


Vážení a milí spoluobčané,

opět se nám přiblížil konec roku

seděl a zamýšlel se na konci roku minulého. Jako by čas běžel čím dál rychleji. Často si 

vzpomenu na slova své maminky, která říkávala, že až na svých dětech poznáte jak čas letí. 

Tenkrát jsem tomu nevěnoval pozornost, o to více si dnes uvědomuji, že je potřeba využívat 

a vážit si každé minuty, kterou máme. Dovolte mi zamyslet se nad uplynulým časem, který 

nám byl dán a nad tím co nás čeká.

Začátek uplynulého roku 2015, se jevil po "maratonu", který 

soutěži Vesnice roku 2014, klidnější. Vedení a pracovníci obce se věnovali zejména přípravě 

projektů a žádostí o dotace. Letošní rok byl opravdu na získané prostředky štědrý. 

Nejrozsáhlejším z realizovaných projektů je výstavba b

obecního úřadu, mateřské školy, kulturního domu a souvisejících prostor. Jedná se o 

náročnou stavbu, která bezbariérově výtahem a společným schodištěm zpřístupní všechna 

podlaží od sklepa, kde probíhá přestavba bývalého CO 

půdu, jejichž využití se do budoucna plánuje. Termín dokončení stavby je do konce tohoto 

roku. Určitě stojí za zmínku také projekt zavedení a zefektivnění separace odpadů v naší obci. 

Předmětem tohoto projektu je poříze

nahradí již dosluhující svozovou techniku obce. Díky tomuto projektu obec zůstane v oblasti 

svozu a likvidace odpadů i nadále nezávislou. Dalším projektem, realizovaným v letošním 

roce byla rekonstrukce a výstavba přírodního hřiště pro MŠ, které bylo v již havarijním stavu. 

Obec také pokračovala v opravě místních komunikací a obecního majetku, který byl 

poškozen po přívalových deších. Všechny uvedené projekty byly financovány z dotačních 

prostředků zejména Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu životního prostředí s výší 

dotace od 70% do 90%. Pevně věřím, že realizace uvedených projektů bude pro nás všechny 

přínosem.

Jako jedno z nejdůležitějších považuji investici času ve prospěch výchovy našich dětí

budoucích generací, na které se vedle rodiny významnou měrou podílí zejména naše školka a 

škola a dobrovolné organizace, které v naší obci působí. Jsem opravdu vděčný, že naše školka 

a škola fungují a že se jejích vedení a paní učitelky snaží nabídnout 

možnosti vzdělávání. Tady je nutno zmínit zahájení výuky ZUŠ Morava, která nabízí našim 

dětem učit se na celou řadu hudebních nástrojů přímo v naší škole. Poděkování patří všem 

našim spolkům a dobrovolným organizacím, které u nás půs

našim občanů celou řadu aktivit a možností se setkávat. Za jejich čas a energii, kterou dávají 

ve prospěch ostatních, patří vyslovit veliký dík a uznání. Je nutno zmínit, že obec uvažuje v 

návrhu rozpočtu obce s vyčleněním část

rok.

opět se nám přiblížil konec roku. Přiznám se, že mi to připadá jako včera, kdy jsem takto 

seděl a zamýšlel se na konci roku minulého. Jako by čas běžel čím dál rychleji. Často si 

vzpomenu na slova své maminky, která říkávala, že až na svých dětech poznáte jak čas letí. 

nevěnoval pozornost, o to více si dnes uvědomuji, že je potřeba využívat 

a vážit si každé minuty, kterou máme. Dovolte mi zamyslet se nad uplynulým časem, který 

nám byl dán a nad tím co nás čeká.

Začátek uplynulého roku 2015, se jevil po "maratonu", který byl spojený s vítězstvím v 

soutěži Vesnice roku 2014, klidnější. Vedení a pracovníci obce se věnovali zejména přípravě 

projektů a žádostí o dotace. Letošní rok byl opravdu na získané prostředky štědrý. 

Nejrozsáhlejším z realizovaných projektů je výstavba bezbariérového přístupu do budovy 

obecního úřadu, mateřské školy, kulturního domu a souvisejících prostor. Jedná se o 

náročnou stavbu, která bezbariérově výtahem a společným schodištěm zpřístupní všechna 

podlaží od sklepa, kde probíhá přestavba bývalého CO krytu na společenské prostory, až po 

půdu, jejichž využití se do budoucna plánuje. Termín dokončení stavby je do konce tohoto 

roku. Určitě stojí za zmínku také projekt zavedení a zefektivnění separace odpadů v naší obci. 

Předmětem tohoto projektu je pořízení nového univerzálního svozového vozidla, které 

nahradí již dosluhující svozovou techniku obce. Díky tomuto projektu obec zůstane v oblasti 

svozu a likvidace odpadů i nadále nezávislou. Dalším projektem, realizovaným v letošním 

stavba přírodního hřiště pro MŠ, které bylo v již havarijním stavu. 

Obec také pokračovala v opravě místních komunikací a obecního majetku, který byl 

poškozen po přívalových deších. Všechny uvedené projekty byly financovány z dotačních 

nisterstva pro místní rozvoj a Státního fondu životního prostředí s výší 

dotace od 70% do 90%. Pevně věřím, že realizace uvedených projektů bude pro nás všechny 

Jako jedno z nejdůležitějších považuji investici času ve prospěch výchovy našich dětí

budoucích generací, na které se vedle rodiny významnou měrou podílí zejména naše školka a 

škola a dobrovolné organizace, které v naší obci působí. Jsem opravdu vděčný, že naše školka 

a škola fungují a že se jejích vedení a paní učitelky snaží nabídnout našim dětem stále nové 

možnosti vzdělávání. Tady je nutno zmínit zahájení výuky ZUŠ Morava, která nabízí našim 

dětem učit se na celou řadu hudebních nástrojů přímo v naší škole. Poděkování patří všem 

našim spolkům a dobrovolným organizacím, které u nás působí a nabízejí našim dětem a 

našim občanů celou řadu aktivit a možností se setkávat. Za jejich čas a energii, kterou dávají 

ve prospěch ostatních, patří vyslovit veliký dík a uznání. Je nutno zmínit, že obec uvažuje v 

návrhu rozpočtu obce s vyčleněním části prostředků na podporu jejich činnosti i pro příští 
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svozu a likvidace odpadů i nadále nezávislou. Dalším projektem, realizovaným v letošním 

stavba přírodního hřiště pro MŠ, které bylo v již havarijním stavu. 

Obec také pokračovala v opravě místních komunikací a obecního majetku, který byl 
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Jako jedno z nejdůležitějších považuji investici času ve prospěch výchovy našich dětí a 

budoucích generací, na které se vedle rodiny významnou měrou podílí zejména naše školka a 

škola a dobrovolné organizace, které v naší obci působí. Jsem opravdu vděčný, že naše školka 

našim dětem stále nové 

možnosti vzdělávání. Tady je nutno zmínit zahájení výuky ZUŠ Morava, která nabízí našim 

dětem učit se na celou řadu hudebních nástrojů přímo v naší škole. Poděkování patří všem 

obí a nabízejí našim dětem a 

našim občanů celou řadu aktivit a možností se setkávat. Za jejich čas a energii, kterou dávají 

ve prospěch ostatních, patří vyslovit veliký dík a uznání. Je nutno zmínit, že obec uvažuje v 
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Letošní rok se vyznačoval také velkým suchem, které výrazně ovlivňuje zásoby ve zdrojích 

vody pro obecní vodovod. Musím se přiznat, že si po letošním létě nejsme zdaleka tak jisti, že 

nové posilující vrty realizované v r. 2012, nám zajišťují dostatečnou rezervu vody pro naše 

občany. I když jsou téměř 85% rezervou zdroje vody pro suché období roku, letos v létě byly 

plně využity. Vedení obce se samozřejmě snažilo hledat nové posilující zdroje vody, v

letošním roce jsme však nebyli úspěšní. S obavami, co nás bude čekat v příštím roce, pokud v 

zimním období nenapadne dostatečné množství sněhu a nebude dostatek vody na pokrytí 

potřeby obce, se vedení obce rozhodlo požádat Vás občany o šetření vody zejména v suchém 

období roku. Jako jedna z možností se nabízí instalace omezovačů průtoku na výtokových 

bateriích v jednotlivých domácnostech. Jedná se o investici v řádech stokorun s jednoduchou 

instalací, která by snížila spotřebu vody ve vašich domácnostech a úsporu nákladů na platby 

za vodné a stočné v řádech desítek procent. Snížení spotřeby v našich domácnostech by 

výrazně zlepšilo naše vyhlídky z hlediska hrozícího nedostatku vody v obecním vodovodu pro 

suché období roku. Zmíněné regulátory průtoku jsou k dispozici k zakoupení za 50 Kč/ks na 

obecním úřadě. Prosím zvažte jejich instalaci, za kterou budeme opravdu vděčni.

Pro příští rok připravujeme realizaci celé řady projektů a investic, které jsou závislé zejména 

na získaných prostředcích z dotačních titulů jak národních, tak z fondů EU. Pokud budeme v 

žádostech úspěšní, mohli bychom ve druhé polovině roku zahájit například stavbu dlouho 

plánovaného bytového domu pro seniory v bývalém areálu JZD. Je nutno také zmínit záměr 

vybudovat v prostoru před obecním úřadem a kostelem ČCE náves, která by mohla být 

důstojným prostorem pro společná setkávání. Tady patří obrovský dík našem sboru 

Českobratrské církve evangelické, který je vlastníkem dotčeného pozemku před kostelem a 

který na svém sborovém shromáždění rozhodl tento prostor mezi kostelem a cestou pro 

vybudování návsi poskytnout ve prospěch ostatních, ve prospěch nás všech. Vybudování 

společné návsi bude mimo jiné předmětem jednání následujících zastupitelstev obce. 

