
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 
 

Vážení a milí spoluobčané, 

než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve 

poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly v 

říjnu letošního roku 2014. Funkce zastupitele obce, spolusprávce obecního majetku, 

je do jisté míry nevděčná. Člověk chce s nejlepším vědomím a svědomím dat to, co 

mu bylo dáno od Pána Boha ve prospěch ostatních. Ne vždy se však toto úsilí setká s 

povděkem. Občas je potřeba přijímat i složitější a nepopulární rozhodnutí. Rád bych 

tímto chtěl ze srdca poděkovat všem minulým zastupitelům naší obce za jejich službu, 

poděkovat za to, co vykonali pro svou obec a za spolupráci v uplynulém čase. Nově 

zvoleným zastupitelům bych rád popřál hodně sil a chuti aktivně se spolupodílet na 

rozvoji naší obce v následujících čtyřech letech. V neposlední řadě bych chtěl 

poděkovat za vyslovenou důvěru mé osobě a za zvolení na pozici starosty naší 

milované obce Kateřinice. Opravdu si toho moc vážím. 

Když se zamýšlím nad uplynulým časem, přiznám sa, že nevím kde začít. I přesto, že 

byl letošní rok plný celé řady pozitivních chvil a událostí, první mi přicházejí na mysl ti, 

co navždy odešli z našeho středu. Někteří bohužel mladí, dříve plni elánu a díky 

zákeřné chorobě, se kterou bojovali, slábli až do konce. Někteří v úctyhodném 

požehnaném věku. Je těžké hledat slova útěchy pro pozůstalé rodiny. V našich srdcích 

navždy zůstanou tak, jak jsme je měli rádi - veselí, usměvaví, radostní. 

Uplynulý rok 2014 byl plný celé řady událostí, které byly spojeny zejména se soutěží o 

Vesnici roku. Jak jistě víte naše obec se této soutěže účastnila teprve podruhé a po 

získání třetího místa a bílé stuhy za činnost mládeže v loňském roce, jsme se společně 

pustili do příprav prezentace naší obce v dalším ročníku hned od ledna. Vymýšlel se 

motiv a nakonec vyhrál "Kateřinická dědina", točily se videa, připravoval se program 

jak prezentovat naši obec. Bylo opravdu těžké vybrat to nej z naší obce. Prezentace v 

krajském kole se nakonec zúčastnilo víc jak 250 našich občanů. Každý se zapojil jak 

mohl. Přitom byli všichni opravdu šťastní. Nejkrásněji to vystihl náš br. farář Jelinek 

při nedělních bohoslužbách po prezentaci "my už jsme vyhráli, ať to dopadne v 

pondělí na vyhlášení výsledků jakkoliv, už jsme vítězové, lidé se sešli, utvořili krásné 

společenství a hrdě reprezentovali naši obec a přitom byli šťastní". Na vyhlášení 

výsledků na krajském úřadě, když zaznělo "vítězem jsou Kateřinice," jsme pak 

společně s pí ředitelkou Šárkou Muchovou a br. farářem radostí vyskočili. Pak 

následovaly oslavy, slavnost Vesnice roku 2014 ve Zlínském kraji s účastí p. hejtmana, 



zástupců ministerstev a dalších významných hostí. Následovaly přípravy na prezentaci 

naší obce v celostátním kole, do kterých se zapojilo ještě více našich občanů.  

Na prezentaci v celostátním kole byly celkem 4 hod, které byly nabité připraveným 

programem, prostě slavnost, jak má být. Následovalo netrpělivé očekávání vyhlášení 

výsledků soutěže, které proběhlo v Luhačovicích. Na zážitek, kdy byly naše Kateřinice 

vyhlášeny Vesnicí roku 2014 a nato jak téměř stovka Vás kateřinických vtrhla na 

pódium a vzali jste další program do svých rukou, asi nikdo ze zúčastněných 

nezapomene. Pak následoval průjezd autobusů z Luhačovic s rozvinutými prapory po 

cestě lemované hrdými občany přes Kateřinice a oslavy v kulturním domě. V dalších 

čtrnácti dnech nás čekaly přípravy natáčení České televize s panem Václavem 

Moravcem a s paní Zuzanou Tvarůžkovou s návštěvou pana premiéra Sobotky a 

slavnost Vesnice roku 2014. Všechny uvedené slavnosti a akce měly jednoho 

společného jmenovatele a to jste byli vy zástupci našich spolků a občané našich 

Kateřinic. Ať se připravovalo cokoliv a mnohdy se to zdálo nemožné ke zvládnutí, vždy 

jste byli nápomocni a spolu odhodlaní vše zvládnout. Byly to občas opravdu 

"hektické" chvíle, které většina z nás pravděpodobně ještě nezažila, ale vše se 

podařilo dotáhnout ke zdárnému cíli.  

V letošním roce se také realizovala celá řada projektů jako např. rekonstrukce sálu 

kulturního domu a přilehlých prostor, multifunkční hřiště za kulturním domem pro 

všechny generace, které je v případě potřeby jednoduše demontovatelné. Dalšími 

projekty byla např. revitalizace zeleně v naší obci, pořízení traktoru se zametačem a 

samosběrem, který bude sloužit k celoročnímu úklidu komunikací. V lokalitě Březiny 

byla zahájena revitalizace vodní nádrže, která bude dokončena začátkem příštího 

roku. 

Všechny tyto projekty byly podpořeny ze 75% - 90% z dotačních titulů a jsme 

přesvědčeni, že jejich realizace bude pro naši obec přínosem. 

Vážení a milí spoluobčané dovolte mi ještě jednou ze srdce poděkovat za t,o co jste 

společně s pomocí Boží dokázali. Děkuji za Vaši pokoru a lásku. Děkuji Vám za 

vzájemný respekt a úctu, za vzájemnou nezištnou pomoc prostě tam kde byla 

potřeba. Ze všeho nejvíc děkuji za to, že všem těmto vlastnostem učíte svoje děti a 

potomky. V tom je budoucnost naší obce a právě díky tomuto jsme se stali Vesnicí 

roku 2014.  

Přeji Vám požehnané a poklidné Vánoční svátky plné rodinné pohody a do nového 

roku jenom dny, které Vám přinesou jenom radosti. 

Vojtěch Zubíček 



Vážení spoluobčané, 

 

jsme před koncem roku 2014, který byl pro většinu z nás tak jako každý předcházející 

rok v mnohých okamžicích radostný, v mnohých okamžicích smutný. Někteří naši 

spoluobčané již nejsou mezi námi, což způsobuje bolest a smutek nejen pozůstalým 

rodinám, ale chybí nám i v dědině. Mnozí naši spoluobčané bojují s nemocemi 

různého rozsahu, mnozí přišli o práci nebo ji nemohou najít. Na druhé straně jsme 

mohli jak privátně, tak i v obci prožívat mnohé radosti. Přesto všechno se mně zdá, že 

těch starostí a trampot je více. 

Proto bych chtěl i tento příspěvek do zpravodaje naladit na radostnější notu. 

Z tohoto důvodu se nebudu zabývat z mého pohledu nesmyslama, jako třeba, že vrty 

na vodu z loňska jsou zbytečné, protože vody bylo letos dost, nebo že chodník na 

horní konec je stejně nanic, protože je teď úzká cesta i chodník a nově vybudovaný 

chodník měl být vybudován na pontonech (sloupech) nad potokem, nebo jsme měli 

zabrat víc zahrádek. Ba naopak, tady opět děkuji všem, kteří své pozemky k dispozici 

víceméně darovali. Ano, musím poděkovat i těm, kteří je směnili za jistých podmínek, 

protože i bez tohoto konsenzu by nebylo nic.  

