
 
 
 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 

 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
opět se nám přiblížil konec roku, rád bych využil této příležitosti a všechny Vás co nejsrdečněji 
pozdravit. Dovolte, abych se pokusil alespoň v krátkosti zamyslet se nad uplynulým rokem 2011 a 
nad tím, co nás v letech příštích čeká. Jak už jsme deklarovali dříve, primárními cíli současného 
vedení obce jsou, samozřejmě mimo zabezpečení běžného chodu obecního úřadu, zejména 
podpora výchovy dětí a mládeže v obci, snižování energetické náročnosti obecních budov a 
prezentace naší obce doma i v zahraničí. 
 
Výchova našich dětí a mládeže je náročnou záležitostí a vyžaduje zejména úzkou spolupráci 
rodičů, školy a dobrovolných organizací, které našim dětem nabízejí realizovat se a tím vyplnit 
volný čas. Musím konstatovat, že jsem opravdu vděčný za naši školu a školku, o jejímž 
bezchybném fungování jsme se mohli přesvědčit při nejedné aktivitě, kterou paní učitelky 
společně s dětmi připravily pro nás pro rodiče a spoluobčany, za což jim patří velký dík. Tady 
nezbývá říct nic jiného, než opakovat slova jednoho velice moudrého člověka, který Kateřinicím 
věnoval svůj život a nyní je bohužel těžce nemocen a to, že pokud žije škola, tak žije celá obec. 
Jednoznačně musím říct, že podpora naší základní a mateřské školy je a zůstane jednou z našich 
priorit i v budoucnosti. S cílem umožnit rozvoj školy a našich dětí, za účelem vybudování nové 
počítačové učebny, byl spojen i přesun obecní knihovny z třídy ze základní školy do nově 
vybudovaných prostor v objektu kulturního domu. Věřím, že jste tento přesun zaregistrovali, že 
naší nové obecní knihovny využíváte. Je tu pro Vás pro všechny. 
 
Jednoznačně bych chtěl vyzdvihnout činnost dobrovolných organizací v obci, ať už se jedná o 
mateřské centrum, fotbalisty, skauty, hasiče, nebo myslivce, kteří nabízejí zejména našim dětem a 
mládeži možnost se realizovat se v rámci jejich činnosti. V jejich podpoře bychom v budoucnu 
chtěli jednoznačně pokračovat, je však potřeba, aby se dále zaměřovali zejména na činnosti, které 
jsou spojeny s vybranými cíli obce, jež mají zejména společenský dopad. Moc si vážím činnosti a 
spolupráce s našim sborem Českobratrské církve evangelické v Kateřinicích, se kterým jsme 
spolupracovali ještě spolu s ZŠ a MŠ v Kateřinicích při konání většiny kulturně společenských 
akcí pořádaných v naší obci v uplynulém roce. Díky této spolupráci, se nám podařilo naplnit 
nejeden z primárních cílů stanovených vedením obce. Na tuto spolupráci bychom chtěli navázat i 
v letech příštích. 
 
Jak už jste se mohli dozvědět z vysílání obecního kanálu kabelové televize, na obecním 
zastupitelstvu č. 11/2011, které probíhalo dne 8.12.2011, bylo schváleno navýšení poplatků 
v řádech o několik desítek procent a musím říci, že zastupitelstvo obce nebylo v tomto jednotné. 
Naše vodovodní síť je již stará více jak 20 let, což je daleko za její reálnou životností a 
jednoznačně bude potřeba začít provádět její nezbytné opravy a údržbu, které půjdou do investic 
v řádech milionů korun. Na údržbu a opravy inženýrských sítí nám nikdo nedá ani korunu a je 
čistě jenom na nás, jestli budeme dělat líbivou politiku, jak tomu bylo v minulosti, kdy poplatky za 
vodné a stočné dokázaly pokrýt pouze své provozní náklady a negeneroval se rezervní fond na 
opravy a údržbu, které nás čekají v příštích letech. Nechceme tyto opravy hradit z jiných kapitol 
rozpočtu na úkor činností spojených s naplněním výše stanovených cílů vedení obce. Obdobně 
tomu je i u komunálního odpadu. Zde sice není centrální síť, která vyžaduje opravy a údržbu, 
v daném případě se však jedná zejména o provoz a údržbu „kukavozu“, u kterého nás v budoucnu 
rovněž čekají nákladné opravy a provozní investice. Dalším důvodem navýšení poplatku za svoz 
komunálního odpadu je, že jsme byli nuceni přistoupit ke dvěma svozům odpadu v jeden den, 



jelikož jsme již překročili kapacitu našeho sběrného vozu a razantně stouply ceny pohonných 
hmot. Mohu Vás ujistit, že veškeré prostředky, které navýšení poplatků vygeneruje, budou použity 
pouze a výhradně na opravy, údržbu, nebo rozvoj v rámci dané kapitoly obecního rozpočtu. Jsme 
si vědomi toho, že navýšení poplatků zasáhne Vaše rodinné rozpočty, chtěli bychom Vám však 
vyjít vstříc, možností rozložit platby na dvakrát tj. polovina plateb v prvním pololetí, druhá 
v druhém. V současné době „dolaďujeme“ systém, který by v budoucnu umožnil rozložit platby 
poplatků na kvartální, nebo dokonce měsíční bez dalšího administrativního zatížení úřadu obce a 
příští rok bude v jeho zavedení zkušební. 
 