Beze sporu jednou z největších a nejdůležitějších událostí příštího roku bude reprezentace 

naší vlasti v soutěži Evropská cena obnovy venkova. Přípravy na prezentaci naší obce před 

hodnotitelskou komisí budou probíhat už od února. Budeme opravdu vděčni, když se 

zapojíte stejně, jak tomu bylo v loňském roce, kdy naše obec zvítězila v České republice a je 

nositelem titulu Vesnice roku 2014. Jsem přesvědčen, že si společné chvíle příprav a 

samotnou prezentaci naší obce opravdu užijeme. Předpokládaný termín návštěvy komise v 

naší obci je na přelomu května a června. Koncem září nás pak bude čekat návštěva 

maďarského městečka Tihani, kde proběhne slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku 

soutěže.

Vážení a milí spoluobčané, ještě jednou Vám všem ze srdce děkuji za to, že se vzájemně 

respektujete, vážíte si jeden druhého a vzájemně si pomáháte. Jsem Vám vděčný za to, že 

investujete svůj drahocenný čas do výchovy svých dětí, že investujete čas a energii do údržby 

a obnovu pěkného vzhledu vašich příbytků i jejich okolí, díky kterému naše obec zůstává 



kráskou i nadále. Přeji Vám poklidné 

nového roku Vám přeji především pevné zdraví, a aby přicházely 

budete moci říct, že jste v nich měli zalíbení.

Vážení spoluobčané,

Zdá se mně, že se zase nějak rychleji přiblížil konec dalšího kalendářního roku a to roku 2015. 

Zase se pokoušíme naladit na notu, že bude závěr roku klidnější 

svátky, ale také volno mezi nimi a Novým rokem, kdy

hodně zdraví a pohody do roku nastávajícího. Myslím si, že letošní svátky skončí 3. ledna v 

neděli a od pondělka 4. 1. 2016 všichni spadneme do zaběhlé rutiny každodenních problémů 

a zvyklostí, kdy si na závěr roku 2015

kolorit se u většiny z nás opravdu opakuje s

příští Vánoce vyjdou ještě více na víkend a bude méně volna, vyjádříme nespokojenost a 

budeme si muset nechat více dovolené, pokud budeme chtít být doma.

Všichni víme, jakými problémům čelí svět, ať je to obrovská migrace lidí, způsobená změnou 

klimatu, různými válkami či neustálými negativními zprávami ze všech různých oblastí 

lidských činností. Ať se nám to líbí 

tyto události nejen ve světě ale i kolem nás ovlivňují, působí na nás a mění naši komunikaci, 

která se navzájem zhoršuje. Ti, kteří by si rádi popovídali, nemohou, protože jsou nemocní, 

mají problém se někam dostat, mladší generace zase komunikuje přes mobily, tablety i když 

sedí vedle sebe. Proto máme velkou radost, pokud můžeme podpořit nejen spolky, ale i 

jednotlivce, kteří se nebojí potkávat, nachystají a zorganizují něco pro druhé, vloží zde 

mnohdy nejen svůj čas, um, nápady, ale mnohdy i finance. Těmto patří velký obdiv a dík.

Tak jako tak bych si přál, aby tento mezilidský přístup více a více převažoval a my se radovali 

z toho, co se podaří nejen nám, ale i druhým a celé obci, do které patříme. 

Bohužel se pokoušíme mnohdy vidět věci růžověji, než opravdu jsou. Tak jak před rokem 

v příspěvku psal Jirka Kuzník, jsou tu např. „fandové“, kteří nedokáží ocenit nadšení 

fotbalistů, kteří jsou rádi spolu 

Přeji Vám poklidné a požehnané Vánoční svátky plné rodinné pohody

Vám přeji především pevné zdraví, a aby přicházely jenom dny, 

budete moci říct, že jste v nich měli zalíbení.

Zdá se mně, že se zase nějak rychleji přiblížil konec dalšího kalendářního roku a to roku 2015. 

Zase se pokoušíme naladit na notu, že bude závěr roku klidnější - nejen vlastní vánoční 

svátky, ale také volno mezi nimi a Novým rokem, kdy si navzájem popřejeme vše nejlepší, 

hodně zdraví a pohody do roku nastávajícího. Myslím si, že letošní svátky skončí 3. ledna v 

neděli a od pondělka 4. 1. 2016 všichni spadneme do zaběhlé rutiny každodenních problémů 

a zvyklostí, kdy si na závěr roku 2015 už ani nevzpomeneme a někteří budou i rádi. Tento 

nás opravdu opakuje s roční přesností, maximálně si ještě zjistíme, že 

příští Vánoce vyjdou ještě více na víkend a bude méně volna, vyjádříme nespokojenost a 

íce dovolené, pokud budeme chtít být doma.
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klimatu, různými válkami či neustálými negativními zprávami ze všech různých oblastí 

lidských činností. Ať se nám to líbí nebo ne, ať si to připouštíme nebo ne, tak nás všechny 

tyto události nejen ve světě ale i kolem nás ovlivňují, působí na nás a mění naši komunikaci, 

která se navzájem zhoršuje. Ti, kteří by si rádi popovídali, nemohou, protože jsou nemocní, 

někam dostat, mladší generace zase komunikuje přes mobily, tablety i když 

sedí vedle sebe. Proto máme velkou radost, pokud můžeme podpořit nejen spolky, ale i 

jednotlivce, kteří se nebojí potkávat, nachystají a zorganizují něco pro druhé, vloží zde 

nejen svůj čas, um, nápady, ale mnohdy i finance. Těmto patří velký obdiv a dík.

Tak jako tak bych si přál, aby tento mezilidský přístup více a více převažoval a my se radovali 
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nejen svůj čas, um, nápady, ale mnohdy i finance. Těmto patří velký obdiv a dík.

Tak jako tak bych si přál, aby tento mezilidský přístup více a více převažoval a my se radovali 

toho, co se podaří nejen nám, ale i druhým a celé obci, do které patříme. 

ohužel se pokoušíme mnohdy vidět věci růžověji, než opravdu jsou. Tak jak před rokem 

příspěvku psal Jirka Kuzník, jsou tu např. „fandové“, kteří nedokáží ocenit nadšení 

tvoří tým a jsou rádi, že si můžou zahrát. Fandové je kritizují 



a nadávají jim. Nejde jim ani o fotbal, spíš potřebují někoho zesměšnit, či se povýšit, i když 

mnozí tito „fandové“ jsou chytřejší a chytřejší s počtem vypitých piv či panáků a nakonec by 

mohli dělat trenéry Barcelony či nároďáku. Je to příklad, ale podobné paralely bychom našli i 

v naší dědině i u dalších spoluobčanů a činností. Místo toho, aby povzbudili, pomohli, spíše 

pomluví či hledají a vydatně přiživují senzace. Jak jsme rádi, že paní ředitelka Šárka Muchová 

po vážné nehodě je mezi námi, teď už v pohodě, ale jak rychle se šířily zprávy, že je ochrnutá, 

nemá nohy až po to, že už nežije. Ano, takto nás utváří bulvár a televize. 

Také nejde zapomenout na vyjádření některých spoluobčanů, kteří před rokem, kdy byla 

plánovaná akce pro veřejnost a dědinu, byli hodně negativní se slovy: Jsem proti, protože se 

to může dotknout přímo mě. Nezaznívá zde trochu sobeckosti? Do této doby a od této doby 

po nich zase není vidu ani slechu. 

Je minimálně nekorektní, pokud spoluobčané připraví jakoukoliv činnost pro druhé a já budu 

pomlouvat a hledat jenom nedostatky. Chyby dělají všichni, nic nevyjde úplně optimálně a 

hned, ale důležité je to, že se pokoušíme vytvořit společenství v naší dědině.

Nestačilo by, kdybychom byli vůči sobě otevřenější, bavili se více spolu a nepomlouvali se za 

zády? Nebylo by to zajímavé přání do nadcházejícího roku?

Možná měl být příspěvek trošku svátečnější, protože my se ladíme svátečněji a popis reality 

možná k purpuře, vanilce, či stromečku neladí, ale vánoční vůně pominou a dennodenní 

překážky opět nastoupí do hlavních rolí v našich životech. Měl jsem možnost mluvit s lidmi 

z Ukrajiny a v porovnání s těmi, kteří už nemají rok domov, přespávají ve školách si myslím, 

že naše nářky jsou úsměvné. Naopak bychom mohli mít radost, že jsme se Vánoc 2015 

dočkali a zkusit aspoň něco z vánočního sentimentu přenést do každého dne v roce 2016. 

Toto Vám také já přeju a věřím, že se nám všem toto aspoň trochu podaří.

                                                                Jan Martinek, místostarosta

Odpady v obci. Co se podařilo. Jak na to? A co dál?

V letošním roce bylo na poli odpadového hospodářství učiněno mnoho kroků pro zkvalitnění 

systému nakládání s komunálním odpadem. Od jednání se společností EKO-KOM zabývající 

se podporou třídění odpadů za účelem lepšího výkaznictvím obce a zvětšení odměn až  

pořízení  kontejnerů na tříděný odpad a nového svozového vozidla značky Volvo opatřeného 

dvěma nástavbami. A to lisovací na svoz  tříděného odpadu a hákovou na převoz kontejnerů 

na velkoobjemový odpad. V rámci zlepšení systému bylo už rozdáno 135 domácnostem sady 

tašek na tříděný odpad (sklo, papír, plast) spolu s pytli na plastové obaly a tetrapaky.  Na jaře 

se MŠ a ZŠ Kateřinice zapojily do projektu Papír za Papír, kde mimo krabicového papíru 

sbírají veškerý jiný papír. Za nasbíraná kila si pak mohou MŠ a ZŠ pořídit od školních sešitů 



přes výkresový papír i  papír do tiskárny. Proto prosím pamatujte s novinami, časopisy, 

kancelářským papírem na naše děti a noste ho do školky a školy, aby se nám podařilo 

udržet tento slibně rozvíjející se projekt, kde se už podařilo tímto způsobem se sbírat přes 

dvě tuny papíru.                          