Taktéž pohrdání ještě neprobíhající přestavbou budovy OÚ, kulturního domu a školky 

mně přijde úsměvné. My ještě ani nevíme, zda li se všechno podaří, nevíme, jestli se 

potvrdí naše naděje na získání peněz z dotačního programu projektu Mobilita. Jsme 

na začátku, ale už teď zaznívá posměch, že to bude strašně vypadat, zničíme ráz 

středu obce, aniž by mnozí vůbec tušili, kolik je za vším práce a různých jednání na 

nejrůznějších úřadech a úrovních. To k zamyšlení ale je, že jsou všichni zváni na 

zasedání zastupitelstva, kde se každý občan může vyjádřit a sporné body spoluvyřešit, 

ale chápu, že nést zodpovědnost a spoluzodpovědnost je to nejtěžší, protože bych 

nemohl z principu pomlouvat a kritizovat. Mrzí mě, že kromě pár „skalních“ hostů 

jsou zastupitelstva pro spoluobčany nezajímavá. Mohli by se nejen dovědět, jaké jsou 

před námi úkoly, projekty, prezentovat názor a pohled na sporné body ze své 

zkušenosti, ale také to, proč třeba bylo na posledních akcích pivo zadarmo. 

Jsme rádi, že více a více spoluobčanů se zapojuje do aktivit, které se nabízejí, či je 

přímo vymýšlejí a koordinují. Ano, děláme to pro sebe a pro druhé, abychom mohli 

prožívat spolu krásné chvíle a bylo nejen na co vzpomínat, ale i na co se těšit. Tato 

obrovská aktivita, nadšení a entuziasmus mnoha spoluobčanů byly základem 

obrovského úspěchu, kdy jsme se stali nejdříve Vesnicí roku Zlínského kraje 2014 a 

poté Vesnicí roku České republiky 2014. 



Ano, světově se měří čas (roky) před naším letopočtem / našeho letopočtu nebo před 

Kristem / po Kristu a pro Kateřinice to může být před Vesnicí roku / po Vesnici roku. 

Je to možná úsměvné a záměrně přehnané, ale toto je velký úspěch, který budou 

doceňovat až další generace. Co za tím všechno bylo, ti, kteří chtějí vědět, tak také 

vědí. To nejkrásnější na tom je, že tento úspěch není díky nějakému kousku nové 

cesty, ale že je díky nám kateřinčanům, kteří dělají něco pro druhé a mají radost, 

kterou dokáží následně i společně pořádně oslavit. 

Ano, kateřinčané sami sebe zviditelnili a pomohli přes titul otevírat dveře starostovi a 

radě na úřadech. Jakou radost jsme také udělali těm, kteří se odstěhovali za rodinou 

nebo za prací po celém světě. Jak jsou pyšní, hrdí na to, že jsou naši z kateřinské 

dědiny a se slzami z oslav zase odjížděli s tím, že už se vidí, jak se vrátí, aspoň na 

krátký čas. Ano, toto jsou ty chvíle, pro které žijeme a kam směřujeme naše úsilí a 

činnost.  

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kterým není lhostejné, jak tady žijeme a kde budou 

žít jednou naše děti, vnuci a další generace. Už na každé maličkosti, která je myšlena 

s dobrou vírou či podporou druhých bude moci někdo další jednou stavět. Vím, jak je 

těžké pro každého spoluobčana vybalancovat nástrahy a boj s touto nelehkou dobou 

s tím, aby se dobře žilo druhým nejen teď, ale i za několik let. 

Taktéž byl letošní rok volební do zastupitelstev a, protože u nás v Kateřinicích došlo k 

výrazné obměně členů zastupitelstva, chtěl bych poděkovat těm, kteří v něm působili 

od čtyř až do desítek let. Neprocházeli mnohdy jednoduchými rozhodnutími a 

časovými údobími, nepočítali čas práce a nasazení pro obec a posunuli zase život 

v naší dědině dál. Velké díky Vám všem. 

My teď máme na co navazovat, máme vize, máme cíle, které bychom chtěli pro 

dědinu zrealizovat. Budeme rádi, když vyjde aspoň část, ale tím největším přáním je, 

abychom se k sobě chovali jako lidi a navzájem si přáli úspěchy, štěstí a radost. To 

samé i s přáním požehnaných Vánoc a každého dne v roce 2015 Vám přeju i já. 

 

                                                                                                  

        

                              Jan Martinek 

 

 



 

KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2015 

 

Výše poplatků a plateb za služby (zůstávají stejné jako v roce 2014) 

 

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 (56,54 Kč/měsíc)  

 

 

Kalendář splatnosti plateb a poplatků 

 

NÁZEV MĚSÍCE / TERMÍN 
SPLATNOSTI 

TYP SPLATNÉ PLATBY / POPLATKU 

Leden 2015 X 

Únor 2015 
celý poplatek za likvidaci kom. odpadu, poplatek za 
psa 

Březen 2015 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 

Duben 2015 ½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

Květen 2015 X 

Červen 2015 X 

Červenec 2015 X 

Srpen 2015 ½ ceny vodného 

Září 2015 ½ ceny stočného 

Říjen 2015 X 

Listopad 2015 X 

Prosinec 2015 X 

 

Ceny vodného a stočného pro období r. 2015, které budou splatné v r. 2016: 

• vodné zůstává na stejné cenové úrovni, tj. 23 Kč/m3 včetně daně 

• stočné bylo navýšeno o 2,3 Kč/m3 na 21,85 Kč/m3 a měsíční paušál na 63,73 

Kč včetně daně. 

U stočného došlo k navýšení ceny, z důvodu rostoucích cen a nákladů na likvidaci kalu 

z čistírny odpadních vod, který naše obec likviduje  u Vodovodů a kanalizací Vsetín, 

a.s. 

V průběhu měsíce ledna 2015 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. Pan Malovaný bude provádět sběr dat z vodoměrů i terénu a osobní 

kontrola vodoměru by měla proběhnout každé 3 roky. 

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. 

 

 

 

Advent – čas příprav na Vánoce, čas očekávání, čas, kdy se každý ohlíží za 

pomalu se končícím rokem. V dnešní době však také čas hektický, kdy se nám zdá, že 

snad každý další rok běží rychleji a rychleji. Přesto bych Vás chtěla o chvilku Vašeho 

drahocenného času připravit a podělit se s Vámi o vzpomínku na 2014, který byl, 

přesněji ještě stále je a hlavně stále bude rokem výjimečným. 

Do toho roku jsme vkročili s elánem a chutí pokračovat v rozjeté práci. Děti 

z mateřské školy využívaly opravené prostory, paní kuchařky čarovaly v taktéž 

zrenovované kuchyni a žáci základní školy si svědomitě plnili své povinnosti. Hned 

z kraje roku jsme při zápisu zjistili, že žáků nám neubývá, spíše naopak – do kulaté 

padesátky už nám moc nechybí. To nás velice těší a motivuje k tomu, abychom pro ně 

zajistili nejen kvalitní vzdělání, ale i širokou škálu zájmových činností. První z letošních 

akcí byl Kateřinický slavíček, ve kterém své pěvecké nadání předvedly děti ze školky i 

jejich starší spolužáci ze školy. Blížící se jaro jsme přivítali na tradičním karnevalu, bez 

kterého bychom si toto období asi nedokázali ani představit. Jako každý rok i letos je 

potřeba na tomto místě poděkovat všem, již se na jeho přípravě podílí, zvláště pak 

těm, kteří přispěli do bohaté tomboly.  

Jednou z priorit naší školy je učení se zodpovědnosti k životnímu prostředí. 

