
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 
 

Vážení spoluobčané, 

opět se nám přiblížil konec roku. Dovolte, abychom využili této příležitosti a prostřednictvím 

obecního zpravodaje Vás  informovali o těch, z našeho pohledu, nejdůležitějších událostech, 

které se udály v naší obci v uplynulém roce a které si jistě zaslouží naši pozornost. Jeden můj 

učitel mi vždycky říkal „pane kolego než začnete cokoliv dělat,  je potřeba si ujasnit nejprve 

cíle,  čeho  chcete dosáhnout, pak musíte  zvolit  vhodné metody  řešení  a  teprve pak  se do 

toho pustit“. Tak tomu je bezesporu nejenom v osobním životě, ale také v naší práci. Někdy 

je na tuto činnost spousta času, někdy se však okolnosti kolem nás vyvíjejí příliš rychle a naše 

rozhodování se tomu musí stejně tak rychle přizpůsobit. Na detailní posouzení, zda  je daná 

činnost a „zvolené metody řešení“ v souladu s našimi cíli, nezbývá mnoho prostoru a teprve 

až čas ukáže, zda tomu tak bylo.  

 

V uplynulých  letech  si  vedení  obce  dalo  za  cíl  zejména  podporu  výchovy  dětí  a mládeže 

v obci,  snižování  energetické náročnosti obecních budov, prezentaci naší obce doma  i  v 

zahraničí a zajištění běžného provozu obce. 

 

Naše  obec  Kateřinice  se  z hlediska  své  rozlohy  a  počtu  obyvatel  řadí  spíše  k těm menším 

obcím do tisíce obyvatel, a pokud chceme zajistit její udržitelný rozvoj a život v ní, musíme se 

společně s rodinou, školou a školkou a neziskovými organizacemi působícími v obci, věnovat 

zejména výchově našich dětí a nových generací tak, aby si ke své vesnici vybudovali vztah, 

aby v budoucnu vždy věděli, kde je jejich domov a aby na svou obec Kateřinice byli vždy hrdí. 

A musím říct, že po získání ocenění „Bílá stuha za činnost mládeže“ v soutěži „Vesnice roku 

2013 ‐ Zlínský kraj“, máme být všichni právem na co hrdí. S tímto oceněním je také spojena 

odměna ve výši 430 tis. Kč od Zlínského kraje, za kterou byla již zahájena rekonstrukce hřiště 

za kulturním domem, a odměna ve výši 600 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, kterou 

plánujeme  investovat  do  nezbytně  nutných  stavebních  úprav  spojených  s vybudováním 

výdeje jídel pro naše školáky a občany, kteří se stravují ve školní jídelně. I když výše odměny 

byla  spojena  s celkovým  třetím  místem  v soutěži,  to  že  ocenění  bylo  právě  za  činnost 

mládeže, bylo pro nás velkým vítězstvím a potvrzením toho, že investovat svou energii a čas 

do našich dětí a mládeže je správné rozhodnutí. Když si vzpomenu na přípravy a prezentaci 

naší obce před hodnotitelskou komisí, ještě teď „mě mrazí v zádech“. Koho jsme společně se 

školou a školkou oslovili z řad dobrovolných neziskových organizací působících v obci a z řad 

našich spoluobčanů, všichni se s chutí zapojili, zamysleli se nad  tím, co se  jim v uplynulých 

letech podařilo a není toho málo. Vznikl z toho veliký archív fotografií ze života v naší obci. I 

kdyby  se  nám  nepodařilo  ocenění  získat,  pro  mě  bylo  největší  výhrou,  jak  se  lidé  při 

přípravách  prezentace  obce  dali  dohromady,  vzájemně  si  pomáhali  a  hrdě  naši  obec 

prezentovali. Už  teď  se  těším na příští  rok, kdy bychom  se  rádi opět do  soutěže přihlásili. 



Dovolte, abych touto cestou ještě jednou poděkoval Vám všem, kteří se společně s rodinou, 

školkou  a  školou podílíte na  výchově našich dětí  a budoucích  generací občanů naší obce, 

opravdu si toho moc vážíme. 

 

Uplynulý  rok byl požehnaný  také na  celou  řadu projektů, které  jsme připravovali  zejména 

v roce 2012 a realizovali v roce  letošním. Za zmínku určitě patří zateplení budovy obecního 

úřadu s výměnou oken, vybudování bezbariérového přístup k místnímu fotbalovému hřišti a 

rekonstrukce místních komunikací v lokalitě U Graclíků a v Potůčku. Velký význam má  jistě 

také  vybudování  příjezdové  komunikace  do  Končin  přes  místní  část  Poborov,  kterou  se 

zpřístupnil  po  obecní  cestě  příjezd  k celé  řadě  nemovitostí.  Jedním  z nejvýznamnějších 

projektů,  jak  z hlediska  bezpečnostního,  tak  společenského,  byla  realizace  bezbariérových 

chodníků od obecního úřadu k horní točně. Tady patří velký dík všem vlastníkům, technicky 

náročnou a nákladnou stavbou, dotčených pozemků, za vstřícnost, obětavost a trpělivost při 

její realizaci. 

 

Rok 2013 byl významný také pro naši  jednotku požární ochrany (JPO), které  již dosluhovala 

stará cisterna, a která měla při několika výjezdech k zásahu v minulosti poruchu. Pokud obec 

chtěla zajistit provozuschopnou JPO, bylo nutno stav původní cisterny řešit. Obec stála před 

rozhodnutím, zda  řešit opravu starého vozu, který už  je dávno za svým zenitem, nebo zda 

pořídit repasované zásahové vozidlo.  Impulsem pro druhou variantu bylo získání dotace od 

Zlínského kraje ve výši 350  tis. Kč na pořízení hasičské zásahové cisterny. Tato  částka však 

zdaleka nepokryla pořizovací náklady vozu MAN, který byl nakonec vybrán zastupitelstvem 

obce,  jehož  cena  byla  2  504  700  Kč  vč.  DPH.  Proto  obec  požádala  občany  o  pomoc 

s financováním  pořízení  hasičské  cisterny  a  vypsala  za  tímto  účelem  veřejnou  sbírku.  Zde 

patří  obrovský  dík  Vám  všem,  kteří  jste  se  do  sbírky  zapojili  a  pomohli  obci  s pořízením 

zánovního  repasovaného vozidla, které bude sloužit naší  JPO po příští dlouhá  léta. Celkem 

bylo vybráno 359 517,32 Kč. O tuto částku bude ponížen dlouhodobý úvěr, prostřednictvím 

kterého byla dofinancována zbylá část pořizovacích nákladů našeho hasičského zásahového 

vozidla. 