Nyní podrobněji na základě vzešlých dotazů z řad občanů.

Kde se podařilo sehnat finanční prostředky na pořízení  všeho výše uvedeného zařízení?

Svozové vozidlo s nástavbami, dvěma 10 m3 kontejnery a 15 kusů  1100 l kontejnerů je 

pořízeno z dotace v rámci projektu „Zavedení separace a svozu separovaných odpadů v obci 

Kateřinice“ financovaného z Operačního programu životní prostředí a státního rozpočtu. 

Obdržená dotace činila 3,760 tisíc. Celková cena dodávky je 6 miliónů korun. Náklady obce 

tedy budou po započtení vracení DPH  1,4 miliónu korun.

Čtyři kusy 1550 l zvonů na sklo se podařilo získat od společnosti EKO-KOM do bezúplatného 

nájmu. Tašky na třídění byly poskytnuty za dotovanou cenu, celá sada 42 Kč taktéž od EKO-

KOMU. Kdy tržní cena je 250 Kč. A celé náklady byly uhrazeny z finančního příspěvku od této 

společnosti za třídění. Ten se využil i na nákup pytlů na plasty rozdávaných při taškách a 

nákup 2 ks kontejnerů na bílé a barevné sklo.

Nákupem kontejnerů na tříděný odpad ruší se pytlový sběr po obci?

Ne neruší. Bude probíhat tak jako v minulých letech jednou měsíčně, přesný rozpis najdete 

v obecním kalendáři. Kontejnery na plasty byly pořízeny z důvodu zvýšení možnosti třídění 

plastů. Například pro ty co nechtějí čekat na vývoz v pytlích. V ideálním případě lze 

kombinovat, tyto dva systémy do pytlů dávat PET láhve a veškeré méně objemné plastové 

obaly. Do kontejneru dávat objemnější plastové obaly (např. květináče, truhlíky, igelity, 

rozbité plastové hračky atd.) Ale to je na uvážení každého z nás)

Bude spolu s pytlovým sběrem plastů probíhat pytlový sběr tetrapaků?

Nakonec nebude. Oranžové pytle na tetrapaky  prosím používejte na shromažďování těchto 

obalů. A po naplnění je vysypejte do oranžových kontejnerů umístěných na stanovištích u 

obce, dolního a horního obchodu. Pokud by vám tento pytel dosloužil, můžete si na obci 

vyzvednout další.

Jsou ještě k dispozici na obci tašky na tříděný odpad a pytle na plasty a tetrapak?

Ano. Při nákupu bylo počítáno se všemi domácnostmi v obci. Lze si je tedy možno 

vyzvednout, kdykoli na OÚ Kateřinice.

Co s plechovkami, víčky od jogurtů, obaly od paštik?

V současné době je jediná možnost. Pořídit si nějakou nádobu, kde je budete sbírat a posléze 

je můžete odložit na sběrné místo do areálu v bývalém JZD, kde je kontejner na kovy. Je si 

třeba uvědomit, že především hliníkové obaly, jako například víčka jsou pro přírodu téměř 

nestravitelné a při jejich výrobě je třeba spoustu energie a do ovzduší uniká mnoho škodlivin.

Co vlastně všechno patří do plastů?

Je zažitou představou, že jsou to PET láhve na různé nápoje, jako je mléko, kyselky a další. 

Ale přitom do plastů patří pomalu vše, co je plastové. Od hraček pře obaly o brambůrků, 

tyčinek, čokolád, sýrů atd. pokud si nebudete jisti, tak na většině obalů je trouhelníček, kde 

je vyznačeno v něm, nebo pod ním o jaký obal se jedná. A podle toho ho roztřídit. Vše bylo 



popsáno podrobně v odpadovém letáku, který jste obdrželi v minulosti. A je ke stažení na 

internetových stránkách obce http://www.obeckaterinice.cz/download/7/89/letak---

separovany-odpad.pdf.

Proč se to v naší obci vlastně dělá?

Důvod je velmi jednoduchý. Jednou cestou je rezignovat na třídění odpadu. A vše uložit do 

popelnice. A odvézt na skládku. Tento „konfort“ ovšem něco stojí. Přesně 1492 Kč za každou 

tunu a náklady spojené se sběrem odpadu po obci a dopravou na Vsetín do odpadového 

centra. Druhou cestou, kterou se rozhodli jít Vámi volení zastupitelé obce je cesta třídění 

odpadu. Tato cesta je opakem té první. Co vložíte do pytlů na plast, do kontejnerů na tříděný 

odpad za to se neplatí. Za to je nám placeno od společnosti EKO-KOM. Při rovnici, čím víc se 

vytřídí, tím větší je odměna za tunu. Například při výtěžnosti nápojového kartonu 

(tetrapaků)u obce naší velikost do 27 kg na občana dostane obec za tunu příspěvek 3788 Kč 

a při výtěžnosti nad 34 kg je to už 5643 Kč. Tyto peníze jsou pak prvotně použity na náklady 

spojené s tříděním (např. doprava atd.) a na investice podporující třídění (např. nákup 

svozového vozidla, které nahradí náš dosluhující kuka vůz, nákup tašek atd.) A  dalším 

kladem je menší množství toho, co končí v popelnicích a za co se tvrdě platí a při vzrůstajících 

cenách skládkového čím dál tím tvrději platit bude.

Jak dlouho se obalové odpady rozkládají v přírodě?

Pokud odhodíte plastovou láhev bude jí to trvat nejméně 100 let. Stejné tomu bude u 

tetrapaku. Plechovce od piva vzhledem k tomu, že je z hliníku ještě dýl. A skleněnému obalu 

nebude stačit nejspíše 10 000 let.

A co dál?

Pro zkvalitnění nakládání s odpadem se uvažuje o vybudování sběrného dvora na nějž lze 

získat až 85 % dotaci z fondů EU. Dále chceme prohlubovat spolupráci se společnostmi 

působícími na poli odpadů, jako je EKO-KOM. Tak aby se co nejvíce recyklovatelného odpadu 

zbytečně nekončilo v popelnicích a šetřilo peníze občanů platících za likvidaci a tento 

poplatek zůstal zachován na dnešní úrovni a nejlépe klesal.

Děkujeme Všem, kteří se zapojili do třídění. A věříme, že nás bude čím dál tím víc. Protože, 

jeto  to nejmenší, co můžeme udělat pro přírodu i náš život v ní.

Zastupitelé a pracovníci obce Kateřinice



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2016

Výše poplatků a plateb za služby

1/ Platba za likvidaci a svoz komunálního odpadu (cena včetně 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   21,85 Kč/m3

b) vlastní studna nebo smíšený zdroj

stanoven průměr na osobu 764,75 Kč/rok (63,73 Kč/měsíc) 

c) vývoz žumpy (domovního septiku)  na ČOV 764,75 Kč/vývoz

Veškeré platby a poplatky vybírají bezhotovostně nebo hotově na obecním úřadě každé pondělí 

a středu od 7:00-11:30 12:30-17:00 dle uvedených splatností. Aktuální ceník poplatků je ke stažení na 

internetových stránkách www.obeckaterinice.cz nebo jej naleznete na úřední desce OÚ.



Kalendář splatnosti plateb a poplatků

NÁZEV MĚSÍCE / TERMÍN 
SPLATNOSTI

TYP SPLATNÉ PLATBY / POPLATKU

Leden 2015 X

Únor 2015 celá platba za likvidaci a svoz 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. 2016, které budou splatné v r. 2017, obě ceny byly navýšeny 

o 1 Kč bez daně:

 vodné 24,15 Kč/m3 včetně daně

 stočné 23 Kč/m3 a měsíční paušál na 67,08 Kč včetně daně.

K navýšení cen došlo z důvodu rostoucích cen a nákladů za vodu Lesům ČR, s.p. a na likvidaci kalu 

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

V průběhu měsíce ledna 2016 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 v terénu a osobní kontrola vodoměru by měla proběhnout každé 3 roky. Občanům, 

kteří nemají zaplacené vodné, bude odebrán vodoměr v souladu s obchodními podmínkami a dluh 

bude vymáhán právní cestou.

Úhrady výše uvedených poplatků a plateb lze provádět v jednotlivých částkách k prvnímu datu 

splatnosti 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. 



Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,

rok 2015 se blíží ke konci, tak bych Vás rád stručně seznámil s

sboru. Počet členů našeho sboru ke dni 1. 12. 2015 činil 63 členů z

nedošlo k žádným výrazným změná

– br. Gustav Vrba.

Konec roku 2014 a začátek letošního roku byl pro všechny dobrovolné hasiče významný tím, 

že po pětiletém období proběhly volby starostů, velitelů a členů výboru SDH. Během prvních 

měsíců roku postupně probíhaly volby na všech stupních vedení SH ČMS.

Výroční valná hromada SDH zvolila na období 2015 

Starosta – Miroslav Kobéda

Velitel – Lubomír Navrátil

Zast. velitele – Radek Uličník

Jednatel – Petr Hynek

Strojník – Jan Valůšek

Hospodář – Jaroslava Hrušková

Vedoucí ml. – Lenka Janírková

Referentka žen – Marta 

Navrátilová

Členové výboru – Petr Pavlica, 

Jakub Adámek, Richard Janírek

Předseda KRR – Hana Mičkalová

Členové  KRR – Ludmila 

Panáčková, Ladislav Mičkal

Rád bych popřál novému výboru našeho sboru hodně úspěchů a trpělivosti v

dobrovolné činnosti.