Proto už několik let pilně plníme úkoly projektu Recyklohraní a vždy v dubnu, při 

příležitosti oslav Dne Země, přidáme i ruku k dílu. I letos jsme vyrazili do okolí školy a 



snažili jsme se ho zbavit odpadků, které naši krásnou dědinu hyzdí. Na Velikonoce 

jsme se připravili na tvůrčích dílnách, kde si s námi mohli vyrobit nejrůznější ozdoby i 

naši senioři.  

Jaro s sebou přineslo i velké množství povinností (nutno ale podotknou, že 

povinností milých). Zapojení se do krajského kola soutěže o nejlepší vesnici bylo však 

otázkou cti a my jsme rádi pomohli. Kromě přípravy soutěžní prezentace školy jsme 

stihli připravit i pásmo ke Dni matek, vystoupili jsme i na obecních slavnostech 

spojených se Dnem dětí; a děti z Valášku potěšily svým vystoupením obyvatele 

domova důchodců v Podlesí.  

Letní prázdniny utekly jako voda a my jsme se společně s celou obcí vrhli do 

boje tentokrát už o celorepublikový titul Vesnice roku. Všichni zaměstnanci i děti se 

snažili udělat maximum stejně jako celé naše obecní společenství. Myslím, že je velice 

pěkné, že naše žáci budou moci jednou vzpomínat na to, že byli součástí něčeho tak 

krásného. 

Jsem ráda, že se nadále daří rozvíjet naši školu díky nadstandardním vztahům 

se zřizovatelem – obcí Kateřinice i s místním sborem ČCE. Právě jim vděčíme za to, že 

naši žáci mohou zlepšovat své znalosti angličtiny s rodilým mluvčím, teď už našim 

skvělým kamarádem a pomocníkem Rossem Brownem. Úspěšní jsme i ve využívání 

možností nabízených Evropskou unií. Letos jsme z jednoho projektu získali 

interaktivní tabuli do mateřské školy a základní škola získá v nejbližší době zase nové 

vybavení v podobě tabletů, které opět rozšíří naše možnosti na poli vzdělávání. 

Věřím, že i ten nadcházející rok bude hojný a my se budeme moci pochválit 

úspěchy, které naši krásnou vesnici zviditelní a ukáží všem, že i v místech, kde lišky 

dávají dobrou noc, prožíváme krásný, pestrý a naplněný život. 

Tento text vzniká v době, kdy se pilně připravujeme na oblíbené setkání se 

seniory. Všem, s nimiž se tam setkáme, popřeji krásné svátky vánoční a šťastné 

vkročení do nového roku osobně na místě, Vám ostatním přeji to samé takto 

zprostředkovaně. 

     Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy 

 

 

Naše MŠ Kateřinka je už třetím rokem dvoutřídní. Pracují zde tři učitelky na plný 

úvazek dvě na zkrácený a jedna asistentka. 



K 1. září nastoupilo 43 dětí a další dvě nastoupí po novém roce. Předškolních dětí 

máme letos jedenáct. 

Naše ŠVP je zaměřeno na ekologickou a enviromentální výchovu. Pokud počasí dovolí, 

snažíme se s dětmi co nejvíce času trávit venku v naší krásné valašské přírodě. 

V letošním roce jsme se zapojili do projektu a získali jsme pro výuku interaktivní 

televizi, kterou si děti velmi oblíbily. 

Každý rok se snažíme o modernizaci vybavení, letos jsme zakoupili nové podlahoviny 

do třídy Berušek. Celoročně nakupujeme dle finančních prostředků nové hračky a 

pomůcky. 

 

Během roku dochází dvakrát týdně do MŠ lektor, který seznamuje děti s anglickým 

jazykem. Dále mají děti možnost během roku navštěvovat různé kroužky – Valášek, 

flétnu, keramiku a logopedii. 

Společně pořádáme se ZŠ několik akcí – drakiádu, lucerničkový průvod, karneval, 

společně jsme se podíleli na prezentaci v soutěži Vesnice roku. Do MŠ každý měsíc 

dojíždí divadlo s pohádkou, zorganizovali jsme různé besedy s hasiči, policisty, 

canisterapii, pohádkový les, rozloučení s předškoláky, turistický a barevný týden a 

mnoho dalších. 



Právě v tento předvánoční čas naše předškolní děti čeká vystoupení na „setkání 

seniorů“, tak jim budeme držet palce, ať se jim to podaří a hlavně ať si to užijí. 

Protože konec roku klepe na dveře, tak bych ráda poděkovala Všem našim 

zaměstnancům a zaměstnancům obecního úřadu za celoroční spolupráci, sponzorům, 

za finanční prostředky a nakonec rodičům, kteří když je třeba nám vyjdou vstříc. 

Spokojené, láskou a porozuměním 

naplněné vánoční svátky, 

v novém roce všechno dobré, 

hodně štěstí, zdraví a úspěchů  

přeje MŠ Kateřinka 

 

 

Kristýna Fusková, vedoucí učitelka MŠ 

 

Vážení spoluobčané. 

Rok 2014 se stává minulostí a já již po dvacáté třetí tento rok bilancuji a kladu 

si  otázku jaký po stránce fotbalové  v naší obci byl? A i když jsme po sedmnácti letech 

opustili krajský přebor, odpovídám si, že byl dobrý. Přesvědčili jsme se o tom, že doba 

kdy jsme s Pavlem Mráčkem, Mirkem Vrbou, Zdeňkem Kovářem, Jarkem Vaculíkem a 

mnoha dalšími trávili večery na schůzích fotbalu je již nenávratně pryč a současné 

doba která z hlediska pracovní vytíženosti, rodinných povinností a dalších aspektů 

těmto sportovním aktivitám nepřeje. Zapálenost z lidí, kteří se o fotbal v Kateřinicích 

zajímali, vyprchala a je celkem jedno jaká třída se hraje. Jedno je však pro další 

orientaci fotbalu v Kateřinicích velmi pozitivní. Ukázala se soudržnost našich mladších 

občanů, kteří si řekli, tak s tím fotbalem pomožme a začali pomáhat s mládeží. Hlavně 

rodiče se začali zajímat o to, jak jejich děti tráví volný čas a zjistili, 

že trénovat  hlavně hlídat děti v čase kdy opustí školu není tak 

jednoduché a je to práce velmi zodpovědná. Tato činnost jim 

nebyla lhostejná, takže postupně vznikly u nás mládežnické celky 

od pětiletých po patnáctileté fotbalisty. Odborní trenéři z řad 

fotbalistů postupně do těchto dětí dostávají dovednosti což se projevuje jejich 

umístěním v tabulkách, kde jsou v popředí. Postupně vznikly čtyři mládežnické oddíly, 

kde je organizováno asi 40 dětí, které každý den na hřišti rozvíjí své fotbalové 

dovednosti. Dovolte mi, abych Všem, kteří nám s tímto pomáhají těmto lidem 

poděkoval. Tito lidé toto dělají zcela nezištně, obětují tomu svůj volný čas, často i 



finance. Myslím si že tyto děti tímto do sebe dostanou správné návyky pro 

zodpovědnost což jim pomůže v dalším životě.  

 

Jak již jsem na začátku zmínil mužský fotbal se po dlouhé době hraje nižší 

soutěž. Naši snahou  bude do mužstva zabudovat mladé hráče z našich mládežnických 

kategorií. Zatím se ukazuje, že tato změna nebude tak rychlá jak jsme si mysleli. Dost 

nás mrzí, že někteří naši fanoušci, kteří byli  z dřívějška zvyklí na vyšší třídy často naše 

hráče v průběhu zápasu kritizují. Tito hráči fotbal hrají zdarma, na úkor svého volného 

času dvakrát týdně po zaměstnání trénují, riskují zranění a pracovní neschopnost což 

se velmi negativně může odrazit na financích. Přesto s rámci svých možností podávají 

výkony na které mají a určitě si tuto kritiku od těchto,,fandů´´ nezaslouží 

. 