 

Naše  obec  je  mimo  jiné  také  předsednickou  obcí  Občanského  sdružení  MAS  Střední 

Vsetínsko (dále jen MAS SV). Primárním cílem tohoto sdružení je aktivně se podílet na rozvoji 

11  obcí  našeho  regionu  společně  s neziskovými  organizacemi  a  podnikatelskými  subjekty, 

působícími  na  daném  území.  Z médií  jste  jistě  postřehli,  že  v současné  době  probíhají 

vyjednávání  s Evropskou  komisí  ve  věci  podpory  území  České  republiky  v nadcházejícím 

období  2014 – 2020. A právě MAS  SV bude organizací,  která bude poskytovat dotace  jak 

neziskovým  organizacím  a  podnikatelům,  tak  členským  obcím  v návaznosti  na  aktuální  a 

reálné potřeby daného území. Nejprve  je však nutno  tyto potřeby analyzovat a na základě 

tohoto vypracovat strategii rozvoje území. Jako prostředek k tomuto slouží dotazníky, které 

jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu a v základní škole. Dotazník je možno vyplnit také 

na  internetu  na  stránkách  www.masstrednivsetinsko.cz.  Prosím,  zapojte  se  do  tohoto 

http://www.masstrednivsetinsko.cz/


dotazníkového  šetření,  abychom  následně  dokázali  směřovat  rozvoj  naší  obce  správným 

směrem v návaznosti na reálných a aktuálních potřebách co největšího počtu našich občanů. 

 

Určitě  patří  za  zmínku  nejvýznamnější  připravované  investiční  akce.  V  současné  době 

probíhají projekční přípravy vč. vyřízení patřičných stavebních povolení na celou řadu nových 

projektů,  jako  jsou  Protierozní  a  protipovodňová  opatření  obce  Kateřinice,  jejichž 

předmětem  je  rekonstrukce a úpravy  stávající nádrže v Březinách vč. nátoku a vybudování 

nové nádrže v lokalitě za pilou v horní části obce. Dále  je v plánu realizace I. etapy projektu 

revitalizace zeleně v obci. Nemalým úkolem  je dokončení Rekonstrukce hřiště  za KD, která 

byla,  jak  je  zmíněno  výše,  již  započata. Náročným  projektem  je  také  příprava  a  realizace 

projektu Mobilita  obce  Kateřinice,  který  se  skládá  z 11  dílčích  projektů,  jejichž  cílem  je 

bezbariérové  zpřístupnění  a  propojení  společensky  významných míst  v naší  obci,  jako  je 

obecní úřad, MŠ, ZŠ,  kulturní dům, kostel, hřbitov atd. Tento projekt  je podpořen  v rámci 

Úřadu  vlády  ČR,  společně  s projekty  ve  větších  městech,  v rámci  Národního  programu 

mobility pro  všechny.   Zejména díky  tomuto  komplexnímu projektu  se nám  letos podařilo 

získat dotaci na  realizaci stavby bezbariérových chodníků v horní  části obce a uděláme vše 

proto, aby tomu tak bylo i u ostatních dílčích projektů daného záměru. 

Vážení spoluobčané, pevně věříme, že se nám daří stanovené cíle naplňovat,  je však nutno 

říct,  že  bez Vás  a  Vaší  pomoci,  vzájemné  spolupráce  a  vzájemné  přízně,  by  to  vše,  co  je 

zmíněno výše, nebylo možno zdaleka realizovat v takovém rozsahu. Závěrem dovolte, abych 

Vám jménem obce Kateřinice a jménem svým popřál poklidné a požehnané svátky vánoční a 

hodně zdraví a štěstí v novém roce 2014. 

 

 

 

Vojtěch Zubíček 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení spoluobčané, 

Jsem rád, že Vás mohu taktéž pozdravit a podělit se s Vámi o postřehy, které stojí za kousek místa 

v tomto zpravodaji.  

Nejdříve jsem chtěl reagovat a vysvětlovat dotazy, které jsou diskutovány, jako např.:  

1. Proč Obec nekoupila hasičům levnější hasičské auto? 
2. Proč Obec nekoupila lepší hasičské auto? 
3. Proč je postavena nová lávka na hřiště, kde je tolik betonu? 
4. Proč se preferuje stavbami, příp. opravami více dolní konec?  
5. Proč se po přestěhování starosty Vojty Zubíčka vedle horního obchodu na dolní konec 

zapomíná? 
6. Proč se staví cesty na paseky, když je to jen pro pár lidí? 
7. Proč není v nabídce školní kuchyně více jídel včetně minutek? 
8. ……. 

Chtěl  jsem začít odpovídat tím, že Obec nekupovala auto hasičům, ale pro každého z nás, ale došel 

jsem  k názoru,  že  nemá  význam  tyto  otázky  jednotlivě  odpovídat,  protože  otázky  jsou  vlastně 

v protikladu a opravdu se nenarodil člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. 

Pouze opakuji, že ke všem rozhodnutím, a nejsou lehká, jste všichni v rámci zastupitelstev zváni a zde 

můžou být různé připomínky, názory před vlastním hlasováním a sepsáním usnesení zohledněny, což 

také mnohokráte proběhlo. 

