok, v němž bychom měli díky penězům 
z evropských fondů značně modernizovat naši počítačovou učebnu i ostatní technické 
vybavení školy. 
 
Mateřská škola se i v letošním roce opět zcela zaplnila. V současnosti máme 10 dívek a 18 
chlapců (10 předškolních, 8 mladšího věku, 10 tříletých). Průměrná denní docházka je 
neustále vysoká, neboť nemocnost je téměř nulová, a to snad i díky krásnému prostředí, 
v němž žijeme. 
 
Budova i interiér MŠ však nezadržitelně stárne a volá po modernizaci. V minulých letech šla 
většina financí do ZŠ, která je již v novém kabátě a vybavení bylo značně obnoveno. My se 
zatím snažíme vylepšit si vnitřní prostory výzdobou, na níž se podílejí velkou měrou i samy 
děti. Stále doufáme, že se podaří zrealizovat přístavbu jídelny, kuchyně a hygienického 
zařízení, což by nám umožnilo otevřít další „půloddělení“, do něhož by mohly chodit 
nejmladší děti, kterých je díky velké porodnosti v naší obci stále více a my je nemůžeme 
všechny přijmout.  
 
Celý rok pracujeme podle školního programu „S Kateřinkou kolem světa“, který je vytvořen 
tak, aby byla všem dětem dána stejná možnost seberealizace a zároveň aby nebyly 
přetěžovány. K rozvíjení osobnosti dětí přispívají také nejrůznější činnosti a kulturní aktivity, 
kterých je v naší MŠ po celý rok dostatek (tvořivé dílny, divadélko Maringotka, tematické 
dny apod.). Naše děti uspěly i v několika výtvarných soutěžích. Stejně jako děti ze ZŠ i my 
připravujeme k nejrůznějším příležitostem pásma lidových písní a říkadel – velký úspěch má 
už pravidelné předvánoční posezení pro seniory. Jedna z největších společných akcí nás čeká 
hned v prvním měsíci nového roku – 29. ledna se uskuteční dětský karneval, na který Vás už 
s předstihem zveme. 
 
Velkou radost nám letos udělala téměř celoobecní pomoc při výrobě betlémů, které jsme 
odeslali na mezinárodní výstavu do Polska a ještě předtím jsme je s úspěchem vystavili 
v místním kostele, za což děkujeme především panu faráři Jelinkovi i jeho ženě. 
 
O veškeré naší činnosti ZŠ i MŠ jste pravidelně informování prostřednictvím infokanálu a 
prohlédnout si můžete i bohatý archiv fotografií na našich webových stránkách 
(www.zskaterinice.estranky.cz). 
 
Závěrem chci poděkovat všem, kdo jste nám v uplynulém roce pomáhali, a věřím, že svou 
přízeň nám zachováte i v roce nadcházejícím. Vám všem, milí spoluobčané, přeji jménem 
zaměstnanců i dětí příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku pohodu, štěstí a 
zdraví. 
 
Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy 

http://www.zskaterinice.estranky.cz/


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KATEŘINICE 
 
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,  
 
rok 2010se blíží k závěru, proto bych Vás rád seznámil s děním a činností v našem hasičském 
sboru. 
 
Počet členů našeho sboru ke dni 1.12.2010 činil 58 členů z toho 13 žen. V roce 2010 nedošlo 
k žádným významným změnám v členské základně. 
 
Konec roku 2009 a začátek letošního roku byl pro všechny sbory dobrovolných hasičů 
významný tím, že skončilo pětileté volební období a na všech výročních valných hromadách 
sborů probíhaly volby starostů, velitelů a členů výboru SDH. Během prvních měsíců roku 
postupně proběhly volby na všech stupních vedení SH ČMS. 
 
Vedení sboru pro období 2010-2015 pracuje v tomto složení: 
 
starosta – Miroslav Kobéda                                                referentka žen – Marcela Dančáková 
velitel – Lubomír Navrátil                                                  vedoucí mládeže – Lenka Janírková 
zástupce velitele – Radek Uličník                                       členové výboru – Marta Navrátilová       
strojník – Jan Valůšek                                                                                   - Richard Janírek 
referent prevence – Radek Uličník                                                                - Milan Blažek 
jednatel – Petr Hynek                                                           předseda KRR – Hana Zubíčková                           
hospodář – Jaroslava Hrušková                                            člen KRR – Ladislav Mičkal     
referent MTZ – Miroslav Kobéda                                        člen KRR – Ludmila Panáčková         
 
Rád bych popřál novému výboru našeho sboru hodně úspěchů a trpělivosti v jejich 
dobrovolné činnosti. 
 
