
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

 

opět se nám přiblížil konec roku. Jako každý rok, který nám bylo dáno dočkat do jeho závěru, 

měl i tento svá specifika, své události a chvíle které nám utkvěly v paměti. Dovolte mi tedy 

trošku zavzpomínat na ty chvíle uplynulého roku 2016, které mi při psaní tohoto příspěvku 

do obecního zpravodaje přišly první na mysl a které jistě stojí za zmínku. 

I když už tomu jsou víc jak dva roky, kdy naše obec a naši občané získali titul Vesnice roku 

2014, toto vítězství stále ovlivňovalo události a chvíle, které jsme mohli společně v letošním 

roce prožívat. Jak jistě víte tento rok v červnu reprezentovala naše obec Kateřinice společně 

s obcí Krásná Českou republiku v Evropské kole soutěže vesnice roku. Na tuto událost jsme 

se dlouho připravovali. Byla to opět příležitost zastavit se, zamyslet se nad tím co se podařilo 

za posledních 15 - 20 let v naší obci vykonat a společně prezentovat jak si tu u nás na 

Valašsku v Kateřinicách žijeme. Moc si považuju každé chvíle, kterou jste vyčlenili ze svých 

životů a že jste je věnovali svým bližním, svému okolí a své obci. Byl to opravdu krásný čas, 

jak přípravy, tak samotná prezentace před zástupci mezinárodní hodnotitelské komise. Všem 

těm, kteří se jakkoliv zapojili, jsem opravdu moc vděčný. Jsem opravdu hrdý, že su součástí 

obce, kde si jsou její občané vědomi toho, jak zajistit udržitelnost života v naší obci i do 

budoucna a zachovat ji budoucím generacím.  

Naše obec získala jedno z ocenění s celým názvem Evropská cena obnovy vesnice za zvláštní 

úspěchy v obnově vesnice v jednotlivých oblastech. Tato cena byla udělena obcím, které se 

umístily ve třetí skupině oceněných za vítěznou obcí Fliess z Tyrolska, což odpovídá čtvrtému 

místu. I když toto ocenění nepatřilo k těm nejvyšším a někteří čekali, že naše obec zvítězí, 

buďme za něj a za celou příležitost reprezentovat naši obec, naši vlast na mezinárodní úrovni 

a soupeřit s nejkrásnějšími obcemi Evropy, vděčni. Do hodnocení komise vždy promlouvá 

celá řada faktorů, kterým někdy nerozumíme a možná je lépe jim nerozumět. Největším 

vítězstvím nás všech bylo, že jsme si společně naši prezentaci užili. Vězte, že vše je jak má být 

a já su na Vás na všechny moc hrdý.  

S evropským kolem soutěže vesnice roku byla následně spojena cesta zástupců naši obce do 

Maďarska do vesničky Tihani. Obec Tihani získala titul Evropská cena obnovy vesnice v roce 

2014 a díky tomuto bylo její milou povinností uspořádat evropskou slavnost venkova, na 

které byly mimo jiné oficiálně vyhlášeny výsledky letošního ročníku soutěže. V minulosti 

bývalo obvyklé, že na tuto akci jel z ČR pouze jeden autobus za jednu obec, nám se podařilo 

zajistit jak prostředky, tak místo, aby nás jelo z Kateřinic co nejvíce. Nakonec se počet 



účastníků musel zastavit na počtu 200 zástupců našich spolků a občanů naší obce! Bohužel 

nemohli jet všichni, jsem ale přesvědčen, že ti co tuto příležitost měli, že ji využili naplno a že 

si společně s ostatními celé tři dny opravdu užili. Všem těm "bezejmenným", kteří se na 

přípravě a realizaci tohoto zájezdu podíleli, patří opravdu obrovský dík. Jen díky jejich 

nasazení a obětavosti mohlo téměř 20% našich občanů prožít chvíle, které jim bezesporu 

zůstanou v srdci a mysli do konce života. 

Díky vítězství naší obce v soutěži Vesnice roku 2014 jsem měl tu čest dva roky působit jako 

člen hodnotitelské komise jak v krajském tak celostátním kole soutěže. Komise, která 

vybírala vítěznou obec v našem kraji a následně i v celé České republice. Byly to opravdu 

poučné a vzácné chvíle, kdy jsme s ostatními hodnotiteli mohli vidět zapálené lidi, kterým 

není osud obcí, ve kterých žijí, lhostejný a kteří hrdě prezentovali dílo, které se jim společně 

podařilo vykonat. Pro mě, ale bylo vždy nejkrásnější moci se vrátit do své rodné obce ke své 

rodině, mezi své bližní, mezi Vás. S odstupem času se člověk snaží vyhodnocovat to, co 

zajímavého mohl vidět jinde a to co by mohlo být přínosem i pro naši obec. Jsem 

přesvědčen, že v budoucnu bychom měli stavět na již pevných základech tj. vzájemná 

spolupráce a podpora rozvoje naší školky a školy, farního sboru ČCE, spolků a dobrovolných 

organizací, které u nás působí. Pokora, úcta jednoho k druhému a vzájemná podpora a 

pomoc tam kde je potřeba - to jsou ctnosti, kterých bychom se měli držet a zanechat 

mnohdy nesmyslných sporů. 

V letošním roce se podařilo také zrealizovat a dokončit celou řadu projektů. Podařilo se 

například dokončit za podpory Zlínského kraje společenské prostory pod obecním úřadem, 

zahájit a dokončit stavební úpravy školy spojené s bezbariérovým užíváním a navýšením 

kapacity naší školy, nebo zefektivnit nakládání s odpady. Jedním z větších projektů byla 

obnova obecního majetku po přívalových deštích, které naši obec občas postihnou. Nelze 

opomenout opravu opěrné zdi u dolní hospody, kterou se zajistil sesuv místní komunikace 

směrem do potoka a která zajistila přístup k více jak 15 rodinným domům. Jednalo se o 

složitou stavbu, jejichž realizace si vyžádala dvouměsíční uzavření stávajícího přístupu k 

těmto nemovitostem a nebylo by možno bez ochoty rodiny Janotové, rodiny Valové a p. 

Kleinové, kteří "pustili" přes svou zahradu dočasnou příjezdovou cestu, kterou denně projelo 

víc jak 200 vozidel. Nevím kolik z nás by bylo ochotno podstoupit takovouto oběť ve 

prospěch ostatních. Važme si toho a berme si z tohoto příklad. 

V uplynulém roce 2016 začala v naší obci také působit při naší základní a mateřské škole 

základní umělecká škola ZUŠ Morava. Jejím základním konceptem je, že učitel dojíždí za 

žákem do jeho obce. Je to pro naše děti obrovská příležitost přímo v naší škole se vzdělávat 

hře na nejrůznější hudební nástroje. Zde bych si dovolil vyzvat rodiče a prarodiče - prosím 

využijte této obrovské příležitosti pro vaše děti. Hra na hudební nástroje jim umožní získat 

dovednosti, které jim zůstanou na celý život a umožní jim zůstat v realitě v dnešním 

přetechnizovaném světě plném mobilů a tabletů.  

 



Do budoucna připravujeme celou řadu projektů. K těm nejaktuálnějším patří např. komunitní 

dům pro seniory v bývalém areálu JZD s 13 bytovými jednotkami. Dalším připravovaným 

velkým projektem jsou bezbariérové úpravy naší základní školy a přístavba nových 

specializovaných učeben jako je výpočetní technika, učebna přírodních věd, praktických dílen 

a cizích jazyků, nebo např. učebny logopedie, nebo učebny ZUŠ. Připravuje se také výstavba 

dětského hřiště při ZŠ a projekt obnovy komunikací po přívalových deštích. Vždy je ale nutné 

zajistit si patřičné finanční prostředky zejména z dotačních titulů, bez kterých nejsme téměř 

žádné projekty schopni realizovat.  

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

respektujete, že Vám není osud Vaší obce lhostejný, že si vážíte jeden druhého a vzájemně si 

pomáháte. Přeji Vám požehnané a poklidné Vánoční svátky plné klidu a rodinné pohody. Do 

nového roku Vám přeji především pevné zdraví, a aby přicházely jenom dny, o kterých 

budete moci říct, že jste v nich měli zalíbení. 

 

 

Vojtěch Zubíček 

starosta obce 

 

 



Vážení spoluobčané, 

Tak se nám přiblížily mílovými kroky vánoční svátky a také konec roku 2016. Ano, je to pořád 

stejný kolorit se všemi zákonitostmi, které čas přináší. Tak jsme si začátkem roku plánovali, 

že si tento rok více užijeme, budeme mít na vše a na druhé více času. To jak se podařilo, si 

musí každý odpovědět sám pro sebe.  

