
 
 
 
 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 

 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte abych Vás na sklonku letošního roku 2012 co nejsrdečněji pozdravil. Obdobně jako 
v letech předešlých bych se rád zamyslel nad uplynulým rokem, zamyslel se nad cíli, které jsme si 
na jeho začátku stanovili, nad zvolenými „metodami“, které by měly vést k jejich naplnění. 
Nejprve bych si dovolil zrekapitulovat primární cíle vedení obce, kterými jsou podpora výchovy 
dětí a mládeže v obci, snižování energetické náročnosti obecních budov a zajištění běžného 
provozu obce. 
 Podpora výchovy dětí a mládeže v obci u nás má největší prioritu. Jedná se o cíl, který má 
zejména společenský důsledek. Jako metody k naplnění tohoto cíle jsme zvolili podporu základní a 
mateřské školy, kde se nám v letošním roce za spolufinancování Zlínského kraje podařilo vytvořit 
novou třídu pro 24 dětí. Naše maminky, pokud chtějí jít do práce, už nemusí pro své děti shánět 
místo v sousedních obcích, kde stejně není. Nyní jsme schopni pro mnohé nedosažitelné místo ve 
školce nabídnout nejen Kateřinickým, ale také přespolním právě my a to s předpokladem, že 
následně nechají své děti u nás ve škole, což uspoří prostředky z obecního rozpočtu, které obec na 
provoz školy a školky doplácí. V tomto cíli je velice důležité slovo podpora!! To je totiž to jediné 
co obec může udělat. Jeden můj kamarád z Kateřinic mi v minulosti řekl „vytvořte nám podmínky 
pro naši činnost a o to ostatní už se postaráme společně s maminkama, tatínkama a s těma 
bezejmennýma, kteří to budou dělat pro radost, od srdce, pro svoje děti a pro naši obec“. Přiznám 
se, že si na jeho slova často vzpomenu, když vidím s jakou radostí si děti ve školce hrají, s jakou 
radostí si školáci připravují divadla a scénky pro své bližní a spoluobčany, které pak prezentují na 
kulturně společenských akcích v obci, jak jsou rodiče hrdí na své děti, které koncertují se sborem 
zvonkohry před stovkami lidí, jak malí fotbalisti společně s trenéry, maminkami, tatínky, dědečky 
a babičkami si užívají svého společenství ať vyhrají nebo prohrají. Jsme naprosto přesvědčeni, že 
investice ať už v podobě našeho času, naší energie či financí např. při pořádání obecních akcí, 
mezinárodního tábora zvonkohry, nebo rekonstrukci šaten při místním hřišti, jsou vynaloženy 
správným směrem.  Jsem opravdu rád, že se nám společně s kateřinickými mecenáši našeho 
fotbalu podařilo zrekonstruovat budovu šaten a společně tak vybudovat důstojné místo k činnosti 
našich dětí a sportovců, za které se naše obec nemusí stydět, tak jak tomu bylo v minulosti. Pevně 
věřím, že se nám v letošním roce podařilo vytvořit podmínky pro budoucí činnost jak školy a 
školky, tak neziskovým dobrovolným organizacím, které v naší obci působí.  
 Se školou a školkou je spojena také příprava jídel v naší školní kuchyni. Jak všichni víme, 
naše obec již od roku 2006 plánovala přístavbu školní kuchyně s jídelnou, která by sloužila ke 
stravování jak našich dětí, tak by ji mohli využívat i naši občané. Jednalo se o finančně náročnou 
akci s rozpočtem 10,5 milionu Kč. Několikrát bylo žádáno o poskytnutí dotace na zajištění 
financování této stavby, bohužel bez úspěchu. Naše školní kuchyně byla v havarijním stavu, kdy 
jsme kontrolám z hygieny stále říkali, že budeme stavět přístavbu a že se všechno co nevidět 
opraví tak, aby bylo vše podle předpisů. Po opětovném zamítnutí žádosti o spolufinancování ze 
strany Ministerstva financí ČR, kde byl měl být náš podíl 3,5mil. Kč, byl celý projekt přístavby 
kuchyně přehodnocen. Byli jsme nuceni vyjít z našich současných prostorových možností. Po 
několika konzultacích se zástupci hygieny, bezpečnosti práce a s našimi kuchařkami, se nám 
podařilo kompletně zrekonstruovat naši školní kuchyň vč. souvisejících prostor. Nyní máme 
kuchyň s kapacitou až 200 jídel, která slouží nejen k přípravě jídel pro naši školu, ale je již 
připravena pokrýt požadavky na přípravu jídel také pro naše spoluobčany. Toto však vyžaduje 
dořešení několika legislativních kroků, pevně však věříme, že v prvních měsících příštího roku, již 
budeme moci našim seniorům, rodičům a pracujícím v naší obci možnost kvalitního stravování 
nabídnout. 