V loňském zpravodaji jsem Vás informoval o postupném dovybavování naší zásahové 
jednotky ochrannými prostředky, které odpovídají technickým normám Evropské unie. Letos 
se nám podařilo dostat neinvestiční dotaci od zlínského kraje ve výši 24000 Kč. Tato dotace 
za finanční podpory obce posloužila na nákup pěti kusů zásahových přileb typu Gallet SF1. 
Další dvě přilby jsme zakoupili z prostředků naší pokladny. Cena jedné přilby se pohybuje 
kolem 7000 Kč. Proto jsem rád, že i přes velmi vysoké pořizovací ceny tohoto materiálu se 
nám za přispění a pomoci obce, zlínského kraje a ministerstva vnitra podařilo vybavit 
zásahovou jednotku těmito prostředky (zásahové kabáty, zás. kalhoty, zás. obuv, zás. přilby). 
 
Velmi dobrou investicí se ukázal nákup ručních radiostanic. Nepostradatelnost tohoto 
vybavení se potvrdila hned oři dubnovém požáru lesního porostu v Kateřinicích. Dobrá 
komunikace mezi zasahujícími sbory velmi usnadnila zásah. Obzvlášť v nedostupné 
a rozbahněném terénu. 
 
V roce 2010 naše zásahová jednotka vyjela na dvě taktická a prověřovací cvičení v rámci 
okrsku č. 10 Ratiboř. Tato cvičení měla za úkol prověřit akce schopnost zasahujících hasičů, 
orientovat se za tmy a za ztížených podmínek. Zdolávat stresové situace, poskytnout první 
pomoc. Obě cvičení byla hodnocena jako zdařilá a zasahující hasiči tyto úkoly zvládli. 
 
V příštím roce chceme opět věnovat zvýšenou pozornost získávání mladých členů, 
preventivně výchovné činnosti a údržbě hasičské techniky. 



 
Velmi děkuji všem našim občanům a hlavně členům sboru, kteří se podílí na údržbě a obnově 
techniky potřebné pro případnou pomoc spoluobčanům. 
 
Závěrem chci poděkovat občanům, kteří mne podpořili ve volbách do obecního zastupitelstva 
a budu se snažit, aby jejich volba byla přínosem nejen pro hasiče, ale pro celou naši obec. 
 
Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních, hodně úspěchů v osobním životě a pevné 
zdraví v roce 2011. 
 
Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 
 
 
ŠESTKA KATEŘINICE  
 
Prosinec, opět nastal čas poohlédnutí za letošním rokem. Na mně jako vůdkyni skautského 
oddílu v Kateřinicích je, abych Vám přiblížila, co Šestka v roce 2010 dělala, kde všude byla, 
prostě co jsme zažili.  
 
Každý pátek se pravidelně scházíme v klubovně v Dětském bezbariérovém centru 
Březiny (DBCB) a každý měsíc máme nějakou jednodenní nebo vícedenní výpravu. To jsou 
stálé aktivity, ale samozřejmě máme i nějaké nové aktivity mnohdy i pro nás netradiční. 
A právě ty pro nás zajímavé akce bych Vám tady chtěla vypíchnout. 
 
Jednou z našich sice tradičních, ale velmi užitečných činností, je Tříkrálová sbírka. Díky 
vašim peněžním darům se nám letos povedlo vybrat prozatím největší sumu peněz.  Taková 
velká podpora od našich spoluobčanů nás motivuje a cítíme, že to má smysl. I ti nejmenší z 
nás, kteří koledují jako králové, se díky Vaší podpoře, každý rok na Tříkrálovou sbírku moc 
těší. 
  
Aktivní začátek roku, který začal Tříkrálovou sbírkou, pokračoval v dubnu stavbou brány 
a plotu u DBCB a v květnu sběrem železného šrotu. Všem, kteří se podíleli na sběru 
připravením železného šrotu k cestě, děkujeme.  
 
V květnu také prověřili své síly a dovednosti naši nejmenší v závodech světlušek a vlčat. 
Skupinky našich světlušek se umístily mezi prvními třemi jak v okresním, tak i v krajském 
kole závodu.   
 
V červnu jedna z našich starších skautek připravila Beauty den, tedy den zaměřený na péči 
o pleť a vlasy. Připadá Vám to na skautský oddíl poněkud podivné? Ale proč, však i skauti 
můžou jít s dobou. Nešlo o nacvičování nějakého přehnaného líčení, ale spíš o rady, jak se 
máme o svou pleť a vlasy starat.  
 