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

Ratiboř, která se konala v Jablůnce. Během února, března

školení strojníků, velitelů a preventistů jednotek SDH územního odboru Vsetín. Velitelský 

den jednotek SDH se konal v

jednotky Lubomír Navrátil a velitelé dru

čeká zajištění proškolení strojníků naší jednotky, které má platnost pět let.

V jarním období jsme se věnovali přípravám na obvodové kolo v

sportovní sezóny, která k činnosti h

v sobotu 16. května v Mikulůvce. Během léta jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží 

pořádaných v našem okrese.

bor dobrovolných hasičů Kateřinice

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,

rok 2015 se blíží ke konci, tak bych Vás rád stručně seznámil s děním v

sboru. Počet členů našeho sboru ke dni 1. 12. 2015 činil 63 členů z toho 13 žen. V

žádným výrazným změnám v naší členské základně. Bohužel jeden náš člen zemřel 

Konec roku 2014 a začátek letošního roku byl pro všechny dobrovolné hasiče významný tím, 

že po pětiletém období proběhly volby starostů, velitelů a členů výboru SDH. Během prvních 

měsíců roku postupně probíhaly volby na všech stupních vedení SH ČMS.

Výroční valná hromada SDH zvolila na období 2015 – 2020 výbor v tomto složení:

Jaroslava Hrušková

Lenka Janírková

Petr Pavlica, 

Jakub Adámek, Richard Janírek

Hana Mičkalová

Rád bych popřál novému výboru našeho sboru hodně úspěchů a trpělivosti v

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

Jablůnce. Během února, března a listopadu probíhala pravidelná 

školení strojníků, velitelů a preventistů jednotek SDH územního odboru Vsetín. Velitelský 

sobotu 27. Února na stanici HZS Vsetín. Zúčastnil se ho velitel 

jednotky Lubomír Navrátil a velitelé družstva Petr Hynek a Radek Uličník. V

čeká zajištění proškolení strojníků naší jednotky, které má platnost pět let.

jarním období jsme se věnovali přípravám na obvodové kolo v požárním sportu a zahájení 

činnosti hasičů neodmyslitelně patří. Obvodové kolo se konalo 

Mikulůvce. Během léta jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží 

děním v našem hasičském 

toho 13 žen. V roce 2015 

naší členské základně. Bohužel jeden náš člen zemřel 

Konec roku 2014 a začátek letošního roku byl pro všechny dobrovolné hasiče významný tím, 

že po pětiletém období proběhly volby starostů, velitelů a členů výboru SDH. Během prvních 

tomto složení:

Rád bych popřál novému výboru našeho sboru hodně úspěchů a trpělivosti v jejich 

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

a listopadu probíhala pravidelná 

školení strojníků, velitelů a preventistů jednotek SDH územního odboru Vsetín. Velitelský 

sobotu 27. Února na stanici HZS Vsetín. Zúčastnil se ho velitel 

žstva Petr Hynek a Radek Uličník. V příštím roce nás 

čeká zajištění proškolení strojníků naší jednotky, které má platnost pět let.

požárním sportu a zahájení 

asičů neodmyslitelně patří. Obvodové kolo se konalo 

Mikulůvce. Během léta jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží 



V rámci okrsku č. 10 – Ratiboř jsme se na sobotu 25. Dubna 2015 ve spolupráci se 

záchrannou brigádou kynologů Moravskoslezského a Zlínského kraje připravili společné 

cvičení. Námětem byl výbuch plynu v areálu bývalého JZD. Nahlášeno bylo pět 

pohřešovaných osob. Na místo byly povolány JSDH Kateřinice, Hošťálková, Ratiboř, Jablůnka 

a Pržno. Po vyhodnocení situace vel. Zásahu povolala na místo události psovody.

Ti byli nasazeni ihned po lokalizaci požáru. Záchranářští psi úspěšně našli všechny 

pohřešované osoby, které následně vyprostili hasiči.  Dále hasiči měli možnost vyzkoušet si 

rychlostní rozdíl při hledání osob v terénu vytvořením tzv. rojnice a vysláním záchranářského 

psa. Součástí dne byla i teoretická přednáška výcvikářky ZBK, která s pomocí  fotoprezentace 

dobrovolným hasičům vysvětlila, co vše obnáší výcvik záchranářského psa.

Začátkem června jsme zahájili přípravy na 4, ročník pohárové soutěže Memoriál Eduarda 

Uličníka. Soutěž se konala v sobotu 27. června v mysliveckém areálu Březiny. Soutěž se 

vydařila, ale bohužel letos nebyla zakončena tradiční zábavou. Zábava se skupinou STRAM 

byla přesunuta na 11. července do areálu za Obecním úřadem. Děkujeme mysliveckému 

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

hasičské soutěže.

Naše zásahová jednotka během roku provedla několik požární a technických asistencí. 

Například u likvidace včelstva nakaženého morem nebo zabezpečení tankovací zóny při rally 

sprintu Vsetín. Ve spolupráci s SDH Hošťálková se naše jednotka podílela na technickém 

zabezpečení jízd v rally speciálech pořádaných Moravskou organizací vozíčkářů.

Jsme velmi rádi, že i přes velké sucho, které nás v letošním roce trápilo nedošlo k žádným 

požárům ani jiným závažným událostem.

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

výchovné činnosti, doplňování a údržbě hasičské techniky. Chtěl bych poděkovat všem 

občanům a členům sborů, 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 2016.

Za SDH starosta sboru 

Miroslav Kobéda



Purpura večerem zavoní,

zvoneček tichounce zavoní 

a jeho stříbrný hlas

probudí vzpomínky v nás.

Opět jsou tu advent a s ním ten krásný čas rodinných setkání, radosti z dárečků, čas 

porozumění, slibů a předsevzetí a bilancování.

My ze školy, učitelé i žáci, máme to štěstí, že toto zamyšlení a hodnocení provádíme dvakrát 

ročně. Jednou na konci školního roku, kdy sklízíme plody naší společné práce, a podruhé v 

tomto vánočním období, kdy se blíží konec roku starého a příchod toho nového.

A jaký to byl tedy rok pro naši školu? Byl nabitý událostmi, akcemi a novinkami. Byl to 

rok, který nás zase posunul o krok dál k našemu cíli – ideální škole, kterou budou mít žáci 

rádi a my dospělí na ni budeme moci být hrdí. V uplynulém roce jsme sebe a snad i Vás 

přesvědčili, že máme stále spoustu nápadů, které společnými silami můžeme realizovat, a že 

výborný kolektiv, který na naší škole pracuje, najde řešení i v situacích neřešitelných, že 

máme široké srdce, umíme naslouchat a jsme otevřeni veřejnosti.

Každoročně si kladu otázku, co se nám ve škole podařilo a co bychom měli dělat lépe. 

Začnu tím, kde máme rezervy. Určitě je to oblast propagace a lepší informovanosti. Na konci 

roku jsme si dali předsevzetí, že budeme on-line škola a po Vánocích se o to pokusíme 

v testovacím provozu. Samozřejmě není vše jen růžové – ve školství a v naší malé školičce 

obzvlášť je stále nedostatek financí, které by nám umožnily větší modernizaci. Snažíme se 

proto využívat nejrůznějších dotačních titulů – letos jsme například výrazně rozšířili školní 

knihovnu a učitelé byli vybaveni moderní výpočetní technikou, která jim umožňuje 

zkvalitňovat jejich práci. Další nedostatkovou komoditou ve školství je čas, který ve školním 

procesu ubíhá neuvěřitelně 

rychle. Já jsem ale 

přesvědčena, že tam, kde je 

vůle, je i cesta. A ta naše je 

ještě hodně dlouhá. O to víc si 

ji ale budeme užívat a všechny 

překážky, které nás na ní 

čekají, společně zvládneme. 

Nový školní rok jsme 

slavnostně zahájili v počtu 53 

žáků a vypadá to, že v dalším 



roce se k naší velké radosti budeme i nadále rozrůstat. 

bratrem farářem jsme pasovali nové prvňáčky. A stejně jako vloni i letos jsme díky sboru ČCE 

přivítali rodilého mluvčího z

Moudré rozhodnutí našeho zřizovatele, který navýšil svůj příspěvek škole, umožnilo 

oddělenou výuku stěžejních předmětů v

učitelé, ale oceňují to i sami žáci a jejich rodič

podporu obce děkujeme.

Stejné velké dík patří i Vám všem ostatním, kdo nám pomáháte ať už sponzorskými 

dary, přiloženou rukou k dílu, organizováním nejrůznějších akcí nebo jen tím, že

palce. Věřte, že bez Vás by to nešlo.

Naší škole, jejím zaměstnancům i žákům přeji, aby ten nadcházející rok byl minimálně 

stejně úspěšný, a Vám, našim milým spoluobčanům, přeji

lásky, klidu a do nového roku hodně

„Vše, co opravdu pot

naší velké radosti budeme i nadále rozrůstat. Společně s panem starostou a 

bratrem farářem jsme pasovali nové prvňáčky. A stejně jako vloni i letos jsme díky sboru ČCE 

USA, který našim žákům otevírá pomyslné dveře do světa. 

Moudré rozhodnutí našeho zřizovatele, který navýšil svůj příspěvek škole, umožnilo 

oddělenou výuku stěžejních předmětů v 1. a 3. ročníku, což si pochvalujeme nejen my 

to i sami žáci a jejich rodiče. Nejen za toto, ale i za celkovou silnou 

Stejné velké dík patří i Vám všem ostatním, kdo nám pomáháte ať už sponzorskými 

dílu, organizováním nejrůznějších akcí nebo jen tím, že

palce. Věřte, že bez Vás by to nešlo.