V každém případě bych chtěl tímto poděkovat těm, kteří se takto osobní účastí na zastupitelstvech o 

chod obce  zajímají,  ale  i  těm,  kteří  k chodu obce  aktivně přispívají.  To,  že  ani  jedna  z aktivit  není 

zbytečná, dokázal náš obrovský úspěch v soutěži Vesnice roku.  

Taktéž  s úctou děkuji všem  spoluobčanům, kteří pomohli vyřešit patovou  situaci ohledně chodníků 

v horní  části  obce  a  dali  své  pozemky  pro  druhé  k dispozici  tak,  aby  se  z nich  staly  chodníky  a 

spoluobčané a děti se mohli bezpečně pohybovat.  Jenom doufám, že se z nich nestane parkoviště, 

tak  jako  mnohdy  vidíme  na  dříve  vybudovaných  chodnících.  Zároveň  se  omlouvám  za  všechna 

omezení, která musíme vytrpět a taktéž veškeré nedodělky, které se pokusíme co nejdříve odstranit. 

Život v obci ale není jen o těchto stavebních činnostech, ale hlavně o detailech, jako je třeba nezištné 

vyklízení odpadu u břízek na Snozi, či super reprezantaci v karate na mistrostvích Evropy a o dalších 

tisících maličkostech  pro  druhé,  které  dělají  náš  vzájemný  život  radostnější  a  smysluplnější.  Tyto 

detaily ale nedělá  starosta  sám, ale každý  z nás  z naší krásné dědiny a  čím více  jich uděláme, o  to 

plnější a spokojenější náš život bude. 

Ještě  jednou mnohokráte  díky  všem,  kteří  dokážou  pro  druhé  něco  dát,  obětovat  se  a  tímto  se 

pokouší vymýtit blbou náladu. 

Milí  spoluobčané, přeji Vám požehnané,  klidné  vánoční  svátky  a do  roku 2014  zdraví a  co nejvíce 

chvil, které Vám, rodině, blízkým či sousedům přinesou pohodu a radost. 

Jan Martinek, místostarosta obce 

 



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2014 

 

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    23,‐  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          19,55 Kč/m3  

  b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 

  stanoven průměr na osobu         678,50 Kč/rok  

 

 



Kalendář splatnosti plateb a poplatků 

 

NÁZEV MĚSÍCE / TERMÍN 
SPLATNOSTI 

TYP SPLATNÉ PLATBY / POPLATKU 

Leden 2014 X 

Únor 2014 celý poplatek za likvidaci kom. odpadu, poplatek za psa 

Březen 2014 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 

Duben 2014 ½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

Květen 2014 X 

Červen 2014 X 

Červenec 2014 X 

Srpen 2014 ½ ceny vodného 

Září 2014 ½ ceny stočného 

Říjen 2014 X 

Listopad 2014 X 

Prosinec 2014 X 

 

Ceny vodného a stočného pro období r. 2014, které budou splatné v r. 2015, nebyly navýšeny a 

zůstávají na stejné cenové úrovni, tj. 23 Kč/m3 za vodné a 19,55 Kč/m3 stočné s DPH. 

 

V průběhu měsíce  ledna  2014  žádáme  občany,  kteří  odebírají  vodu  z obecního  vodovodu,  aby 

nahlásili  stav  vodoměru  pracovníkovi  obce  p. Malovanému  na mobilní  číslo  602 434 058,  stačí  i 

SMS se jménem, číslem popisným a stavem vodoměru. 

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 

číselný kód platby +  číslo popisné nebo  č.  smlouvy a do popisu platby  se uvede charakter platby, 

např. poplatek  za psa 1341+čp.,  atd.  Přesná metodika plateb  a   používání  variabilních  symbolů  je 

uvedena na webu obce. 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. 

 

 

 

 



Za oknem se vločky honí 
zvonky v dálce tiše zvoní. 
Krásný vánoční čas, 
přichází pomalu zas. 
Přehoupl se starý rok 
k novému zbývá jen krok. 
 

Vážení spoluobčané, 

dvanáct měsíců uteklo jako voda v řece. Čím více se ve škole snažíme proměňovat naši školní práci a 

více času věnujeme rozvoji školy, tím je rok kratší.  

V předvánočním  čase  jsme  se  chtěli ohlédnout  za uplynulým  rokem, připomenout  si,  co  se  v něm 

seběhlo, jak to vnímáme. Bilancováním jsme zjistili, co hezkého nás během roku potkalo, co potěšilo, 

za co jsme na sebe hrdí. Samozřejmě vzpomínáme i na věci, které se nám nepovedly, nepotěšily nás. 

Ze  všeho  nejdříve  bych  chtěla  vyjádřit  radost,  že  se  díky  panu  starostovi,  společnému  úsilí  všech 

složek  a  samotných  občanů  obce,  podařilo  získat  v soutěži  „Vesnice  roku“  bílou  stuhu  za  činnost 

mládeže. Uvědomujeme si však, že naši cestu k vysněnému cíli musíme dále rozvíjet. 

Konec  roku  2013  se  linul  v  čertovském  duchu.  Děti  z naší  školy  a  školky  rozezpívaly  ostatní  na 

tradičním  Živém  betlémě  a  oživily  krásnou  předvánoční  atmosféru. Velkou  srdeční  záležitostí  bylo 

setkání  s našimi  milými  seniory,  které  se  uskutečnilo  v kulturním  domě.  Bylo  pro  nás  všechny 

radostné  překvapení,  že  Vás  přišlo  tolik.  Děkujeme  Vám,  že  jste  našim,  ale  také  Vašim,  dětem 

zatleskali. Touto cestou děkuji dětem a žákům naší školy za snahu ukázat, co všechno umí a jak si váží 

svých babiček, dědečků, tetiček a strýčků, naší starší generace, zvykům a tradicím našeho krásného 

valašského kraje, své rodné obce. Děkuji za pomoc při nácviku pásma všem kolegyním pedagogického 

sboru, zaměstnancům školy, zaměstnancům obecního úřadu, sociální komisi a všem dobrým lidem za 

pomoc při zajišťování tohoto setkání. 