Je potřeba také zmínit, že v letošní roce probíhaly projekční práce spojené zejména s druhou 
etapou chodníků od obecního úřadu po horní obchod, rozšířením obecního vodovodu do lokality 
„Pod snozem“ vč. nové studny, výměna oken a zateplení vč. zpracování energetického auditu na 
budovu KD a mnohé další. Teprve na základě zpracování projektových dokumentací budeme 
schopni vyřítit potřebné územní a stavební řízení, bez kterého nelze udělat ani metr chodníku a 
položit ani metr nového vodovodního potrubí. 
 
Jak jste byli informování na infokanálu, vedení obce se rozhodlo provést alespoň nezbytně nutnou 
část rekonstrukce šaten při místním hřišti. Pokoušeli jsme se hledat zdroj spolufinancování, na 
daný typ rekonstrukce se nám jej nepodařilo získat. Je potřeba jednoznačně říci, že šatny byly 
doslovně v havarijním stavu, nebudu daleko od pravdy konstatováním, že do značné míry 
ohrožovaly zdraví našich dětí zejména svým přístupem do „jím přidělené“ šatny po strmém 
schodišti do podkrovního prostoru. Když rekapituluji cíle, které jsme si dali při zpracování 
projekčně technického řešení rekonstrukce budovy šaten, jmenoval bych zejména vybudování 
šatny pro naše děti a mládež v podkrovním prostoru vč. rekonstrukce přístupového schodiště, 
kompletní přestavba hygienického zázemí při šatně pro domácí a hosty, jejichž stávající stav byl 
nedůstojný a vrhal na naši obec špatné světlo, instalace nového systému vytápění a přípravy teplé 
užitkové vody pomocí solárně termických kolektorů. Obec má omezený rozpočet a jsem rád, že si 
to uvědomují i „mecenáši“ a partneři našeho fotbalu a na rekonstrukci se podílejí společně 
s pracovníky obce ať už sponzorsky každý v rámci svých možností, za což jim patří bezesporu 
velký dík. Pevně věřím, že se nám podaří započatou rekonstrukci společnými silami dotáhnout 
před začátkem sezóny ke zdárnému cíli. Dovolím si však jednu poznámku - neberme prosím 
investici do této rekonstrukce ze strany obce za samozřejmou, kdyby byla samozřejmá proběhla by 
jistě již v letech minulých za spoluúčasti sponzorů nebo obce. V rámci investice do údržby a oprav 
za zmínku určitě stojí i dlouho odkládaná rekonstrukce dvou koupelen v bytech v obecní bytovce, 
která byla opravdu nezbytná. 
 
V neposlední řadě bych Vás chtěl také informovat, že se vedení obce rozhodlo zakoupit 
„traktorbagr“, který bude sloužit k opravám lesních cest, čištění příkop, k výkopovým pracím 
spojeným s opravou a údržbou vodovodu, kanalizace, kabelové televize a také k zimní údržbě 
komunikací v naší obci. Využití tohoto stroje bychom chtěli nabídnout za zvýhodněnou cenu také 
Vám našim občanům a jsem přesvědčen, že této naší nové služby budete využívat. 
 
Závěrem dovolte, abych Vám jménem obce Kateřinice a jménem svým, všem poděkoval za 
pomoc, spolupráci a přízeň v uplynulém roce, popřál Vám všem poklidné a požehnané svátky 
vánoční a do nového roku 2012 pevné zdraví a ať je tento rok „lepší než opravdu bude“. 
 
 
 
 

 
Vojtěch Zubíček 
starosta obce 



Vážení spolukateřinčané, 
 
Taktéž já bych se chtěl připojit s přáním klidně prožitých vánočních svátků a s poděkováním za 
připomínky, které od Vás dostáváme s tím, že bych se je pokusil některé částečně vysvětlit a 
odpovědět na ně. Jsou zde i reakce na dotazy, které mají „anonymní“ tazatele, ale i ty jsou v rámci 
Kateřinic diskutovány, proto bych se i k nim chtěl vyjádřit. 
 
Dotaz: Zdražili jste nám odpady, vodné, stočné a stejně peníze použijete na něco jiného. 
Odpověď: Peníze, které budou na těchto poplatcích vybrány, nebudou použity na financování 
ničeho jiného než na účel, ke kterému byly inkasovány a budou sloužit jako rezerva pro případné 
opravy či nákup nového zařízení. 
 