Naší škole, jejím zaměstnancům i žákům přeji, aby ten nadcházející rok byl minimálně 

stejně úspěšný, a Vám, našim milým spoluobčanům, přeji Vánoce plné štědrosti,

lásky, klidu a do nového roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.

     Mgr. Šárka Muchová

ředitelka ZŠ a MŠ Kateřinice

Vše, co opravdu potřebuji znát, jak žít, co dělat a jak vů

Robert Fulghum, pedagog, filosof, 

panem starostou a 

bratrem farářem jsme pasovali nové prvňáčky. A stejně jako vloni i letos jsme díky sboru ČCE 

USA, který našim žákům otevírá pomyslné dveře do světa. 

Moudré rozhodnutí našeho zřizovatele, který navýšil svůj příspěvek škole, umožnilo 

1. a 3. ročníku, což si pochvalujeme nejen my 

. Nejen za toto, ale i za celkovou silnou 

Stejné velké dík patří i Vám všem ostatním, kdo nám pomáháte ať už sponzorskými 

dílu, organizováním nejrůznějších akcí nebo jen tím, že nám držíte 

Naší škole, jejím zaměstnancům i žákům přeji, aby ten nadcházející rok byl minimálně 

Vánoce plné štědrosti, pohody, 

osobním i pracovním životě.

Mgr. Šárka Muchová

ředitelka ZŠ a MŠ Kateřinice

ůbec být, jsem se naučil 

v mateřské škole.“
Robert Fulghum, pedagog, filosof, spisovatel



Čas neúprosně letí jako voda – nedávno začal nový školní rok a už tu máme tolik 

očekávané Vánoce. V září jsme začali v novém pedagogickém obsazení:v oddělení Berušek 

pracují učitelky Zuzana Hrušková a Dana Graclíková spolu s asistentkou Ivetou Pisklákovou, v 

oddělení Motýlků Kristýna Fusková a Mgr. Olga Genzerová. V kuchyni nám vyvařují paní 

kuchařky Bohumila Kuzníková, Dagmar Hrušková a pro VHČ Michaela Veselá. O úklid se stará 

paní Ludmila Kovářová.   

Po prázdninách nastoupilo 46 dětí, z toho je 18 „předškoláků“, kteří půjdou k zápisu.

S dětmi celoročně pracujeme podle školního vzdělávacího programu, jenž je rozdělen do 

deseti integrovaných bloků, které jsou blízké přírodě, světu kolem nás a ochraně životního 

prostředí. 

Naším záměrem je respektování osobnosti každého dítěte, podpora zdravého 

životního stylu, prohlubování komunikativních dovedností a s tím související logopedická 

péče, kterou v MŠ provádí ředitelka školy – Mgr. Šárka Muchová. Hlavním cílem je vytvořit 

dětem příjemnou atmosféru, aby se do školky těšily a odnášely si plno zážitků. Předškolní 

děti mají letos možnost navštěvovat ZUŠ Morava, jejíž pedagogové k nám dojíždějí a mají na 

starosti i folklorní kroužek Valášek.

Velké poděkování patří našemu zřizovateli – Obci Kateřinice, díky kterému jsme se 

dočkali nové multifunkční zahrady. 

Dětem se snažíme připravovat bohatý program: každý měsíc k nám zavítá divadlo 

Maringotka s krásnou pohádkou; zajeli jsme se podívat na výrobu baněk do Irisy; přivítali 

jsme nové občánky; uspořádali jsme si strašidelný týden; společně se ZŠ jsme připravili 

projekt „Po stopách indiánů“, uspořádali jsme drakiádu, lucerničkový průvod a s rodiči jsme 

vyráběli vánoční ozdoby.

Protože právě nastává to nejkouzelnější období roku, hlavně pro naše nejmenší,

pozvali jsme si do školky Mikuláše, čerta a anděla, kteří děti za jejich celoroční snahu a píli 

odměnili bohatou výslužkou, a už teď se děti těší, co jim nadělí Ježíšek. Mezi námi dospělými 

si ale můžeme přiznat, že spoléhat jen na něj nemůžeme – z výtěžku z každoročního 

karnevalu, jenž letos probíhal za pomoci SPK,a také díky sponzorům a zřizovateli jsme mohli 

nakoupit nové hračky a radovat se tak z rozzářených očí našich nejmenších.

Ráda bych Vám na tomto místě za sebe, za své spolupracovnice i za ty nejmenší

popřála krásné a klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. 

     Kristýna Fusková

vedoucí učitelka MŠ



Vážení spoluobčané

    Rok 2015 je pomalu za námi a já bych jménem fotbalistů a členů výboru tento rok 

zhodnotil.

    Abych se přiznal, hodnotit tento rok se mi bude velmi příznivě. Neříkám to kvůli tomu že 

naše mužstvo dospělých vede s

pocit z toho,že se nám podařil vytvořit z

není osud fotbalu v Kateřinicích lhostejný a zapojili se do tohoto dění. Předně bych 

poděkoval rodičům mladých fotbalistů, kteří se svými dětmi chodí na tréninky, vozí děti na 

zápasy a to vše zcela zdarma. Další svůj dík adresuji sponzorům našeho o

pomáhají finančně, a třetí můj dík patří členům výboru, kteří nabídli svou pomoc při 

organizování zápasů.

     Na začátku letošního roku kdy v

uplatňuje se úplně nový systém, co se t

celkového dění v okresních a krajských soutěžích. Když to řeknu zjednodušeně, všechny tyto 

věci se řeší přes počítače. Byl jsem velmi mile překvapen reakcí bývalých 

kteří o toto projevili zájem a

kterým rozumí a které zajišťuje, ať se to týká dospělých nebo mládeže.

   Na začátku roku 2015 bylo v

dospělých. To přináší velkou

V krátkosti bych nastínil jeho využití za kalendářní rok.

           

Rok 2015 je pomalu za námi a já bych jménem fotbalistů a členů výboru tento rok 

se přiznal, hodnotit tento rok se mi bude velmi příznivě. Neříkám to kvůli tomu že 

naše mužstvo dospělých vede s náskokem tabulku I.B třídy, ale kvůli tomu,že mám dobrý 

toho,že se nám podařil vytvořit z řad rodičů a příznivců fotbalu kolektiv lidí

Kateřinicích lhostejný a zapojili se do tohoto dění. Předně bych 

poděkoval rodičům mladých fotbalistů, kteří se svými dětmi chodí na tréninky, vozí děti na 

zápasy a to vše zcela zdarma. Další svůj dík adresuji sponzorům našeho o

pomáhají finančně, a třetí můj dík patří členům výboru, kteří nabídli svou pomoc při 

Na začátku letošního roku kdy v republikovém fotbale vznikla tzv. „ fotbalová revoluce“

uplatňuje se úplně nový systém, co se týká registrací hráčů, přestupů, hostování a vůbec 

okresních a krajských soutěžích. Když to řeknu zjednodušeně, všechny tyto 

věci se řeší přes počítače. Byl jsem velmi mile překvapen reakcí bývalých i

a vytvořil se u nás nový výbor, kde má každý na starosti věci, 

kterým rozumí a které zajišťuje, ať se to týká dospělých nebo mládeže.

Na začátku roku 2015 bylo v našem oddílu registrováno 43 mládežníků do 18

porci zápasů a tréninků, které se odehrávají na našem hřišti. 

krátkosti bych nastínil jeho využití za kalendářní rok.

Rok 2015 je pomalu za námi a já bych jménem fotbalistů a členů výboru tento rok 

se přiznal, hodnotit tento rok se mi bude velmi příznivě. Neříkám to kvůli tomu že 

ale kvůli tomu,že mám dobrý 

řad rodičů a příznivců fotbalu kolektiv lidí kterým 

Kateřinicích lhostejný a zapojili se do tohoto dění. Předně bych 

poděkoval rodičům mladých fotbalistů, kteří se svými dětmi chodí na tréninky, vozí děti na 

zápasy a to vše zcela zdarma. Další svůj dík adresuji sponzorům našeho oddílu, kteří nám 

pomáhají finančně, a třetí můj dík patří členům výboru, kteří nabídli svou pomoc při 

. „ fotbalová revoluce“,

ýká registrací hráčů, přestupů, hostování a vůbec 

okresních a krajských soutěžích. Když to řeknu zjednodušeně, všechny tyto 

i současných hráčů, 

kde má každý na starosti věci, 

našem oddílu registrováno 43 mládežníků do 18 let a 55 

porci zápasů a tréninků, které se odehrávají na našem hřišti. 



Dospělí: 15 fotbalových zápasů, dvakrát týdně trénink po dobu osmi měsíců. Jednou týdně 

mužstvo starších pánů (jedná se o bývalé fotbalisty Kateřinic), kteří si chodí zasportovat na 

fotbalové hřiště.

    Mládež: 15 fotbalových zápasů dorostu, dvakrát týdně trénink a stejnou porci zápasů a 

tréninků mají dvě mužstva žáků.

     Každý si jistě spočítá, že po dobu osmi měsíců je náš fotbalový areál každodenně vytížený. 

Tímto bych chtěl poděkovat vedení obce Kateřinice za jejich pomoc při udržování a 

zkvalitňování sportovního areálu, který máme v nájmu a snažíme se o něj rovněž starat jako 

řádní hospodáři.

    Na závěr mi dovolte, abych jménem všech fotbalistů naší obce Vám popřál hodně zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti v roce 2016 a zároveň bych vás chtěl pozvat na sportovní ples, 

který se koná v pátek 29. ledna 2016.

