
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 
 

Vážení a milí spoluobčané, 

 

je mi opravdu velikou ctí, že Vás mohu již po osmé pozdravit prostřednictvím 

obecního zpravodaje, který pro Vás každoročně připravujeme před koncem roku. I 

přes to, že v dnešní době máme kabelovou televizi, internet, webovské stránky, nebo 

ty faceboky a twittery a kdoví co ještě, je možnost shrnout to co se v naší obci 

Kateřinice událo, co jsme prožívali a co je v plánu pro následující období, na jednom 

místě, určitě přínosné. O to bychom se rádi pokusili v tomto obecním zpravodaji. 

Když jsem takto psal svůj první příspěvek do obecního zpravodaje ke konci roku 2010, 

byl jsem plný nadšení, co by se mohlo udělat, co by se mělo a co je potřeba. Že všecko 

jde, jenom se do toho člověk musí pořádně opřít, musí na tom makat a ovoce se 

časem třeba dostaví. Na začátku jsem si vůbec neuvědomoval jak je v procesu 

zajišťování důstojných podmínek pro život v naší obci a vytváření podmínek pro 

výchovu budoucích generací, důležitá kontinuita! Opravdu si moc vážím všech našich 

předků, ať už našich občanů, nebo našich předchůdců ve vedení naši obce. V 

minulosti byly opravdu těžké doby útlaku, doby, kdy lidé nežili v přebytku jako my 

dnes. Vždy si ale naši občané vážili jeden druhého, respektovali se, nemysleli jenom 

na sebe, ale snažili se pomáhat tam, kde bylo potřeba. Vždy si byli vědomi toho, na 

čem naša dědina stojí a co by mělo být prioritou, pokud chtějí zajistit dlouhodobý a 

udržitelný život na našem venkově. Měli sami moc práce se zajištěním obživy pro své 

rodiny, ale přesto dobrovolně šli a postavili např. školu, kostel, nebo před 50 lety 

mateřskou školu. Vše dělali s jasným cílem zlepšit podmínky pro život v naší obci. 

Vždy si ale byli vědomi toho, že jen s pomocí Boží se jim to může podařit. Jen díky 

jejich píli a odhodlání, se současné vedení obce nemuselo potýkat s obrovskými 

investicemi, jako budování obecního vodovodu a kanalizace, kabelové televize, nebo 

plynu, vzdělávací infrastruktury a objektů ostatní občanské vybavenosti. Jen díky nim 

my nyní můžeme řešit jen údržbu tohoto majetku a běžné provozní věci a více se 

věnovat rozvoji vzdělávání našich dětí, podpoře spolků a neziskových organizací a 

rozvoji mezilidských vztahů. Zkuste se prosím také zamyslet nad těmi, kteří nás již 

předešli k Pánu Bohu a co nyní žijí už jen v našich srdcích a vzpomínkách. 

Často se jako představitel našeho mikroregionu účastním nejrůznějších porad ve věci 

rozvoje našeho Valašska v oblastech vzdělávání, plánování sociálních služeb, nebo 



rozvoje cestovního ruchu atd. Byla radost vidět při nejrůznějších analýzách, že naša 

dědina roste a obyvatel nám přibývá. Naše školka i škola jsou naplněné k prasknutí a 

tam, kde jsme si mysleli, že máme dostatečné rezervy na příštích 10 - 15 let, už jsme 

nyní na horní hranici kapacit. Navíc v naší škole působí také ZUŠ Morava, která rovněž 

potřebuje důstojné prostory ke vzdělávání našich dětí v oblastech hudby a 

uměleckých oborů. Proto se v současné době řeší projekt přístavby naší ZŠ v prostoru 

vedle tělocvičny a bezbariérové úpravy stávajících školních budov. Jedná se o časově 

náročnější projekt, na kterém pracujeme víc jak rok a půl, kde jsme závislí na dotacích 

a prostředcích z nejrůznějších fondů. Věřte mi, že pro zajištění financování stejně jako 

u jiných projektů, děláme maximum. 