Dotaz: Proč jste zrušili žetony, byl to perfektně zaběhlý systém, bude akorát chaos. 
Odpověď: Toto bylo probíráno několikrát, rozhodnutí padlo na základě stížností obyvatel, protože 
žetony si občané „půjčovali“ již z označených popelnic a taktéž zatřízení a evidence na OÚ je 
administrativně zdlouhavé. Byla zde diskuze používání čárových kódů, ale tento krok ještě není 
technicky dotažen. Je to řešení, kterým se budeme ubírat v návaznosti na další aktivity, které jsou 
připravovány. 
 
Dotaz: Pokud zdražíte, a bude jenom paušál, tak budu do popelnic házet posečenou trávu, nosit 
kamení, po lese sbírat šišky a házet do popelnic, šak uvidíte. 
Odpověď: zdražení odpadů je 150 CZK/osoba/rok. Pokud si spočítáme, že průměrná rodina měla 
za měsíc 4 žetony, tak se v tomto případě dostaneme na navýšení 90 CZK/osoba/rok. Při jiném 
počtu lidí v domácnosti, jiné frekvenci a jiném množství osciluje úprava ceny od 60 – 130 
CZK/osoba/rok. Pokud se na toto podíváme po měsíci, tak je rozdíl 5 – 11 CZK za měsíc a osobu 
a nebudu toto převádět, co bychom si za tuto částku pořídili soukromě jiného. V každém případě 
Vás prosím, abyste pokračovali v třízení odpadu tak, jak probíhalo, ať již plasty, papír, sklo apod. 
Žijeme tady společně a dívejme se na hospodaření obce jako na hospodaření všech. Pokud bychom 
si sami způsobili exponenciální nárůst odpadů, museli bychom na toto reagovat. 
 
Dotaz: Když už zdražujete tak moc, tak doufám, že už si dáte další roky pokoj. 
Odpověď: Nezdražujeme, pouze narovnáváme to, co mělo probíhat postupně. Nikdo neví, jak se 
budou další roky vyvíjet, jak bude vypadat státní (obecní) rozpočet, ale pokud nenastane žádná 
neočekávaná situace, úprava cen o desítky procent se již nebude opakovat. 
 
Dotaz: Minulé vedení by nezdražovalo 
Odpověď: Na toto neumím odpovědět, ale předpokládám, že k úpravám by dojít muselo, pokud by 
nebyly kráceny položky jiné nutné ne pro rozvoj, ale pro udržení stávajícího stavu a chodu obce. 
 
Dotaz: Proč jsou ve škole dvojtřídky, výuka je špatná, musíme dávat děti pryč 
Odpověď: Nedokážu na toto reagovat, protože jestli je výuka dobrá nebo špatná dokážeme 
vyhodnotit podle toho, jací lidé z nás vyrostou, nejen podle toho, jakou školu vystudujeme, ale co 
konkrétně umíme a jakým jsme člověkem. Nicméně otázka školy je v top 3 prioritách, a pokud 
sledujeme, co se připravuje ve vztahu k vesnickým školám (viz čerstvý případ Val. Meziříčí), tak 
je jednoznačné, že škola bude rozhodně zatěžovat obecní rozpočet více a více. Uděláme všechno 
proto, aby škola zůstala i za cenu jiných nepopulárních opatření, které by mohly omezit chod obce 
v jiných činnostech. Také je v úvaze stavební dělení třídy (nejen počtu školáků), ale toto je 
v oblasti diskuze. Pokud zde bude prokázán přínos, tak proběhne. V každém případě je finální 
rozhodnutí na rodičích, jestli jejich děti budou naši školu navštěvovat, či nikoliv. 
 
 
 



Jakto že podporujete tolik fotbalisty a už jim děláte šatny? 
Protože celé sociální zařízení bylo v katastrofálním stavu. Je pravdou, že obec bude investovat do 
celé akce, která napraví tento stav cca.0,5 mil. CZK, ale toto je zlomkem celkového zhodnocení, 
protože zde budou provedeny sponzorské práce, část financování je přes stát a materiál je taktéž 
zčásti sponzorsky či za minimální nákupní ceny. Reálné zhodnocení bude přes 1,4 mil. CZK.  
Opravdu si nemůžeme ale dovolit investovat v řádech desítek milionů korun, jak taktéž zaznívá a 
údajně takoví sponzoři teoreticky byli, ale nic se nestalo. I teď můžeme ale ještě plány změnit, a 
pokud by takové částky na daný účel přišly, tak je dokážeme smysluplně do zázemí (nejen 
sociálního) zainvestovat. 
 
Dotaz: Proč už nejsou chodníky přes celou dědinu? 
Odpověď: Zde jsou dva problémy – jak se domluvit s některými spoluobčany, kterým by chodník 
vedl před pozemkem a také financování. Můžeme chodníky po zpracování dokumentace (probíhá) 
budovat svépomocí, nebo žádat o dotaci. Jaká je situace v dotacích slyšíme z televize, čteme 
z novin, ale víceméně dotace s takřka 90 - 100% podílem státu jsou již neexistují a v rámci 
současných možností čekáme na program, kde by byl podíl našeho spolufinancování kolem 40%. 
Přes vypsání daného záměru, přípravu, vyřízení povolení a vlastního vyhodnocení může (pokud je 
tento záměr vůbec podporován) trvat příprava 1 – 2 roky. Nejsou rozjety žádné projekty, které 
dobíhají, naše žádosti se pokoušíme směřovat na výzvy, které jsou státem vypsány a podporovány. 
Tímto jsem také nastínil problematiku financování jakékoliv oblasti. 
 