Pádíme každým dnem, měsícem a pro mnohé jsou tak Vánoce a advent časem k bilancování 

jak jsme rok prožili, co se nám nejen osobně, ale i v různých spolcích, společenstvích 

podařilo, či co na nás čeká, protože v tomto roce jsme jednoduše všechno nestihli. 

Ano, doba adventní a vánoční je důvodem k zamýšlení a také časem, kdy si můžeme nastavit 

zrcadlo sami na sebe, ale to se nám mnohdy nechce, protože odraz by nemusel být vždy 

nejradostnější a takový, jaký si přejeme vidět. Je smutné, když při různých setkáních, na 

kterých se spoluobčané mají možnost vyjádřit, zaznívá, že by bylo lépe, kdyby se hlavně 

změnili ti druzí a byli aktivnější. Bohužel sami sebe nevidí, zrcadlo si nastavit nemohou, 

protože právě za nimi nejenže není vidět něco pozitivního, ale nakonec prázdnota. 

Je těžké přijít za druhým s omluvou, to se nenosí. Nikdo není dokonalý a bez chyb, a to se 

těžko přiznává. I nám se mnohé věci na obci napoprvé nepodařily, ať už jde o maličkosti, či 

velké projekty. Důležité je si to přiznat, omluvit se a začít znovu. Také jsme zapomněli 

v minulém zpravodaji připomenout, že v roce 2015 oslavili diamantovou svatbu manželé Jan 

a Jiřina Hruškovi z dolního konca, čímž toto s ročním zpožděním napravujeme a omlouváme 

se jim, a nejen jim přejeme další krásné prožité chvíle spolu a s námi. 

Mnozí spoluobčané mně vytýkají, že mívám do zpravodaje negativní a pesimistické 

příspěvky, které se k adventu a vánocům nehodí. Asi je to tím, že právě nastavuju zrcadlo, 

které je reálné a ukazuje, jak skutečnost vypadá a díky tomu můžeme více začít přemýšlet, 

což zase oceňují druzí, kteří zase mohou pravdivou rekapitulací uplynulého roku začít změny 

pro rok příští. 

Ano, mnohé se v obci podařilo a nejen díky tomu, že starosta, obec, rada, zastupitelstvo 

zařídili, ale hlavně by nešlo bez velké podpory občanů jak ve spolcích, tak pro druhé 

v dennodenním životě. Občané pomáhají řešit mnohé situace, když se řeší přípravy na obecní 

akce, kdy např. dali souhlas s přejezdem přes jejich pozemky, když se opravoval potok z 

Březin. Nezbývá než poděkovat celé rodině Janotové, rodině Valové a paní Vilmě Kleinové. 

Rozesmáli nás rebelové, kteří by mohli za tento jediný přístup, který byl k jejich domovům, 

poděkovat, ale nakonec nadávali nejen na povodí, na obec, a i přesto, že druzí pro ně přístup 

umožnili, tak jim vytýkali, proč to dělají, ať si to obec vyřeší, jak chce. Mnohdy hlava nebere 

přístup některých spoluobčanů. Určitě sami vidíte nasazení jedněch a pasivitu druhých. 

 



V každém případě radostných událostí, společných setkání, na kterých jsme si mohli užít 

společné chvíle nejen při jejich přípravách, ale i v jejich průběhu, bylo hodně. Všem, kteří 

jakýmkoliv způsobem rozdávali lepší náladu a přispívají všemi činnostmi a aktivitami v obci 

nejen pro současnost, ale i pro naše děti a další generace patří velké díky a kompliment. 

Chtěl bych Vám také popřát klidný konec roku 2016, zdraví a všechno nejlepší v roce 2017, 

kdy bychom nečekali s bilancováním až na konec příštího roku, ale abychom si mohli nastavit 

zrcadlo na konci každého prožitého dne. 

 

                      Jan Martinek, místostarosta 

 

Do čeho jsme v roce 2016 investovali? 

Již v roce 2015 jsme započali s bezbariérovou přístavbou 

obecního úřadu, MŠ, školní kuchyně a kulturního domu. Tato investiční akce 

byla spolufinancována zde dvou dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj, z toho jedna 

jako odměna za získání titulu Vesnice roku 2014 ve výši 2 mil. Kč. Touto přístavbou byly 

pomocí výtahu zpřístupněny i sklepní prostory a půda, což mělo zásadní vliv na další 

investiční akce. V rámci projektu byla rekonstruována i náves před budovou včetně 

přilehlých ploch, dokončena vzduchotechnika kuchyně MŠ, zrekonstruovány prostory 

obecního úřadu. Celá akce byla dokončena v letošním roce s rozpočtem 6,101 mil. Kč, z toho 

dotace 3,669 mil. Kč. 

Dále se nám podařilo získat dotaci od Zlínského kraje na rekonstrukci kulturních prostor. 

Předmětem této akce bylo dokončit přeměnu bývalého CO krytu ve slepě pod OÚ na kulturní 

prostory, rekonstruovat „peklo“ s kuchyňkou a zmodernizovat chodbu před sálem KD. 

Myšlenka na využití sklepních prostor vznikla již v roce 2013, kdy jsme byli na obecním 

zájezdě ve Vlčnově, kde obdobné prostory pod OÚ měli. Bourací práce začaly pomocí 

pracovníků z ÚP na přelomu roků 2014/15. Díky dotaci se podařilo tyto prostory v letošním 

roce dodělat. Ve sklepě vznikly sociálky, plně vybavená kuchyň a krb s grilem včetně nového 

nábytku, bylo instalováno podlahové vytápění a místnosti odvětrány rekuperační jednotkou 

vzduchotechniky. Celkové náklady se vyšplhaly na 3,892 mil. Kč, z toho 987 tis. Kč dotace.  



V letošním roce naše obec reprezentovala s obcí Krásná (Vesnice roku 2015) Českou 

republiku na evropském kole soutěže obnovy venkova. Jako všichni účastníci soutěže, jsme 

byli pozváni na slavnostní vyhlášení do maďarské obce Tihany u Balatonu, která získala 

evropský titul v roce 2014. Na třídenní zájezd se přihlásilo přes 200 účastníků, kterým bylo 

dodáno společné reprezentační oblečení. Dopravu a ubytování pro nás zajistila CK Valaška, 

za což jim patří velký dík. Dále byly vyrobeny prezentační předměty obce, jako vlajky, špajdle, 

puky, brožury a další. Včetně občerstvení účastníků a hostů na slavnostním předávání 

evropských cen. Naše obec získala ocenění ve speciální kategorii. Tato akce byla 

spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 600 tis. Kč, celkové náklady byly 

přes 960 tis Kč. 

Další významnou dotační akcí byly opravy komunikací v úseku Nad Mráčkem - Bartoň a 

zpevnění břehu potoka pomocí opěrné zídky sloužící místní komunikaci ke Graclíkům. Na 

komunikace byl položen živičný povrch z asfaltobetonu. Ve výběrovém řízení zvítězila firma 

SWIETELSKY stavební, a.s.o., dotace od MMR byla 1,781 mil. Kč, celkové náklady 2,6 mil. Kč. 

Mimo akce, které byly spolufinancovány dotacemi, jsme se pustili do modernizace 2 

autobusových čekáren, které budou probíhat i příští rok, vyhledávali jsme nové vodní zdroje 

pro náš vodovod, modernizovali jsme prostory školy, z důvodů požadavků Hygienické stanice 

(165 tis. Kč), dokončili jsme digitalizaci infokanálu obce (152 tis. Kč), probíhaly také směny a 

nákup pozemků (516 tis. Kč), byly započaty projekční práce a stavební řízení na stavbu domu 

pro seniory (600 tis. Kč). V neposlední řadě byla především místním spolkům, škole, církvi a 

jednotlivcům, kteří prezentují naši obec, poskytnuta částka přes 235 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

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

V letošním roce jsme opět na poli odpadového hospodářství učinili kroky pro zkvalitnění 

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

podporou třídění odpadů jsme dojednali bezplatnou zápůjčku nových nádob na barevné a 

bílé sklo, plasty a papír. Důvodem bylo doplnění stávajících sběrných míst a vytvoření nových 

pro lepší dostupnost z hlediska třídění na celém území obce. V tomto trendu chceme 

pokračovat i v roce následujícím. Dále jsme pilotně pořídili i kontejner na drobné kovové 

odpady, který je umístěn na sběrném místě u obecního úřadu.  V rámci zlepšení systému 



jsme dále rozdávali domácnostem sady tašek na tříděný odpad (sklo, papír, plast) spolu 

s pytli na plastové obaly a tetrapaky.  Ti co si tašky dosud nevyzvedli, mohou tak nadále 

učinit na Obecním úřadě. Taktéž komu došly zelené pytle na plasty, tak jsou k dispozici. 