Jiří Kuzník – předseda

TJ SOKOL KATEŘINICE-MLÁDEŽ

Rok se s rokem sešel a opět budeme bilancovat, jaký vlastně ten uplynulý rok byl.

Nám se po sportovní stránce určitě vydařil. Starší žáci získali titul Přeborník okresu Vsetín. 

Kluci předváděli po celou sezónu kvalitní výkony a titul získali zcela po právu. Po posledním 

utkání dostali mistrovská trička, z OFS Vsetín přijeli pánové Fojtík a Březík, kteří jim předali 

medaile a pohár. Vše fotil pan Julek Ficek z Jalovce. 

Po několika letech jsme opět 

obnovili dorost. V kádru 

dorostenců jsou prakticky 

všichni kluci ze starších žáků, 

kteří vykopali Přeborníka, 

doplněni o starší kluky, kteří 

skončili předloni. Letošní ročník 

je pro ně hodně těžký, protože 

hrají proti starším hráčům, ale i 

tak ukazují svoji kvalitu. Proto se 

spíše díváme na roky 

následující, kde by měli hrát určitě na špici tabulky.

Dalším pozitivem je přibývající počet dětí do nejmladší kategorie a tou je mladší přípravka. 

Na trénincích se trenérům scházelo až 20 kluků a děvčat. Je radost se dívat na to s jakou 

radostí a elánem absolvují svoje první fotbalové krůčky. Mladší přípravka zápasy o body 



nehraje. Hrají se tzv. miniturnaje, na kterých hrají svoje „veliké zápasy“ s obrovským 

nasazením.

V kategorii starší přípravky bohužel nemáme ročníkově tolik hráčů, kolik bychom potřebovali 

a proto dostávají příležitost starší kluci z mladší přípravky.    

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.

Malým mínusem je nedostatek hráčů pro mladší žáky. Proto jsme byli nuceni tuto kategorii 

nepřihlásit do soutěže. Kluci, kteří by ještě mohli hrát, jsou tak na hostování v Hošťálkové, 

kde pravidelně trénují a hrají.  

Náš oddíl má v současnosti v mládežnických kategoriích zaregistrovaných 43 hráčů od 6 do 

18 let, kteří aktivně hrají. Za rok odehrají přes 50 zápasů a na trénincích venku stráví asi 150 

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

V průběhu letních prázdnin se nám podařilo dokoupit tréninkové pomůcky, jako jsou kužely, 

koordinační žebříky, kruhy, slalomové tyče a překážky, na které jsme využili finanční dotaci 

Obce Kateřinice.

Naše veliké „děkuji“ patří trenérům, kteří zcela zdarma obětují svůj volný čas dětem. Není 

vůbec jednoduché mnohdy takovou smečku zkrotit. Dík patří taky rodičům, babičkám a 

dědečkům, kteří vozí hráče na venkovní zápasy a pomáhají s organizací domácích zápasů. 

   Za mládež TJ Sokol Kateřinice Janota 

Tomáš

http://fotbal.obeckaterinice.cz

Moravská Organizace Vozíčkářů, z.s.

V roce 2015 jsme, jako již tradičně započali zimním (čtvrtým) setkáváním vozíčkářů, 

směřovaným na jízdu zimní krajinou v sajdkárách (Dněprech a Uralech), v džípech a na 

čtyřkolkách. Naše pozvání přijali čtyřkolkáři alias Aligátor, Aleš Vajďák s kamarády, kteří nám 

nabídli možnost vyzkoušet si řízení čtyřkolek silnější kubatury. Sami jsme tuto možnost 

využili. Počasí jsme měli objednané krásných mínus 10 stupňů, jako každou zimní akci. 

Dopoledne jsme vyjeli na první vyjížďku a na zpáteční cestě začal poletovat vysněný sníh. 

Všichni se vrátili zmrzlí a prokřehlí do centra Březiny, kde se zahřáli teplým čajem a jídlem a ti 

co neřídili tak i slivovičkou. A jelo se na druhou, ale už zasněženou zimní vyjížďku. Napadlo 

asi 5 cm sněhu a i přes to, se po krátkém zahřátí všichni znovu pracně oblékli a opět 



nastupovali na stroje na druhou vyjížďku. Po návratu do centra byla na všech vidět 

spokojenost a rozehřívání a zahřívání u krbu při slivovičce a kytaře pokračovalo až do rána.

Druhé letošní setkávání bylo adrenalinové, konalo se poslední zářijový víkend a bylo jako již 

tradičně pod záštitou starosty obce Kateřinice, podpořeno z druhé výzvy dotace obce 

Kateřinice. Po delším rozhodování jsme zvolili rallye a na přání účastníků potápění pro 

vozíčkáře. Začínali jsme v sobotu ráno nad Hošťálkovou za pomoci hasičů z Kateřinic uzavírat 

trať pro rallye. Díky starostovi hasičů Mirovi Kobédovi, který zajistil spolupráci s hasičema 

z Hošťálkové bylo vše bezpečně ohlídáno. Pršelo, byla zima, že by psa nevyhnal. Kolem 10h 

když jsme měli oficiálně začínat jízdy, tak už bylo připraveno asi 15 zájemců o svezení. Díky 

obětavosti a vstřícnosti rallye jezdců p. Hrachovcové, p. Konvalinky, p.Vyvlečky a p. 

Mezohoráka jsme jezdili a jezdili a bourali a jezdili čtyřmi vozy až do odpoledních hodin. 

Svezlo se celkem asi 40 nadšených účastníků. Obrovský dík patří hasičům, kamarádům 

motorkářům a všem dobrovolníkům, kteří nám v takovém počasí dokázali zajistit bezpečnost 

při tak výjimečném adrenalinovém zážitku, který skončil bez jakékoliv újmy na zdraví. 

Odpoledne jsme se začínali přemisťovat do Kateřinic do bezbariérového centra Březiny, kde 

na nás čekalo dobré jídlo a pití a hlavně teplo krbu. Další program bylo představení novinek a 

pomůcek fy Medicco, které si mohli zájemci vyzkoušet. Poté začala volná zábava při dobrém 

pití a hudbě, kterou nám zajistil Zbyněk Hurtík, kterému taky děkujeme, že přišel i 

s kamarádem a hráli až do noci.

Druhý den, v neděli ráno, Ti co se chtěli potápět, tak si museli přivstat, aby stihli posnídat a 

vyrazit na bazén do Zlína, kde bylo domluveno potápění se zkušenými potápěči – instruktory, 

kteří se potápěním vozíčkářů zabývají několik let a umožňují vozíčkářům potápět se i v moři. 



Celé potápění nám pomohl zorganizovat náš kamarád vozíčkář Tomáš Kratochvíl. Počet 

zájemců byl limitovaný, všichni museli být dopředu přihlášeni, jelikož kapacita bazénu byla 

omezena na 15 osob. Pro všechny byla tato zkušenost s potápěním nezapomenutelná, i když 

někteří se nedokázali ponořit až na dno bazénu, ale i tak to byl pro zúčastněné obrovský 

zážitek a někteří by chtěli v potápění pokračovat. Po poledni jsme se opět sešli v Kateřinicích, 

kde nás čekal nevšední kulinářský zážitek, oběd připravený skvělým kuchařem kamarádem 

Romanem Zdeňkem Šváčkem. Odpoledne byla na programu sebeobrana (Ruská systema), 

kterou vede instruktor David Marek. Šlo o pokračování loňského kurzu, který učil jak se slabší 

(senioři nebo sedící) ubrání napadení a jak předcházet krizovým situacím a vyvarovat se 

napadení. Zájem byl velký, že se diskutovalo a zkoušelo a trénovalo až do večera. Pak za námi 

nečekaně přijeli rallye jezdci a dovezli nám zajímavé video ukázky z jejich tréninků a závodů. 

Při sledování a povídání jsme ukončili další náročný den. V pondělí, na Svatého Václava, jsme 

se po snídani všichni s těšením na lednové zimní tradiční setkávání 2016 rozloučili. Chtěli by 

jsme touto cestou poděkovat všem, kteří nám od začátku našeho vzniku pomáhají, ať už 

finančně nebo materiálně, ale hlavně dobrovolně.

za M.O.V. Petr Adámek

Turisté hraběnky Kateřiny 2015 

Turisté hraběnky Kateřiny zahájili rok 2015 nočním výšlapem za mrazivého úplňku na Lázy, 
který se konal 31. ledna. Velikonoční náladu jsme získali túrou Hošťálková –Rábí-Ratiboř. Při 
procházkách v okolí Kateřinic byli mnozí z nás překvapeni krásami hřebene a pohledem z 
rozhledny Kunovická hůrka nedaleko Loučky. 

Zajímavý byl pro nás i zájezd 
do obce Ořechov a její 
prohlídka.

Nezapomenutelný byl 
květnový výstup na nejvyšší 
horu Beskyd Lysou horu a 
rozhledy do velikých dálek. 

V červenci jsme absolvovali 4 
denní cyklovýlety, koupání a 
opalování u Vranovské 
přehrady. S vyjížďkou do 
městečka Hardeg v Rakousku 
a prohlídkou údolí Dyje. Ani 
hrad Bítov a rozhledna u Rumburaka neušla našemu zájmu. Při zpáteční cestě jsme navštívili 
Lechovické vinné sklepy. 



Turisté se zúčastnili I.ročníku „Memoriálu Milana a Mirka Navrátilových“, který vedl do 
Karolinky po cyklostezce Bečva. 

Turistky hraběnky Kateřiny podpořily benefiční koncert svými vlastnoručně upečenými 
dobrotami a výtěžek z prodeje cca 5 000Kč věnovaly hendikepovanému Matyášovi.