Spoluobčané, děkuji Vám nejen za dotazy (na všechny se nedostalo), ale i za konstruktivní náměty 
a připomínky, které se pokoušíme realizovat. Chtěli jsme chod obce otevřít a proto má každý 
možnost účasti na zastupitelstvech a taktéž Vás prosíme opět o dotazy, které se pokusíme zase 
podobným způsobem odpovědět a vysvětlit. 
 
Ing. Jan Martinek 
místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2012 
 
Výše poplatků a plateb za služby 
 
1/ Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (není předmětem DPH) 
 1 občan      410,- Kč 
 „paseky“      100,- Kč/osoba 
 rekreační objekt bez TP    410,- Kč 
  
2/ Svoz odpadu pro PO a podnikající FO – fakturačně       1.570,- Kč (1.884,- Kč) 
 
3/ 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 
 
4/ Platba za odběr vody z obecního vodovodu – vodné 

(ceny včetně DPH za spotřebovanou vodu za období 1-12/2011) 
     

a) při odběru do 40 m3 na osobu  13,50 Kč/m3 
 b) při odběru nad 40 m3 na osobu  18,- Kč/m3 
 
5/ Platba za vypouštění odpadních vod o kanalizační sítě obce – stočné 

(ceny včetně DPH za vypouštěné stočné do kanalizace za období 1-12/2011) 
  

 a) pouze 1 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  
 

Ceny odebrané vody a vypouštěného stočného do kanalizace za období 1-12/2012 splatné 
v roce 2013 

 
4/ Platba za odběr vody z obecního vodovodu (v závorce ceny včetně DPH) 

vodné     20,-  Kč/m3 (22,8 Kč/m3) 
  
5/ 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     17 Kč/m3 (19,38 Kč/m3)  
 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 
 stanoven průměr na osobu    590 Kč/rok (672,60 Kč/rok) 
 
Kalendář splatnosti plateb a poplatků 
 

NÁZEV MĚSÍCE / 
TERMÍN SPLATNOSTI 

TYP SPLATNÉ PLATBY / POPLATKU 

Leden 2012 X 

Únor 2012 ½ poplatku za likvidaci kom. odpadu, celý poplatek za psa 

Březen 2012 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 



Duben 2012 ½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

Květen 2012 X 

Červen 2012 X 

Červenec 2012 ½ poplatku za likvidaci komunálního odpadu 

Srpen 2012 ½ ceny vodného 

Září 2012 ½ ceny stočného 

Říjen 2012 X 

Listopad 2012 X 

Prosinec 2012 X 

 
 
Úhrady lze provádět i v celkových částkách k prvnímu datu splatnosti. Poplatky lze zaplatit 
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 dle výše uvedených splatností. 
 
Aktuální ceník poplatků je ke stažení na internetových stránkách www.obeckaterinice.cz  nebo jej 
naleznete na úřední desce OÚ. 
 
 
KABELOVÁ TELEVIZE A JEJÍ BUDOUCNOST 
 
Obec Kateřinice společně s firmou TKR Jašek připravili plán modernizace sítě kabelové televize a 
další související změny v provozu služeb, který je v běhu od začátku roku 2011. Zastupitelstvo 
Obce Kateřinice schválilo pronájem sítě kabelové televize firmě TKR Jašek na období šesti let. 
Z tohoto prodloužení nájmu vyplynuly nutné změny, které si myslíme, že budou ku prospěchu 
zákazníků. Jednou z výrazných změn je přenesení výběru plateb za kabelovou TV od 1. ledna 
2012 na firmu TKR Jašek. Další neméně důležitou změnou je spuštění digitálního vysílání, což 
přináší nejen HD vysílání ale i možnost výběru nových televizní stanic.  
 
Důležitou zprávou pro Vás uživatele služeb kabelové sítě je, že výše poplatku za kabelovou TV se 
pro rok 2012 nemění! Od 16. ledna 2012 Vás začnou kontaktovat zástupci TKR Jašek, kteří 
s Vámi proberou možnosti plateb a uzavřou novou smlouvu o užívání služeb na kabelové síti. 
Budete mít možnost využít pohodlnější způsob platby např. SIPO, inkaso z účtu. Můžete si vybrat 
různou periodu platby (měsíc / čtvrtletí / půlrok / rok). Můžete si spojit televizní a internetové 
služby do balíčku a ušetřit na poplatcích každý měsíc. Během vánočních svátku by Vám měla být 
klasickou poštou doručena oficiální tisková zpráva, které vzešla ze společných jednání obce a 
firmy TKR Jašek, v této zprávě se dozvíte o všech změnách, které nás v průběhu roku 2012 a 
dalších čekají. 
 