V loňském roce 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, což bylo letos ze strany školy 

realizováno. Proto prosíme, nadále pamatujte s novinami, časopisy a kancelářským 

papírem na naše děti a noste ho do školky a školy, aby se nám podařilo udržet tento slibně 

rozvíjející se projekt. 

 

Nyní podrobněji na základě vzešlých dotazů z řad občanů. 

Co s plechovkami, víčky od jogurtů, obaly od paštik, rozměrným kovovým odpadem? 

V současné době je umístěn na drobný kovový odpad šedý kontejner na sběrném místě u 

obecního úřadu. V případě, že se osvědčí, budou další kontejnery rozmístěny po obci. Pro 

kovový odpad větších rozměrů je stále k dispozici kontejner umístěný v areálu bývalého ZD. 

 

Jak se zlepšilo třídní odpadu na obci? 

Kroky za efektivnější třídění započaté v roce 2015 se již projevují. Největší nárůst byl oproti 

loňsku za III. čtvrtletí zaznamenán u tetrapaků, kde z 0,138 t jsme letos vytřídili 1,12 t. U 

papírů došlo k nárůstu z 3,29 t na 6,41 t  a u plastů, z loňských 5,56 t na 8,08 t. 

 

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. Všechny takto získané prostředky zpátky investujeme do 

konfortnějších podmínek třídění. 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. 

 

Je co v třídění zlepšovat? 

Ano je. Nárůst vytříděných recyklovatelných odpadů je sice potěšující, ale mezi špičku 

v třídění prozatím nepatříme ani v okrese Vsetín. Proto prosíme, Vy co netřídíte, připojte se 

k těm, co třídí. Protože ti pomalu nemají co do komunálního odpadu dávat. Což by byl ideální 

stav. Nejen pro obec, jako instituci, ale i pro občany, kteří by nemuseli za likvidaci odpadu 

platit. Bohužel k takovému stavu nás čeká ještě dlouhá společná cesta viz. foto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To bychom si do kompostu nejspíš u domu nenasypali. A ono to vše končí v zemi na 

skládkách. 

 

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

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

 

Zastupitelé a pracovníci obce Kateřinice 

 

 

KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2017 

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  24,15  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      23,-  Kč/m3  

 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 

 stanoven průměr na osobu     805,- Kč/rok (67,08 Kč/měsíc)  

 c) vývoz žumpy (domovního septiku) na ČOV  805,- 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 2017 X 

Únor 2017 celá platba za likvidaci a svoz kom. odpadu, poplatek za psa 

Březen 2017 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 

Duben 2017 ½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

Květen 2017 X 

Červen 2017 X 

Červenec 2017 X 

Srpen 2017 ½ ceny vodného 

Září 2017 ½ ceny stočného 

Říjen 2017 X 

Listopad 2017 X 

Prosinec 2017 X 



 

Ceny vodného a stočného pro období r. 2017, které budou splatné v r. 2018: cena vodného 

zůstala beze změn, cena stočného byla navýšena o 2 Kč bez daně: 

 vodné 24,15 Kč/m3 včetně daně 

 stočné 25,30 Kč/m3 a měsíční paušál na 73,79 Kč včetně daně. 

K navýšení cen došlo z důvodu rostoucích nákladů na likvidaci kalu z čistírny odpadních vod, 

který naše obec likviduje u Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. 

V průběhu měsíce ledna 2017 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 2016 se blíží ke konci, tak bych vás stručně seznámil s děním v našem hasičském sboru. 

Počet členů našeho sboru ke dni 1.12.2016 činil 63 členů z toho 13 žen. V roce 2016 nedošlo 

k žádným významným změnám v naší členské základně. 

Výroční valná hromada našeho sboru se konala 16. ledna a zhodnotila práci a činnost v roce 

2015. 

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

Ratiboř, která se po pěti letech konala u nás v Kateřinicích. Tohoto jednání se zúčastnilo 40 

hasičů a hostů z okolních sborů našeho okrsku. 

V březnu proběhla odborná příprava preventistů obcí. Za náš sbor se zúčastnil preventista 

obce Radek Uličník. Velitelský den jednotek SDH se konal 15. dubna na stanici HZS ve 

Valašském Meziříčí. Účastnili se ho velitel jednotky a velitelé družstev. Odborná příprava 



strojníků JPO probíhala ve dnech 12. a 13. listopadu na stanici HZS Vsetín. Strojníci naší 

zásahové jednotky si tímto prodloužili způsobilost na příštích pět let. 

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

sportovní sezóny. Obvodové kolo se konalo v sobotu 14. května v Růžďce. Bohužel při 

požárním útoku utrpěl závodník z Jasénky vážné poranění oka a soutěž byla ukončena. 

Během léta jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží pořádaných v našem okrese. 

V dubnu se naše zásahová jednotka v rámci okrsku č.10 - Ratiboř zúčastnila prověřovacího 

cvičení v Hošťálkové. Odborná příprava byla zaměřena na organizaci kyvadlové dopravy vody 

cisternami, použití dýchací techniky a poskytnutí první pomoci. Cvičení bylo hodnoceno jako 

zdařilé a zasahující hasiči dané úkoly zvládli. 

Ve středu 4. května v prostorách krajského úřadu ve Zlíně u příležitosti svátku sv. Floriána 

převzali dva naši členové Jaroslava Hrušková a Miroslav Kobéda od Hejtmana Zlínského kraje 

MVDr. Stanislava Mišáka Pamětní medaili jako výraz uznání a poděkování za aktivní a 

příkladnou činnost ve sboru dobrovolných hasičů. Tohoto ocenění si velmi vážíme. 

Začátkem června jsme zahájili přípravy na 5. ročník pohárové soutěže Memoriál Eduarda 

Uličníka. Soutěž se konala v sobotu 2. července v mysliveckém areálu Březiny. Počasí nám 

přálo a soutěž se vydařila. Děkujeme mysliveckému sdružení a obecnímu úřadu za zapůjčení 

areálu Březiny a těšíme se na další ročník. 

V sobotu 30. července 

jsme ve spolupráci 

s obecním úřadem 

uspořádali Dětské 

odpoledne s hasiči a 

zábavou. Akce se konala 

v areálu u vagónu a 

vodní nádrže Březiny. 

Pro děti byly připraveny 

zábavné soutěže a 

atrakce např.: pěnová 

show, skákací hrad, 

vodní zorbing a další. 

Krásný a slunečný den 

přilákal hojný počet dětí. Den byl zakončen taneční zábavou se skupinou STRAM. Tahle akce 

se velmi vydařila.  

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

obecního úřadu jsme zakoupili světla na zásahové helmy. Z dotace od obecního úřadu a 

našich prostředků bylo zakoupeno pět vycházkových hasičských stejnokrojů.  



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

Například jsme již tradičně zajišťovali tankovací zónu při rally sprintu ve Vsetíně. 

Jsme velmi rádi, že v letošním roce nedošlo v naší obci k žádným požárům ani jiným 

závažným událostem. 

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

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

občanům a členům sboru, kteří se podílí na údržbě a obnově techniky potřebné pro 

případnou pomoc spoluobčanům. 

Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití svátků vánočních hodně úspěchů v osobním 

životě a pevné zdraví v roce 2017. 

Za SDH starosta sboru  

Miroslav Kobéda 

 

 „Lepší je kulhat na správné cestě, než kráčet pevným krokem na 

špatné.“ 

 

 

Vánoce a konec roku nás vždycky nutí k zastavení a zamyšlení. „To nám to zase uběhlo. To to 

uteklo.“ – takové a jiné povzdechy slýcháváme v tomto období často. Je to věčný 

neutuchající koloběh začátků a konců, který se ke stáří jakousi podivuhodnou zákonitostí 

zrychluje. Většina z nás se ale alespoň na těch pár dnů v roce dokáže zastavit a otevře své 

srdce… Zdvihněme hlavu a vnímejme krásu světa. 

 

A jak hodnotím uplynulý školní rok já z pozice ředitelky? Napadlo mě, že bych své pocity 

mohla shrnout do pěti písmen: Š, K, O, L, A. Pro někoho možná jen pět písmen, ale pro mě se 

za nimi skrývá velký kus práce a spousta krásných vzpomínek. 

Škola nám v prvé řadě dává velké množství přátel. Díky tomu, že jsme otevření, setkali jsme 

se během spousty vydařených akcí, pořádaných ve spolupráci s obcí, ČCE a všemi spolky 

Kateřinic, se spoustou stávajících i nových přátel a zajímavých lidí. Naše škola stále roste, jen 

v samotné základní škole už jsme to dotáhli na 63 žáků (tolik nás bývalo dříve společně 

s mateřskou školou). 