Chtěl bych jednoznačně vzpomenout a poděkovat našim učitelům a učitelkám, kteří i 

přes nedostatek prostoru vzdělávají naše děti a snaží se je co nejlépe připravit na 

jejich budoucí život. Je potřeba zdůraznit, že škola nenahradí funkci rodiny, škola 

rodině ve výchově dětí pomáhá a vzdělává je. Je potřeba vzájemné spolupráce! Proto 

zanechme někdy mnohdy nesmyslných diskuzí a kritik a ptejme se, čím a jak můžeme 

ve vzdělávání našich dětí učitelům pomoci a jak jim můžeme usnadnit jejich práci. 

Jako jednu z priorit, vedle vzdělávání našich dětí, vedení obce vnímá zajištění 

zásobování obyvatelstva vodou. Voda je dar a v budoucnu bude nakládání s ní 

obrovským problémem. I přes to, že na pořizování nových zdrojů neustále pracujeme, 

nepůjde to bez spolupráce s Vámi. Prosím - při denním užívání tohoto daru od Pána 

Boha pamatujte a přemýšlejte nad tím, jak vodou šetřit, jak vodu jímat v době kdy je 

jí dostatek, zachycenou vodu používat například pro zalévání zahrádek, mytí aut, 

nebo pro napouštění bazénů. Pro nezúčastněné v procesu výroby a úpravy vody do 

obecního vodovodu, je nepředstavitelné kolik práce a úsilí musí pracovníci obce 

vyvinout, aby jí bylo dostatek. Za jejich práci, za ochotu okamžitě reagovat na 

nejrůznější poruchy a havárie ve dne, nebo v noci, v týdnu nebo ve svátek, na úkor 

své rodiny a času se svými bližními, bych jim chtěl upřímně poděkovat. 

Vždy, když někdo přijede do naší dědiny Kateřinice (Vesnice roku 2014 :-) ) na 

návštěvu a my vykládáme o tom jak sa u nás žije, snažíme se vysvětlit, že naše dědina 

a její rozvoj stojí od pradávna na čtyřech pevných pilířích, kterým jsou vzájemná 

spolupráce a podpora naší mateřské a základní školy, Farního sboru Českobratrské 

církve evangelické v Kateřinicích, obce Kateřinice a spolupráce s neziskovými 

organizacemi a spolky, které u nás působí. Jsme opravdu vděčni všem těm 

"bezejmenným" z řad našich spolků, kteří věnují výchově našich dětí a našemu vyžití v 

oblastech sportu, hudby, kultury a rozvoji mezilidských vztahů, spoustu energie a 

svého volného času. Nemyslí jenom na sebe a dobrovolně se snaží pomoci prostě 



tam, kde je potřeba. Vedení obce si vždy aktivit spolků a svých občanů velice 

považovalo a vždy je podporovalo. Chtěl bych Vás utvrdit, že tomu bude i nadále v 

roce příštím, v jehož druhé polovině se konají volby do obecních zastupitelstev. 

Prosím zvažte svou kandidaturu! Jsem přesvědčen, že mnozí z Vás by mohli své obci 

mnoho dát. Vše je kolektivní rozhodování, kde "jak sa říká, víc hlav víc ví". 

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi Vám všem ze srdce poděkovat za to, že se 

vzájemně respektujete, že Vám není osud Vaší obce lhostejný, že si vzájemně 

pomáháte a vážíte jeden druhého. Přeji Vám požehnané a poklidné Vánoční svátky ve 

společenství Vašich bližních. 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, 

při jedné diskuzi u punče na hřišti začátkem prosince jsem slyšel: Už je zase advent, za 

chvilku Vánoce, ten rok tak rychle utekl, zase jsme o rok starší, co jsem si naplánoval, 

to jsem vůbec nestihl, do Vánoc bude všude chaos, to už nestihnu vůbec nic, ať už je 

hlavně Nový rok a pořádně ho můžeme oslavit. Z dalšího rozhovoru vyplynuly důvody, 

proč nic nestihl. 

Je pravda, že čas letí a v době, kdy je všecko rychlejší se více a více lidí hůře orientuje, 

během chvilky můžeme díky internetu a televizi všechno vědět, být odborníky na 

všechno, ale také jsme zaměstnáni přemýšlením a věci, které pro nás dříve byly jasné 

se pomalu stávají nejasné a začínáme se ztrácet v masáži informací, nabídek a 

různých důležitých novinek. 