Rovněž bych chtěl poděkovat touto cestou vedení obce za jejich pomoc při 

údržbě a dalším zkvalitňováním našeho sportovního areálu, který máme v pronájmu a 

staráme se o něj jako správní hospodáři. Myslím si, že se nám v naší obci fotbalové 

zálibě daří a odměnou toho jsou nám fotbalové zápasy, kterých se na našem hřišti 

odehraje okolo padesáti ročně a radost našich nejmenších hráčů kteří si po vítězném 

zápase zakřičí,,my jsme kačice´´ 

Zároveň mi dovolte, abych Všem občanům naší obce jménem fotbalistů popřál 

vše nejlepší a hlavně hodně zdraví v roce 2015 

                                            Sokol Kateřinice Kuzník Jiří 

 
 
 
 

TJ SOKOL KATEŘINICE-MLÁDEŽ 

Je mi ctí, že Vám můžu přiblížit činnost našeho fotbalového potěru. 

Na hodnocení výsledků za letošní ročník je ještě brzy. Naše soutěž se hraje, jak jistě 

všichni víte, od podzimu do jara. Ale i přesto se pokusím uplynulý rok zhodnotit. 

V minulém ročníku jsme měli v soutěži 4 družstva. A to starší žáky, mladší žáky, starší 

přípravku a mladší přípravku. 

 V kategoriích přípravek o nějaké výsledky vůbec nejde. Pro nás je pozitivní, že děti 

s radostí absolvují tréninky, na kterých se učí základní věci, které budou dále rozvíjet 

ve starších kategoriích. Tréninky jsou vedeny formou hry a téměř všechna cvičení 

dělají s míčem. 



V mladších žácích jsme ve skupině „B“ obsadili první místo a postoupili do finálového 

turnaje, kterého se zúčastnily první dva týmy každé skupiny.Turnaj se hrál v Ústí u 

Vsetína. Na turnaji se nám bohužel nevedlo podle našich představ a obsadili jsme 4 

místo. Z 16 týmů,které hrály soutěž je to pro nás úspěch. 

Ve starších žácích jsme jasně vyhráli skupinu „A“ a v zápase o přeborníka okresu jsme 

narazili na Kelč. Naši borci domácím po boji podlehli, ale 2 místo z celkových 16 

bereme jako velký úspěch. Tolik co se týká výsledků. 

Náš oddíl má v současnosti v mládežnických kategoriích zaregistrovaných 33 hráčů od 

6 do 15 let, kteří za rok odehrají celkem 60 zápasů a na trénincích venku stráví asi 200 

hodin. Dalších asi 80 hodin odtrénujeme přes zimu v tělocvičně. 

Je nám ctí, že jsme se mohli zapojit do prezentace obce Kateřinice v soutěži Vesnice 

roku 2014. Ať už krajského kola, nebo i celostátního finále. Dále jsme měli možnost 

pozvat profesionální trenéry mládeže, kteří pro nás předvedli ukázkový trénink, 

kterého se zúčastnilo asi 40 hráčů. 

 

 

Toto všechno by nebylo možné uskutečnit bez obětavé práce trenérů a vedoucích  



družstev, kteří obětují svůj volný čas a věnují se dětem. Dále nemůžeme zapomenout 

na pomoc rodičů a dědečků, kteří vozí hráče na venkovní zápasy a pomáhají 

s organizací domácích zápasů. Velké poděkování patří Obci Kateřinice, kdy jsme díky 

dotaci získali finance na zakoupení odlehčených fotbalových branek. Nemůžu 

zapomenout na sponzory, kterým patří poděkování za finanční dary, které využijeme 

k nákupu sportovního vybavení pro děti. 

                      Za mládež TJ Sokol Kateřinice Janota Tomáš  http://fotbal.obeckaterinice.cz 

 

 

 
 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice 

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, 

rok 2014 se blíží ke konci, tak bych Vás rád stručně seznámil s děním v našem 

hasičském sboru. Počet členů našeho sboru ke dni 1.12.2014 činil 63 členů, z toho 13 

žen. V roce 2014 nedošlo k žádným výrazným změnám v naší členské základně. 

http://fotbal.obeckaterinice.cz/


V únoru se členové okrsku a delegovaní hosté zúčastnili Výroční valné hromady 

okrsku č. 10 - Ratiboř, která se konala v Pržně. Během března, dubna a prosince 

probíhala pravidelná školení strojníků, preventistů a velitelů jednotek SDH územního 

odboru Vsetín. Pro nás velmi důležité školení velitelů, při kterém se prodlouží 

platnost výkonu funkce na pět let, proběhlo v prosinci na stanici HZS ve Valašském 

Meziříčí. Zúčastnil se ho velitel jednotky Lubomír Navrátil a velitelé družstev Petr 

Hynek a Radek Uličník. V příštím roce nás čeká zajištění proškolení strojníků naší 

jednotky. 

V jarním období jsme se opět věnovali přípravám na obvodové kolo v požárním 

sportu a zahájení sportovní sezóny, která k činnosti hasičů neodmyslitelně patří. 

Obvodové kolo se konalo 3. května v Jablůnce, kde naše družstvo nad 35 let obsadilo 

1. místo a postoupilo do okresního kola. Okresní kolo soutěže hasičských družstev 

proběhlo 7. června ve výcvikovém středisku hasičů v Horním Lidči. Naše družstvo zde 

ve velké konkurenci vybojovalo krásné 3. místo. Během léta jsme se zúčastnili 

několika pohárových soutěží v našem okrese. 

Začátkem června jsme zahájili přípravy na 3. ročník pohárové soutěže Memoriál 

Eduarda Uličníka. Soutěž se konala v sobotu 28. června za slunečného počasí 

v mysliveckém areálu Březiny. Tato vydařená akce byla ve večerních hodinách 

zakončena taneční zábavou se skupinou STRAM. Děkujeme mysliveckému sdružení a 

obecnímu úřadu za zapůjčení areálu Březiny a těšíme se na další ročník této již 

tradiční hasičské soutěže. 

V sobotu 19. července jsme se zúčastnili zájezdu na Mistrovství světa v požárním 

sportu, které se konalo 13. – 20.7.2014 ve Svitavách. Za vydařeného počasí jsme měli 

možnost sledovat požární útoky a slavnostní zakončení mistrovství. Zájezd byl 

ukončen prohlídkou hradu Bouzov. Všichni zúčastnění z našeho okrsku byli s tímto 

zájezdem velmi spokojeni. 

V pátek 11. července se konal výlet klubu Zasloužilých hasičů a funkcionářů SH ČMS 

okresu Vsetín do Kateřinic a okolí. Sraz byl stanoven na 9:30 hod. v Hasičské zbrojnici. 

Zasloužilé hasiče a funkcionáře s manželkami přivítal starosta obce Vojtěch Zubíček a 

starosta SDH Kateřinice Miroslav Kobéda. Po dopoledním jednání a malém pohoštění 

pokračovalo setkání přesunem na Prženské paseky a posezením v hospodě u Holáňů. 

Zasloužilým hasičům se v Kateřinicích velmi líbilo a vedoucí tohoto klubu br. Kovář 

nám všem poděkoval. Je to pro nás velká čest, že jsme mohli v naší obci uspořádat 

setkání tohoto klubu. 