 

 

 

Krásnou školu máme a jsme na ni pyšní. Každým rokem nám zřizovatel pomůže zrenovovat 

něco nového. V letošním roce to jsou nové šatny a úložné prostory na pomůcky, díky čemuž 

jsme mohli upravit i prostory multimediální učebny a školní družiny. 

Online škola - tak konečně jsme dosáhli vytýčeného cíle z minulého roku a od letošního září 

si všichni začínáme zvykat na nový systém. My učitelé si je pochvalujeme a to samé snad 

platí i o rodičích. 

Ladíme se na stejnou notu… Umíme pracovat v týmu, v naší škole jsme srdeční a jsme 

nakloněni novinkám. Zajímáme se o potřeby všech a snažíme se jim vycházet vstříc. 

Základem naší společné práce je ve své podstatě dělat s láskou a plným nasazením to, co 

umím a co je mně blízké. 

Aktivní rok nabitý spoustou akcí a nápadů – to byl rok 2016. Ve spolupráci s obcí jsme se 

zapojili do projektů Evropské unie, nadále spolupracujeme také s okolními školami. 

 Do nového roku se obvykle přeje hodně zdraví, štěstí, úspěchů, lásky... Já bych 

k tomu ještě přidala:  „Nezapomínejme na to, že jeden upřímný radostný úsměv zmůže víc 

než hromada peněz, že ruka podaná v pravý čas je silnější než všechny sliby, že vlídné slovo 

nic nestojí, ale má cenu zlata a že víra vyléčí lecjaký šrám.“ 

 

 Spokojené a klidné svátky vánoční a šťastné vykročení do nového roku 2017 za celý 

kolektiv školy i naše děti a žáky přeje 

Šárka Muchová, 

ředitelka ZŠ a MŠ Kateřinice 



Vážení a milí občané,  

 

pojďte se s námi v tomto krásném adventním čase na chvíli zastavit 

a poohlédnout se za uplynulým rokem v naší mateřské škole 

Kateřinka. Jako již tradičně jsme se na konci školního roku rozloučili s našimi nejstaršími a to 

předškoláky, kteří se stali po zápisu, letošními prňáčky.V oddělení Motýlků se o Vaše děti 

starají paní učitelky Kristýna Fusková a Mgr. Olga Genzerová. V oddělení Berušek  paní 

učitelky Dana Graclíková a Zuzana Hrušková.  A o plná bříška paní kuchařky Bohumila 

Kuzníková, Dagmar Hrušková a Michaela Veselá a vedoucí stravování paní Radmila Vrajová. 

O vzorný pořádek dočasně pečuje paní Eva Mrlinová, tímto bychom rádi popřáli brzké 

uzdravení paní Lidušce Kovářové. Celkem navštěvuje naše zařízení 44 dětí ve věku od 3 do 6 

let. 

Naše mateřská škola se řídí stanovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro 

předškolní vzdělávání, které je vymezeno školním vzdělávacím programem, jenž se zaměřuje 

na rozvíjení klíčových kompetencí dětí s ohledem na věk a jejich vývojové období. Důležitým 

rámcem našeho plánování jsou roční období, tradice a zvyklosti, vztah ke zdraví a přírodě, 

životní styl a rituály. Snažíme se k dětem přistupovat citlivě a s respektem k individuálnímu 

charakteru a potřebám. Ve třídním vzdělávacím programu klademe velký důraz na 

samostatnost dětí a podporu případně vedení k soběstačnosti a úplném rozvoji celkové 

osobnosti dítěte. Jako pedagogický kolektiv se pravidelně účastníme tematických seminářů 

nebo workshopů na aktuální témata v našem oboru. Přejeme si vytvořit školku jako místo, 

kam se děti budou těšit s možností rozvíjet sebe po boku druhých dětí a sdílet šťastné chvíle 

v dětském kolektivu. 

 Jaké jsme pro Vás připravili novinky? Jsou to například: konzultační hodiny, ve kterých se 

můžete individuálně informovat na Vaše dítě. Byly Vám nabídnuty odpolední volnočasové 

aktivity, podle Vašeho zájmu se otevřel pouze výtvarný kroužek pod vedením K. Fuskové. 

Nesmíme zapomenout na folklórní soubor Valášek pod vedením paní Blanky Kamasové.  

Tímto naše nabídka nekončí, pro 

Vaše maličké máme pro další rok 

připraveno plno překvapení a 

nezapomněli jsme ani na Vás 

rodiče. Paní ředitelka školy Mgr. 

Šárka Muchová se nadále bude 

věnovat dětem v oblasti 

logopedické péče a prevence. 

Další novinkou je naše 

multifunkční zahrada, která se 

těší velké oblibě.  

 



Na podzim jsme spolu s rodiči a dětmi uspořádali „dýňové odpoledne“, hotové výrobky byly 

použity na Lucerničkový průvod. Jedinečným a společným zážitkem základní a mateřské školy 

se stalo v letošním roce již druhé vystoupení známého ilustrátora Adolfa Dudka, který 

pobavil celý sál dětí včetně pedagogů. O předvánoční náladu se postaralo rodinné 

centrum Kačenka, kde rodiče společně s dětmi vyráběli vánoční dekorace. Tvoření bylo 

doplněno o celodenní jarmark v předsálí. 

 Nesmíme zapomenout na oblíbený karneval, za jeho organizaci patří poděkování sdružení 

SPK.  Velmi si vážíme našich „kouzelných babiček“, které přichází za dětmi s pohádkou. 

 Nesmíme opomenout zdobení vánočního stromu na farní zahradě, doprovázené  živou 

hudbou a vystoupení předškoláčků pro naše babičky a dědečky. 

A na co se ještě můžeme těšit? Předškoláky čeká absolvování plaveckého kurzu a řádná 

příprava k zápisu do školy. 

Závěrem za celý kolektiv naší mateřské školy Vám srdečně přejeme vánoční svátky plné 

pohody, jedinečnosti, klidu a blízkých setkání. Do Nového roku přejeme vše dobré, ať se Vám 

daří a nacházíte spokojenost a porozumění ve Vašem životě.  

Krásné, voňavé a veselé Vánoce! 

         Kolektiv pedagogů 

 

 

Vážení spoluobčané. 

Rok 2016 končí tak mi dovolte, abych jej zhodnotil jménem fotbalistů Kateřinic. 

 Po stránce sportovní se naši fotbalisté řadí k nejúspěšnějším oddílům v okrese Vsetín. 

Nedá mi  nevzpomenout, jak jsme v červnu letošního roku podnikli triumfální jízdu naší obcí 

a tímto oslavili první místo s náskokem 5 bodů v krajské soutěži I. B třídy. Výsledek to byl 

zcela zasloužený neboť mužstvo, kterému se příliš nevěřilo, se semklo a vytvořilo partu, která 

táhla za jeden provaz ať to byli dvacetiletí mladíci nebo třicetiletí chlapi. A to je právě to o co 

v kolektivním sportu jako je fotbal jde. Jsem hrozně rád, že se nám ve všech věkových 

kategoriích fotbalistů podařilo vytvořit velice dobré podmínky pro provozování tohoto 

koníčka. Jedná se o kvalitní zázemí, kvalitní hřiště a v neposlední řadě kvalitní vedení. Všichni 

trenéři mají trenérské licence a své profesi velmi rozumí a je to taky ne výkonech hráčů 

vidět. Hráči se snaží v rámci svých možností k tomuto přistupovat poctivě a se vší 

zodpovědností. A to je právě to, co se nám v Kateřinicích daří. 

 Rovněž bych chtěl poděkovat vedení obce za jejich pomoc při údržbě a zkvalitnění 

našeho sportovního areálu, který využívá velké množství mládeže. Naše poděkování rovněž 



směřuje k ostatním spolkům v naší obci hlavně SPK, které fandí našim fotbalistům a 

pomáhají nám s organizováním mládežnických turnajů. 

 Na závěr bych Vám chtěl popřát mnoho štěstí a zdraví v roce 2017 a pozvat Vás na 

fotbalový ples, který se bude konat v pátek 3. února 2017 a jehož celý zisk je věnován rozvoji 

fotbalu v Kateřinicích. 

 

       Jiří Kuzník - předseda 

 

 

 

Mládežnický fotbal i v tomto roce navázal na práci započatou v předchozích letech a opět se 

podařilo rozšířit naši základnu.   