V létě jsme navštívili Dinopark Ostrava, kde se jak starším, ale i malým líbilo. Makety 
dinosaurů, které jsou větší než my, a 3D film o zrození malého dinosaura uchvátí snad každou 
generaci. Můžeme jen doporučit.  
 
V září proběhla již tradiční Parawesterniáda. Na podzim byla přesunuta kvůli špatnému 
počasí v květnu. I když na podzim nebylo počasí o moc lepší, zúčastnilo se Parawesterniády 
zhruba 50 lidí. Největší novinkou na letošní Parawesterniádě byly paintballové pistole a dog 



freesbee. Možná některé překvapí paintballové pistole na takové akci, ale vše bylo předem 
prokonzultováno s ředitelkou centra Auxilium paní Mikulíkovou, pro které Parawesterniádu 
pořádáme.  A tím jsem se dostala k aktivitě, která poslední dobu nejvíce oslovila chlapce 
v našem oddíle, tedy k Paintballu. Letos se jim podařilo vybudovat hřiště na paintball a také 
pomocí grantu zakoupit další paintballové pistole s příslušenství jako jsou ochranné masky.  
 
Na konci záři jsme se ještě stihli podívat s členy skautských družin do hlavního města naší 
republiky, Prahy. Každý jsme si odnesli spoustu zážitků a já osobně jsem ráda, že díky grantu 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se mohli ti, kteří v Praze třeba ještě nebyli, 
podívat na památky, které jsou známé po celém světě.  
 
Doufám, že tato malá ukázka nejzajímavějších aktivit, které jsme v letošním roce podnikli, 
Vás alespoň trochu zaujala.  
 
A naše přání do nového roku 2011. Ať je Váš rok plný zajímavých věcí, jak ten náš letošní.  
 
Šestka Kateřinice 
 
 
TJ SOKOL KATEŘINICE 
 
Vážení spoluobčané, 
 
rok 2010 končí a tak mi dovolte abych jménem výboru fotbalového oddílu Sokol Kateřinice 
udělal zhodnocení tohoto roku. 
 
V současné době máme 5 mužstev registrovaných ve fotbalovém svazu. Z toho jsou dvě 
mužstva dospělých a tři mužstva mládeže. To obnáší 60 registrovaných fotbalistů + jejich 
vedení, kteří reprezentují naši obec.Takže na našem fotbalovém hřišti a areálu se za sezónu, 
která trvá 7 měsíců odehraje 54bmistrovských zápasů a další část roku se  odehrají přátelské 
zápasy a tréninky. 
 
Naše ,,A´´ mužstvo hraje již 12 let krajský přebor zlínského kraje.V současné době hrajeme 
střed tabulky. V soutěži se utkáváme mimo jiné se soupeři velmi zvučných jmen a to Vsetín, 
Rožnov, Vel. Karlovice a.j. 
 
,,B´´ mužstvo hraje okresní přebor. V současné době je na spodní částitabulky ale věříme ve 
zlepšení. 
 
Mládež: Jak jsem se již dříve zmínil v mládežnických soutěžích máme tři mužstva, které hrají 
své soutěže v rámci okresu Vsetín.Jedná se o – mladší přípravku: trenéři Janota Tomáš, 
Děckuláček Libor. Starší přípravka: Janota Pavel, Novosad Petr. Mladší žáci: Bětík Jakub, 
Janota Pavel, Loučka Antonín. 
 
Tito jsou současní a bývalí hráči Kateřinic a Novosad Petr je bývalý ligový hráč Zlína.Takže 
kvalita u těchto trenérů je nezpochybnitelná.Vedoucí celé mládeže je p. Vrba Miroslav. Další 
velkou pomocí u těchto mladých hráčů jsou jejich rodiče a rodinní příslušníci, kteří na úkor 
svého volného času jezdí z hráči po okrese na zápasy a pomáhají s organizací jejich soutěží. O 
toto se jedná i v zimních měsících, neboť naši mládežníci hrají několik halových turnajů. 
Veškeré finance na provoz a vybavení těchto oddílů se zajišťuje oddíl sám tím, že shání 



peníze od sponzorů.Velkou pomocí v tomto je firma Harry-Miroslav Vrba, firma CZ TOP 
TRADE-Viktor Hrabovský a několik dalších sponzorů.Velkým pomocníkem je nám rovněž 
Obec Kateřinice, které nám udržuje fotbalové hřiště a budovu šaten. Za toto jim všem patří 
velké dík všech fotbalistů naši obce. Rovněž výtěžek z fotbalového plesu, který bude v pátek 
18.2.2011 jde celý na rozvoj kopané v obci. 
 