Závěrem tohoto odstavce bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, kteří se na rekonstrukci 
naší kuchyně podíleli. Byl to tým, kterému se celé dílo podařilo dokončit v rekordně krátkém 
termínu včas před zahájením nového školního roku. Velký dík patří našim kuchařkám, které po 
návštěvě několika kuchyňských provozů obdobného typu střízlivě vyhodnotily požadavky na 
množství a rozsah kuchyňské technologie, což vedlo k velkým úsporám investičních nákladů při 
stejném výsledku. Zejména díky tomuto náklady na rekonstrukci nepřesáhnou částku 1,5mil při 
započtení nákladů na pracovníky obce, kteří se na realizaci akce rovněž podíleli. 
 U cíle snižování energetické náročnosti obecních budov se nám letos podařilo realizovat 
zateplení budovy šaten vč. instalace solárního systému na přípravu teplé užitkové vody v daném 
objektu, což uspoří našim sportovcům nemalé provozní prostředky, které budou moci použít jak 
při podpoře výchovy nových generací fotbalistů, tak k povozu mužstva „A“, které důstojně 
reprezentuje naši obec v soutěži krajského přeboru. Instalace solárního systému proběhla rovněž 
na budově obecního úřadu, kterým došlo ke snížení provozních nákladů na přípravu teplé užitkové 
vody zejména ve školní kuchyni a v mateřské škole. Instalace tohoto solárního systému byla 
realizována společně s rekonstrukcí nové třídy mateřské školy s využitím dotace ve výši 50% 
z investičních nákladů ze Zlínského kraje. Velkou radost nám udělalo získání dotace na nákladné 
zateplení a výměnu oken budovy obecního úřadu s kulturním domem a mateřskou školou. 
Realizace této akce bude probíhat v první polovině příštího roku. 
 Zajištění běžného provozu obce je často bráno automaticky. Do realizace tohoto cíle je 
nutno jednoznačně uvažovat vedle běžného provozu obecního úřadu, zajištění zimní údržby také 
zajištění dodávky vody z obecního vodovodu a odvodu splaškových vod do ČOV. Vzhledem 
k tomu, že naše obec je a bude vlastníkem a provozovatelem systému zásobování vodou a 
kanalizace, jedná se o dlouhodobý závazek, který nelze brát na lehkou váhu. Jsem rád, že ze 
zasedání posledních dvou zastupitelstev, kdy se řešila mimo jiné petice proti neúměrnému 
zdražování vodného a stočného, vyplynula shoda, že je nutno vytvářet fond na obnovu a údržbu 
obecního vodovodu a kanalizace, že tento fond bude vytvářen jak, z rozdílu mezi vybraným 
vodným/stočným a reálnými náklady na provoz vodovodů a kanalizace obce tj. od občanů, tak 
z rozpočtu obce, kdy Obec Kateřinice do vytvářeného fondu přispěje stejnou měrou. Letošní rok 
byl výjimečný svým velkým suchem v letních měsících. Docházela voda i ve studních, kde 
v minulosti vždycky byla. A tak tomu bylo i u obecních studní. Obec stála před rozhodnutím 
jakým způsobem zajistit krizové navážení vody pro občany, jak jsme zjistili reálné náklady 
v řádech desetitisíců na den, vydali jsme se cestou vyvrtání posilujících studní. 
Musím říci, že jsme při hledání nových zdrojů měli štěstí a díky Bohu, že se nám v rekordně 
krátkém čase podařilo vše zrealizovat a tím odvrátit „vyschnutí“ našeho vodovodu a nákladné 
navážení vody cisternami z jiných zdrojů. K zajištění běžného provozu obce bezesporu patří také 
likvidace, separace a odvoz komunálního odpadu. Tady bych chtěl poděkovat občanům, že zrušení 
žetonů nezneužili, což potvrdilo meziroční srovnání za první tři kvartály tj. že množství KO 
nenarostlo! 
 Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům naší obce, školy a školky 
a neziskovým dobrovolným organizacím, kteří se spolu s rodinou podílejí na výchově našich dětí a 
mládeže a na kulturně - společenském životě v naší obci. Velký dík patří všem těm, se kterými se 
nám v letošním roce dařilo vybudovat a vytvářet podmínky pro důstojný život nás všech. Přeji 
Vám požehnané poklidné vánoční svátky a do nového roku vedle pevného zdraví a štěstí, abychom 
zanechali svá ega v pozadí a více se ptali co můžeme udělat my pro naši obec a ne co může naše 
obec udělat pro nás a kdy to udělá. 
 
 
 
 

 
Vojtěch Zubíček 

       starosta obce 



Milí spoluobčané, 
 

 myslím si, že je vhodné, abych se v tomto zpravodaji vyjádřil k tomu, co je v poslední 
době velmi diskutovanou záležitostí a to je úprava cen vodného a stočného. Dotazy, které jsem 
loni jednotlivě odpovídal, se tentokrát pokusím začlenit do tohoto příspěvku a tím bych alespoň 
částečně zareagoval na další náměty a dotazy. 
 V příštím roce čeká bez rozdílu všechny občany našeho státu zdražování, a to ať z důvodu 
diktátu cen monopolů, jako je elektřina, teplo, plyn, potraviny a z důvodu plánované změny výše 
DPH, které postihne úplně každý produkt se kterým se setkáváme. K tomu se přidává taktéž 
plánovaná úprava cen vodného a stočného v naší obci, která se taktéž dotýká takřka většiny 
spoluobčanů naší obce. Na posledních dvou zastupitelstvech byla tato záležitost diskutována nejen 
napříč mezi zastupiteli, ale i s občany, kteří pozvání na zasedání zastupitelstva přijali a zúčastnili 
se. Myslím, že v novodobých dějinách obce dle zákona o petičním právu, je to první petice a to 
petice o neúměrném zdražení vodného a stočného. Velmi si cením a vážím těch, kteří svůj podpis 
na tuto petici připojili, a proto jsme situaci několikrát řešili a na posledním zastupitelstvu jsem 
vděčný za to, že jsme si mohli mnohé vysvětlit a vyjasnit a to nejen se členy petičního výboru. 
Taktéž si stejně cením a vážím těch, kteří se pod petici nepodepsali a situaci vidí opačně s tím, že 
úprava cen je nezbytná. 