Během roku jsme se zapojili do prezentace obce v soutěži Vesnice roku. Nejprve ve 

Zlínském kraji a po vítězství v kraji také v rámci celostátní soutěže. 

Naše zásahová jednotka zasahovala u několika událostí. V dubnu v náročném lesním 

terénu při dohašování spáleniště po pálení klestí. V květnu u požáru komínu 

rodinného domu v Kateřinicích a lokální povodni, která ucpala některé propustě po 

celé obci. V září jsme byli požádáni o technickou pomoc při hledání pohřešované 

osoby. V sobotu 18. října jsme prováděli zabezpečení tankovací zóny při rally sprintu 

Vsetín. 

V rámci okrsku č. 10 – Ratiboř jsme se zúčastnili dvou prověřovacích cvičení. Jarní 

odborná příprava se konala v katastru obce Jablůnka „nad vodárnou“. Cílem cvičení 

bylo mimo jiné prověření připravenosti techniky jednotek, fyzické připravenosti členů 

zásahových jednotek a ověření znalostí první pomoci. Podzimní cvičení proběhlo 

v Ratiboři v budově kina a restaurace. Hlavním úkolem zasahujících hasičů byla rychlá 

záchrana a evakuace osob z místa vzniku požáru, koordinace jednotlivých úseků a 

dopravy za tmy. Obě cvičení byla hodnocena jako velmi zdařilá. 

I v letošním roce jsme pokračovali v dovybavování naší zásahové jednotky. Za finanční 

podpory obecního úřadu a našich prostředků jsme zakoupili ponorné kalové čerpadlo 

HCP a řetězovou motorovou pilu Husqvarna XP 550. 

V letošním roce oslavili tři naši členové významné životní jubileum: br. Jan Žabčík, br. 

Vlastimil Adámek a br. Stanislav Vaněk. Při návštěvě jsme jim předali malý dáreček. 

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

preventivně výchovné činnosti, doplňování a údržbě hasičské techniky. Chtěl bych 

velmi poděkovat všem občanům a členům sboru, kteří se podílejí na údržbě a obnově 

techniky potřebné pro případnou pomoc našim spoluobčanům. 

Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití svátků vánočních, hodně úspěchů 

v osobním životě a pevné zdraví v roce 2015. 

           Zaa SDH starosta sboru Miroslav Kobéda  

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěch našich střelců na celostátním přeboru ve vzduchovce 

Poslední srpnový pracovní den se v Kroměříží  tradičně, na závěr střeleckého tábora 

konal celostátní převor ve vzduchovce. Po deštivých dnech, které tento měsíc 

provázely, byl pátek jako vymalovaný a konečně připomínal letní den. A dalo se 

předpokládat, že to přinese i dobré střelecké výsledky. Zmíním se o nejstarší kategorii 

střelců. Ta zahrnuje soutěžící v rozmezí 15 – 17 let. A v ní jsme měli tři zástupce z naší 

obce. Sestry Pavlínu a Kateřinu Valchářovy a Filipa Kamase. Podle střeleckého řádu 

tito mladí střelci střílí ze stejného postoje, jako dospělí střelci.  Lišku je možné střílet 

v leže s oporou loktů, srnece ve stoje s oporou pevné tyče, kamzíka taktéž ve stoje, 

ale s oporou volné tyče a nakonec z volné ruky terč kňoura. Zde se projeví nejen 

střelecké nadání, ale i dobrá fyzická kondice, rozvaha a maximální koncentrace. A tyto 

faktory hrály letos hlavní roli. Výsledky na prvních terčích byla hodně vyrovnané. O 

konečném umístění rozhodly poslední terče kňoura.  

Začnu střelci, kteří závěr závodu neustálí a udělali po chybě, která jim znemožnila 

bojovat o vítězství. Jednalo se o Kateřinu a Pavlínu, které obsadily 3. a 4. místo se 

stejným nástřelem 381 bodů. Překvapení bylo bronzové místo Kateřiny, která do 

starší kategorie vstoupila teprve letos. Podařilo se jí porazit starší a zkušenější sestru. 

I když velmi těsně. Rozhodoval lepší nástřel na posledním terči. Druhé místo obsadil 

Jan Vedral, který nastřílel 390 bodů. S přehledem si zajistil druhé místo. Vítězem této 

kategorie se stal Filip Kamas. Určitě překvapení. Loni vynechal tento hlavní závod. 



Letos mu stačilo doslova několik tréninků a to mu zajistilo první místo s 397 body 

ze 400 možných! 

Nezbývá než úspěšným střelcům pogratulovat. Nastává otázka co dále? V nejstarší 

kategorii zůstává jen Kateřina. Další dva střelci budou mít příští rok 18 let a tím, pro 

ně střelba se vzduchovkou na akcích ČMMJ končí. Pokusíme se začít s malorážkou. Je 

to podobný druh střelby co se týče postojů a držení zbraně. Rozdíl je v tom, že se střílí 

na větší vzdálenost, která činí 50m. Terče jsou podobné, ale větší. Jedná se o 

redukované mezinárodní terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura. A ta hlavní změna je, že 

se nestřílí již vzduchovou, ale střelnou zbraní. 

                                  Petr Valchář 

 

 

 

 

Šestka Kateřinice 2014 

 

Neadventně adventní čas se nachýlil, a můžu opět napsat pár řádek do našeho 

obecního zpravodaje o tom, co se dělo u nás v oddíle. No, letos jsem se rozhodla, 

možná trochu drze, že tuto možnost využiji spíše k poděkování. Přece jen to, že jsme 

žili soutěží Vesnice roku, je zřejmé, ale samozřejmě jsme k tomu stíhali i všechny naše 



tradiční i nové akce, i když u některých ani nechápu, jak jsme to mohli zvládnout, i tak 

jsme to zvládli.  

Za to, že jsme to zvládli, patří dík našim světluškám, vlčatům, skautům, skautkám a 

hlavně největší dík roverům a vedoucím, kteří po celý rok 2014 stihli kromě běžného 

programu chystat, stavět, prezentovat, bořit, chystat, stavět, prezentovat, bořit, … 

Ono se to nezdá, ale všem se nám (i dalším spolkům) zvýšila časová dotace. Proto 

tady chci poděkovat Ditě, Fantovi, Ferdovi, Flegymu, Káji, Lukymu, Máji, Pazzicovi, 

Slonovi a Tomovi za to, že celý rok dobře zvládli, že nám pomáhali s přípravami a 

prezentací, že na mě brali ohled, když už jsem mlela z posledního, a děkuji za tu kytici 

růží…  

Děkujeme všem, kteří se na přípravách prezentací podíleli, protože i díky nim se 

můžeme pyšnit tím, že jsme skauti z Vesnice roku 2014, a jsme velice rádi, že jsme 

s Vámi mohli spolupracovat, že jsme se potkali, poznali a snad budeme i 

spolupracovat dál.  

A co naší vesnici a jejím obyvatelům přát? Přejeme všem obyvatelům, aby si ve zdraví 

mohli užívat to, že žijí s námi v naší vesnici.  

                                                                                 Za Šestku vůdkyně Lada Kutějová, Fialka  

 

 



Kateřinické setkávání vozíčkářů aneb jak zažít něco 

nové   

od roku 2011, kdy na jaře vznikla naše organizace, tak každý rok pořádáme minimálně 

dvakrát ročně SETKÁVÁNÍ vozíčkářů. Nebude tomu jinak ani v příštím roce kdy 

tradičně v lednu 24. budeme zase v Kateřinicích v Březinách víkend ve znamení zimní 

akce pro odvážné vozíčkáře a jejich přátelé a o co přesně jde? Krásný článek k tomu 

setkávání napsal jeden z našich nejlepší kamarádů… 

Kateřinické setkání aneb motorkáři jinak. 