Letos se můžeme pochlubit zvýšeným počtem žáků z 44 na 48. V září bylo přijato v mateřské škole 45 

dětí, v příštím roce  jich půjde k zápisu do základní školy dvanáct. Celoročně pracujeme podle ŠVP „ 

Jedna, dva, tři, čtyři, pět s Kateřinkou poznám svět“, který je vytvořen tak, aby byla všem dětem dána 

možnost seberealizace a zároveň nebyly přetěžovány. K rozvíjení osobnosti přispívají také nejrůznější 

činnosti  a  kulturní  aktivity,  kterých  je  ve  školičce  po  celý  rok  dostatek  (  divadelní  představení, 

tematické  dny,  tvořivé  činnosti,  soutěže …).  Letos  jsme  opět  navázali  spolupráci  se  VOZŠ  Vsetín. 

Navštívili  jsme  zdravotní  školu ve Vsetíně, kde byl pro děti připraven krásný edukační program na 

téma „ Lidské tělo“. 

Během  roku mají  děti  i  žáci možnost  navštěvovat  různé  zájmové  kroužky  a  po  celý  rok májí  děti 

logopedickou  péči  pod  vedením  ředitelky  a  paní  Evy Mullerové.  Činnosti MŠ  a  ZŠ  jsou  celoročně 

zveřejňovány  na  obecním  infokanále.  Touto  cestou  bychom  Vás  rádi  pozvali  na  dětský  karneval 

s Hopsalínem, který se uskuteční 8. března 2014 v kulturním domě.  

Jsme  velmi  potěšeni,  že  jsme mohli  zahájit, díky našemu  zřizovateli, provoz  jídelny  pro  veřejnost. 

Velké díky patří našim kuchařkám, které obětavě pracují  i za ztížených podmínek.  Jsou nám velkou 

oporou při  všech akcích obce a  školy, proto  si  jich  velmi  vážím a pevně doufám,  že  se  vše podaří 

dotáhnout do konce. 



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. 

 
V  závěru  kalendářního  roku  chceme  poděkovat  všem,  kteří  naši školu,  její  pedagogy  a  tím  i  žáky 

podpořili.  Věřte,  Vážení  rodiče,  že  si  podpory  velmi  ceníme.  Bez  ní  bychom  v  současné situaci 

nemohli na pedagogický rozvoj školy ani pomyslet. Poděkování však patří nejen Vám, rodičům našich 

žáků, ale také panu starostovi, všem složkám obce, sociální komisi a manželům Jelinkovým. 

VŠEM VÁM  PŘEJEME, ABYSTE  SI POSLEDNÍ DNY ROKU  2013 UŽILI VE  ZDRAVÍ A  SPOKOJENOSTI. 

ZASE O NĚCO  KLIDNĚJI NEŽ  VLONI,  S VĚDOMÍM,  ŽE  LÁSKA  A  VZTAHY  JSOU  VÍCE NEŽ  PENÍZE  A 

VELKÉ DARY. A HLAVNĚ ABYSTE SVÁTEČNÍ DNY STRÁVILI V KRUHU RODINY A PŘÁTEL. PROTOŽE 

RODINA  JE DAR. KRÁSNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A V NOVÉM ROCE ZDRAVÍ, 

ŠPETKU ŠTĚSTÍ A LÁSKY. 

Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy 

Kristýna Fusková, vedoucí učitelka MŠ 

 

 

Šestka Kateřinice  

 

Článek do  zpravodaje, opět, krásná  tradice, napadá mě a  jsem  ráda,  že Vám  jako vůdkyně našeho 

skautského oddílu můžu přinést v tento vánoční čas malou ochutnávku z našeho roku 2013.  

Je mnoho tradičních akcí, které náš oddíl pořádá nebo se na nich podílí, a jednou z akcí na, které se 

podílíme,  je Tříkrálová sbírka. Ano začínala  jsem s ní  i minulé roky a začnu s ní  i  letos. Nikdy mě asi 

nepřestane uchvacovat,  jak se nám společně s Vámi  tato dobrá věc vždy podaří a za  to chci všem, 

kteří si nás poslechnou u dveří a něčím přispějí k dobré věci poděkovat.  Jednou z již tradičních akcí 

pořádanou naším oddílem je hra Help, která po několikáté oslovila hráče z celé republiky. Help je naší 

srdcovou záležitostí a jsme strašně rádi, že jej ještě stále dokážeme a můžeme pořádat a doufáme, že 

se nám  to podaří  i  za dva  roky, kdy má být další  ročník. Šestka  se  také podílela na Dětském dni a 

Drakiádě,  kde mohla  spolupracovat,  jak  s Obecním úřadem,  tak  i  se  Základní  a Mateřskou  školou, 

čehož si velice vážíme a doufáme, že i příští rok opět budeme zkoušet na drakiádě létat s kity.   

Ale  přece  jen  ty  tradiční  velké  akce,  i  když  k nám  patří  a máme  je moc  rádi,  nevystihují  úplnou 

podstatu naší Šestky, kterou tvoří děti a starší děti a ještě starší a starší členové, ať už „bývalí“ nebo 

stálí,  prostě  naši.  Jsme  pořád  stejná  parta,  která  jezdí  na  výpravy,  schází  se  na  družinovkách  a 

oddílovkách, jezdí na náš srub do Dinotic. Loni jsem psala o štěstí, které jsem měla, vlastně máme a 

to proto, že se máme. Můžeme spolu jezdit na skály, na lezeckou stěnu, na vodu nebo točit videoklip 

a to díky tomu, že se na sebe můžeme spolehnout, ať už se držíme na laně nebo kormidlujeme raft. A 

to  je  to co měla Šestka  letos nebo  loni nebo před šestnácti  lety, důvěru, partu, kamarády, zážitky. 