Nakonec je otázka, co vlastně víme a můžeme ovlivnit, co vlastně máme dělat a 

protože jsme zmateni, tak je špatně, pokud by byl náš cíl jen přípitek na Nový rok. 

Je na každém z nás, jak si čas, který nemůžeme uchopit a chytit si zorganizujeme a 

čemu věnujeme naši pozornost tak, abychom něco stihli a bylo za námi něco vidět. 

Mám radost, že je v Kateřinicích mnoho těch, kteří svůj čas, schopnosti a možnosti 

dávají pro druhé proto, aby naši dědinu posunuli dál, působili druhým radost a 

nezlepšovali ji jen pro sebe, nás, ale i pro další generace. My se máme tady dobře 

proto, protože generace před námi tvrdou prací nejenže dědinu různou stavební 

činností dostali do dnešní podoby, ale také zakládali spolky, kde my můžeme sklízet 



ovoce v podobě radosti, kterou z jednotlivých činností a nastavených aktivit máme. 

Jsou tu ti, kteří štafetu uchopili, nesou ji a opět se připravují na zákonitost předání 

další generaci, kterou vychovávají. 

Zde bych se chtěl zmínit, co nás všechny trápí, co na radě, zastupitelstvech často 

diskutujeme a starosta Vojta Zubíček vyvíjí obrovské úsilí při přípravě a různých 

jednáních na všech možných úrovních, ale zatím se nepodařilo vyřešit a to je bydlení 

pro seniory, kteří dědině mnoho dali, činnosti rozjeli a jsme jim moc a moc vděčni.   

Jezdíme po nových cestách, budujeme, stavíme, opravujeme, ale na domov, do 

kterého se těší mnoho spoluobčanů, a chceme jim umožnit bydlet ve středu obce, se 

nám nedaří vlastní výstavba napasovat na podporované projekty tak, aby byl 

podpořený větší dotací, než na kterou dosahujeme, protože splátky v následujících 

letech by byly nad naše možnosti. Zkoušeli jsme a zastupitelstvo schválilo i 

nestandartní cestu (kdo má zájem může se dovědět s posledních zápisů ze 

zastupitelstev)  jak se k výstavbě domova přiblížit, ale ani toto se nepodařilo, protože 

při podmínkách, které by se pravděpodobně nepodařily splnit bychom vystavili 

dědinu do nebezpečí. Každý spoluobčan vidí, na co se podaří dotace a peníze zajistit a 

domov pro seniory je pro nás závazkem, pro který děláme maximum a věříme, že i 

tento projekt co nejdříve zvládneme, aby si jej co nejvíce občanů, kteří jej potřebují, 

mohlo užít a radovat se z něj. Vlastní projekt i stavební povolení je hotové, takže je to 

jen o možnosti čerpání dotace. Ano, máme díky všem Vám, kteří jste vyhráli titul 

Vesnice roku na úřadech dveře otevřené (i když teď se neví, kdo vládne). Naprosto 

rozumíme tomu, že za 20 – 30 let by byl už určen zase pro další generaci, což je nám 

jasné a my chceme toto zvládnout co nejdříve. 

Vážení spoluobčané, jsme krátce před svátky, a i když nám někteří politici slibují, že 

nám je nebudou kazit, většina z nás by si je stejně zkazit nenechala, protože se těšíme 

na setkání s druhými, na čas k přemýšlení, na čas, kdy budeme moci udělat radost 

nejen dětem, vnukům, druhým, ale i sobě. Můžeme si odpočinout a nabrat sílu a elán 

do dalšího roku a plánů, které bychom chtěli zvládnout. 

Chtěl bych Vám popřát klid a radost do konce tohoto roku a zdraví a Boží požehnání 

v celém roce 2018.     