Je sobota 25.ledna 2014, 6 hodin ráno, šest stupňů pod nulou. Z Jiříkovic 

z Tvaroženské ulice odjíždí malý konvoj dvou motocyklů se sajdkárama Dněpr a Ural a 

dvou veteránů jeppů  Autounion DKW  a Volkswagen  Iltis.  Máme namířeno do 

Beskyd, do malé obce Kateřinice,  kde se koná třetí zimní Kateřinické setkávání 

handicapovaných vozíčkářů a nás, tak trochu  švihnutých motorkářů a příznivců jiné – 

převážně veteránské techniky. Současně vyjíždí  šest  dalších kamarádů motorkářů  

z Opavy, Uničova, z Vrbna pod Pradědem, Poličky, Rozhraní, Otaslavic  a všichni míří 

do Kateřinic. Mezi osmou a devátou se již vítáme s kamarády a současně s pořadateli 

Petrem, Pavlem, Mirkou a dalšími členy  pořádající Moravské organizace vozíčkářů – 

MOV a ostatními účastníky srazu. Je mínus 8 stupňů. 

      Dáme kafe,  z aut sundáme  střechy, se střechou by vyjížďka nebylo to pravé 

ořechové a všichni, ti s „kolečky“ i bez,  sedáme do aut a na motorky a vyjíždíme na 

zhruba třicetikilometrovou jízdu po Moravských horách. Držíme se cest, na které 

máme od majitele pana Bati, řádné povolení. Sněhu není  mnoho, námrazy  na 

stromech je víc, a tak v krásné zimní atmosféře šplháme k vrcholům a zase dolů. Sem 

tam nás „pohladí“ nějaká ta větev, za krk napadá jinovatka, tak už to v lese chodí. 

Nebyla by to Morava, aby se cestou nenašla nějaká ta lahvička pravé domácí 

slivovičky a tak ti co neřídí, se náležitě občerstvují. Nahoře je mínus 13 stupňů, 

pořádně fouká, ale nám všem je krásně. Kamarády v sajdách a na autech pořádně 

zachumláme do dek a mažeme dolů, do tepla překrásného bezbariérového centra. 

Zahřejeme se kávou, čajem, grogem a ještě něco pro žaludek. Grilovaná kýta, 

tlačenka, koláče a další laskominy, které parta kolem MOV jako vždy připravila. 

     Znovu se balíme a jede se další kolo, které končí v malé, ale o to známější dílně 

Gufex,  kde se  mimo jiné  vyrábí hokejové puky do celého světa  a na MS, NHL atd. 

Máme sebou málo vozíků, a tak tři sajdkáry jedou až do dílny mezi stroje, majitelé 

jsou prostě SUPER. Někdo poznamenal „teď tady měla být televize, to by byla 



reportáž“.  Exkurze končí, stmívá se, tak mažeme „domů „ - do centra. Techniku 

nachystáme na ranní odjezd a honem do tepla, mrzne až praští. 

 Kamarádi vytáhnou kytary a za příjemné konzumace lahůdek a lahodných moků se 

„družíme“ téměř do rána. Přišel pan starosta s obecní slivovičkou a ani pan farář si 

nenechal setkání ujít. Písniček a vyprávění bylo nespočetně. Nikdo nežehrá na dobu, 

na osud, nikdo nemá problémy, je jen kamarádství a dobrá pohoda. 

Ráno nás budí vůně kávy a čaje, snídáme. Kouknu na teploměr, mínus 18 stupňů – 

ještě že jsme techniku nachystali večer. Všem se podařilo nastartovat a tak se loučíme 

a se slibem setkání na další letní i zimní akci odjíždíme domů. 

Díky všem pořadatelům a účastníkům a jako každý rok to bylo super.  Honza D. . 

z Jiříkovic 

A tak když v lednu ve sněhu v mrazu, uvidíte kolonu motorek, nebude to zlý sen, to 

jsou jen lidé, kteří chtějí zažít něco nového, zajímavého a ne sedět jenom doma (na 

vozíku) a naříkat jak je všechno špatné a jak nic nemůžou. Pokud člověk chce tak 

dokáže všechno :) 

                                                   za M.O.V. Petr Adámek 

 

 

 

Vážení spoluobčané,  

 rádi bychom Vás koncem roku 2014 blíže seznámili s počátky vzniku SPK a 

ohlédli se za naší činností v tomto roce. 

 V dubnu roku 2013 bylo SPK oficiálně zapsáno na Ministerstvu vnitra ČR jako 

občanské sdružení, jehož cílem je aktivně se podílet na rozvoji obce Kateřinice, 

zejména v oblastech sportu, kultury, turistiky a jiných všeobecných aktivit. Díky tomu 

můžeme mimo jiné žádat o dotace na naši činnost. V roce 2014 jsme využili dvou 

dotačních programů. Obec Kateřinice vypsala výzvu o získání dotace ve výši až 20 000 

Kč. Tyto peníze přispěly ke zhotovení pojízdného grilu s udírnou, který je maximálně 

využíván.  Dále jsme žádali o příspěvek prostřednictvím dotačního programu MAS 

SV, která v rámci Programu rozvoje venkova ČR vypsala tréninkovou výzvu na 

podporu veřejných akcí regionálního charakteru.   Díky tomu jsme získali finanční 

příspěvek ve výši 7 200 Kč na občerstvení pro účastníky průvodu a akce s názvem 



„Májová veselice“. Jednalo se o retro-prvomájový průvod obcí s alegorickými vozy 

zakončený zábavním programem na hřišti za KD.  

Hned začátkem roku jsme se pustili do přípravy plesu, který byl letos inspirován 

filmem Pomáda. Mimo jiné se všichni členové zapojili i do stylové výzdoby sálu KD a 

nácviku tanečního vystoupení, které mělo velký úspěch. Část výtěžku jsme věnovali 

na podporu mladých sportovců v Kateřinicích.  

Měsíc květen byl nabitý akcemi. Jednou byla již zmiňovaná „Májová veselice“, která 

se těšila velkému ohlasu. Další velmi důležitou byla prezentace obce v krajském 

kole soutěže Vesnice roku 2014. Na této prezentaci jsme se s nadšením podíleli 

přípravou jídla na grilu a hojnou účastí. Stejně tak i při oslavě získání titulu Vesnice 

roku 2014 Zlínského kraje a dnem obce s dětským dnem, kde jsme pro děti připravili 

pohádkovou cestu za pokladem s úkoly a zábavným odpolednem. SPK se přípravou 

jídla podílelo i při dalších akcích spojených se soutěží Vesnice roku.  

 

Za pomoci obce Kateřinice jsme v srpnu uspořádali zábavné odpoledne, na které jsme 

obzvláště pyšní - „Kateřinický benefičák aneb vozík pro Romanu“. Na hřišti za KD 

vystoupily folklorní a country skupiny jako Vrkoč, Tabásek a partyja, Reserve a Lososi, 

bylo připraveno bohaté občerstvení, zábavné soutěže pro děti i dospělé, ukázka 

lasování. Díky obětavosti a příspěvku mnoha lidí jsme vybrali dostatek peněz na nový 

invalidní vozík pro naši kamarádku. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo udělat z této 

akce tradici a pomáhat i dalším lidem. 