Jednou z nejzajímavějších akcí v roce 2015 byl pro 28 turistů týdenní pobyt v Krkonoších.    
Dá se říci, že jsme prošli Krkonoše od Medvědína až po Sněžku. Nenechali jsme si ujít i v 
deštivém počasí scenérie Labského dolu, kde se nachází Pančavský a Labský vodopád a 
pramen Labe vzdálený cca 2 km od Labské boudy. Za krásného letního počasí jsme lanovkou 
zdolali Sněžku a túrou přes Luční boudu, údolím Bílého Labe do Špindlerova Mlýna. 
Nejnáročnějšího výšlap Krkonoš byl Špindlerův Mlýn - Kozí hřbety s nádherným výhledem z 
Krakonošovy vyhlídky na celé Krkonoše. 

Podzimní výšlap na nedaleké Javorníky a túra z Vranče na Kohůtku a hřebenem do údolí 
Halenkov - Černé s rozhledy na valašskou krajinu. 

Noční pochod Poborov - paseky - Dubcová a pohledy na osvětlenou obec. 

Zájezd do obce Nová Hradečná s prohlídkou a sousedským posezením. Na kulturní zážitek při 
poslechu a prohlídce varhan v kostele budeme dlouho vzpomínat. 

Poslední akce roku 2015 jsou historicky tradiční Štěpánský výšlap a silvestrovská oslava na 
Prženských pasekách. 

Za turisty Jaroslava Rožnovjáková

Vážení spoluobčané,

koncem každého roku se zamýšlíme nad úspěchy či nezdary a snažíme se zhodnotit 

naši celoroční práci. Tak je tomu i letos. Rádi bychom se s vámi podělili o několik vzpomínek z 

roku 2015.

Už od roku 2013 se Sdružení přátel Kateřinic podílí na kulturním, sportovním a 

společenském životě v naší obci. Jelikož jsme neziskovou organizací, s radostí jsme i letos 

využili dotačního programu obce Kateřinice a zažádali o příspěvek na výstavbu prostor k 

úschově majetku SPK. Součástí výzvy byla také možnost finanční podpory na konání veřejné 

akce, díky níž jsme mohli kvalitně ozvučit areál při konání Kateřinického benefičáku.

Začátek roku patřil již tradičně přípravám plesu, který byl letos maškarní. Mimo jiné 

se všichni členové zapojili do výzdoby sálu KD a nácviku tanečního vystoupení s názvem „Sen 

kuchařek". Vystoupení mělo úspěch nejen na maškarním plese v Kateřinicích, ale i na retro 

plese na Vsetíně, kde jsme byli pozváni tamními pořadateli.



SPK společně se ZŠ a MŠ Kateřinice pořádali dětský karneval. Sněhurka se svými trpaslíky 

roztancovali desítky dětí. Myslíme, že si rodiče s dětmi karneval užili a budeme se těšit zase 

příští rok. S nadšením se členové podíleli na přípravách Dne obce s dětským dnem, kde pro 

děti připravili pohádkovou cestu za pokladem s úkoly a zábavným odpolednem. Mohli jste 

také ochutnat dobroty z grilu a udírny, kterou jsme loni pořídili z dotací obce.

Za pomoci obce Kateřinice a dobrovolníků jsme začátkem září uspořádali již druhý 

ročník zábavného odpoledne s názvem „Kateřinický benefičák aneb úsměv pro Matyáška“. 

Na hřišti za KD vystoupily folklorní a country skupiny z blízkého okolí jako NOcA, Country 

Míza, Dareband, Vrkoč a Lososi. Bylo připraveno bohaté občerstvení, zábavné soutěže pro 

děti i dospělé, minikurz první pomoci, dobroty našich turistek, ručně dělané čepice, ozdoby, 

náramky a jiné drobnosti. Díky nadšení a spolupráci lidí s dobrým srdcem a vašich příspěvků 

jsme vybrali množství peněz, které byly předány mamince Matyáška. Péče o postiženého 

šestiletého chlapečka je náročná jak fyzicky, tak i psychicky a právě výtěžek z této akce 

alespoň trošičku ulehčí a zpříjemní obětavou práci Matyáškových blízkých.

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

řadu let. Za zmínku stojí poznávání Šumavy a již osmý ročník sjíždění řeky Vltavy na kánoích a 

raftech s názvem KANAVL. O prázdninách nemohl chybět ani tradiční automobilový 

orientační závod Blouďáček, který probíhá už od roku 2008. Z kulturních akcí stojí za zmínku 

Mikulášské odpoledne, návštěva předvánoční Prahy tentokrát s návštěvou České televize a 

Divadla kouzel Pavla Kožíška aj.

Závěrem bychom Vám rádi popřáli krásné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu, hodně 

štěstí a zdraví v novém roce. Těšíme se, že v příštím roce 2016 opět vykouzlíme úsměvy 

nejen na dětských tvářích.

Sdružení přátel Kateřinic



RODINNÉ CENTRUM KAČENKA

Rok 2015 byl pro naše sdružení moc příjemný. Maminek a dětí přibývá, zaregistrovali jsme 

náš spolek  oficiálním názvem Rodinné centrum Kačenka z.s., uspořádaly jsme vlastní akce i 

jsme se rády přidaly na akce školy.

Zeptala jsem se maminek, co je nejvíce inspirovalo z našeho programu:

„Určitě mě zaujalo vaření s Michalem. Např. Dyňová polévka se u nás stala oblíbenou.“                   

„Zdravé vaření bylo zajímavé a 

praktické, snadné recepty, které 

chutnají dětem.“ 

„Líbila se mi přednáška o 

Montessori hračkách. Pěkné na tom 

je, že jinak drahé pomůcky si 

můžeme vyrobit i doma a tím naše 

děti rozvíjet. Využít se dají v tomto 

systému různé věci, které normálně 

vyhazujeme.“ 

„Výlet na Prženské paseky i se 

staršími dětmi.“

„Vlakový výlet do Teplic nad Bečvou. Vláček se samozřejmě moc líbil a procházku jsme si 

myslím užili všichni!“                                                                                                                                                                                               

„Líbila se mi přednáška Evy Hurtové o výživě dětí, byla praktická a motivující zařadit větší 

pestrost do jejich jídelníčků.“

Rády uvítáme další maminky na našich středečních setkáních. Sledujte prosím webové 

stránky a facebook!

Velké poděkování patří sboru ČCE za zázemí a kolegyním Lence Pavlicové a Hance Mičkalové 

za spolupráci. 

                                                                                                                  Daniela Hurtová

Celostátní přebor Českomoravské myslivecké jednoty
Vzduchovka mládeže 2015

    V neděli 2. srpna 2015 se uskutečnil na střelnici okresního mysliveckého spolku  Jičín pod 

Zebínem závod mládeže ve střelbě ze vzduchovky na lovecké redukované terče. Celostátního 

přeboru ČMMJ se zúčastnilo rekordních 40 mladých závodníků a závodnic z celé České 

republiky. Na dodržování bezpečnosti a pravidel sportovní střelby dohlíželi rozhodčí a 

zároveň střelečtí instruktoři, členové střelecké komise OMS Jičín, členové sportovně 

střeleckého klubu Zebín a MS Kavkázsko Libštát.



Mladí závodníci byli rozděleni do  kategorií:

Žáci (do 10 let) všechny terče vleže s oporou 

Dorost ( 11 - 14 let) všechny terče vleže s oporou loktů

Junioři (15 - 20 let), kteří stříleli na terč lišky vleže, srnce s oporou pevné tyče, kamzíka s 

oporou volné tyče a kňoura z volné ruky.

Titul přeborníka ČMMJ ve společné kategorii juniorů a juniorek pro rok 2015 si vybojoval 

nástřelem 395 Marek Hejduk z Chodovic, druhé místo obsadil Jan Vedral ČLA Trutnov  

nástřelem 373 bodů a třetí skončil Martin Jína ZŠ Libštát nástřel 368 bodů. 

V kategorii juniorek zvítězila Pavlína Valchářová nástřelem 391 bodů.  Druhé místo 

vybojovala její sestra Kateřina Valchářová nástřelem 357 bodů, obě z Kateřinic a třetí Šárka 

Khůnová z Jičína nástřelem 349 bodů. 

Milí spoluobčané,

rád bych vám jménem našeho skautského oddílu řekl pár slov o nás a naší činnosti za

uplynulý rok.

Když se řekne Šestka, většina vsetínských skautů ale i místních občanů ví, že se jedná 

o jednu z nejlepších skautských part z širokého okolí. Pojem ŠESTKA tvoří dohromady 



samostatný oddíl skautů - 6.koedukovaný oddíl Kateřinice a samostatný oddíl oldskautů – 6. 

Oldskautský klub Kateřinice. Činnost našich starších a vyzrálejších kamarádů se skládá 

z mnoha akcí a expedic jako je raftování, paragliding, přechody Tater nebo potápění a 

nemalou a nejzáslužnější aktivitou oldskautů je správa a pomoc při údržbě i opravách 

Dětského bezbariérového centra Březiny (DBCB). Kompletní archiv fotek, článků a videí 

najdete na oldskauti.cz To byli ve zkratce naši oldskauti a teď krátký průlet uplynulým rokem.