                                                                   

                                                                                  Jan Martinek, místostarosta 

                                                                                            

                                    



 

 

KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2018 

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      25,30  Kč/m3  

 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 

 stanoven průměr na osobu    885,50 Kč/rok (73,79 Kč/měsíc)  

 c) vývoz žumpy (domovního septiku) na ČOV 885,50 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 2018 X 

Únor 2018 
celá platba za likvidaci a svoz kom. odpadu, poplatek 
za psa 

Březen 2018 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 

Duben 2018 ½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

Květen 2018 X 

Červen 2018 X 

Červenec 2018 X 

Srpen 2018 ½ ceny vodného 

Září 2018 ½ ceny stočného 

Říjen 2018 X 

Listopad 2018 X 

Prosinec 2018 X 

 

Ceny vodného a stočného pro období r. 2018, které budou splatné v r. 2019: cena 

vodného i stočného zůstaly beze změn: 

 vodné 24,15 Kč/m3 včetně daně 

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

V průběhu měsíce ledna 2018 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. Každý poplatek má svůj variabilní 

symbol, přesná metodika plateb a používání variabilních symbolů je uvedena na webu 

obce. Hromadné platby (kdy jedna částka bude obsahovat více poplatků) a platby se 

špatnými VS nebudou správně zaúčtovány a bude na ně pohlíženo jako na 

nezaplacené! 

Do čeho jsme v roce 2017 investovali? 

Jako v předchozích letech se nám podařilo získat dotaci na opravu místních 

komunikací a mostu, které byl poničeny přívalovými dešti v roce 2016. Byly položeny 

nové povrchy komunikací v Poborově, v Potůčku, Za Liďáky a byl opraven most U 

Večeřáků. Na tyto komunikace byl položen živičný povrch z asfaltobetonu „koberec“. 

Dále byla opravena část komunikace Pod Chladnou, kdy se použil penetrační nástřik. 

Ve výběrovém řízení zvítězila firma SWIETELSKY stavební, a.s.o., dotace od MMR byla 

2,708 mil. Kč, celkové náklady 5,416 mil. Kč. 

Z důvodu častých poruch multikáru, bylo ještě na začátku roku rozhodnuto o koupi 

minitraktoru KIOTI s přední radlicí a zadním sypačem především pro údržbu chodníků 

v obci. Pořizovací cena traktoru včetně příslušenství byla 605 tis. Kč, polovinu ceny 

obec zaplatila při koupi a na druhou přijala 2-letý spotřebitelský úvěr. 

Vzhledem k prodlužujícím se období sucha, obec stále hledá nové podzemní zdroje 

pitné vody. Na průzkum a tvorbu zkušebních vrtů bylo vynaloženo 70 tis. Kč. Obci se 

podařilo získat dotaci na tuto činnost a v následujícím roce 2018 by se měl realizovat 

projekt na posílení vodních zdrojů pro obec. 

Tak jako v loni probíhaly další etapy modernizace naší ZŠ dle požadavků okresní 

hygienické stanice. V přízemí budovy byly zrekonstruovány toalety včetně nového WC 

pro invalidy a v patře byla rozdělena třída sádrokartonovou příčkou, takže vznikly dvě 

menší učebny. Celkové náklady činily 108 tis. Kč. Obec taky podala žádost o 90% 

dotaci na výstavbu nového pavilonu školy, projekční náklady se vyšplhaly na 836 tis. 

Kč. O výsledku schválení či neschválení dotace budeme informováni až na začátku 

roku 2018. 

Z vlastních prostředků bylo modernizováno i ozvučení sálu KD a sklepních prostor. 

Pořídili jsme novou mobilní aparaturu s bezdrátovými mikrofony a mikroporty za 116 



tis. Kč. Sklepní prostory se dovybavily novým nábytkem z masivu – stoly a lavicemi za 

105 tis. Kč. 

Obec získala dotaci od MMR na výstavbu hřiště pro děti u ZŠ. Realizaci prováděla 

firma Tomovy parky, s.r.o. Celkové náklady činily 612 tis. Kč, z toho dotace 400 tis. Kč. 

Jelikož roste poptávka po bytovém bydlení, obec investovala i do výstavby 2 nových 

bytů, které by měly vzniknout ve spodní části bývalé farmy ZD. Provedli jsme 

rekonstrukci bytu č. 3 v bytovém domě u ZŠ za 308 tis. Kč. Podařilo se získat dotaci 

z MMR na výstavbu 3 sociálních bytů, ty by měly vzniknout v původní budově 

vrátnice v bývalém areálu ZD. Letos bylo vynaloženo 415 tis. Kč, hlavní část 

rekonstrukce by měla probíhat v příštím roce. Dotace na tuto akci je 90% a bude 

předfinancována schváleným úvěrem od KB. 