Během roku jsme podnikli několik sportovních a kulturních akcí, které pořádáme už 

řadu let a jsou vlastně prapůvodci sdružení SPK. Za zmínku stojí turistický pochod 

v Krkonoších a již devátý ročník sjíždění řeky Vltavy na kánoích a raftech s názvem 

KANAVL. Letos nás bylo téměř padesát. O prázdninách nemohl chybět ani tradiční 

automobilový orientační závod Blouďáček, který probíhá už od roku 2008.  



Z kulturních akcí stojí za zmínku Mikulášské odpoledne s čertovskou zábavou, 

návštěva předvánoční Prahy s muzikálem aj. Jako taková malá odměna za práci 

během roku byl pro nás celodenní výlet na Slovácko. Navštívili jsme muzeum pálenic 

ve Vlčnově, vesnici roku Jihomoravského kraje Vrbici s jejími vinnými sklípky a krásný 

den zakončili ochutnávkou vín v Mutěnicích.  

V následujícím roce 2015 se těšíme na spolupráci s Vámi všemi, kteří se společně 

zapojujete do života v naší obci. Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, 

rodinnou pohodu, štěstí a hodně zdraví v novém roce.  

Sdružení přátel Kateřinic 

 

Turisté hraběnky Kateřiny  

Naše turistická parta  v roce 2014 podnikla několik  tradičních   akcí jakou je 

velikonoční výšlap ( kolem studní přes Ojičnú a Veselů) a podzimní  výšlap ( Čertovy 

skály Hošťálková). Tradiční  štěpánský výšlap  na Pržáky se dá zařadit pomalu  za 

historický , neboť se koná cca od roku 2000.  V tomto roce  jsme poprvé uspořádali  

noční výšlap kolem Kateřinic  a 

cyklovýlet (memoriál Milana 

Navrátila) . Doufáme,  že budou také 

patřit mezi tradiční akce, které 

pořádají turisté. Neměli bychom 

opomenout odpolední vycházky na 

Lázy , Pržáky nebo do Semetína , 

posezení u krbu a také  cyklovýlety do 

Karolínky,Valašského Meziříčí a na 

Troják. 

Jednou z nejzajímavější  akcí v roce 

2014  byl týdenní pobyt  v Českém ráji, kde jsme  navštívili  Prachovské skály, město 

Jičín (Valdická  brána – rozhledna , Rumcajsova čevcovna),  hrad Kost,  údolí Plakánek, 

Vesec, Malá Skála, hrad Valdštejn,  rozhledna  Hlavatice , Hruboskalské skalní město a 

lovecký zámek Humprecht u Sobotky. 

V květnu 2014 spolu s ostatními spolky jsme  se  zapojili  do  soutěže  „Vesnice roku 

Zlínského kraje“  a  září 2014  do soutěže  o „ Vesnici roku 2014“,  Zúčastnili jsme se  

také  vyhlášení soutěže  „Vesnice rok  2014“ v Luhačovicích. 



Mateřské centrum  Kačenka                                                 

Je středa 9 hodin ráno a malý sál v kostele ČCE ožívá. Přicházejí malí účastníci i jejich 

maminky. Vybalit hračky, uvařit čaj i kávu a program může začít. 

Roztočíme „kolo mlýnské“, které je plné barev, básniček i písniček. Pro maminky je 

připravený program. Někdy je to tvoření dekorací do domu, ukázka zdravého vaření, 

jindy přednáška. Děti si hrají a to, že občas proběhne drobná bitka o hračky, nikoho 

neodradí od další návštěvy.   

Rok 2014 byl pro nás opravdu speciální. Prezentovaly jsme naši vesnici co nám síly 

stačily a malé děti dovolily. A taky jsme přivítaly mezi sebou nové maminky a děti. Na 

rok 2015 se už moc těším. Na mateřskou dovolenou totiž chodí maminky různých 

profesí a zájmů. Můžeme se tak navzájem obohatit. Všem zapojeným maminkám 

děkuji za spolupráci a srdečně zveme i ostatní!  

Sboru ČCE děkujeme za milou péči.                                               Daniela Hurtová 

 

 

 

 



Drazí přátelé a občané Kateřinic, 

rok se s rokem sešel, opět Vánoce a Silvestr. 

Za tento rok si náš soubor hodně užil. Měli jsme hodně vystoupení, vznikla další 
skupina našeho souboru, a to v srpnu letošních letních prázdnin na IV. táboře 
zvonkohry s našimi přáteli z Ameriky, Slovenska a Německa. Zůstal tu rok s námi i 
americký občan Ross Brown, který vyučuje ve škole angličtinu, jak pro děti tak i 
dospělé a našemu souboru vypomáhá i na zkouškách, dále v červnu za námi přijeli a 
vystupovali s námi ve prospěch svého turné po jihovýchodní Evropě americký soubor 
zvoníků z amerického Pittsburghu v Pensylvánii - The Southminster Ringers. 

Nás na začátku září čekalo turné po západních Čechách a v Německu (Bavorsko). Měli 
jsme velké úspěchy i slávu. 

Dále by náš soubor chtěl poděkovat panu starostovi Ing. Vojtěchu Zubíčkovi, Ph. D, že 
s námi měl za tento rok trpělivost a mnohé pro náš soubor vykonal, ale také i 
manželům Jelinkovým za to, že s námi mají tu trpělivost a zvládají naše, mnohdy ne 
dokonalé zkoušky. Velké díky patří i Vám, občanům, že jste nás tento rok plně 
podporovali i sbírkami, např.: bazárkem, jehož výtěžek byl dán našemu souboru a 
doufáme, že nás budete jakkoliv i nadále podporovat i v dalším roce.  

Děkujeme, že se vám naše hudba líbí a že vás občas zahřeje u srdíčka. 

 

Náš soubor Vám přeje klidné, ničím nerušené svátky, bohatého Ježíška a šťastný 
vstup do Nového roku 2015. 

          psala Lucie Rybnikářová  

 

 



Ze života sboru ČCE v Kateřinicích 

To, že sbor Českobratrské církve evangelické je živým sborem, otevřeným pro 

všechny, chceme přiblížit v krátkém popisu činností ve sboru. Hlavní činností jsou 

bohoslužby, které se konají v Kateřinicích pravidelně každou neděli v 9hod. Na Lázech 

každou 1. a 3. neděli v měsíci. Všichni, kdo chtějí uslyšet Boží slovo, jsou zváni. Boží 

slovo zvěstuje zdejší farář Miroslaw Jelinek, ale během roku navštíví náš sbor i četní 

hosté, nejen z ČR, ale také ze zahraničí. Probíhá výuka náboženství, konfirmační 

cvičení, které je zakončeno konfirmační slavností a Nedělní škola. Schází se mládež ve 

skupinách „Zvonky Dobré zprávy“a pravidelně cvičí, pořádají koncerty. V tom i pro 

Diakonii, se kterou sbor spolupracuje již 10 let. Zvonky Dobré zprávy slouží hrou při 

bohoslužbách v místním sboru, v Ratiboři i okolí, můžeme říci po celé ČR i v zahraničí. 

Posledním silným zážitkem byla účast na „Adventním setkání“ v parlamentu v Praze, 

kde byly zvonky svou hrou a slovo sestry f. Wiery Jelinkové, oceněny dlouhotrvajícím 

potleskem. 

Sbor ČCE se podílel na soutěži „Vesnice roku 2014 ve Zlínském kraji“. Velmi dobře 

sbor spolupracuje s Obcí a školou. To také přináší radost ze společného dění. Není to 

věc samozřejmá, neděje se to tak v každém sboru a obci. Jsme vděčni Pánu Bohu za 

to, že smíme zakoušet tuto spolupráci. Starosta obce Ing. Vojtěch Zubíček a ředitelka 

školy Mgr. Šárka Muchová jsou takové spolupráci nakloněni, tak se nám společně 

dobře daří. 