Pro ty, kteří se nemohli zasedání zastupitelstva zúčastnit, bych chtěl celou věc 
zesumarizovat a popsat, protože některé připomínky byly zkresleny a bylo by vhodné, aby každý 
spoluobčan znal celou pravdu. Při výpočtu návrhu ceny byly zohledněny reálné náklady (mzdové 
náklady, poplatek za vodu Lesům ČR, část úroků z úvěru auta, pohonné hmoty, rozbory vzorků 
jak pitné, tak i odpadní vody, elektrická energie….) a taktéž generování fondu pro Plán obnovy 
vodovodů a kanalizací. Dle daných propočtů a požadavků vyšla reálná cena 1m3 vody odebraného 
z obecního vodovodu 33 Kč bez DPH. Schválená platba pro následující rok je ve výši 20 Kč bez 
DPH, což je cca 60% reálné ceny vodného. Bylo usneseno, že plánovaný výnos od všech 
spoluobčanů (dle modelace roku 2012 bude cca. 400 000 KČ) bude zdvojnásoben tím, že stejná 
částka bude vyblokována z obecního rozpočtu a výsledná částka bude na zvláštní kapitole majetku 
obce a bude určena pouze k rozvoji či opravám vodovodní (kanalizační) sítě, ať již v blízké, či 
vzdálené budoucnosti, kdy provoz  vodovodní sítě budou řešit následující generace. Celá metodika 
výpočtu je k nahlédnutí každému z nás na OÚ. Na zasedání zastupitelstva obce byl taktéž 
prezentován jiný návrh, který na první pohled vyšel jinak, ale protože zde byla odhalena 
matematická chyba, dostali jsme se k výsledku, který je víceméně shodný s původním návrhem tj. 
19,30Kč bez DPH. Jsem rád, že i toto jsme si mohli vydiskutovat a došli jsme ke stejnému 
konsensu. Co jsme nedosáhli – nebude generován Fond v předepsané výši 1,6mil. Kč ročně, ale 
nesouhlasíme s vyšší cenou za 1m3 vodného a stočného pro nikoho z nás a ani Obec Kateřinice 
nemůže více prostředků na tuto kapitolu obecních financí ukládat, protože by nebylo možné 
spolufinancovat další projekty, u kterých je nutná spoluúčast obce a ta je díky menším státním 
dotacím čím dál tím větší. Tak jak se na posledním zasedání zastupitelstva potvrdilo, společně 
s peticí se šířily obcí nepravdy a lži, které si velice rády žijí vlastním životem, obzvláště pokud 
není vůle ani chuť znát celou pravdu. Jednoznačně odmítáme a považujeme za lež jakékoliv 
informace o tom, že je cílem obecní vodovod prodat VaKu Vsetín, i když tyto fámy byly 
doprovázeny konkrétními ciframi od řádů tisíců až miliony Kč. Ba naopak, naším cílem je, a tomu 
směřují naše kroky, abychom udrželi nejen my, ale i naše děti tento vodovod, který vybudovali 
dědové a my vždycky v majetku Obce Kateřinice, protože by nebylo v našich silách udržet ceny na 
stávající úrovni, pokud by VaK zvolil jinou cenovou politiku. Další zkreslená informace, která 
petici provázela a dokonce v ní byla uvedena je, že Obec Růžďka má vyřízeny dotace na provoz 
vodovodu. Je to nesmysl, žádný takový dotační program neexistoval a ani neexistuje, což potvrdila 
i paní starostka z Růžďky, která byla na daném zasedání osobně přítomna.  

Na základě rozhovorů s lidmi, kteří se k petici vyjadřují a jsou to  i rodiny s dětmi, které 
byly taktéž v petici zmíněni, není situace tak jednoznačná právě proto, protože si uvědomují, 
v jakém fyzickém a finančním stavu naše děti a vnuci vodařinu zdědí. I přesto, že je to nejen pro 



ně těžké, vyjadřují podporu a jsou rádi, že se daná věc začala řešit. Taktéž si velmi vážím těch, 
kteří nejsou z technických důvodů na vodovod napojeni, i když správně připomínají, že jejich, 
víceméně jednorázová investice do vrtů  je v řádech cca. 70 000 – 80 000 Kč a toto průměrná 
rodina v obci zaplatí na poplatcích v horizontu 30 – 50 let bez dalších nákladů, starostí a 
následných oprav. Děkuji občanům, kteří bydlí převážně na samotách či pasekách, že toto 
samostatně řeší, že občanům v obci levnou vodu přejí, i když je to vůči nim nefér a Obec by měla 
ke všem přistupovat stejně a spravedlivě. 

Taktéž musím jednoznačně vysvětlit a dementovat další fámy, které možná v návaznosti na 
petici, či na něco jiného vznikly. Jedna byla namířena přímo proti mně a to tak, že já osobně 
zneužívám kombinace paušálu a poplatků za vodu tak, abych platil co nejméně. Tak, jak jsem toto 
vysvětlil na zasedání zastupitelstva, tak proto mně prosím dovolte i krátce v tomto příspěvku. 
V roce 2005 mně byl nainstalován vodoměr, tak jako rodině Langrově, ale protože je v Poborově 
na hlavní větvi velký tlak, který vodoměr zničí, byl jsem domluven s p. starostou Antonínem 
Mikšíkem na platbě paušálem, který byl pro mě nevýhodný, ale protože vlastní 2 studny spotřebu 
nedokázaly v letních měsících pokrýt, tak jsem odebíral vodu obecní. V roce 2010 jsem dostal 
nový vodoměr, který tlak vydrží a reálná spotřeba se ukázala za první rok 39 m3, druhý rok 61m3 
a letos odhaduji díky velkému suchu cca.70 m3. To, že jsem platil celou dobu paušálem 160 m3 
mně nevadí, i když přeplatky byly značné, bral jsem to tak, že bylo pro obec. Je mně líto, že ti, 
kteří zkreslené informace prezentovali a pustili do světa nemají ani trošku soudnosti se zeptat 
napřímo, ale toto je asi některým vlastní styl. Další lež, která se nabalila je téma traktorbagru a to 
v podobě, aby si zastupitelé mohli levně bagrovat, tak se zdraží voda. Opět je to výmysl temných 
sil, je to lež. Jsme přesvědčeni, že dané rozhodnutí pořídit traktorbagr bylo naprosto správné a 
první rok toto jednoznačně prokázal. Nechci toto dále rozebírat, ale pokud má někdo zájem, 
veškeré podklady a doklady jsou na Obci, taktéž můžeme vysvětlit osobně, protože otevřená 
komunikace je důležitá a nejúčinnější. Co je mně trochu líto, že se do usnesení nedostal odstavec, 
že co  traktorbagr hospodářskou činností v roce 2013 vydělá, o to bude ponížen návrh ceny 
vodného a stočného pro rok 2014. V každém případě toto příští rok navrhnu znova a pokud by byl 
příští rok identický s rokem stávajícím v práci traktorbagru a pokud bude vůle napříč 
zastupitelstvem, mohlo by vést k poklesu ceny vodného až v řádu do 10% za m3. 