Již v roce 2016 byla schválena výměna výloh obou obecních obchodů, jelikož 

docházelo k velkým tepelným únikům, realizace probíhala až letos a byly vyměněny i 

vstupní dveře a upravena zateplená fasáda Celkové náklady na oba objekty dosáhly 

na 400 tis. Kč. 

 

Dále byl dokončen projekt a stavební povolení pro výstavbu bytového domu pro 

seniory v areálu bývalého ZD za cenu 231 tis. Kč. Vhledem ke složitosti financování, 

bude obec stále hledat vhodný dotační titul i příští rok. 



Z důvodu sídla neziskové organizace MAS Střední Vsetínsko, z.s., které naše obec 

předsedá, byly vytvořeny nové kancelářské prostory v půdní vestavbě budovy OÚ 

včetně skladovacích prostor a WC z vlastních prostředků za 584 tis. Kč. 

Mimo výše uvedené akce jsme prodali nebo směnili obecní pozemky za 1,621 mil. Kč 

a nakoupili především lesní pozemky za 920 tis. Kč. V neposlední řadě bylo 

poskytnuto především místním neziskovkám, spolkům, církvi a jednotlivcům, kteří 

reprezentují naši obec částka 265 tis. Kč. 

 

Ochrana ovzduší v obci a povinnosti s tím spojené 

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů 

na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se 

vztahuje i na nově zakoupené kotle. Proto se v následujících řádcích budeme snažit 

osvětlit tuto problematiku, abychom nebyli některými subjekty provádějící revizní a 

kontrolní práce spojené s provozem kotlů a komínů uváděni v omyl. 

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle? 

Povinnost první kontroly, které musely proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. 

Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání obecního 

úřadu tento doklad předložit. 

Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva 

kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního 

zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW 

včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení. 

Proč provádět kontrolu? 

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený 

odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován 

a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. 

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může mu být uložena 

pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč. 

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle? 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/9f4906381b38f7f6c1257a94002ec4a0/$FILE/Z%20201_2012.pdf


Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato 

osoba musí být držitelem oprávnění. Seznam osob najdete na internetu 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=ZLK. 

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce? 

V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle 

v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém 

tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum 

instalace. 

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle? 

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již 

výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu 

k instalaci a obsluze. Zjednodušeně řečeno, této kontrole podléhá většina kotlů 

užívaných v našich domácnostech. 

Další důležitou normou týkající se provozu kotlů na jakákoli paliva je Vyhláška 

č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Jakým způsobem se provádí KONTROLA spalinové cesty? 

toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým 

požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno 

její užívání, 

toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek 

připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného 

ovzduší, 

zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, 

vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům, 

spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a 

stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F, zajištění požární bezpečnosti viditelných 

a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními 

konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou 

stavby, jejího stavebně technického stavu a toho, zda nedošlo k zásadním změnám 

oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. Kontrola spalinové cesty se 

provádí po jejím vyčištění posouzením. 



 

Co musí obsahovat zpráva o čištění a kontrole spalinové cesty komína, aby byla 

platná? 

Identifikaci objednatele, majitele a adresu, kde byla práce provedena a identifikaci 

oprávněné osoby, která čištění a kontrolu provedla. Další údaje, které je oprávněná 

osoba (kominík) ve zprávě povinna uvést, jsou: 

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu 

paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv 

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici) 

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě 

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě 

Termín odstranění zjištěných nedostatků 

V závěru pak musí být uvedeno, zda spalinová cesta z hlediska 

bezpečného provozu vyhovuje. Kontrolu spalinové cesty, komína 

mohou provádět pouze osoby vlastnící živnostenské oprávnění 

v oboru kominictví. Pro upřesnění uvádíme tabulku vyhláškou 

požadovaných kontrol a čištění komínu. 

V jakých případech se provádí REVIZE spalinové cesty? 

Před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě 

komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před připojením 

spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou spotřebiče paliv 

s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, proveden a výkonu za podmínky, 

že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly 

spalinové cesty, po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u používané spalinové 

cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty. 

Ve výše uvedeném právním předpisu jsou uvedeny i další podrobnosti (vzor revizní 

zprávy, podrobnosti provádění revize apod.) 