Pokud to vezmeme od těch nejmladších, což je u nás mladší přípravka, využíváme nyní 

silných ročníků a pro tuto sezónu jsme do okresní soutěže přihlásili hned dva týmy mladší 

přípravky, do kterých kombinujeme ročníky 2012 až 2008. Počty dětí se průběžně mění, ale 

běžně pracujeme na trénincích i s 25 dětmi. Současně vedeme i fotbalovou miniškolku pro 

nejmenší, kteří si formou hry osvojují dvakrát týdně pohybové dovednosti. V konkurenci 

týmů z okresu se během víkendových turnajů ty naše přípravky prosazují a řadí se mezi lepší 

týmy. Okresní soutěž nemá klasickou tabulku, jako známe u starších kategorií a ani my 

trenéři nestavíme výsledky a umístění na první místo.  Zároveň se účastníme v letním období 

venkovních a v zimním období halových turnajů, kde už se hraje o medaile a poháry a radost 

fotbalistů a fotbalistek z takového úspěchu je pak nepopsatelná. Jeden takový turnaj jsme 

v srpnu společně pro mladší i starší přípravku uspořádali i u nás jako turnaj „O pohár starosty 

obce“. Byl to první ročník, který byl velmi úspěšný a rádi bychom turnaj uspořádali i v dalším 

roce.  



Starší přípravka už těží z práce s nejmenšími a ročníky 2006 a mladší už hrají svoji okresní 

soutěž evidovanou a hodnocenou do tabulky, kde se naši umísťují v popředí a je vidět jak 

velké zaujetí ze strany hráčů, tak fanoušků na domácích zápasech.  

Starší kategorie, jako mladší a starší žáci už hrají své zápasy ve větším počtu a momentálně 

není dostatek hráčů pro přihlášení těchto kategorií a hráči tak v rámci spolupráce s okolními 

obcemi hrají právě u nich. Zároveň využíváme možnost posílit náš dorost o chlapce 

z okolních obcí a díky tomu zde funguje tento tým. V současné době kádr disponuje 22 

fotbalisty. Dorost se umístil v ročníku 15/16 na 5. místě ve své skupině a v této sezóně 

přezimuje na 3. místě.  Nasazení, snaha a kvalita pak nese své ovoce a někteří dorostenci už 

se úspěšně zapojují to hry A týmu.  

Práce s mládeží a následné úspěchy by nebyly možné bez zapojení rodičů, prarodičů, 

sponzorů a spolupracujících spolku tady v Kateřinicích. Tímto bychom chtěli za tuto pomoc 

poděkovat a popřát klidné vánoce a nabití energie do nového roku.  

Za mládež TJ Sokol Kateřinice Zbyněk Děckuláček 

http://fotbal.obeckaterinice.cz 

 

 

 

http://fotbal.obeckaterinice.cz/


Spolek Moravská Organizace Vozíčkářů v roce 2016  

Tradiční zimní setkávání vozíčkářů proběhlo, jako každým rokem, v 

Kateřinicích v DBCBposlední víkend v lednu. Zimní počasí nám 

tentokrát nepřálo, bylo spíše jarní, abychom viděli zasněženou 

krajinu, tak jsme museli zvolit jinou variantu výletu. Vydali jsme 

semotorizovaně(na motorkách, sajdkárách,čtyřkolkácha 

džípu)nacesty zlínského kraje a za slunečného a teplého počasí, bylo nás kolem třiceti, jsme 

dojeli docíle naší cesty. Byla to likérka Jelínek ve Vizovicích, kde proběhla exkurze se 

zaměřením na historii podniku a s odborným výkladem a ochutnávkou jejich nápojů a 

výrobků k zakousnutí. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Trojáku u rozhledny Marušky, 

kde někteří mohli rozhlednu navštívit, my vozíčkáři jsme se občerstvovali pochutinami, které 

nám ještě zůstaly z cesty. Po přestávce a odpočinku jsme se vydali zpět do bezbariérového 

centra Březiny, kde jsmedorazili všichni v pořádku a byl večer, který jsme strávili při kytaře, 

dobrém jídle a pitím jsme zpívali a povídali si až do brzkých ranních hodin. 

Jako spolekM.O.V.jsme se účastnili na projektu evropské Vesnice roku 2016 v obci Kateřinice, 

kde přijela hodnotící Evropská komise, a všichni jsme se ji snažili ukázat nejlepší z naší 

činnosti. Jak jsme dopadli, mezi ostatníma vesnicemi v Evropě to všichni víme. Ale i tak jsme 

jako zástupci spolku M.O.V.byli na předávaní cen vesnice roku 2016 v Maďarském Tihany u 

Balatonu. 

Během roku se naši členové zúčastňují nejrůznějších kulturních, společenských ale hlavně 

sportovních událostí. Nejvíc hendikepovaných členů jsou atleti, kteří nejenom že trénují, a 

jezdí na soustředění a po Českých závodech, máme i mezinárodníúčast na MS juniorů, na ME 

dospělých a dokonce i na Paralympiádě v Riu byla naše členka :-) Dále podporujeme a 

pomáháme při konání České národní ligy ragby vozíčkářů,kde jsme vzali pod svou záštitu 

brněnský tým TheGunners při pořádání jednoho kola národní ligyv Otrokovicích. Naše stálá 

činnost je v oblasti zdravotních a kompenzačníchpomůcek pro zdravotně postižené a velká 

část této činnosti se týká výběru, úprav a užívání osobních motorových vozidel. 

Poslední letošní naše akce byla, Rekondiční pobyt - Wellness, členové, přátelé a asistenti 

spolku se sešli na Horní Bečvě v bezbariérovém  hotelu MESIT, kde jsme všichni relaxovali 

odpočinkem. Každý měl možnost protáhnout a zaplavat si v bazénu, promasírovat se ve 

vířivce, nahřát kosti v sauně a pro uvolnění byl k dispozici masér. Doprovodným programem 

byl výlet do Rožnova pod Radhoštěm s výstupem na Pustevny. Večer jsme se věnovali 

stolním hrám Aktivitám, kulečníku, ping-pongu, kartám a všichni jsme se shodli na přání, 

abychom na další setkávání, které bude 21.1.2017 měli zasněženou krajinu a to pravé zimní 

počasí ;-) 

za M.O.V. Petr Adámek 

 



 

 

TURISTÉ HRABĚNKY KATEŘINY 2016 

 

Rok 2016 pro Turisty hraběnky Kateřiny začal již v ranních hodinách Nového roku návratem 

do Kateřinic z Prženských pasek. 

Za hustého sněžení v sobotu 23.ledna 2016 vyrazili Turisté hraběnky Kateřiny na první akci 

roku 2016 - noční výšlap za úplňku na Lázy. I když počasí nám moc nepřálo, na náladě to znát 

nebylo. Turistický slogan „ Na počasí nezáleží turisté jsou stále svěží “ se stal realitou. 

Na velikonoční pondělí po zdolání naučné stezky Kobzáňův chodník a výstupu na rozhlednu 

Vartovna, nás za krásného jarního počasí uchvátil pohled na scenerii Vizovických, 

Hostýnských, Vsetínských vrchů, Beskyd a v dáli vrcholky Malé Fatry. Po modré značce jsme 

ušli 8 km na Vsetín a užívali si jarní počasí. 

Začátkem měsíce května jsme se vydali z Tesáku přes Černavu a Jehelník pokořit další 

známou rozhlednu Hostýnských vrchů - Kelečský Javorník, která byla slavnostně otevřena v 

září 2015. Zpáteční cesta nás zavedla na Chvalčov. 

Turisté hraběnky Kateřiny nechyběli ani u soutěže o Evropskou cenu obnovy vesnice a 

zástupci turistů se zúčastnili na podzim slavnostního předání ceny v maďarském Tihany. 



Na seznam akcí turistů patřil také: II. Ročník „ Memorialu Milana a Mirka Navrátilovych “,  

který vedl po cyklostezce do Rožnova pod Radhoštěm k Jurkovičově rozhledně s přátelským 

posezením a vzpomínáním na skvělé kamarády. 

V červenci 8 turistů odjelo na týdenní pobyt do Bořetic. Cyklotoulky nás zavedly do okolí 

Lednice, Velkých Pavlovic, Vrbice a Kobylí. Pěšky jsme zdolali část Pavlovských vrchů a 

vystoupali na Dívčí hrady. Dokola jsme objeli i vodní nádrž Nové Mlýny. Zvědavost nám 

nedala nenavštívit obec Zaječí, kde se natáčel seriál Vinaři. Samozřejmostí byla i návštěva 

vinných sklípků spojená s ochutnávkou různých druhů vín. Opálení a odpočatí  jsme se vraceli  

domů s nádhernými  

zážitky. 

Jednou z 

nejzajímavějších akcí 

tohoto roku byl v srpnu 

týdenní turistický pobyt v 

Českém krasu. Navštívili 

jsme jeden z 

nejznámějších hradů 

Česka - Karlštejn, 

prohlédli si zlatou kapli 

Svatého kříže a 

purkrabství. Prošli jsme 

vytěžené vápencové 

lomy Mexiko, Malá a 

Velká Amerika, kde se právě natáčel britský film o životě Keltů. Zavítali jsme také do známých 

Koněpruských jeskyní a zdolali monumentální vápencovou skalní stěnu, která se vypíná do 

výšky 210 metrů a nachází se ve Svatém Jánu pod skalou. Projížďka hornickým vláčkem v 

Salvayových dolech byla příjemným zpestřením pobytu v Českém krasu. 