Pokud budete potřebovat konkrétnější informace, nebo nebudete něčemu rozumět, obraťte se 
prosím s dotazem na náš obecní úřad 571 442 315, e-mail: ucetni@obeckaterinice.cz nebo 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. 
 
 

mailto:televize@valachnet.cz�


MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA KATEŘINICE 
 
Milí spoluobčané, 
 
přestože počasí tomu zatím neodpovídá, Vánoce už nám klepou na dveře a my v tomto svátečním 
čase obvykle bilancujeme, zamýšlíme se nad uplynulým rokem a zároveň se i s nadějí díváme do 
budoucna. A jak jsme si vedli my? Loni jsme společně oslavili sté výročí a nám se myslím 
podařilo do další stovky vykročit rázně a s mnohými úspěchy. 
 
Přestože ekonomická situace českého školství není příliš příznivá, podařilo se nám zejména díky 
velké pomoci obce a také díky zapojení do projektu EU peníze školám zmodernizovat nejen 
technické vybavení školy, ale i interiéry tříd, a to v obou našich budovách. Děti si tak hrají a učí se 
v estetickém a podnětném prostředí. Jen škoda, že kapacita školy není plně využita tak jako 
v mateřské škole, což se bohužel odráží i na stále se snižujících finančních příspěvcích od státu. 
Doufáme, že o našich kvalitách, které ocenila i školní inspekce, která k nám po dlouhé době 
zavítala, přesvědčíme i ty rodiče, kteří své děti raději vozí do větších škol v okolí. Přestože jsme 
malotřídní škola, můžeme nabídnout stejně kvalitní vzdělání, o čemž svědčí mnohé úspěchy našich 
dětí, ať už v různých soutěžích, tak i při srovnávacích testech, kterých se pravidelně účastníme. 
 
Jak už bylo řečeno, kapacita mateřské školy nedokáže pokrýt plně zájem rodičů, a proto děláme 
vše pro to, abychom mohli v příštím školním roce otevřít tzv. půloddělení, které by problém 
s umisťováním dětí vyřešilo. Pokud se hovoří o mateřské škole, je nutno poděkovat té, která s ní 
byla dlouhodobě spjata – paní Jaromíře Machalové, jež o prázdninách odešla na zasloužený 
odpočinek, ale stále nám pomáhá a i nadále předává své cenné zkušenosti. 
 
Při naší každodenní práci bychom se také neobešli bez ochotných spoluobčanů a místních spolků a 
organizací. Toho si všimla i už jednou vzpomínaná školní inspekce, která na nadstandardní 
spolupráci s obcí a všemi jejími složkami poukázala ve své hodnotící zprávě. Proto bych chtěla na 
tomto místě poděkovat starostovi a zastupitelům, kteří si uvědomují důležitost vzdělání a snaží se 
udržet školu v obci i za cenu velké finanční náročnosti. Velký dík patří i zástupcům ČCE, kteří 
nám v tomto roce kromě jiného umožnili poznat novou metodu při výuce matematiky a zejména 
zajistili pro naše žáky rodilou mluvčí z USA, čímž jim dali neocenitelnou možnost ověřit si své 
znalosti. V neposlední řadě děkujeme i všem, kdo nám pomáhají s přípravou všech akcí tím, že 
přidají ruku k dílu nebo přispějí věcnými či finančními dary. 
 
Jsme rádi, že malým poděkováním za tuto pomoc našich spoluobčanů mohou být alespoň naše 
veřejná vystoupení, která se, podle hojné účasti, setkávají s velmi kladným přijetím. Věříme, že se 
nám podaří vytvořit tradici pravidelných setkávání, která nás vzájemně obohacují – Vám snad 
přinášejí pohodu, zábavu a pohlazení na duši a dětem zase pocit zadostiučinění a radosti z Vašich 
rozzářených tváří a potlesku. 
 
Mé velké osobní poděkování patří i celému kolektivu zaměstnanců, bez nichž bych si svou práci 
vůbec nedovedla představit. Bez jejich obětavosti a nadšení bychom naše záměry jen těžko 
realizovali. 
 
Jménem nás všech Vám přeji poklidné prožití svátků vánočních a šťastné nakročení do nového 
roku, který nám všem snad přinese jen to nejlepší. 
 
Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy 
 
 
 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KATEŘINICE 
 
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,  
 
rok 2011 se blíží ke konci, tak bych Vás rád stručně seznámil s činností našeho hasičského sboru. 
 
Počet členů našeho sboru ke dni 1.12.2011 činil 60 členů z toho 15 žen. V roce 2011 nedošlo 
k výrazným změnám v členské základně. Bohužel jeden náš člen zemřel- br. Zdeněk Hynek. 
 
V únoru se po několika letech v naší obci konala Výroční valná hromada okrsku č. 10 Ratiboř. 
Jednání tohoto výročního aktivu se zúčastnilo mnoho hasičů z okolních obcí našeho okrsku. 
 
V březnu se naši čtyři členové zúčastnili pravidelného školení strojníků jednotek PO obcí ve 
Valašské Meziříčí. Dále byli na školení velitel jednotky a velitelé družstev na poradě velitelů SDH 
obcí územního odboru Vsetín a preventista obce na pravidelném školení HZS ve Valašské 
Meziříčí. 
 