Do nového roku 2015 se nás zaregistrovala celá čtyřicítka dětí a vedoucích z Kateřinic, ale i 

z Ratiboře, Hošťálkové a Jablůnky. Jak už je téměř tradicí, rok 2015 jsme zahájili Tří královou 

sbírkou, kterou tímto společně s Vámi pomáháme Charitě. Mimo pravidelné schůzky, kde se 

v našem DBCB během týdne schází jednotlivé družinky a v pátek celý oddíl, jsme podnikli 

řadu výprav a dalších našich klíčových akcí. Jednou z nich je výstup na Ivančenukamennou 

mohylu kousek pod vrcholem Lysé hory na počest pěti popravených skautů bojujících proti 

nacismu v r.1945. Další důležitou věcí bylo najít nové tábořiště, což se nám podařilo opět na 

oblíbené Libavé a to na Javorové louce v Podlesí u Budišova nad Budišouvkou. Tam jsme taky 

úspěšně odtábořili náš již osmnáctý tábor. Po zbytek prázdnin jsme taky nelenošili, protože 

vrcholily přípravy na HELP - jednu z největších polních her v ČR, kterou pravidelně pořádáme. 

Začátkem Září se hry zúčastnilo kolem 120 hráčů z celé republiky a 20 hodin herního času 

pátrací jednotky hledaly havarované letadlo, tajný vojenský materiál a zachraňovali zraněné. 

Tímto bych rád poděkoval obci a občanům za vstřícnost při konání akce a Baťovým lesům za 

zpřístupnění jejich pozemků. V září se udála ještě jedna velmi klíčová věc, a tou je změna 

vedení oddílu, kdy Fialka ( Lada Kutějová) po úctyhodných sedmi letech vůdcování svou 

funkci složila a vedení jsem se ujal, ač neplánovaně, tak dobrovolně já Fanta. Proto doufám, 

že se mi to bude dařit minimálně stejně dobře, jako Fialce. Dále jsme se během roku 

několikrát podíleli na opravách DBCB a často jsme jezdili do Dinotic v Halenkově, kde máme 

postavený a stále zdokonalujeme náš malý „ srub“ . Tento zajímavý rok ukončíme jako vždy 



oddílovými Vánocemi, dovozem a rozdáním Betlémského světla a legendární Polární 

výpravou právě v našem srubu v Dinoticách. Na rok 2016 nově připravujeme kurz přežití 

v přírodě pro veřejnost, na který jsme vytvořili i projekt a podali žádost o grant. Dále chceme 

na jaře uskutečnit sběr železného šrotu, kterým se snažíme si vydělat nějaké peníze na nákup 

nového vybavení. Také chceme s novým rokem uvést do provozu novou podobu našeho 

webu www.sestka.eu.

Tak to bylo tedy ohlédnutí za rokem starým, nakouknutí do toho nového, a tak Vám všem do 

něho přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky.

Radim Zbranek ( Fanta)

Také bychom Vám rádi sdělili pár slov o Dětském Bezbariérovém centru Březiny.

Dětské bezbariérové centrum Březiny v Kateřinicích (DBCB) patří sice organizaci Junák –
český skaut, středisko Vsetín z.s., ale slouží hlavně neskautům. Ti všichni si v roce 2015 
pronajali DBCB na 80 nocí. To se rovná roční „vytíženosti“ 21,9%. Aby bylo DBCB 
samofinancovatelné (tedy aby na svůj provoz alespoň vydělalo) musíme docílit vytíženosti 
(obsazenosti) alespoň 30% - to znamená obsadit všechny víkendy v roce na 2 noci + dalších 
několik nocí z letních prázdnin. Ještě nás tedy čeká hodně práce! 

Ale DBCB bylo mimo zmiňovaných 80 nocí využito i pro cca 180 odpolední ve všední dny, kdy 
se konají družinové a oddílové schůzky ŠESTKY. Tyto dny samozřejmě do pokladny DBCB 
žádné peníze nepřináší – jejich provoz je dotován právě výše zmiňovanými pronájmy. Jen pro 
zajímavost – přímé roční náklady na provoz DBCB se pohybují kolem 300.000 Kč (plyn, 
elektřina, vodné, stočné, internet, pojištění nemovitosti …). Správa DBCB je zajišťována 
oldskauty od roku 2011 samozřejmě zdarma . Tím na provozu DBCB šetříme (a dotujeme tak 
pronájmy neskautům) ročně minimálně 150.000 Kč. 

Společným snažením se nám podařilo v roce 2015 provést nejzásadnější investici v DBCB od 
roku 2006 – opravu podlahy v přízemí „srubu“. Tu dřevěnou, poničenou hlavně koly vozíčků 
na kterých se dovnitř vozil „písek“, jsme opravili a nahradili klasickou dlažbou. Více než 
300.000 Kč mimořádné náklady na tuto opravu jsme pokryli díky dotacím a darům. Tímto 
moc děkujeme i Obci Kateřinice za pomoc jejich zaměstnanců při opravě. 

Příkladný postoj obecního zastupitelstva k DBCB zaslouží poděkování i pro jeho vstřícnou 
podporu s vodným a stočným, díky níž se nám podaří srazit obvyklou ztrátu za roční provoz 
DBCB. 

Přes potíže se kterými se musíme v provozování DBCB potýkat si myslíme , že Dětské 
bezbariérové centrum Březiny stojí na tom nejvhodnějším místě naší zeměkoule. Děkujeme 
všem!

Pavel Drábek (Dazule)



Kateřiničtí muzikanti vyrazili do Štrasburku

Hudební soubor Zvonky dobré zprávy, vedený dirigentkou a farářkou Wierou Jelinek, přijal pozvání 

poslance Evropského parlamentu pana Tomáše Zdechovského na studijní cestu do Štrasburku, kde je 

sídlo Evropského parlamentu.

Pobyt začal slavnostní večeří s europoslancem Tomášem Zdechovským a jeho týmem. Hosté 

z Kateřinic v čele se starostou panem Vojtěchem Zubíčkem předali malé dárky, charakteristické pro 

naši valašskou obec. V den státního svátku ČR 28. října všichni navštívili Evropský parlament, kde se 

dozvěděli o práci poslanců v parlamentu a měli jedinečnou možnost zažít proces rozhodování v EU 

přímo z jednacího sálu. Součástí návštěvy byl také oběd v parlamentní restauraci. V odpoledních 

hodinách se ve venkovních prostorách Parlamentu uskutečnil koncert souboru Zvonky dobré zprávy a 

vzbudil velkou pozornost posluchačů. Koncert začal Ódou na radost a skončil českou státní hymnou, 

která dojala zejména české posluchače. Zbytek dne všichni prožili v centru města, kde si prohlédli 

historické hrázděné domy, Rohanský zámek, a zejména nádhernou gotickou katedrálu Notre-Dame 

de Strasbourg, dominantu města.

Poslední den se všichni zúčastnili návštěvy rodinného vinného sklepu Schoenheitz v oblasti vinných 

sklepů a stezek Riquewihr. Před odjezdem domů navštívili ještě město Colmar, které je zajímavé tím, 

že na jednom z kruhových objezdů stojí zmenšená socha Svobody. Zpáteční cestu zpestřil Martin 

Žabčík, místostarosta Ratiboře, jeho harmonikou a zpěvem.

Cesta byla požehnaná a plná zážitků díky panu Zdechovskému, jeho asistence Lence Rajtharové a 

především díky našemu Pánu.



Společenská kronika

    Vítej mezi námi

Miroslav Kubík        

Radim Valůšek

Tomáš Suchánek

Ema Bližňáková

Tadeáš Hynšt

Tereza Šmatláňová

David Kristián Mikláš

Alex Tomanovicz

David Machálek

       č.p. 198

381

324

328

34

210

282

372

285



Z našeho středu navždy odešli

Milada Březovjáková      č.p. 229

Marta Holíková 247

Lubomír Tomica 94

Jaroslav Straslička 160

Vlasta Navrátilová 231

Teresa Sydorová 74

Jaroslav Rosendorf 7

Jaroslav Stančík 155

Gustav Vrba 294

Jan Kubíček 218

Štěpánka Radolská 207

Josef Březovják 274

Miroslav Kobéda 264

Zlatá svatba – 50. Výročí společného života v r. 2015

Eva a Josef Mullerovi č.p. 110

Jarmila a Jan Halmazňovi 11

Matilda a Jan Vychopňovi 109

Ivana a Jan Zubíčkovi 284

Zdenka a Antonín Zbrankovi 169

Diamantová svatba – 65. výročí společného života v r. 2015

Emílie a Jaroslav Strasličkovi č.p. 160

Životní jubilea v roce 2016

70 let
Lydie Tomicová č.p. 94

Josef Barcuch 151

Otakara Rosendorfová 7

Jaromíra Malovaná 299

Anna Zubíčková 170

Břetislav Kovář 55

Josef Holub 266

Anna Vrbová 294

Zdeněk Zubíček 6



Josef Dančák

Zdenka Plšková

Věra Hrabovská

Vlasta Kutějová

Vladislav Adámek

Jana Davídková

75 let
Zdeňka Kocourková

Jiřina Kundrátová

Bohumil Janča

Jan Šimčík

Antonín Zbranek

Josef Vaculík

Josefa Jančová

Jana Vaculíková

Zdeňka Liďáková

Zdeněk Čablík

Miroslav Hrbáček

80 let
Marie Matisková

Jaroslav Blažek

Antonín Hrbáček

Josef Kocourek

Zdeňka Kovaříčková

Jaroslava Hrbáčková

85 let
Josef Zubík

Jan Hruška

Miroslav Zbranek

Ludmila Benediková

86 let
Jaroslav Holík

Vlasta Hamršmídová

336

139

76

292

12

271

248

203

136

92

169

111

136

5

273

38

193

19

286

118

248

240

23

255

234

106

180

247

14



87 let
Marie Dančáková 278

Emílie Strasličková 160

88 let
Bohuslav Zubíček 235

Lydie Hrušková 172

Jarmila Bravencová 61

89 let
Josef Dančák 278

90 let
Rut Pecková 230

Františka Hurtíková 82

Zdenka Hrbáčková 171

93 let
Marie Bartoňová 68