Takže pokud vám kominík při pravidelné roční kontrole tvrdí, že vám provedl revizi 

komína, není tomu tak. Tu mohou provádět odborné způsobilé osoby (revizní technici 

komínů, revizní technici spalinových cest a specialisté bezpečnosti práce, revizní 

technici komínových systémů. A ti se Vám musí prokázat, že jsou držitelé tohoto  



oprávnění. Např. kopií písemného oprávnění. Většina kominíků provádí pouze 

kontrolu komína, která je častější, ne revizi! 

Je třeba si uvědomit, že funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních 

předpokladů pro bezpečné vytápění. V případě jakýchkoli nejasností se můžete 

obrátit na OÚ Kateřinice na číslo 724 760 271. 

         Přemysl Sousedík 

 

 

Odpady v obci. Co se podařilo. 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 opět dojednali bezplatnou zápůjčku 

nových nádob na barevné a bílé sklo, plasty a papír. Důvodem bylo doplnění 

stávajících sběrných míst a vytvoření dvou nových sběrných míst po lepší dostupnost 

z hlediska třídění na celém území obce. V tomto trendu chceme pokračovat i v roce 

následujícím. V rámci zlepšení systému jsme už druhým rokem 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 roce 

2015 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, 

kancelářským papírem na naše děti a noste ho do školy (kontejner za budovou ZŠ 

Kateřinice), aby se nám podařilo udržet tento již fungující 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. Rozměrný kovový odpad lze umístit do kontejneru celoročně 

přístupného v bývalém areálu JZD. 

Jak se zlepšilo třídění odpadu na obci? 

Kroky za efektivnější třídění započaté v roce 2015 se projevují ve vyšší dynamice 

množství vytříděného odpadu. Nárůst byl oproti loňsku za III. čtvrtletí zaznamenán u 



tetrapaků, kde z 1,06 t jsme již letos vytřídili 2,08 t. U papírů došlo k nárůstu z 6,41 t 

na 14,56 t, u plastů z loňských 8,08 t na 15,18 t a začalo růst i sklo, kdy se za tři 

čtvrtletí podařilo zvýšit množství vytříděného skla z 5,06 t na 10,73 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 

1495 Kč za každou tunu a náklady spojené se sběrem odpadu po obci a dopravou na 

Vsetín do odpadového centra. Druhou cestou, po které jsme se v obci rozhodli jít.  Je 

cesta třídění odpadu. 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 dostaneme odměnu. Všechny takto získané prostředky zpátky 

investujeme do konfortnějších podmínek třídění a snižujeme těmito finančními 

prostředky i náklady na provoz odpadového hospodářství v obci. Jen pro představu. 

Bez třídění by každý poplatník odpadu zaplatil místo nynějších 410 Kč na osobu, 

částku za odpad ve výši 690 Kč za rok. Tedy o 280 Kč na jednoho poplatníka více.  

 

 

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, ale je potěšující, že se k ní začínáme 

přibližovat. Proto prosíme Vy co netřídíte, připojte k těm, co třídí. Protože ti pomalu 

nemají co do komunálního odpadu dávat. Což by byl ideální stav. Nejen pro naši 

krásnou 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 

ilustrující jeden ze svozů naším „popelářským vozem“. 

 

Bohužel se nejedná 

o svoz plastů, ale 

komunálního 

odpadu. Přitom pro 

příklad. Ten vymytý 

kbelík, PET láhve a 

květináč patří do 

plastu. Plechovka do 

kontejneru na 

drobný kov u 

budovy OÚ 

Kateřinice. 



 

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 a nakonec i pro 

své peněženky. 

 

Zastupitelé a pracovníci obce Kateřinice 

 

 

Milí spoluobčané, 

na pár dnů v roce se pokusme zastavit, otevřeme svá srdce, zdvihněme hlavu a 
vnímejme krásu světa kolem – zářící hvězdy, usměvavé lidi kolem nás… To všechno 
jsou Vánoce – Vánoce v nás. 
Najednou máme hromadu přání, přejeme si navzájem, bilancujeme, dáváme si dárky, 
jsme nějací sdílnější, problémy nevidíme tak velké a nacházíme pochopení pro druhé 
a řešení problémů i  tam, kde ještě nedávno stála nepřekonatelná zeď. 
Kalendáři s číslem 2017 už zbývá posledních pár listů k utržení a to spoustu lidí „nutí“ 

k bilancování, nakolik se jim tento rok vydařil.  