Co konstatovat závěrem? Mám radost, že jsme mohli toto téma nejen na zasedání, ale i 
tímto článkem, Vám, spoluobčanům vysvětlit. Trošku mě mrzí, že tato diskuze, ke které jsme 
kdykoliv otevřeni, mohla proběhnout dopředu a určitě by se obešla bez lží a zkreslených 
informací. Omlouvám se, že jsem tento článek použil i k vysvětlení víceméně soukromé 
záležitosti, ale protože se jedná o opakovaný případ, i když s jiným námětem, chtěl jsem toto 
vysvětlit a nechat všem spoluobčanům si vytvořit vlastní názor. 

Spíše máme důvody se  radovat z věcí, které se podařily a to například z obecních vrtů, 
které snad dodají dostatek vody i v tak horkých a suchých měsících, jaké byly letos a mohou se 
opakovat. Důležité je nevidět jen sebe a k tomu vidět zase dál než dnešek, i když je to v této době 
velice obtížné. 

Vážení občané, přeji Vám radost z Vánoc, kdy si připomínáme narození Krista a těm, kteří 
to vidí jinak, přeji klidné prožití svátků Vánočních a celého závěru roku. Všem nám přeji všechno 
nejlepší pro každý den v roce 2013 a aby přicházely situace, které nás spoluobčany budou 
sbližovat a ne štěpit. 
 
 
 
 

                Jan Martinek 
místostarosta obce 

 
 
 



KALENDÁ Ř PLATEB  POPLATK Ů V ROCE 2013 
 
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 (bez DPH) 
 
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 (ceny včetně DPH) 

vodné  22,80  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      19,38 Kč/m3  
 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 
 stanoven průměr na osobu     673 Kč/rok  
 
Kalendář splatnosti plateb a poplatků 
 

NÁZEV M ĚSÍCE / 
TERMÍN SPLATNOSTI 

TYP SPLATNÉ PLATBY / POPLATKU 

Leden 2013 X 

Únor 2013 celý poplatek za likvidaci kom. odpadu, poplatek za psa 

Březen 2013 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 

Duben 2013 ½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

Květen 2013 X 

Červen 2013 X 

Červenec 2013 X 

Srpen 2013 ½ ceny vodného 

Září 2013 ½ ceny stočného 

Říjen 2013 X 

Listopad 2013 X 

Prosinec 2013 X 

 
Ceny vodného a stočného pro období r. 2013, které budou splatné v r. 2014, nebyly navýšeny a 
zůstávají na stejné cenové úrovni, tj. 20 Kč/m3 za vodné a 17 Kč/m3 stočné bez DPH. 



Úhrady výše uvedených poplatků a plateb 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  PRO ROK  2013 NEZDRAŽUJE 
 

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.V průběhu roku 
2012 mohli uživatelé obecní sítě kabelové televize pozorovat několik významných změn: 

- obec předala provoz všech služeb na bedra firmy TKR Jašek, která tak mohla nabídnout 
kompletní služby ValachNet.cz, podepisovaly se nové smlouvy, uživatelé využili možnosti 
vytvořit balíček služeb Televize+Internet a šetří tak své výdaje 

-  internetoví uživatelé získali v rámci stávající měsíční ceny nové kabelové modemy, akce se 
jmenovala „ Výměna modemů bílé za černé" 

-  byla navyšována rychlost komunikace se sítí Internet (ve směru stahování dat 4x) 

-  do vysílání byly zařazeny nové televizní programy 

-  probíhala první část modernizace sítě kabelové televize 
V roce 2013 se počítá s dalšími investicemi do sítě kabelové televize a očekáváme také 
dosti změn v provozu jednotlivých služeb: 

-  u telefonu další snížení ceny volání na mobilní telefony (předpokládáme méně než 1,99 
Kč/min.) 

-  nadále zůstává nejvýhodnější možná tarifikace, kdy se účtuje po 1. provolané sekundě dále 
po sekundách (1+1) 

-  uživatelé internetu čeká další zrychlování komunikace se sítí Internet, především ve směru 
odesílání dat 

-  v televizní oblasti bylo možné už na Vánoce 2012 ochutnat novou kvalitu v podobě 
žánrových HD kanálů, takže milovníci sportů, přírody, muziky, filmů, ale i lechtivějších 
žánrů pro dospělé si přijdou na své. 

V našich domácnostech jsme svědky malé revoluce v podobě nových plochých televizorů, 
které si pořizuje stále větší část z nás. Tyto moderní televizory potřebují pro svou správnou funkci 
také nový digitální signál a kvalitní rozvody po domě. Před jejich pořízením určitě doporučujeme, 
abyste případný nákup zdarma konzultovali s provozovatelem kabelové televize s firmou TKR 
Jašek emailem televize@valachnet.cz nebo telefonicky na lince 571 115 225. Firma TKR Jašek 
není prodejcem televizorů. 

Nejdůležitější zpráva pro rok 2013 je, že se aktuálně nepřipravuje úprava koncových cen 
směrem nahoru ani u televize nebo u internetu. Telefonní služby pro rok 2013 dokonce zlevní. 
Bohužel změny v podobě nových sazeb DPH, inflace, cen elektřiny, autorských poplatků, 
příspěvků do fondu kinematografie a další si pravděpodobně vynutí úpravy pro období následující. 
 
       Ing. Bronislav Jašek, za TKR Jašek, s.r.o. 
 



MATE ŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA KATE ŘINICE 
 
Vážení spoluobčané, 

pomalu se s námi loučí starý rok,  k čemuž patří bilancování a hodnocení, co se nám 
podařilo a co naopak ne.  

Ze všeho nejdříve bych se s Vámi ráda podělila o radost ze splněného přání, a to 
rekonstrukce mateřské školy a školní kuchyně, která probíhala od dubna do srpna tohoto roku. 
Velké poděkování patří našemu zřizovateli, vedoucí učitelce i zaměstnancům MŠ a také všem 
obětavým lidem, kteří přiložili ruku k dílu, strávili  nespočet hodin práce,  a zasloužili se tak o 
hladký průběh kolaudace před zahájením školního roku.  