Někdo si možná řekne, proč to tady teď je zmíněno, tak pro ty mám jednoduchou odpověď: protože 

se na to zapomíná a není lepší čas než teď si to připomenout.     



A tímto bych Vám na závěr chtěla za Šestku popřát, abyste měli kolem sebe partu nebo kamarády, na 

které se můžete spolehnout, zažijete s nimi spoustu nezapomenutelných zážitků a vždy s nimi budete 

rádi, jako my jsme v Šestce.   

Za Šestku Kateřinice přejeme štěstí, zdraví a spoustu veselých zážitků v roce 2014    

                                 

       

                    Lada Kutějová 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice 

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, 

rok  2013  se  pomalu  blíží  ke  konci,  tak  bych  Vás  opět  rád  seznámil  s děním  a  činností  v našem 

hasičském sboru. Počet členů našeho sboru ke dni 1. 12. 2013  činil 58  členů, z toho 15 žen. V roce 

2013  nedošlo  k výrazným  změnám  v naší  členské  základně.  Bohužel  ve  věku  87  let  zemřel  náš 

nejstarší člen, bratr Jan Děckuláček. 

V únoru  se  členové  okrsku  a  delegovaní  hosté  zúčastnili  Výroční  valné  hromady  okrsku  č.  10  – 

Ratiboř, která se konala v Ratiboři. 

Během  dubna,  března  a  listopadu  probíhala  pravidelná  školení  strojníků  a  velitelů  jednotek  SDH 

územního odboru Vsetín. Preventista obce  se  zúčastnil pravidelného  školení na HZS  ve Valašském 

Meziříčí.  Někteří  naši  členové  absolvovali  proškolení  Základní  normy  zdravotnických  znalostí  u 

Českého červeného kříže. 

Jarní  období  pravidelně  věnujeme  přípravám  na  obvodové  kole  v požárním  sportu  a  zahájení 

sportovní sezóny, která k činnosti hasičů neodmyslitelně patří. Obvodové kole se konalo 11. května 

ve Vsetíně Jasenicích, kterého se zúčastnilo naše družstvo mužů nad 35 let. Dobrou zprávou je, že se 

nám  podařilo  získat  nové  mladé  členy  a  postavit  družstvo  mužů.  Družstvo  mužů  se  i  ve  velké 

konkurenci na pohárových soutěžích neztratilo. 

Začátek  června  zahájil přípravy na 2.  ročník  soutěže Memorial  Eduarda Uličníka.  Soutěž  se  konala 

v sobotu  29.  června  za  pěkného  počasí  v mysliveckém  areálu  Březiny.  Příprava  areálu  byla  letos 

náročnější,  protože  v minulém  roce  shořel  přístřešek  pro  kapelu,  a  proto  jsem  museli  postavit 

provizorní  pódíum.  Akce  se  vydařila  a  ve  večerních  hodinách  byla  zakončena  taneční  zábavou  se 

skupinou STRAM. Chceme poděkovat mysliveckému sdružení za zapůjčení areálu Březiny a těšíme se 

na další spolupráci. 

Jistě nejvýznamnější událostí letošního roku bylo zakoupení nové hasičské cisterny MAN 14‐264 CAS 

16, která byla financována za velké podpory Obecního úřadu Kateřinice, místních občanů a Zlínského 

kraje. Tato  cisterna bylo dodána  firmou Quintal  Ing.  Stankoviče,  která na  vozidle provedla  zvýšení 

průjezdnosti  a  některé  další  nezbytné  úpravy  pro  náš  náročný  valašský  terén.  Slavnostní  předání 

cisterny proběhlo v sobotu 10. srpna na hřišti za Obecním úřadem. Předání se zúčastnil starosta obce 

Vojtěch Zubíček, senátor Jiří Čunek, zástupce Zlínského kraje Ing. Malinovský, br. Farář Jelinek a další 

vážení hosté. Ze Slovenské  republiky dorazil  i majitel  firmy Quintal  Ing.  Jan Stankovič s manželkou. 



Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří podpořili naši snahu o pořízení nové techniky, a tím pomohli 

zvýšit  akceschopnost  našeho  hasičského  sboru.  Na  cisterně  Škoda  706  CAS  25  byla  provedena 

výměna předních pneumatik a opravena převodovka, takže je připravena k výjezdu. 

Během roku naše zásahová  jednotka zasahovala u  lesního požáru, který byl naštěstí včas nahlášen, 

proto nedošlo k žádným škodám. Dále jsme se zúčastnili pátrací akce při hledání ztraceného chlapce 

v Rajnochovicích,  který  se  naštěstí  našel  v pořádku.  V rámci  okrsku  č.  10  –  Ratiboř  se  konala  dvě 

prověřovací cvičení. Tato cvičení měla za úkol prověřit akceschopnost zasahujících hasičů a techniky. 

Cvičení  byla  zaměřena  na  dálkovou  dopravu  vody  z přírodního  zdroje  a  doplňování  cisteren 

zasahujících u lesního požáru. Obě cvičení byla hodnocena jako zdařilá a zasahující hasiči je zvládli. 

V říjnu jsme již pravidelně uspořádali hodovou zábavu tentokrát se skupinou CLERA. Akce se vydařila 

a výdělek bude použit při práci sboru.  

V příštím  roce  chceme  opět  věnovat  zvýšenou  pozornost  získávání  mladých  členů,  preventivně 

výchovné  činnosti, doplňování 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 2014. 

Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 

 

           



 

 

Vážení spoluobčané,                                                                                                       

rok 2013 se blíží ke konci a jako většina lidí si jej hodnotí, dovolte i mně abych jménem všech 

fotbalistů Kateřinic jej taky zhodnotil. 