Jako velký fanoušek fotbalu v naší obci jezdím s fotbalisty po celém Zlínském kraji a mnohdy 
diskutuji s představiteli obcí, které jsou několikanásobně větší než je naše obec.Když jim 
říkám že naše obec má 950 obyvatel, dvě mužstva dospělých a 3 mládeže vždy se mě ptají: 
Jak to děláte? Neboť v současné době kdy se většina obcí a měst potýká s velkými problémy 
co se týká využití mládeže, je toto velmi záslužný počin.Vím, že současná doba je velmi 
náročná, mnoho lidí má problémy, proto jsem velmi rád, že se z řad našich spoluobčanů ještě 
najdou takoví, kteří jsou ochotni v rámci svých možností nezištně pomáhat,nenechávat toto 
jen na pár jedincích, a hlavně jejich dobrovolnou činnost nekritizovat. Za to jim výbor 
fotbalového oddílu mnohokrát děkuje. 
 
Závěrem mi dovolte, abych jménem fotbalistů, Vám popřál hodně štěstí a zdraví v roce 2011.   
 
Za T.J. Sokol Kateřinice Kuzník Jiří 
 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Vítejte mezi námi 
 
Hurta Lukáš                              čp. 361
Valůšek Martin 225
Kobéda Aleš 264
Navrátilová Aneta 305
Liďáková Barbora 273
Fojtíková Karolína 304
Blažek Matěj 286
Mikula Tomáš 44
Musilová Karolína 195
Děckuláček Tadeáš                          306
Vaculčík Václav 76
Miklicová Tereza 282
Halenčáková Sabina 285
Kroupová Eliška 68
 
Z našeho středu navždy odešli 
 
Pilčíková Hedvika                   čp. 41
Kutějová Blažena 95
Vaculík Vlastimil 111
Hruška Jan 113
Gottwald Josef 316
Davídková Jarmila  227
Činčurová Růžena 138



Uzavření sňatků  v r. 2010 
 
Martin Hruška a Martina.(roz. Malachtová) z Přerova                         čp.  178 
Radek Pořízka a Olga (roz. Babicová) z Ústí                                                82  
Milan Vrba a Irena (roz.Pavelková) z Olšovce                                        10 
Vladislav Lukáš a Eva (roz. Hurtíková) z Ratiboře                                      314 
         
Zlatá svatba – 50 let společného života – v r. 2011 
 
manželé Jan a Vlasta Žabčíkovi                                                    čp.      1 
 
Životní jubilea v roce 2011 
 
70 let 
 

 Kocourková Zdenka                 čp. 248
Kundrátová Jiřina 203
Janča Bohumil 136
Jančová Josefa 136
Šimčík Jan 92
Zbranek Antonín 169
Gavendová Blažena 18
Vaculík Josef 111
Vaculíková Jana 5
Liďáková Zdeňka 273
Čablík Zdeněk 38
Hrbáček Miroslav 193
Stančík Alois 155

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 let 
 

 Matisková Marie                      čp. 19
Blažek Jaroslav 286
Hrbáček Antonín 118
Kocourek Josef 248
Kovaříčková Zdenka 240
Adámek Jan 46
Hrbáčková Jaroslava 23

 
 
 
 
 
 
 

 
 
80 let 
 
Zubík Josef                               čp. 255
Hruška Jan 234
Zbranek Miroslav 106
 
 



85 let 
 
Pecková Rut                          čp. 230
Zubíková Emílie 16
Děckuláček Jan 32
Březovjáková Milada 229
Hurtíková Františka 82
Hrbáčková Zdenka 171
 
86 let 
 
Malovaná Anežka                  čp.     70 
 
87 let 
 
Březovják Gustav                 čp. 229
Straslička Jaroslav 160
 
88 let 
 
Navrátilová Vlasta                čp. 231
Bartoňová Marie 68
 
89 let 
 

 

 

Hrbáček Bohumil                 čp. 171
Dřevojánková Helena 162

90 let 
 
Vrbová Anežka                     čp. 36
 
97 let 
 
Kubíček Adolf                      čp. 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PF 2011 

Příjemné prožití svátků vánočních  
 

a mnoho úspěchů v novém roce 
2011 

 
Vám přeje 

 
     Obec Kateřinice 