Díky již zmiňované rekonstrukci MŠ nám přibylo jedno oddělení, a tím se zvýšil i počet 
dětí z 28 na 41, nárůst jsme zaznamenali i v ZŠ, kde se počet žáků zvýšil na 44 z loňských 36. 
Do našich řad přibyli noví zaměstnanci: Alžběta Šviráková, která zpívá v cimbálových souborech, 
pracuje jako učitelka v MŠ a vede kroužek Valášek; Zuzana Hrušková je asistentkou pedagoga 
v MŠ, Petra Marková zastává místo školnice, Eva Müllerová pracuje jako vychovatelka v ranní 
družině a určité dny na odpolední směně v MŠ. Opět mezi nás přišla paní Machalová, která 
ochotně pomáhá začínající učitelce v novém oddělení MŠ a má i velký podíl na úspěšné 
modernizaci a rekonstrukci. Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli vyjít vstříc všem rodičům při 
zápisu dětí do MŠ, to vše jen díky tomu, že máme v obci moudré zastupitele, kteří jsou škole 
nakloněni, a to je určitě cesta správným směrem. 

Minulý školní rok byl opět ve znamení práce na projektu EU – PENÍZE ŠKOLÁM. Získali 
jsme dotaci v celkové výši 505 571 Kč, která je využita ve všech oblastech vzdělávání a jako 
prioritu jsme si stanovili zkvalitnění zabezpečení počítačové učebny, dovybavení školy 
interaktivní tabulí a jinými moderními pomůckami a také tvorbou bezpočtu nových výukových 
materiálů. I letos využíváme výhod zapojení do projektu OVOCE DO ŠKOL, který je financován 
z peněz EU, a žáci dostávají zdarma 1 – 2krát do měsíce ovoce a zeleninu s cílem vytvořit u nich 
zdravé stravovací návyky. Úspěšná je i naše práce na projektu RECYKLOHRANÍ. Při této 
příležitosti  velmi děkujeme všem, kteří přispěli ke zdaru sběrové akce starého papíru, baterií a 
elektroodpadu. 

Panu starostovi patří dík za to, že vždy pamatuje na úspěšné žáky, kteří prezentují naši 
obec a školu ve fotbale, karate, šachovém turnaji, výtvarných a jiných soutěžích. 

Velkou radost mám z výborné spolupráce s rodiči, se starostou, zastupiteli a všemi 
složkami obce a rovněž děkujeme ČCE v Kateřinicích. Vážíme si jejich pomoci a obětavosti při 
organizování školních i mimoškolních akcí. Rádi vzpomínáme na tradiční dětský karneval, kam i 
letos zavítalo velké množství dětí a dospělých, v sále se tančilo i soutěžilo v různých disciplínách 
s klaunem Hopsalínem, došlo i na bohatou tombolu, za kterou srdečně děkujeme našim rodičům a 
podnikatelům. Na další karneval se můžeme těšit 30. 3. 2013. Rodiče jsou velmi tvůrčí a výborně 
zorganizovali pohádkový les a my jsme jen stěží rozpoznali, kdo se pod maskou skrývá. K 
oblíbeným akcím patří drakiáda, lucerničkový průvod, živý betlém a besídka ke Dni matek. 
Nezapomínáme ani na naše seniory a vždy se velmi těšíme na předvánoční setkání, kdy naše děti 
z MŠ a ZŠ dokážou za pomoci šikovných učitelek připravit dárek v podobě valašských písní, tanců 
a tradic. Děkujeme za Vaši hojnou účast, která nás motivuje stále k lepším výkonům. 

O tom, že je škola v dobré kondici, svědčí i zprávy kontrolních orgánů - máme za sebou 
dvě návštěvy z České školní inspekce s kladným ohodnocením.  Jejich závěrečná pochvala z 14. 
prosince tohoto roku byla pro nás krásným vánočním dárkem.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům MŠ a ZŠ za jejich obětavost a 
týmovou práci. Bez nich bych funkci ředitelky mohla vykonávat jen stěží.  

Všem občanům přeji jménem školy klidné prožití svátků vánočních, do nového roku hodně 
zdraví a pohody a těšíme se, že se budeme i v tom nadcházejícím roce 2013 vídat na akcích, které 
pro Vás rádi připravujeme. 

 
Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy 



 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ KATEŘINICE  
 

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, 
rok 2012 se pomalu blíží ke konci, tak bych Vás rád stručně seznámil s činností našeho hasičského 
sboru. 

Počet členů našeho sboru ke dni 1.12.2012 činil 61 členů z toho 15 žen. V roce 2012 
nedošlo k výrazným změnám v členské základně. Bohužel tři naši členové zemřeli – br. Antonín 
Rafaj, br. Antonín Mikšík a br. Miroslav Navrátil. 

V únoru se naši členové okrsku zúčastnili Výroční valné hromady okrsku č. 10 Ratiboř, 
která se konala v sále hasičského domu v Hošťálkové. 

V březnu a dubnu pokračovala pravidelná školení strojníků a velitelů jednotek SDH 
územního odboru Vsetín. Preventista obce se zúčastnil pravidelného školení u HZS ve Valašském 
Meziříčí. 

V jarním období jsme věnovali zvýšenou pozornost při přípravě na obvodové kolo 
v požárním sportu, které každý rok zahajuje sportovní sezónu. Obvodové kolo proběhlo 26. května 
v Mikulůvce, kde se zúčastnilo naše družstvo mužů. Během léta jsme se úspěšně zúčastnili 
několika pohárových soutěží. 

Měsíc červen jsem věnovali přípravám na uspořádání 1. ročníku pohárové soutěže 
Memoriál Eduarda Uličníka. Těší nás, že tato soutěž se pomalu dostává do povědomí hasičské 
veřejnosti a prvního ročníku se zúčastnilo 17 družstev z celého okresu Vsetín. Tato vydařená akce 
byla ve večerních hodinách zakončena taneční zábavou se skupinou Stram. Chtěli bychom 
poděkovat mysliveckému sdružení za zapůjčení areálu Březiny a těšíme se na další spolupráci. 