Proto  si pokládám otázku:  Jaký vlastně byl?“ A nacházím odpověď: velmi dobrý. Nemyslím 

tímto umístění našich  šesti mužstev v tabulkách,  toto  je věc pomíjející:  ,,jednou  jsi nahoře,  jednou 

dole´´, ale myslím tím to, co se pro naši mládež a vůbec všechny fotbalisty Kateřinic ze strany vedení 

naší obce dělá a věřím, že  i dále bude dělat. Nechceme žádné  finanční dary, ale pomoc materiální, 

abychom se mohli tak jak doposud o náš areál starat. 

Na začátku roku 2013 se nám ve spolupráci s obecním úřadem podařilo dokončit rekonstrukci 

šaten  a  sociálních  zařízení.  Tímto  vzniklo  zázemí  vysoké  úrovně.  Veřejnost  naší  obce  se mohla  o 

účelovosti finančních prostředků přesvědčit na dni otevřených dveří v srpnu 2013. Tímto, za velkého 

přispění  sponzorů  fotbalového  oddílu,  vzniklo  zázemí  vysoké  úrovně,  jak  pro  naše  4 mládežnické 

družstva,  tak pro dvě mužstva dospělých. Myslím si, že každý z nás kdo prochází nebo projíždí naší 

obcí na začátku Kateřinic, vždy mrkne okem  ,,za potok´´ na hřiště a vidí, že každý den se  tam něco 

děje. Buď tam trénují dospělí nebo děti pětileté, které se ještě učí po hřišti chodit nebo již starší, kteří 

se rozhodují,  jestli si půjdou zasportovat nebo někde zakouřit. A právě teď  je ta nejvhodnější doba, 

aby  naše  organizace  ve  spolupráci  s obecním  úřadem  a  hlavně  rodič,i  těmto  dětem  vytvořili 

odpovídající  zázemí  ke  sportování.  Je mi  jasné,  že  z každého  nebude  fotbalový  reprezentant,  ale 

máme vědomí toho, že pro jeho další životní vývoj jsme mu pomohli udělat ten správný krok. Myslím 

si, že u nás v Kateřinicích jsme v tomto našli všichni společnou řeč. Důkazem toho jsou 4 mládežnická 

družstva, a to: mladší přípravka 6‐8 let, starší přípravka 9‐11 let, mladší žáci 12‐13 let, starší žáci 14‐

15  let. Všechna družstva 2x  týdně  trénují  a hrají  své  soutěže,  a  to prezentuje při průměru dvacet 

mistrovských  zápasů  za  kalendářní  rok.  Každý  jistě  uzná,  že  zajistit  vše  co  se  tohoto  týče 

(pořadatelství  zápasů,  dopravu  k venkovním  zápasům,  příprava  hřiště,  šaten  atd.)  není  věc 

jednoduchá. Nám se toto ve spolupráci s vedením obce, trenéry a hlavně rodiči daří a věřím, že ještě 

dlouho dařit bude. 

Další  dárek,  který  jsme  od  obecního  úřadu  v letošním  roce  dostali,  bylo  vybudování 

bezbariérového  přístupu  na  hřiště,  chodníků  a  celková  regulace  potoka.  Naši  občané  si  jistě 

vzpomenou  na  ničivé  povodně  roku  1997,  kdy  právě  nízko  postavená  lávka  a  neupravené  koryto 

potoka,  zapříčinily  úplnou  devastaci  našeho  hřiště  a  fotbal  se  pak  v Kateřinicích  dva  roky  nehrál. 

Tímto opatřením se předchází podobné situaci, která jistě může nastat, ale naše hřiště již neohrozí. 

Celý areál fotbalového hřiště je majetkem obce a naše nezisková organizace Sokol Kateřinice 

má majetek  v pronájmu.  V nájemní  smlouvě  je  napsáno,  že  nájemce  se  o  svěřený majetek  bude 

starat formou  řádného hospodáře a myslím si, že se o svěřený majetek  řádně staráme. A věřím, že 

fotbal, který se u nás hraje již 70 let, se minimálně po stejně dlouhou dobu v našem areálu hrát bude 

a je celkem jedno, na jaké to bude úrovni. 

Tímto  chci  poděkovat  všem,  kteří  našemu  fotbalu  pomáhají  a  popřát  všem  našim 

spoluobčanům jménem fotbalistů vše nejlepší do nového roku a hodně zdraví. 

                                                                                               Za TJ Sokol Kateřinice 

                                                                                                                       Jiří Kuzník 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ LOVECKÁ STŘELBA 

Mnozí  z  Vás  nejspíše  nikdy  neslyšeli,  že  existuje  sportovní  disciplína,  která  se  nazývá  Lovecká 

sportovní střelba. Ta se ještě dělí na kulovou a brokovou. Jedná se o střelbu, která simuluje lov zvěře.  

Nejznámější  soutěže,  které  jsou  součástí  letních  olympijských  her,  a můžeme  je  vidět  i  na  našich 

televizních  obrazovkách,  jsou  brokové  disciplíny  trap  a  skeet.  Ostatní  soutěže  se  střílí  v rámci 

Mistrovství Evropy, jako například kulová střelba L4K, parcour a lovecký trap.  

Pro  naše  začínající myslivce  je  určená  střelba  se  vzduchovkou  na  redukované  terče  lišky,  srnce, 

kamzíka a kňoura. Střílí se na 10 metrovou vzdálenost. Jsou dvě kategorie soutěžících. První je do 14 

let a druhá 15‐ 17  let. Rozdíl mezi nimi  je  ten, že mladší soutěžící střílí všechny  terče vleže. Druhá 

kategorie  to má  stižené.Kromě  terče  lišky  střílí  zbývající  terče ve  stoje. Srnce  střílí  s oporou pevné 

tyče, o kterou si můžou opřít zbraň. Terč kamzíka je náročnější, protože tyč je volně postavená a tím 

dochází k většímu rozptylu.   Tréninkem se  to dá vyladit a není problém zasáhnout na  terči největší 

bodové hodnoty. A nakonec  terč  kňoura.  Zde  soutěžící musí  volnou  rukou udržet  zbraň.  Jsou dvě 

možnosti.  Jedna  je,  že  zbraň  uchopíme  nataženou  levou  rukou  za  předpažbí.  Druhá možnost  je 

podržet  zbraň  tzv.  sportovním postojem, kdy  loket  levé  ruky opřeme o  kyčel a  zbraň položíme na 

natažené prsty.  