V jarním období jsme věnovali pozornost přípravám na obvodové kolo v požárním sportu, které 
každý rok zahajuje sportovní sezonu. Obvodové kolo proběhlo 28. května v Jarcové, kde se 
zúčastnila naše družstva mužů a žen. Během léta jsme se úspěšně zúčastnili několika pohárových 
soutěží. 
 
Jistě nejvýraznější akcí letošního roku byla pro nás příprava a uspořádání nultého ročníku 
pohárové soutěže našeho velitele Eduarda Uličníka, který nečekaně zemřel před šesti lety. Velmi 
dobrý rozhodnutím se ukázalo uspořádat tuto soutěž v mysliveckém areálu Březiny. I přes 
poměrně náročnou přípravu tohoto areálu, je ideálním místem pro konání soutěže a ve večerních 
hodinách i taneční zábavy se skupinou STRAM. Chtěl bych poděkovat mysliveckému sdružení za 
spolupráci a doufám, že se v příštích letech tato soutěž zařadí mezi nejnavštěvovanější v okrese. 
 
V červenci vyjela naše zásahová jednotka k technické pomoci při vyproštění osoby z převráceného 
traktoru. V srpnu jsme v nočních hodinách čerpali sklep zatopený při bleskové povodni v dolní 
části obci čp. 185. 
 
I v letošním roce jsme se zaměřili na technické a materiální vybavení zásahové jednotky. Ve 
spolupráci s obecním úřadem jsme zakoupili sadu hadic od firmy HARTMAN – PAVLIŠ a 
zásahovou proudnici TAJFUN – PROFI DC. Dále byla zásahová jednotka vybavena 10-ti kusy 
pláštěnek, které nám usnadní práci při případné povodni. 
 
V roce 2011 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, zvládnout 
lokalizaci a uhašení automobilu, záchranu zaklíněných osob, zastavení úniku kapalin a vytvoření 
norné stěny. Obě cvičení byla hodnocena jako velmi zdařila a zasahující hasiči je zvládli. 
 
V příštím roce chceme opět věnovat zvýšenou pozornost získání mladých členů, preventivně 
výchovné činnosti a údržbě hasičské techniky. 
 
Chci velmi poděkovat všem občanům a členům sboru, kteří se podílí na údržbě a obnově techniky 
potřebné pro případnou pomoc našim spoluobčanům. 
 
Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních, hodně úspěchů v osobním životě a pevné zdraví 
v roce 2012. 
Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 



ŠESTKA KATEŘINICE  
 
Nastalo období adventu, kdy se všichni, od dětí po babičky a dědečky, těší na Vánoce, období, kdy 
jsou všichni pohromadě s lidmi, které mají rádi. I my se těšíme na naše tradiční oddílové Vánoce a 
je pro nás štěstím, že máme celý rok kromě Vánoc možnost být s lidmi, kteří jsou nám blízcí, 
Šestkaři a Šestkařky. Tak Vám teda trochu přiblížím, co jsme spolu za celý rok zažili. 
  
Během roku jsme stejně jako každý rok podnikli několik výprav ať už tradičních nebo 
netradičních. Začali jsme Tříkrálovou sbírkou, kterou se snažíme za Vaší pomoci a pomoci Charity 
Vsetín, poskytnout pomoc lidem, kteří ji potřebují. V dubnu se vždy vydáváme na Ivančenu, 
památné místo všech českých skautů, a letos tomu nebylo jinak. V květnu proběhl jeden z Beauty 
dnů a ke konci jsme se dali do velkých oprav našich táborových podsad, ve kterých trávíme 14 
denní tábor na začátku prázdnin. Letošní tábor se nesl v duchu Starověkých Řeků podle řeckých 
bájí a pověstí, děti se nejen  potkaly s řeckými bohy a bohyněmi, ale také řešily příběhy z řeckých 
bájí podle svého úsudku.  Nový školní rok, kterým začíná i náš nový skautský rok, začal hrou 
Help, která je ještě stále jednou z největších polních her v ČR. S novým skautským rokem jsme 
začali i nový systém našich oddílových schůzek věnovaných každý měsíc nějakému tématu. 
Oddílové schůzky jako i ty družinové probíhají každý týden. Ke konci září jsme putovali na 
koních po okolí Francovy Lhoty. V říjnu jsme měli vyřezávání dýně Rampepurdy Šestkařské a 
v listopadu, zaměřeném na vědu a techniku jsme navštívili muzeum Tatra v Kopřivnici.  
V prosinci pokračují pravidelné aktivity, budeme vystupovat na Vánoční akademii a slavit naše 
oddílové Vánoce.  
 
Do dalšího roku Vám všem přejeme dostatek času pro Vaše blízké. A naše přání do nového roku 
2011. Ať je Váš rok plný zajímavých věcí, jak ten náš letošní.  
 