V letošním roce jsme uskutečnili za finanční podpory obecního úřadu nákup osmi kusů 
vycházkových stejnokrojů od firmy ADAM z Bystřice pod Hostýnem a nákup 10-ti kusů 
pracovních stejnokrojů PS II. Tímto bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za jejich podporu. 

Během roku naše zásahová jednotka zasahovala u několika závažných požárů v naší obci i 
mimo území obce. Dne 26. března vyjela zásahová jednotka k požáru travnatého porostu nad 
firmou PILNAS. 

V červnu – lesní požár v Hošťálkové (Hajnušov) 
6. července – lesní požár v Kateřinicích, který vznikl následkem blesku. Tento požár byl 

dohašován dva dny. 
Ve středu 5. září zasahovala naše zásahová jednotka u požáru přístřešku v mysliveckém 

areálu Březiny. 
V sobotu 9. září výjezd k požáru lesního porostu opět v Březinách. Požár byl likvidován až 

do ranních hodin. 
 
Dále se naše zásahová jednotka zúčastnila dvou prověřovacích cvičení v rámci okrsku  

č. 10 – Ratiboř. Toto cvičení mělo za úkol prověřit akceschopnost zasahujících hasičů a techniky, 
Náročné se ukázalo podzimní cvičení v Kateřinicích, které bylo zaměřeno na dálkovou dopravu 
vody. Cvičení proběhlo za velmi nepříznivého počasí. obě cvičení byla hodnocena jako zdařilá a 
zasahující hasiči je zvládli. 

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo do našeho hasičského sboru přijmout šest mladých 
členů a doufáme, že se jim u nás bude líbit. 

V příštím roce chceme opět věnovat zvýšenou pozornost získávání 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 osobní životě a pevné zdraví 
v roce 2013. 
 

Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 



 
ŠESTKA KATEŘINICE V ROCE 2012  
 

Letošní rok u nás v oddíle? Štěstí. To je slovo, které podle mě letošní rok vystihuje. Když 
teď vzpomínám na akce, které byly, prostupuje mnou pocit štěstí, a upřímně, to se mě od začátku 
vedení oddílu při bilancování roku snad ještě nikdy nestalo. Není to tím, že by ty roky předtím 
byly špatné, ale spíš tím, že letos se podařilo dotáhnout spoustu drobných věcí, které jsou vždycky 
potřeba, a také mně dozráli pomocníci v oddíle v roverském věku, kterých si strašně vážím a 
děkuji jim za pomoc. Jak je ta pomoc roverů důležitá bych Vám přiblížila v kratičkém příkladu 
(protože už bych asi jindy neměla možnost), aneb jak jsem na ně zase jednou mohla být pyšná. 

„ Je poslední den před táborem asi tak kolem čtvrté hodiny odpolední. Já musím jet domů z 
tábořiště, abych si další den při odjezdu na tábor mohla od rodičů přebrat děti a odpovědět na 
jejich poslední otázky, ale zároveň musím nechat naše roverstvo na tábořišti dodělat, co jsme ještě 
nestihli. Tedy dodělat schody k tábořišti, nanosit a sešroubovat podsady, dodělat latrínu, postavit 
stožár a kvanta dalších věcí, které musí být pro fungování tábora dodělané, aby ti nejmenší mohli 
mít alespoň minimální komfort. Jako vedoucí oddílu jsem v ten moment byla v naprostém 
zoufalství. Ani jedna varianta, jak to udělat jinak by nefungovala, tak jsem musela nasednout a jet. 
Stále se mně honilo hlavou, co je ještě potřeba a že to nemohou ve čtyřech lidech stihnout, takže 
jsem začala plánovat, jak ráno rychle jet, co pobrat a co z těch nedodělků udělat dřív. Na druhý 
den ráno jsem si přebrala děti na vlakovém nádraží a frčela k tábořišti. To bylo asi 
nejpřemýšlivějších 70km v mém životě. Dojela jsem, podívala se dolů na tábořiště a tam už stály 
podsady. Přivítala jsem se s rovery a šla dolů na tábořiště. Tam jsem zmerčila kromě podsad 
udělanou umývárku a dále mně bylo řečeno, že vše, co chybělo je, kromě stožáru, protože čekají 
na provázek, co jsem dovezla. Jak to udělali, mě v tu chvíli napadlo. V zápětí jsem se musela 
vznášet pýchou a měla jsem co dělat, abych se nerozbrečela a udržela chod myšlenek. Možná si to 
někteří nedovedete představit, ale tito lidičkové mně v ten moment přidali několik hodin času a 
ubrali několik započatých vrásek. Ale to, že jsem na ně byla pyšná, překonalo vše.“ 

Ale aby to nebylo jen o roverech a mých pocitech, protože z toho se jenom Šestka 
neskládá, zmíním se o několika dalších akcích, které se nám povedly. Mezi nejlepší a největší akce 
roku 2012 patřilo lezení na umělé lezecké stěně a určitě Drakiáda, při které jsme spolupracovali 
s paní ředitelkou školy, které za spolupráci velice děkuji. Mezi nejpovedenější akce bych zařadila 
již zmiňovaný tábor, na kterém nás poprvé za 4 roky nevytopilo. A jako poslední, ale velkou 
událost bych zařadila oslavu 15. výročí našeho oddílu. Ano, Šestka je tady už 15 let a to díky 
všem, kteří nám pomáhali a pomáhají, zejména díky naší obci a rodičům našich dětí. Letošní 
článek je hodně osobní, ale to k našemu oddílu patří, tak se za to na mě prosím nezlobte.  
 
Za Šestku bych Vám chtěla popřát šťastný rok 2013, aby byl přesně takový, jaký si přejete.   
 

Lada Kutějová 
 
 
 
 
 
TJ SOKOL  KATE ŘINICE  
 

Rok 2012 se pomalu stává minulostí, a proto mi dovolte, abych jej zhodnotil jako předseda 
TJ Sokol Kateřinice. Ve svém hodnocení tentokrát vynechám tabulky a různé statistiky a začnu jej 
hodnotit jako občan obce Kateřinice. 