Zní to možná jako prázdná fráze, ale já opravdu věřím, že svým způsobem tvoříme v 

naší škole jednu velkou rodinu. Jsem ráda, že držíme při sobě a spolu se zastupiteli 

obce, ČCE a spolky tvoříme dokonalý tým, v němž se na sebe můžeme spolehnout, 

vzájemně si důvěřovat. Přeji si, aby se přátelský a pozitivní duch naší pospolitosti 

nadále rozvíjel a abychom do školy my všichni – ať už děti, žáci či zaměstnanci – 

chodili s chutí a rádi. Dobře vím, že sama bez lidí kolem sebe bych zmohla jen velmi 

málo. A že těch lidí je! Jmenovat nebudu, myslím, že každý, kdo přidal ruku k dílu, si 

své jméno dokáže dosadit. A já přidávám jen krátké, ale upřímné: „Děkuji!“ 

Mám velkou radost, že dětí a žáků v naší škole přibývá. Už nám začínají chybět 

prostory, ale díky velké podpory zřizovatele jsme letošní rok zahájili ve dvou nových 

učebnách, které vznikly z jedné velké třídy. Poděkování patří všem, kteří se na jejich 

vzniku podíleli. Prožili jsme rok naplněný radostí, ale jak už to v životě bývá, nic není 

jen růžové. Není potřeba ani vhodné, na tomto místě obšírně rozepisovat, co všechno 

nás trápí a mrzí, co se nám nepovedlo. Uděláme ale vše pro to, aby těch tmavých 

flíčků na našem štítě bylo v dalších letech co nejméně. 

Vzdělání je velký a mocný čaroděj, a když se s ním naučíme vycházet, může nás 
obohatit a zpříjemnit nám život. Jen je zapotřebí překonat své obavy a vpustit ho do 
svého života, nechat ho kolovat v žilách.  Škola nám dává i velké množství přátel – 
stačí otevřít své srdce a mít pro ně velké porozumění. Škola nás také připravuje na 



nelehkou budoucnost. Nejenže bychom se bez školy pořádně nenaučili hledat 
odpověďi, třídit a využívat poznatky z nejrůznějších oborů, ale neuměli bychom ani 
řešit spory nebo ustoupit, ovládat své emoce.  Učíme se dělit, být trpěliví a spravedliví 
– zkrátka fungovat ve společnosti, v každodenním životě…  A to všechno se dostává 
pod kůži i těm, kteří školu zrovna moc nemusí a brání se jí „zubynehty“.  
Žádný člověk není neomylný, a tak ani my učitelé nejsme naprogramovaní roboti a i 
my chybujeme, ale snažíme se na svých chybách pracovat a Vás zároveň prosíme o 
špetku tolerance. Vážíme si velmi důvěry rodičů, kteří nám své děti svěřují. Je stará 
pravda, že kde jsou děti, dobře se žije a život dostává smysl a je čímsi víc, než pouhou 
existencí. Doufám, že je patrné, že se snažíme svou práci dělat poctivě a věnujeme jí 
čas i spoustu energie. Jsme otevření všem radám a podnětům, které nám pomohou 
v práci s dětmi a žáky – Vašimi dětmi. 
 
V nadcházejícím novém roce 2018 Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 

Mgr. Šárka Muchová, ředitelka ZŠ a MŠ Kateřinice 
 

 

 



„ Jací jsme my, takové jsou naše děti“ 

                               J. G. Herder 

Opět po roce nastává čas k zastavení se a zamyšlení nad rokem, který se velmi rychle 

ubírá ke konci. Když se ohlédneme zpátky, tak můžeme za sebou vidět kus odvedené 

práce a spokojené dětské úsměvy.  

Pro letošní školní rok bylo zapsáno 48 dětí. V oddělení Motýlků je 20 dětí pod 

vedením K. Fuskové a Mgr. O. Genzerové. V oddělení Berušek, kde je zapsáno 28 dětí, 

učí paní D. Graclíková a Z. Hrušková, BA. Vzhledem k tomu, že bylo letos přijato více 

malých dětí, byl první týden plný slziček a stesku, ale všichni to zvládli na výbornou a 

každý den si už společně užíváme. 