Také účast na  Benefiční akci patřil mezi  naše aktivity.  Prodejem různých dobrot domácí 

výroby jsme přispěli občanskému sdružení Auxilium Vsetín. 

Za hezkého podzimního počasí jsme vyrazili na Čarabovskou a nenechali si ujít výhled na 

valašské kopečky, Starý Jičín i Lysou horu. Noční výšlap na Pržáky byl spojen se 

Svatomartinskými hody a posezením u country muziky. 

Poslední akcí roku 2016 je tradiční Štěpánský výšlap na Prženské paseky, na který Vás 

srdečně zveme. 

Děkujeme zastupitelům obecního úřadu za podporu a přejeme všem spoluobčanům klidné a 

veselé Vánoce a hodně zdraví v roce 2017. 

 



 

Vážení spoluobčané, 

 rok uběhl jako voda a je opět čas se zamyslet nad jeho úspěchy či nezdary. Máme zde několik 

vzpomínek, se kterými bychom se rádi podělili. 

 Už od začátku roku probíhají přípravy již tradičního plesu, jehož tématem jsme se vrátili 

kousek do historie, do období První republiky. Téměř všichni hosté přišli oblečeni dobově, což 

vyvolalo dojem opravdového přesunu v čase. Nesměla chybět ani výzdoba sálu a taneční vystoupení, 

které jsme pro pobavení připravili. 

SPK společně se ZŠ a MŠ Kateřinice pořádali také tradiční dětský karneval. Slétly se zde čarodějnice 

z okolí a rozdováděly spousty dětí v nápaditých maskách. Doufáme, že si rodiče s dětmi karneval užili 

a budeme se těšit na další maškarní rej. S nadšením se členové podíleli při prezentaci naší vesnice 

před evropskou komisí. Na občerstvení z grilu a udírny si pochutnali všichni přítomní.  

 Ve spolupráci s obcí Kateřinice a 

dobrovolníků jsme začátkem září 

uspořádali již třetí ročník zábavného 

odpoledne s názvem „Kateřinický 

benefičák aneb sedačka pro Auxilium“. 

Na hřišti za KD vystoupily folklorní a 

country skupiny z blízkého okolí jako Díra 

v kapci, Z horní dolní a dál na jih, Darrock 

a Apetitt. O večerní country bál se 

postarala kapela Lososi. Bylo připraveno 

bohaté občerstvení, zábavné soutěže pro 

děti i dospělé, tradiční dobroty našich 

turistek, ručně dělané čepice, ozdoby, 

náramky a jiné drobnosti. Ve sklepních prostorách OÚ připravili pracovníci Auxilia malou ukázku 

terapeutických prostředků, se kterými pracují při práci s postiženými dětmi a které si mohli všichni, 

ale především děti, vyzkoušet. Setkání s pracovníky tohoto sdružení a ukázky jejich práce byly 

neskutečným emočním zážitkem. I přestože účast nebyla příliš velká, což nás mrzí, bylo vybráno 

dostatek peněz, za něž pracovníci Auxilia pořídili speciální autosedačku. Velký dík patří všem lidem 

s dobrým srdcem, kteří se jakkoliv podíleli na této akci.  

 Během roku jsme, alespoň menší měrou, pomohli při organizaci fotbalového turnaje a při 

olympiádě malotřídních škol. Tato spolupráce nás velmi těší. Letos nesmělo chybět ani tradiční 

sjíždění řeky Vltavy na kánoích a raftech s názvem KANAVL. Po prázdninách, na 60 účastníků projelo 

kus Moravy a Slezska v rámci tradičního automobilového orientačního závodu Blouďáček. Při obecní 

akci Živý betlém v podání našich dětí jsme se postarali o návštěvu Mikuláše s čertovskou družinou. 

Každoročně si zpříjemňujeme adventní čas návštěvou předvánoční Prahy a muzikálem.  

Dovolte, abychom Vám popřáli krásné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, 

zdraví a úspěchů. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce 2017. 

Sdružení přátel Kateřinic  



Rodinné centrum Kačenka má za sebou úspěšný rok. První půlrok 
jsme v červnu zakončili výletem do ZOO Lešná. Počasí nám přálo a 
účast maminek s dětmi byla velká. Po prázdninách k nám v září 
přibyly nové maminky a jejich dětičky. V nabitém programu jsme s 
dětmi mimo jiné vyráběli draky, zapojili se do příprav lucerničkového 
průvodu výrobou lucerniček a strašidýlek. V říjnu přijela paní floristka 
ze Zlína, která nám pomáhala s vytvořením podzimního věnce. V 

listopadu za námi opět přijel kuchař Michal a uvařil nám menu z mrkve. Po vaření jsme 
navázali při dalším setkání na pečení perníkového adventního věnce. I děti vykrajovaly a 
pekly perníčky. Byly tak dobré, že nezbylo nic. Rádi jsme pro vaření a pečení využili kuchyňku 
ve sklepních prostorách pod OÚ. Velké místnosti jsou pro nás k hraní jak stvořené. Rádi jsme 
přijali nabídku vedení obce k jejich využívání i pro další schůzky v zimních měsících.   

Díky finanční podpoře OÚ a MAS Střední Vsetínsko RC uspořádalo Adventní tvoření, které ve 
spolupráci se ZŠ, MŠ a seniory proběhlo v prostorách kulturního domu. Myslíme, že akce byla 
velmi úspěšná. Zapojila se celá veřejnost i s místními spolky. Nabitý program, tvoření s 
učiteli, ukázka vánočních řemesel i vánoční jarmárek všechny potěšil. Velmi zdařilé byly také 
výtvarné práce místních dětí. Některé z nich jsme odměnili věcnými cenami. Děkujeme 
učitelům za zorganizování této výtvarné soutěže.   

Velké poděkování patří vedení OÚ za veškerou podporu, Sboru ČCE v Kateřinicích za naše 
zázemí, manželům Uličníkovým za přípravu a péči o naše centrum. MAS SV děkujeme za 
projekt pro neziskové organizace. Maminkám, které do centra docházejí se svými dětmi, 
děkujeme za zapojení do všech aktivit a za pomoc s jejich přípravami. Pro nadcházející rok 
máme již připraven program, který budeme jen doplňovat. Rádi v našich řadách přivítáme 
nové maminky s dětmi, budeme se scházet i nadále každé úterý v 9.15 hod. v prostorách 
sklepa pod OÚ. Jsme centrum otevřené všem novým členům, příležitostem a aktivitám.   

Přejeme všem, ať v každém nadále přetrvává láska, upřímnost a radost, jako v dětských 
srdíčkách. Hodně zdraví, sil a energie do roku 2017.  

Martina Valůšková, Daniela Hurtová, Hanka Mičkalová 

 

 

               

 

 

 

 

 



LOVECKÁ SPORTOVNÍ STŘELBA 2016 

Letošní střeleckou sezonu máme za sebou. Tento rok byl hodně náročný, zúčastnili jsme se 

14 střeleckých akcí v Čechách a na Moravě.  

Vrcholnou střeleckou akcí ČMMJ byl celostátní přebor ve vzduchovce, který se konal 19. 3. 

v obci Dobrá voda. Na této soutěži jsme doslova pobrali, co se dalo. V juniorkách vystřílela  1. 

místo Kateřina  a 2. místo Pavlína Valchářová. A v kategorii junior se Filip Kamas umístil na 2. 

místě. Škoda, že těchto soutěží je tak málo. Jedná se o nejlevnější střelbu, která se dá 

trénovat na každém dvorku.  

Další akcí byla Zimní myslivecká liga, která se skládala ze tří kol a probíhala na střelnici ve 

Veselí nad Moravou. V náročné konkurenci 42 střelců, kde byli jen dva junioři se umístila 

Katka na 20 místě v celkovém pořadí. Na poprvé s malorážkou to nebylo špatné. 

Střelecká soutěž určená pro mládež do 20 let pod 

názvem  Fomei cup proběhla na třech střelnicích. 

Dvakrát se střílelo v Jičíně, Kroměříži a Písku. 

Sestrám se dařilo umísťovat do 5. místa.  Ve 

čtyřech soutěžích získala Katka s Pavlínou dvě 

druhé a dvě třetí místa. V celkovém pořadí skončily 

společně s juniory na 5. a 6. místě. V juniorkách to 

bylo 3. a 4. místo. Fomei cup byla velmi vydařená 

soutěž, které se zúčastnilo 123 střelců!  Věřím, že 

podobné soutěže pomůžou omladit naši stárnoucí 

střeleckou generaci.       