Šestka Kateřinice 
 
 
DĚTSKÉ BEZBARIÉROVÉ CENTRUM BŘEZINY V ROCE  2011 
 
Skauti z Kateřinic převzali od 5.ledna 2011 správu Dětského bezbariérového centra Březiny 
(DBCB) zpět pod svá křídla, a pustili se s vervou jim vlastní do práce: 
  

 Téměř tři měsíce intenzivně svépomocí opravovali poničené zařízení 

 Za obrovské podpory obce vytvořili u kůlny další travnatou rovinku pro stavění stanů  

 Vysadili živý plot - zhruba 400 ks habrů, trnek, borovic a buků 

 Provedli 5 velkých generálních úklidů 

 Postavili přístřešek pro uložení podsad a jiného velkého materiálu 

 Za podpory obce vybudovali prostor pro ukládání domovního odpadu a plastů 

 Začali se zpevňováním svahu za srubem kameny 

… a spousta dalších malých a menších drobnůstek, které nezůstali letošními účastníky ani novými 
správci nepovšimnuty. Zásadní změna je, že provoz a všechny související aktivity jsou zajišťovány 
na dobrovolnické bázi. 
 
30-ti % obsazenost v letošním roce (nepočítáme vlastní pravidelné aktivity 4 odpoledne týdně) 
považujeme za velmi příjemnou.  Těší nás, že se k nám vrátily organizace a skupiny, pro které 
především naše centrum vzniklo. Dále jsme poskytli zázemí 18 táborům a zážitkovým aktivitám, 2 
teambuildingovým(vzdělávacím) víkendům, 3 seznamovacím středoškolským pobytům a také 6-ti 



pobytům rodin s dětmi -  v širokém spektru zaměření od křesťanských skupin, přes ekologické 
spolky po fotbalovou a hudební mládež. 
 
V roce 2011 předpokládáme vyrovnané hospodaření i přes vyšší náklady na opravy a údržbu. 
Velké poděkování za podporu a pomoc v letošním roce patří: 
 

 Všem členům 6. koedukovaného oddílu v Kateřiních bez rozdílu za pomoc při stavbách, 
opravách, údržbě, úklidu apod. Také za to, že přijali Březiny za své a mají k nim moc 
hezký vztah 

 Obci Kateřinice za pomoc s bagrováním, srovnáním terénu …..  V neposlední  řadě za 
dlouholetou podporu a vstřícnost starosty a zastupitelů obce. 

 Všem sousedům za vstřícnost a toleranci při občasných hlučnějších aktivitách návštěvníků 
DBCB 

 Paní Janě Polákové za „druhé oči“ a dohled na Březiny v naší nepřítomnosti 

 Ústředí Junáka – svazu skautů a skautek ČR v Praze a Petru Hanákovi, vůdci střediska 
Vsetín za nemalou pomoc a finanční podporu při řešení problémů s pokutou vyměřenou 
Finančním ředitelstvím v Praze 

 Okrasným školkám Horák v Bystřici pod Hostýnem za cenné rady a pomoc při výběru 
dřevin a dodání hydrogelu pro podporu růstu  

 
Irena a Pavel Drábkovi, dočasní správci DBCB 
 
 
TJ SOKOL KATEŘINICE 
 
Vážení spoluobčané, 
 
 Rok 2011 nám končí a já jménem fotbalistů Kateřinic bych rád tento rok zhodnotil jak po stránce 
fotbalové tak po stránce veškerého dění okolo našeho fotbalového klubu. 
 
Náš fotbalový oddíl který sdružuje tři  mužstva mládeže a dvě mužstva dospělých patří k 
nejaktivnějším organizacím naší obce.V mládežnický kategoriích se jedná o třicet dětí, kteří mají 
po větší část roku zorganizované své sportovní aktivity. Z velké části na našem hřišti tráví svůj 
volný čas a učí se fotbalovým začátkům. O to se starají kvalitní trenéři, kteří za velké pomoci 
rodičů jim v tomto pomáhají. O tom že vedení tohoto není jednoduché svědčí to, že mládež celkem 
odehraje na našem hřišti více než třicet soutěžních zápasů za rok a stejné množství venku. Proto 
jsem velmi rád, že mnozí rodičové nám tímto pomáhají a podle rčení kdo si hraje nezlobí se svým 
dětem věnují. Nechci nikoho jmenovat neboť každý kdo s nám tím pomáhá, to dělá v rámci svých 
možností ale chtěl bych Všem za jejich záslužnou práci poděkovat. 
 
V dospělé kategorii máme ,,B“ mužstvo které hraje zápasy v Semetíně a ,,A“ mužstvo které hraje 
v sobotu na hřišti v Kateřinicích. V těchto kategoriích se potýkáme s nedostatkem hráčů takže 
jsme se spojili se Semetínem. Rovněž z důvodů velkého zatížení hřiště jsme toto rozložili i na 
hřiště v Semetíně kde v případě nepříznivého počasí můžeme hrát a trénovat. Mužstva hrají ve 
středu tabulek buď okresu nebo kraje. V hráčských kádrech je několik velmi kvalitních fotbalistů a 
myslím si že svým přístupem k zápasům dávají velmi dobrý příklad  svým následovníkům v 
mládežnických kategoriích, které jsou budoucností fotbalu u nás. 
 