Fotbal se v naší obci hraje od r. 1943 a to pořád na místě současného hřiště. Před padesáti 
lety se parta nadšenců a příznivců fotbalu za vydatné podpory a pomoci tehdejšího JZD rozhodla 
svépomocí u hřiště vybudovat šatny. Financí na to dost nebylo, tak se stavělo stylem ,,co dům 



dal“, ale přesto se dílo povedlo a já ještě zpětně našim předchůdcům děkuji, co vše pro fotbal 
v naší obci udělali. Po roku 1989 se změnil celkový obraz naší republiky, lidi se začali zajímat o 
své majetky a najednou se zjistilo, že vlastně hřiště, přilehlé pozemky, šatny a ostatní, jako mnoho 
dalších staveb v naší obci, současným uživatelům nepatří a co teď s tím dělat. Chvilku se 
spoléhalo na to, že to nějak dopadne, ale bylo nám jasné, že tento stav nemůže trvat do nekonečna. 
V devadesátých letech jsme se proto snažili toto zlegalizovat. Měli jsme v tomto obrovskou 
podporu v podobě tehdejšího starosty p. Antonína Mikšíka, který jako bývalý zaměstnanec JZD si 
na toto dobře pamatoval a s jeho pomocí začala titěrná práce, aby se vše po stránce právní vyřešilo 
a veškerý areál patřil obci Kateřinice, neboť pouze to dává záruku, že volení zastupitelé obce 
s tímto majetkem budou nakládat jako správní hospodáři. Nakonec bylo jeho zásluhou vyřešeno 
vše k všeobecné spokojenosti a začali jsme společně uvažovat o rekonstrukci stávajícího zázemí.  

Abychom mohli žádat o dotaci na vyšších místech, museli jsme mít projektovou 
dokumentaci a stavební povolení, které jsme v roce 2005 nabyli. Bylo nám jasné, že finanční 
rozpočet obce je omezený, ale říkali jsme si co kdyby. V roce 2007 se vedení obce a p. Mikšíkovi 
podařilo sehnat finance na rekonstrukci hrací plochy a umělé zavlažování, což nám provedla firma 
z Opavy. Po vyřešení částečných závad, se kterými nám velmi pomohl tehdejší starosta 
p. Děckuláček můžeme říci, že se dílo podařilo a hrací plocha je ve velmi dobrém stavu. Stavební 
povolení na rekonstrukci šaten jsme však neustále prodlužovali, neboť v současné podmínky 
k jeho vydání jsou velmi časově a finančně náročné. 

Fotbal v naší obci byl na vysoké úrovni, v soutěži jsme měli mimo dospělých tři 
mládežnická družstva, které díky velké pomoci rodičů fungovala a fungují velmi dobře. V průběhu 
roku 2010 nám však bylo z fotbalového svazu oznámeno, že prohlídkou bylo zjištěno, že naše 
sociální zázemí je nedostačující potřebám pěti mužstev a dále vinou špatného stavu schodiště, 
stropů a sprch hrozí zranění. Tímto jsme byli zaskočeni, a abychom mohli dále pokračovat 
v nastolené cestě s mládeží museli jsme tuto situaci řešit. Vzít na sebe zodpovědnost za třicet dětí, 
které se každodenně v tomto prostoru pohybují je obrovské břemeno. I když jsme měli projekt, 
rozpočet i stavební povolení bylo nám jasné, že velký problém budou finance.  

Proto jsme před rokem vyvolali jednání s nynějším starostou Vojtěchem Zubíčkem, který 
nám jménem obce přislíbil pomoc s tím, že na částečné finanční úspoře se musíme podílet i my 
sami. Začali jsme jednat se sponzory, podnikateli z naší obce a okolí a po jejich příslibu jsme se do 
toho pustili. Naše poděkování tímto patří firmám a jednotlivcům, kteří se na tomto podíleli. Jedná 
se o: Hrabovský Viktor, vodo – topo – Zubíček Jaroslav, Dřevojánek Miroslav, stavební práce – 
Kuzník Jiří, elektro – Mrlina Petr, řezivo – Vrba Miroslav, stavební práce – Lambor Petr, okna – 
Ficek Michal, podlahové krytiny – Fojtík Jiří, zařízení interiérů – Děckuláček Libor, Dančák Jan, 
Navrátil Lubomír, malířské práce – Zubíček Jan, Machala Antonín, fasádní materiály – Třetina 
Michal. Do dnešního dne jsou práce z 95% hotové a po dokončení a následné kolaudaci se provede 
den otevřených dveří, kdy si bude moci každý občan toto zařízení prohlédnout a posoudit 
účelovost vynaložených prostředků.  

Myslím, že touto rekonstrukcí došlo k velkému zhodnocení obecního majetku a vznikla tak 
energeticky nenáročná budova, která bude minimálně po dobu dalších padesáti let sloužit všem 
občanům naší obce. Bylo by velmi krátkozraké přemýšlet nad vynaloženými finančními 
prostředky, neboť tato budova zůstane navždy na stejném místě a v majetku obce. TJ Sokol 
Kateřinice má statut příspěvkové organizace, která funguje na principu dobrovolnosti a pokud se 
najdou ochotní lidé z řad rodičů, podpořme jejich aktivitu a buďme jim vděční za to, že ve svém 
pracovním volnu a bez nároku na odměnu se starají o výchovu našich dětí a vnuků. Uvítáme 
všechny obyvatele, kteří se od dubna přijdou podívat na hřiště, kde uvidí pod dohledem zkušených 
trenérů rozvíjení sportovní vyspělosti svých dětí a fotbalové zápasy, kterých mládež na našem 
hřišti odehraje kolem padesáti za rok. 

Zároveň mi dovolte, abych Všem občanům naší obce jménem fotbalistů popřál vše nejlepší 
a hlavně hodně zdraví v roce 2013.   