V České Republice  se  konají  okresní  soutěže  a  vrcholnou  akcí  je  celostátní  přebor  ve  vzduchovce. 

Okresní  závody  jsou  součástí  soutěží O  Zlatou  srnčí  trofej,  kde  se účastníci  zdokonalují  jak  v teorii 

myslivosti,  tak  i  ve  střelbě.  Letošní  celostátní  přebor  proběhl  v Kroměříži. Náš  okres  zde měl  dva 

zástupce.  Z mladší  kategorie  to  byla  Kateřina  Valchářová  a  za  starší  Pavlína  Valchářová.  Po 



napínavém  souboji  do  14‐ti  let  se  Katce 

podařilo zvítězit s nástřelem 397 bodů. Škoda, 

že  neobhájila  loňský  rekord,  kdy  nastřílela 

maximální počet 400 bodů. Ve starší kategorii 

se  Pavlína  Valchářová  umístila  na  druhém 

místě  s 366 body. Byla  trochu  zklamaná,  že  jí 

vítězství uteklo  jako  loni. Nedá se nic dělat  je 

to  sport.    Příští  rok  se  obě  sestry  setkají  ve 

stejné  kategorii,  tak  uvidíme,  jak  vzájemný 

duel dopadne.  

Ještě  něco  málo  ke  zbraním.  Střeleckými 

pravidly  je omezená váha vzduchovek na 4 kg 

včetně optiky. Je možné použít jen zalamovací 

vzduchovky.    Soutěžící  používají  především 

naše  Slávie  631,  které  se  vyrábí  v Uherském 

Brodu.  Dále  je  možnost  zbraně  opatřit 

zaměřovací optikou, bez omezení zvětšení. To 

bývá nejčastěji 4násobné. 

Jak  jsem  uvedl  je  to  příprava  na  lov.  Tento 

druh  sportu,  ale  může  provozovat  každý 

zájemce  bez  rozdílu  věku.  V tomto  sportu  se 

střelec musí maximálně soustředit, aby dosáhl 

maximálního  nástřelu.    Každá  i  nepatrná 

chybička se projeví v celkovém výsledku. 

Petr Valchář 

                                     

            

 

 

ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY 

V prosinci  loňského  roku  naše  Zvonky  zavítaly  do  Prahy,  kde  měly  možnost  vystupovat  na 

Ministerstvu  kultury.  Jelikož  nebylo  z technických  důvodů možné,  aby  nás  autobus  dopravil  až  na 

místo  samotné,  museli  jsme  prokličkovat  pražskými  uličkami  i  s potřebným  vybavením  pěšky. 

Nakonec, i když s malými komplikacemi, jsme všechno zdárně zvládli.   

V únoru  jsme  si  udělali  již  tradiční  soustředění,  které  se  konalo  v budově  kazatelské  stanice  na 

Lázech. Tento třídenní pobyt  jsme plně využili nejen učením se nových skladeb a pilováním starých, 

ale  také hraním her  a  jinými  aktivitami. Duben  se proslavil návštěvou našeho partnerského  sboru 

v Košariskách. Po asi dvouhodinové cestě auty jsme dorazili do malé vesničky rozložené v kopcích na 

rozhraní Myjavské pahorkatiny a Malých Karpat. Tam nás přivítali naši slovenští přátelé, většinou již 

staří známí z minulých  let. V rámci Spomienky na  rodičov M. R. Štefánika si  lidé mohli poslechnout 

náš  koncert  a  my  jsme  se  zase  dozvěděli  pár  zajímavostí  ze  zdejší  historie.  Přenocovali  jsme 

v rodinách a ráno jsme se zúčastnili bohoslužeb. V neděli jsme se vypravili do Skalice, města nedaleko 



českých hranic. Většina lidí, kteří zavítali na náš koncert, neslyšela zvonky poprvé. V červnu minulého 

roku zde totiž koncertovali Southminster Ringers z USA.  V sobotu 8. června se při příležitosti Sjezdu 

sdružení Exulant rozezněly nejen naše Zvonky, ale  i hudba klavíru a hlasy zpěváků v Betlémské kapli 

v Praze. V neděli 9. června pak zvonky přispěly svým vystoupeními v Hrabové. V srpnu se uskutečnil 

již tradiční mezinárodní tábor zvonkohry s výukou angličtiny s našimi přáteli z USA, Německa, Polska a 

Slovenska. Tábor byl zakončen festivalem zvonkohry. 

 

Společenská kronika 

      Z důvodu zavedení základních  registrů, 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 

Martin Ondrůšek             č.p.  290 

Richard Tomanovics      372 

Marek Jaš          272 
Dominik Gašek        143 
Jan Březovják        171 
Jana Izabela Doležalová      176 
Ondřej Zubíček        369 
Alexander Pavlica        307 
Štěpán Ruman        311 
Aneta Wiesnerová        275 

Matyáš Lukáš        314 

Gita Chamrádová        359 

Janek Hasala        45 

Matěj Zubíček        284 

 



Z našeho středu navždy odešli 

Radka Mičunková      čp.  153 

Ivan Zubíček        265 

Jaroslava Bělíčková              80 

Zdeněk Kutěj        310 

Milan Navrátil        305 

Jan Děckuláček        32 

 

Zlatá svatba – 50. výročí společného života 

 

Zdenka a Zdeněk Čablíkovi      č.p.  38 

Jana a Jaromír Vaculíkovi      5 

Zdenka a Josef Kocourkovi      248 

Jarmila a Vlastimil Adámkovi    112 

Jiřina a Stanislav Vaňkovi      280 

Jaroslava a Vladimír Hurtovi    163 

Zdeňka a Josef Liďákovi      273 

 