Obě mužstva jsou finančně zajištěna co se týče činnosti. Horší je to již s financemi na údržbu a 
provoz hřiště. Probíhající krize v republice se dotkla i financování  sportu neboť organizace 
ČSTV, která nám přispívala na údržbu areálu své závazky  neplní a dlouhodobě ani nebude. 
Rovněž sponzorů kteří nám finančně vypomáhali ubývá, takže se potýkáme s nedostatkem financí. 
Proto jsme velmi rádi, že vedení obce ať již bývalé nebo současné není otázka vyžití dětí a 
spoluobčanů lhostejné a z jejich strany máme velkou podporu. Toto se v minulosti ukázalo při 
budovaní umělé závlahy a nového trávníku.V současné době probíhá rekonstrukce šaten a 
sociálního zařízení které za dobu padesáti let provozu bylo značně opotřebované a nevyhovovalo 
současnému provozu. Tuto rekonstrukci provádí Obec Kateřinice ale svou pomoc v rámci 
sponzorství nabídli naši občané, kteří se společně s pracovníky obce budou na těchto pracích 
částečně podílet. 
  
Jedná se o :  Zubíček Jaroslav, Dřevojánek Miroslav - vodo, topo 
                    Vrba Miroslav - dřevařské práce 
                    Kuzník Jiří - stavební práce 
                    Lambor Petr - stavební práce 
                    Mrlina Petr - elektromontáže 
 
Věřím že tento výčet není konečný a že nám v rámci svých možností pomůžou další podnikatelé, 
kterým osud našeho areálu není lhostejný. Touto rekonstrukcí dojde ke snížení energetické 
náročnosti budovy neboť ohřev teplé vody kterou požívají všichni fotbalisté bude zajišťován 
solárními panely. Celý tento areál jehož rekonstrukci jsme  nutně potřebovali nebude sloužit 
několika jednotlivcům ale navždy zůstane v obci a bude sloužit dětem a dospělým po dobu 
několika generacím. 
 
Zároveň bych chtěl poděkovat všem obětavcům, kteří nám nezjištně pomáhají a popřát všem 
občanům naší obce mnoho zdraví a osobní spokojenosti v roce 2012. 
 
Za T.J. Sokol Kateřinice Kuzník Jiří 
 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Vítejte mezi námi 
 
Jonáš Zubíček                           čp. 284
Barbora Zádilská 154
Kristýna Studénková 136
Jolana Petrová 261
 
 
Z našeho středu navždy odešli 
 
Alois Stančík                            čp. 155
Bohumil Hrbáček 171
Marta Matošková 9
Blažena Gavendová 18
Zdeňka Adámková 272
Pavla Poslušná 156
Dagmar Sušňová 73   
Emílie Zubíková 16   



 
 
Uzavření sňatků  v r. 2011 
 
Tomáš Orság a Jarmila (roz. Huňková)    čp. 225 
Milan Blažek a Michaela (roz. Žáková)                                        365 
Jiří Stehno a Jitka (roz. Ponížilová)                   364  
Daniel Markus Mařan a Eva (roz. Martinková)                                            281 
Ladislav Mičkal a Hana (roz. Zubíčková)     321 
         
 
 
 
 
 
Životní jubilea v roce 2012 
 
70 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80 let 
 
Marta Holíková                        čp. 247
Františka Děckuláčková 32
Oldřich Fabián 91
 
 
 

Terezie Janotová                       čp. 149
Marie Surá 191
Bronislav Uličník 13
Jarmila Adámková 288
Jaroslava Hurtová 163
Vlasta Žabčíková 1
Jan Mikšík 287
Eliška Kotrlová 279
Jan Kubíček 218
Jaroslav Rosendorf 7
Františka Panáčková 268

Marie Zubíková                        čp. 255
Marie Vrbová 187
Josef Liďák 273
Jiřina Zbranková 106
Jan Kladňák 259
Olga Zubíková 195
Josef Staněk 142
Františka Kotrlová 254



85 let 
 
Dančák Josef                            čp. 278
 
86 let 
 
Rút Pecková                             čp. 230
Jan Děckuláček    32
Milada Březovjáková 229
Františka Hurtíková 82
Zdenka Hrbáčková 171
 
87 let 
 
Anežka Malovaná                     čp. 70
 
88 let 
 
Jaroslav Strastlička                   čp. 160

Gustav Březovják 229

 
89 let 
 

 

 
90 let 
 
Helena Dřevojánková               čp. 162
 
91 let 
 
Anežka Vrbová                         čp. 36

 
98 let 
 
Kubíček Adolf                          čp. 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlasta Navrátilová                   čp. 231
Marie Bartoňová 68



 
 
 
 

 
 
 
 

Požehnané svátky vánoční a nový 

rok 2012 ať je lepší než opravu bude 

 
Vám přeje 

 
     Obec Kateřinice 

PF 2012 