Za TJ Sokol Kateřinice   Jiří Kuzník 



60. VÝROČÍ POSTAVENÍ KOSTELA  

Evangelický sbor si připomněl šedesáté výročí otevření kostela. Stavba sama podle návrhu 
architekta Bohumila Bareše byla odvážným činem faráře Miroslava Janeby z Ratiboře, hraničícím 
zrovna se zatčením a soudem. Bylo to možné snad jenom na Valašsku. Potom veliké nasazení 
všech členů sboru.  

Slavnostní shromáždění začalo už v sobotu ve 14 hodin v kostele úvodní pobožností faráře 
Miroslawa Jelinka. Pokračovalo pak v kulturním domě. Kronikářka Naďa Dvořáková nám 
přiblížila historické pozadí vzniku kateřinského sboru v roce 1956. Její výklad doplnil osobními 
vzpomínkami na tuto dobu farář Miroslav Frydrych. Několik písní přednesl ratibořský pěvecký 
sbor, potom jsme slyšeli překrásné skladby kateřinsko-ratibořského souboru mládeže Zvonky 
dobré zprávy pod vedením farářky Wiery Jelinkové. Dojemné a radostné bylo vystoupení 
nejmladších žáků místní základní školy. Děti ve valašských krojích tancovaly a zpívaly.  

Ovšem ještě jedna událost doprovázela sobotní a nedělní oslavy - sjezd konfirmandů sboru 
za šedesát let! Sestra Anna Martinková s pomocí přátel rozeslala konfirmandům 437 pozvánek (86 
už zemřelo). K veliké radosti všech se jich na oba dny sešlo kolem dvou set. V sobotu byli 
rozesazeni podle ročníků. Samozřejmě že se také jednotlivé ročníky fotografovaly. Zástupci 
jednotlivých ročníků krátce pozdravili shromáždění. V chodbě kulturního domu byla dobře 
připravená výstavka fotografií konfirmandů i snímky ze stavby kostela.  

V neděli kázal dřívější farář sboru Pavel Šebesta z Hodonína. Sbor pozdravil starosta obce 
bratr Vojtěch Zubíček a farářka Zuzana Durcová ze spřáteleného sboru v Košariskách u Myjavy. 
Bohoslužby obohatil zpěv kateřinského pěveckého sboru.  

Po oba dny bylo překrásně, slunéčko svítilo a dobře se fotografovalo. Před nedělním 
obědem pro 180 lidí jsme si mohli prohlédnout pěkně opravenou školu. Odpoledne jsme opět 
slyšeli skladby v podání souboru Zvonky dobré zprávy a pokračovalo se v pozdravech 
konfirmandů a v družných rozhovorech u stolů plných dobrot.  

Díky za dva krásné dny, díky za posilu pro všední dny, díky za dobrou zprávu, že náš Bůh 
kraluje a je s námi. Díky obětavým bratřím a sestrám, kteří se o nás starali. Jmenuji jenom dva: 
farář Miroslaw Jelinek a kurátorka Emilie Kamasová.  

Miroslav Frydrych 
 
 
 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 
 Z důvodu zavádění základních registrů, od 1.7.2012 nemá naše obec zatím možnost zjistit 
konkrétní změny údajů v systému evidence obyvatel. Tímto se omlouváme za případné chybějící, 
nebo nesprávné údaje. 
 

Vítej mezi námi 
   Petr Kovář                                  čp. 226 

Štěpán Zajíček                               198 
Jolana Zubíčková                           369 
Ondřej Hurtík                                     82 
Adéla Uhříková                              315 
Amálie Děckuláčková                    360 
Adam Bližňák                                285 
Silvie Děckuláčková                      353 
Adriana Hurtová                            361 
Lukáš Mrlina                                  321 

 



 
 
 
 
Z našeho středu navždy odešli 

Jindřiška Mateřánková               čp. 152 
Oldřich Fabián                                   91 
Antonín Rafaj                                    52 
Marie Vrbová                                  187 
Helena Dřevojánková                      162 
Josef Surý                                        143 
Antonín Mikšík                                267 
Gustav Březovják                             229 
Vladislava Soukalová                      152 
Anežka Vrbová                                  36 
Miroslav Navrátil                             305 
Ludmila Hrbáčková                         108 

 
 
Zlatá svatba – 50. výročí společného života 

Ivana a Bronislav Uličníkovi       čp. 13 
 
 
Diamantová svatba – 60. výročí společného života 

Marta a Jaroslav Holíkovi          čp. 247 
Karla a Emil Gerlíkovi                     277  

 
         
Životní jubilea v roce 2013 
70 let                                                                           

Ivana Zubíčková                        čp. 284                                      
Jindřich Davídek                             271                                   
Jiří Valchář                                    231 
Svatoslav Vaculík                          185                                  
Božena Smělá                              207                                   
Alena Valůšková                          302                                   
Ivana Uličníková                               13 
Jan Zubíček                                  284 
Jiřina Vaňková                            280 
Olga Zubíčková                           265 

 
75 let 

Věra Blažková                          286 
Vlasta Kladňáková                      259 
Teresa Sydorová                                74 
Jaroslava Zubíčková                          43 
Vladimír Hurta                              163 
Marie Palová                                      93 
Rut Dřevojánková                       210 
Marie Doležalová                         176 

    
 



 
 
 
 
80 let 

Karla Gerlíková                              277 
Jaromír Vaculík                                   5 
Hedvika Zubíčková                      235 

 
 85 let 

Bohuslav Zubíček                            235 
Lydie Hrušková                               172 
Jarmila Bravencová                           61 
Štěpánka Radolská                        207 

 
86 let 
      Josef Dančák                                   278 
 
87 let     
      Rut Pecková                                     230 

Jan Děckuláček                                  32 
Milada Březovjáková                       229 
Františka Hurtíková                           82 
Zdenka Hrbáčková                           171 

 
88 let 
     Anežka Malovaná                               70 
 
89 let 
      Jaroslav Straslička                            160 
 
90 let 

Vlasta Navrátilová                    231 
Marie Bartoňová                                68 

 
99 let 

Adolf Kubíček                              218 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příjemné prožití svátků vánočních a 
mnoho úspěchů v novém roce 2013 

 
Vám přeje 

 
     Obec Kateřinice 