Poháru České zbrojovky ve Zlíně se zúčastnily obě 

sestry, Katka i Pavlína. Z celkového počtu 32 střelců 

se umísťovaly do 23. místa.  V juniorkách byla 

Katka první před Pavlínou. Mladší setra začala 

porážet starší. 

Co nás čeká v příštím roce? Předběžný kalendář je dostupný na internetových stránkách 

Myslivosti. Opět to budou Celostátní přebory ČMMJ, druhý ročník Fomei cup a Zimní 

myslivecká liga. Novinkou by měla být série závodů na běžící terč, pod názvem CZUB Tour. 

Jedná se o top střelbu s kulovnicí. Máme další střeleckou výzvu. Současně bych chtěl vyzvat 

naše myslivce, aby se této akce také zúčastnili a osvojili si tento typ střelby. Pomůže nám to 

v následující lovecké sezoně. Ze strany naší zbrojovky má být nějaký druh podpory. Jedna 

akce by se měla uskutečnit na střelnici v Kroměříži. 

Chtěli bychom poděkovat vedení obce za podporu, které se nám dostalo a pomůže nám 

v následující sezoně 2017. Další pomoc se nám dostala od mysliveckého spolku Kateřinice –



Korýca. Zde nám předseda MS Michal Zubíček umožnil trénovat na 50 metrové střelnici 

v Březinách.  

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce, přejí členové střeleckého spolku 

Kateřinice. 

 Kateřina + Pavlína + Filip + Petr 

 

V roce 2017 budou kateřiničtí skauti „slavit“ 20. výročí své existence 

„na zelené louce“, takže určitě bude příležitost bilancovat činnost a 

hlavně výsledky. Za ty roky, oddílem prošlo mezi 250-300 členů, kteří 

byli oficiálně registrováni alespoň 1 rok jako skauti – nejen z Kateřinic, 

ale i Ratiboře, Hošťálkové, Jablůnky a Vsetína.  

Nejstarší kateřiničtí skauti jsou organizačně samostatným oddílem – 6.oldskautským  klubem 

s názvem OLDSKAUTI.Cz.  Mimo vlastní samostatné činnosti úzce spolupracují s mladšími 

skauty -  6.koedukovaným oddílem. Společně vystupují pod „značkou“ ŠESTKA.  

I v roce 2016 bylo dominantní činností 6.oldskautského klubu z Kateřinic  - OLDSKAUTI.CZ - 

správcování  Dětského bezbariérového centra Březiny (DBCB) v Kateřinicích, kterou ŠESTKA 

využívá jako svou klubovnu pro družinovou i oddílovou činnost. O víkendech je DBCB 

pronajímáno, aby se pokryly náklady na jeho celoroční provoz (elektřina, plyn, …).  

Správcování DBC v roce 2016 bylo korunováno zaplacením poslední splátky půjčky 1,4 mil. Kč 

(byla potřebná pro pokrytí spoluúčasti kateřinických skautů na stavbě DBCB).  

V letošním roce jsme také dokončili finančně velmi náročnou rekonstrukci dřevěné podlahy 

v podkroví srubu. Zároveň se podařilo provoz DBCB poprvé vyvést z dlouhodobé finanční 

ztráty. V posledním čtvrtletí letošního roku se dokončuje plánované předání správcování 

DBCB do rukou „mladších“.  

Svoji činnost prezentuje 6. OS na www.oldskauti.cz, kanálu youtube, vlastním facebookovém 

profilu i vývěsce před obecním úřadem.  Jen telegraficky: 

 Za rok 2016 zveřejnili ve své webové „kronice“ asi 30 článků z akcí i aktivit 

 Mezi náročnější akce, které 6.OS v roce 2016 uspořádal, patřily zimní přejezdy Malé i 
Velké Fatry na běžkách, sjíždění Bystřičky na raftech, potápění, výuku plachtění na 
střediskové plachetnici, výrobu jehněčích klobás,  …. 

 Organizovali okresní kolo závodu světlušek a vlčat  

 Zapojili se do presentace naší obce v evropském kole Vesnice roku. 

 Podíleli se na akcích (lodě + aquazorbing) pro ZŠ a MŠ v DBCB 

http://www.oldskauti.cz/


 Ve spolupráci se ŠESTKOU (6.K) vytvořili 5 čísel společného oddílového časopisu 
ŠESTÁK + 1 speciální číslo v češtině i němčině – k příležitosti „evropského kola“ 
Vesnice roku 

 Společně s OS Túlavé papuče a vlastními dětmi týden sjížděli polskou řeku Pilica 

OLDSKAUTI.Z nejsou uzavřenou partou – rádi na svých akcích přivítají všechny, kteří mají 

„podobnou krevní skupinu“ a kteří chtějí dlouhodobě podpořit smysluplnou činnost dětí.   

 

 

KLUB SENIORŮ V KATEŘINICÍCH 

Náš Klub seniorů je poměrně mladý, vznikl v roce 2012 se začínajícím počtem 
17 členů, ale dnes již máme 33 členů. Nejvíce náš těší, že do klubu chodí i muži, což nebývá 
obvyklé, většinou se scházívají jen ženy. 

Schůzky jsou pravidelně každou druhou středu v měsíci kromě letních prázdnin a program 
máme naplánován vždy na celý rok dopředu. Ze všech schůzek máme zápisy, presenční 
listiny a také mnoho fotografií, které zakládáme do kroniky. 

Nejdříve jsme se scházeli v knihovně, ale s přibývajícím počtem členů se nám místa 
nedostávalo. Proto nám obecní úřad nabídla pro naše setkávání přísálí kulturního domu, což 
využíváme hlavně v zimních měsících a v době nepříznivého počasí. Za tuto možnost jsme jim 
nesmírně vděčni a moc jim tímto děkujeme. Pořádáme zajímavé přednášky, besedy, 
chodíme na vycházky do okolí, jezdíme na výlety, exkurse, do Wellnesu ve Velkých 
Karlovicích a bazénu ve Valašském Meziříčí. Díky dotacím obecního úřadu jsme již pořádali tři 
celodenní zájezdy. Zhotovujeme velikonoční a vánoční ozdoby, společně grilujeme, slavíme 
narozeniny, scházíme se u kávy a čaje a máme mnoho jiných společných aktivit.  

Také se zúčastňujeme všech akcí pořádaných obcí ve spolupráci se základní a mateřskou 
školou, sborem ČCE v Kateřinicích a ostatními spolky. Pro všechny občany a spolky Kateřinic 



byla úžasná účast na soutěži Vesnice roku 2014, jak pro Zlínský kraj, tak pro celorepublikové 
kolo, ve kterých naše obec zvítězila. Mezi nezapomenutelné zážitky letošního roku patří i 
naše účast na vyhlášení evropského kola v Tihany v Maďarsku u Balatonu. Pro tyto akce jsme 
napekly sladké i slané pečivo, valašské frgály a i jiné dobroty a také pomáhali při zajišťování 
programu. 

Senioři svůj klub rádi navštěvují a vždy se těší na další společné setkání. Snaží se jeden 
druhého respektovat, navzájem si pomáhat, mít jeden druhého rád a být si vzájemně 
oporou. 

Jelikož je náš program umístěn na kabelové televizi, mají možnost ho sledovat i občané 
okolních vesnic. A tak jsme byli osloveni i seniory z okolí, kteří by chtěli náš klub navštěvovat, 
protože u nich takový klub není a náš program je pestrý a zajímavý. To nás velmi těší a jsme 
rádi, že můžeme mezi sebe tyto seniory a prožívat společné chvíle. 

Mezi naše přání také patří, abychom mladším generacím byli motivací, že i v pokročilém věku 
jsou všem různé aktivity dostupné a lidé mohou být spolu, vzájemně si být oporou a těšit se 
ze společných setkávání. Věříme, že se nám to společně podaří. 

       Za Klub seniorů Anna Martinková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní sbor ČCE v Kateřinicích 

Jak si vede náš sbor? Je to sbor živý  a otevřený všem. Lidem, co chtějí slyšet Boží 

slovo, které je stále živé a aktuální a má co říct každému člověku i  v 21.toletí, ale 

také těm, kteří se rádi společně setkávají, těší a radují. Máme k tomu krásný kostel a 



modlitebnu v kazatelské stanici Lázy. Tyto budovy  nám pomohli vybudovat naši předci. 

Jejich touhou bylo, aby zde v Kateřinicích  a na Lázech, bylo také Boží slovo zvěstováno. 