Diamantová svatba – 60. výročí společného života 

Hedvika a Bohuslav Zubíčkovi    č.p.  235 

Františka a Jan Děckuláčkovi    32 

       

Životní jubilea v roce 2014 

70 let                                                                           

       Jan Martinek        284                                      

Miroslav Kobéda        264 

Josef Šťastný        236 

Josef Plšek          139 

Jana Kutějová        219 

Jindřiška Vavříková        52 

Pavla Drábková        215 

Vlastimil Kutěj        258 

Zdeňka Zbranková        169 

Jan Vychopeň        109 

Jiří Soukal          152 

Zdenka Slováčková        132 

Stanislav Halámek        129     

 

75 let 

       Květoslava Ondůšková      158 

Stanislav Vaněk        280 

Břetislav Ondrůšek        158 

       Ludmila Šimková        51 

Vlastimil Adámek        112 



Drahoslava Šimčíková      256 

Květa Zubíková        47     

    

80 let 

       Jarmila Hrušková        234 

Josef Adámek        272 

Gottwaldová Lydie        246 

Lubomír Zubík        269 

Emílie Uličníková        257 

Jan Žabčík          1     

 

85 let 

       Marie Dančáková        278 

Emílie Strasličková        160 

Bohuslava Halmazňová      45 

 

86 let 

       Bohuslav Zubíček        235 

Lydie Hrušková        172 

Jarmila Bravencová       61 

Štěpánka Radolská        207 

 

87 let     

       Josef Dančák        278 

 

88 let 

       Rut Pecková        230 

Milada Březovjáková      229 

Františka Hurtíková       82 

Zdenka Hrbáčková        171   

  

89 let 

       Anežka Malovaná        70 

 

90 let 

Jaroslav Straslička        160 

 

91 let 

Vlasta Navrátilová        231 

Jaroslav Stančík        155 

Marie Bartoňová        68 

 

100 let 

Adolf Kubíček                                218 



TIP NA VÝLET 

Zimní Pulčiny 

Nejsou tak daleko a hodně lidí ani netuší, jaké zajímavé přírodní dědictví má na dosah ruky. 

Východiskem do Pulčínských  skal  je vesnice Lidečko, která má  jednu přírodní  zajímavost, a  to  jsou

Čertovy skály. Celý skalní útvar je dlouhý asi 150 metrů a vypadá, že skály do sebe někdo naskládal.

Podle pověsti o chytré gazděně to byl čert, který tady nechal otisk pazůry a zad. 

Po  prohlídce  skal  se můžeme  vydat  na  cestu  do  vesničky  Pulčín,  kterou  nám  bezpečně  ukážou

ukazatele. Typicky valašská vesnička asi s 80 obyvateli se rozkládá na horském hřbetu s nádherným 

výhledem do okolí. V minulosti byla vesnička založena dvakrát. První založení proběhlo snad ve 13.

století, kdy tady zřejmě vznikl strážní hrad, který o dvěstě let později zanikl. Jediný důvod byl asi ten, 

že osádka hradu začala přepadávat pocestné na obchodní stezce. Jeho základy jsou zde vidět dodnes.

Obec má mnoho zajímavých míst. Tím nejznámějším je kaple sv. Ducha. Mše svatá je v obci u turistů 

velmi vyhledávaná. Další zajímavostí  je budova staré školy, kde  je zřízeno  informační středisko a dá

setam sehnat nepřeberné množství suvenýrů spojených  s okolím. Za zmínku také stojí místní galerie, 

která je rovněž umístěna v informačním centru a je zcela zdarma. 

Ale tím hlavním lákadlem jsou Pulčínské skály, rozkládající se asi kilometr za vesnicí. Jedná se o skalní

útvary zrnitých pískovců, které tu leží ve velmi hrubých lavicích s výškou mnoha metrů. Na území skal 

se  nachází  několik  větších  seskupení,  kterým  se  říká  Zámčisko,  Pět  kostelů,  Skalní město,  Izby,  a 

vrchol Hradisko. Celý komplex je propojen turistickým značením, které nás bezpečně provede celým

skalním seskupením až na vrchol Hradiska.  Hned pod vrcholem se nalézá skalní město. Bloky velkých

rozměrů se sunou svahem dolů a vytvářejí nakupeniny bizarních tvarů, a ty v sobě ukrývají  jeskyně, 

ve  kterých  zimují  netopýři.  K jiným  skalním  útvarům  se  dostaneme  pomocí  značek,  ze  kterých  si

můžeme vybírat podle aktuální kondice. 

V oblasti jsou dosud zdokumentovány 4 větší jeskyně. Největší z nich se jmenuje Velryba a je dlouhá 

42 metrů. Další jeskyně dlouhá 25 metrů se jmenuje Hliněná, 15 metrů dlouhá jeskyně má název Pod

kazatelnou a nejmenší z nich Lízinka měří pouhých 6 metrů. I když jsou jeskyně volně přístupné, tak

se nedoporučuje jejich návštěva bez potřebného vybavení a zajištění. 

V nastávajících  zimních měsících  jsou  skály  velmi  vyhledávaným  cílem  turistů  pro  jedinečný  úkaz

ledopádů. Ledopády vytváří v zimě potůček, který při stékání ze skal namrzá.  

Celá  oblast  patří mezi  nejatraktivnější  přírodní  památky  České  republiky,  která  stále  čeká  na  své

objevení. 

                    Jitka Stehnová 
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Vesnice roku 2013 - Zlínský kraj  

 

                            Obec Kateřinice - za činnost mládeže 

 

Příjemné prožití svátků vánočních a ať Vám nový rok 
2014 přinese alespoň tolik radosti jako nám naše děti 
v roce uplynulém. 
 

                               Vám přeje 
 
                                         Obec Kateřinice 
 

 