Prožili  jsme se školou, obcí a jinými složkami v obci krásné chvíle  v celostátní soutěži 

o„Vesnici roku 2014“, ve které jsme získali prvenství. To nás ujistilo a podpořilo v tom, 

že společné dílo, společný život pod Božím vedením a v lásce, je ten nejlepší život, jak 

ho krásně prožít.  

Ve sboru se konají různá setkání a vzpomínkové besedy. Setkáváme se na 

ekumenických biblických hodinách, adventních večerech s různými hosty. Na tyto 

biblické večery jsou zváni všichni, kteří chtějí slyšet Boží slovo a hovořit o něm. Každý 

rok, na tzv. světovém dni modliteb se zapojují naše ženy, sestry ze sboru při 

bohoslužbách v pásmu modliteb, které připravují ženy z některé země světa. O této 

zemi se vždy dovíme něco zajímavého v krátké přednášce. 

Uspořádali jsme setkání rodiny Novákovy u příležitosti oslavy 80ti let sestry Jarmily 

Novákové.                                                                      

Sbor má partnerství se slovenským sborem v Košariskách. Těšíme se vzájemné 

spolupráci našich sborů, našich obcí, pořádáme společné výlety, předáváme si 

vzájemně zkušenosti ze života.  



Náš sbor hostil také členy Synodní rady a poskytnul ji ubytování v modlitebně na 

Lázech. 

Každý rok pořádáme vzpomínkové setkání k upálení Mistra Jana Husa a to pod širým 

nebem na kopci zvaném Snoz. Tohoto setkání se zúčastnilo v letošním roce 112 osob. 

Slovem Božím poslouží vždy nějaký host – letos to byla ses. f.  Jana Kadlecová 

z Růžďky. 

Hraje se také 2x do roka ( Vánoce a Velikonoce) divadlo rovněž ve spolupráci s Obcí, 

vždy v kulturním domě, zapojují se členové sboru, mládež i ostatní občané, kteří mají 

radost z toho, že mohou přispět k oživení kulturního života v naší obci, potěšit své 

bližní i ostatní občany. 

V letních měsících - v době prázdnin - pořádá sbor, obec, škola mezinárodní tábor pro 

Zvonky Dobré zprávy, s výukou angličtiny a divadla. Hosté z USA uskutečnili spolu se 

Zvonky turné. Tábor je vždy zakončen festivalem v kulturním domě a stal se velmi 

oblíbenou akcí. Zvonky Dobré zprávy tvoří již 3 skupiny, což svědčí o tom, že mládež 

to baví, dělá dobré jméno sboru a Obci a také nese evangelium mezi ostatní lidi, dál 

do světa. To vyjadřuje i jejich název „ Zvonky Dobré zprávy“. Tou dobrou zprávou je, 

že vědí, komu patří – a to je Bůh a Pán, který celý svět a všechno, co je v něm řídí a 

spravuje.  

Vzpomínáme také na bratry a sestry, kteří už mezi námi nejsou, žili podle Božího 

slova, nesli je dál a zasloužili se, aby tu náš sbor byl, rostl a rozvíjel se. Velmi srdečné 

bylo vzpomínkové setkání na br. far. Miroslava Janebu st. z Ratiboře. Pobesedoval a 

zážitky ze sborového života pověděl i rodák z Ratiboře, br. f. Miroslav Frydrych. 

Sbor poskytuje přes Úřad práce zaměstnání nezaměstnaným, podporuje dobročinné 

akce – objednávka vín z Nosislavi na podporu tamější stavby domu pro seniory. 

Pořádáme sbírku šatstva a jiných nepotřebných věcí pro potřebné. Všechny akce 

pořádáme společně s Obcí a školou. Také návštěvy domovů důchodců, společné 

návštěvy v rodinách při životních jubileích. 

 To všechno, co ve sboru prožíváme, není jenom naše zásluha. Je to především Boží 

láska a požehnání, které nás provází. Snažíme se náš sbor budovat i pro budoucí 

generace. Stále něco opravujeme (opravili jsme podlahu v sále kostela, v kazatelské 

stanici Lázy jsme provedli rekonstrukci koupelny). Do budoucnosti se zamýšlíme nad 

stavbou „Klubovny „prostor pro Zvonky Dobré správy, ale i jiné využití. Naše mládež si 

to určitě zaslouží - je to naše budoucnost. 



Tento příspěvek o životě a činnosti sboru ČCE bych zakončila slovy jedné známé písně 

z evangelického zpěvníku (č. písně 483): „To jedno mějme stále na paměti, jsme 

jednoho jen Otce všechněch děti. Toť jeho vůle a náš svatý úkol: stát sobě v lásce, ke 

všem lidem vůkol. Jen tím, se naše víra měří a svět v něj věří.“ 

Proto nebojme se, Jemu důvěřujme a On nás k dobrému povede . 

                                                                          Za staršovstvo sboru ČCE v Kateřinicích 

                                                                                                               Kamasová Emilie 

 

Společenská kronika 

     Vítej mezi námi 

Vít Veselý           č.p. 95 

Ondřej Václavík    349 

Ondřej Valůšek    289 

Tomáš Zralý    315 

Nela Janošová    142 

Vendula Hrušková   343 

Nela Škarpová    21 

Adam Vaculík    367 

Anna Březovjáková   171 

Marek Valůšek    338 

Karolína Mičkalová   6 

Elen Chovancová   368 

Tomáš Peltsarszký   293 

Jan Baloun    94 

Lukáš Ondrušek    290 

 

Z našeho středu navždy odešli 

Jiří Maňák        č.p. 126 

František Fries    331 

Jarmila Studenská   249 

František Liďák    273 

Bohumila Halmazňová   45 

Miroslav Petřek    17 



Jiří Kubíček    150 

Františka Děckuláčková   32 

Adolf Kubíček    218   

   

Zlatá svatba – 50. výročí společného života 

Jan a Květoslava Mikšíkovi     č.p. 287 

Bohumil a Josefa Jančovi  136 

Jaromír a Jana Kutějovi   19 

       

Životní jubilea v roce 2015 

70 let                                                                           

      Matilda Vychopňová   109 

      Květoslava Mikšíková   287 

      Jan Kutěj     271 

      Jan Halmazňa    11 

      Josef Sušeň    278 

      Eva Mullerová    110 

      Lubomír Tomica    94 

      Pavla Šimková    39 

      Zdenka Čablíková   38 

      Ivan Malovaný    239 

      Jarmila Halmazňová   11 

                                       

75 let 

       Drahomíra Staňková   142 

       Josef Muller    110 

       Jaromír Kutěj    219 

       Jarmila Adámková   112 

       Helena Zubíková   269 

       Milena Navrátilová   253 

 

 80 let 

       Drahomíra Fabiánová   91 

       Emílie Rožnovjáková   21 



       Miloš Rožnovják   21 

 

85 let 

       Jaroslav Holík    247 

       Vlasta Hamršmídová   14 

 

86 let 

       Marie Dančáková   278  

       Emílie Strasličková   160 

 

87 let     

       Bohuslav Zubíček    235 

       Lydie Hrušková     172 

       Jarmila Bravencová    61 

       Štěpánka Radolská    207 

 

88 let 

       Josef Dančák     278 

89 let 

       Rut Pecková     230 

       Milada Březovjáková    229 

       Františka Hurtíková    82 

       Zdenka Hrbáčková    171 

 

90 let 

Anežka Malovaná    90 

91 let 

Jaroslav Straslička    91 

92 let 

Vlasta Navrátilová    231 

Jaroslav Stančík     155 

Marie Bartoňová    68 



 

    

 