Ctíme život našich předků, vážíme si jejich práce, kterou vykonali v mnohem těžších 

podmínkách, než máme dnes a chceme v práci na Boží vinici pokračovat. To, jak jsme činný 

sbor, ukazuje celá řada činností, které sbor vykonává. Vedle základních činností, jako jsou 

nedělní bohoslužby, vyučování náboženství, nedělní škola, konfirmační cvičení, setkávání 

mládeže, svatební shromáždění, pohřební rozloučení, biblické hodiny, se konají různé akce.  

Probíhají ve výborné spolupráci:  sbor-obec-škola.Tuto spolupráci podporuje zvláště starosta 

obce  Vojta Zubíček,ředitelka školy  Šárka Muchová a velmi si spolupráce cení nynější bratr 

farář Miroslaw Jelinek,  který zde působí od r. 2010.  

Zde uvádíme některé z činností sboru v r. 2016. Začali jsme už v lednu. Každý Nový rok 

pozdraví účastníky bohoslužeb  starosta obce  Vojta Zubíček. V lednu se uskutečnilo setkání 

s EU poslancem Tomášem Zdechovským. Navštívil naši školku, kde povyprávěl dětem 

pohádku, školu, kde pohovořil s dětmi a rozdal jim malý dárek (zápisníček s podpisem), pak 

navštívil náš kostel a nakonec proběhla beseda v bezbariérovém  centru Březiny. V únoru 

proběhly víkendovky  pro zvoníky ze ZDZ (starší i mladší skupina). Ve sboru se konalo , jako 

každoročně – výroční shromáždění, kde si sbor připomíná členy sboru, kteří nás opustili, 

připomíná se činnost sboru v uplynulém roce, probíhá informace o hospodaření sboru a 

schválení rozpočtu na příští rok, poděkování za pomoc sboru.   V březnu se konal při 

bohoslužbách „Světový den modliteb“, na kterém se podílely čtením připraveného 

programu, členky našeho sboru. Všem členům sboru byl doručen velikonoční dopis 

s programem o velikonočních svátcích. O velikonocích zahrály při bohoslužbách ZDZ. 

V dubnu navštívili náš sbor hosté z USA.  Sbor má partnerství se slovenským sborem 

Košariská. Vzájemně se setkáváme, každoročně se střídavě navštěvujeme a rozvíjíme 

spolupráci. V letošním roce byl kateřinický sbor na Slovensku. Navštívili jsme zámek Červený 

kameň, Město Trnavu a Košariská.  V květnu ZDZ účinkovaly na koncertu v Praze na 

Vyšehradě.  

V neděli 29.května  se uskutečnila seniorátní neděle v Kateřinicích,  60 let  FS v Kateřinicích a 

vzpomínka na br. f. Bohuslava Nováka (15 let od jeho úmrtí). Akce proběhla rovněž ve 

spolupráci s obcí. Seniorátní neděle se zúčastnilo mnoho hostů. Při slavnostních 

bohoslužbách posloužil svým kázáním také synodní senior Daniel Ženatý.  Sbor, ve spolupráci 

s obcí uspořádal sbírku šatstva a nepotřebných věcí pro Diakonii. Touto sbírkou jsme chtěli 

pomoci všem potřebným.  V červenci se konala, jako každým rokem, vzpomínková slavnost 

k výročí upálení M. Jana Husa na „Snozi“. Hostem byl a slovem posloužil br. Miroslav 

Frydrych, rodák z Ratiboře. Této akce se zúčastnilo asi 100 lidí z Kateřinic a okolí. V srpnu 

probíhal „mezinárodní tábor s výukou angličtiny“ pod vedením R. Pinkertona a farářů  Wiery  

a  Miroslawa  Jelinkových. Tábor byl zakončen festivalem zvonkohry, muzikálem s divadlem. 

Tábor se koná každoročně – letos po 6. a těší se velké oblibě, jak domácích zvoníků, tak 

hostů z USA a Slovenska.     



 

V měsíci září se někteří členové sboru zúčastnili velké, krásné a nezapomenutelné akce- 

zájezdu  do maďarského města Tihany na předání ocenění „obnova venkova  být otevřen“. 

Dny, které jsme společně v počtu 202 osob z různých spolků obce Kateřinice prožili, byly 

úžasné a možná neopakovatelné. Mnoho zážitků zůstane v našich srdcích. 

V rámci oslav 60. let našeho kateřinského sboru,posloužil  v září v našem kostele kázáním br. 

f. Pavel Šebesta, který u nás ve sboru působil před příchodem br. f. M. Jelinka.Zúčastnil se 

také vzpomínkové slavnosti na Jana Maniše v Ratiboři - Kobelném. V říjnu se konal zájezd se 

Zvonky Dobré Zprávy na zámek Kuks, kde byla tato skupina pozvaná na koncert při 

svatohubertské savnosti. Další zájezd se ZDZ se uskutečnil také v říjnu a to do města 

Litomyšl. Z každého koncertu Zvonků Dobré zprávy si lidé odnesli bohaté zážitky a my se 

těšíme tomu, že nesou pod vedením sestry farářky Wiery Jelinek, evangelium dál do světa. 

V měsíci listopadu- díkůvzdání –solidarita s USA, program s mládeží, velmi zajímavé. A začal  

Advent, tak zveme na adventní večery hosty z jiných sborů. Byly rozdány vánoční dopisy 

s programem na vánoční svátky a pozváním k účasti na bohoslužbách. Je ještě mnoho 

různých činností, které sbor vykonává např: dobročinné sbírky pro potřebné, návštěvy 

v nemocnici, domovech, bohoslužby v Citadele ve Val. Meziříčí, návštěvy v rodinách. 

A je tu otázka. Jak je to s námi? Patříme do sboru? Máme rádi svůj sbor? Jak se zapojujeme 

do sboru, který je našim sborem- nás všech-sester a bratří. Každý tu má své místo, každý 



může podle svých sil a možností pomáhat. Je to výzva a také připomenutí pro všechny členy 

našeho sboru v Kateřinicích. Všichni máme s vděčností, láskou a obětavostí, ve svěřeném  

Božím díle pokračovat a plnit odkaz našich předků, které víra vždy držela, v dobách dobrých i 

zlých. Taková víra nás podrží i dnes, ve všech změnách, které přicházejí. 

Pokojné vánoční svátky, Boží láska a požehnání ať vás provází i v dalším roce 2017. 

  Přeje FS ČCE v Kateřinicích 

 

 

Společenská kronika       

Vítej mezi námi 

 

Julie Pořízková   č.p. 384 

Nela Hrbáčková    23 

Vojtěch Lambor    3 

David Uhřík     315 

Barbora Plšková    139 

Natálie Kadlečková    112 

Vítek Mičkal     6 

Sára Škarpová     21 

David Drda     237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z našeho středu navždy odešli 

 

Břetislav Ondrůšek         č.p. 158 

Jiřina Zbranková    106 

Josef Vaculík     111 

Miloš Rožnovják    21 

Stanislav Kovář    135 

Květa Zubíková    47 

Jaroslav Adámek    197 

  

   

Zlatá svatba – 50. výročí společného života 

Břetislav a Gustava Kovářovi     č.p. 55 

 

Diamantová svatba – 60. Výročí společného života 

Josef a Marie Zubíkovi  č.p. 255 

       

Životní jubilea v roce 2017 

 

70 let                                                                           

      Emílie Zezulková   č.p. 250 

      Miroslav Zubíček    22 

      Danuše Mikšíková    267 

      Jaroslav Hruška    283 

      Eduard Uličník    53 

      Jan Kamas     25 

      Gustava Kovářová    55 

      Jarmila Zubíková    266 

      Marie Kubíčková    218 

      Milan Mizera    291 

      Jaroslav Kamas    88      

                                    

 

75 let 

      Terezie Janotová    149 

      Marie Surá     191 

      Bronislav Uličník    13 

      Jarmila Adámková    288 

      Jaroslava Hurtová    163 

      Vlasta Žabčíková    1 



      Jan Mikšík     287 

      Eliška Kotrlová    279 

      Františka Panáčková   268        

     

       80 let 

       Františka Kotrlová   254 

       Josef Staněk    142 

       Olga Zubíková    195 

       Jan Kladňák    259 

       Josef Liďák    273 

       Marie Zubíková    255        

 

       86 let 

       Josef Zubík    255 

       Jan Hruška    234 

       Miroslav Zbranek    106 

       Ludmila Benediková   180 

 

       87 let     

       Jaroslav Holík    247 

      Vlasta Hamršmídová   14        

 

       88 let 

       Marie Dančáková    278 

       Emílie Strasličková   160 

 

       89 let 

       Bohuslav Zubíček    235 

       Lydie Hrušková    172 

       Jarmila Bravencová   61        

 

90 let 

Josef Dančák    278 

 

91 let 

Rut Pecková    230 

Františka Hurtíková   82 

Zdenka Hrbáčková   171 

 

94 let 

Marie Bartoňová    94 
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