Za zmínku určitě stojí, že naše školka letos v prosinci oslavila 50. výročí vzniku. Během 

těchto let prošla velkými změnami. Mateřská škola byla slavnostně otevřena 14. 12. 

1967, v listopadu 1984 byla dokončena přístavba nové části a v srpnu 2012 bylo 

otevřeno druhé oddělení.   

Třicet let zde jako ředitelka působila Ivana Zubíčková, od roku 1998 pak Jaromíra 

Machalová, a to až do roku 2002, kdy došlo ke sloučení MŠ se Základní školou 

Kateřinice do jednoho právního subjektu, jehož ředitelkou se stala Mgr. Marcela 

Králíková. Od roku 2008 je ředitelkou Mgr. Šárka Muchová.   Učitelky, které v 

mateřské škole učily a učí, jsou D. Vrajová, K. Pilařová, A. Buchtová, M. Chvátalová, V. 

Žambochová, K. Fusková, H. Fusková, K. Zbranková, A. Šviráková, E. Mϋllerová, Mgr. 

O. Genzerová, D. Graclíková, Z. Hrušková, BA. a Iveta Piskláková. 

V kuchyni se během této doby vystřídaly M. Vrbová, P. Zichová, B. Kuzníková, L. 

Kovářová, E. Kobédová, D. Hrušková, V. Hamršmídová, M. Studeníková, V. Adámková, 

K. Mikšíková, K. Kotrlová, F. Adámková, M. Veselá a L. Machálková pod vedením 

Gustavy Kovářové, Milady Bravencové, Martina Müllera, Radmily Vrajové. 

O úklid se staraly Z. Sušňová, K. Mikšíková, L. Kovářová a E. Mrlinová. 

Teplo a údržbu měli na starosti A. Studeník, J. Šimčík, J. Hruška, S. Dobeš, P. Malovaný 

a M. Mikšík.  

Co bychom naší školičce k padesátce popřáli? Aby naše školička byla nadále krásná 

jako písnička, v ní hodně spokojených dětiček, kvalitní personál, kterému se vlévá 

úsměv do líček, a penízky, ty jsou vždy zapotřebí, a ať se vždy vše podaří. 

Nejen školičce, ale všem přejeme do budoucna hodně zdraví, ohleduplnosti a lásky. 



Na závěr bych chtěla poděkovat 

všem zaměstnancům MŠ za 

pracovní nasazení, vstřícnost a 

ochotu, zaměstnancům obecního 

úřadu a spolku SPK za spolupráci 

a všem sponzorům za to, že na 

naše nejmenší nezapomínají. 

     

  Kristýna Fusková 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

opět se blíží konec roku 2017 a tak mi dovolte,  abych jej zhodnotil z pozice předsedy 

největšího spolku v naší obci. 

Náš fotbalový oddíl byl založen v roce 1943. V poslední době vydalo ministerstvo 

vnitra pod které spadáme nařízení, že všechny organizace musí provézt změnu stanov 

, které byly od počátku devadesátych let z důvodu legislativy již zastaralé a požádat o 

nové zapsání. Toto bylo velmi důležité co nejdřív udělat abychom mohli na 

ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy a Fotbalové asociace Čech a Moravy 

žádat o finanční dotace na naši činnost. Toto se nám ke konci roku 2016 zdárně 

podařilo a od 1.1.2017 je náš oficiální název TJ. Sokol Kateřinice z.s.,Kateřinice 391. 

Nejvyšší orgán je Valná hromada a sedmičlenný výkonný výbor spolku. Ze stanov dále 

vyplývá, že k podpoře své hlavní činnosti ( čimž je fotbal) můžeme provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné hospodářské činnosti. 

A nyní k naší hlavní činnosti. K 1.3.2017 na valné hromadě byl stav naší členské 

základny následující. Mládež do 18. let 49 členů, dospělí nad 18 let 61 členů. Takže 

stav naší organizace je 110 členů. V současné době se nezjišťně staráme o mládež a to 

o nejmladší děti 5 – 7 let, mladší přípravka, starší přípravka, dorost který hraje své 

pravidelné soutěže, a o dospělé. 

Dospělí: Dva roky po sobě jsme zaslouženě vyhráli 1.B třídu. V prvním roce jsme 

ještě nechtěli postoupit, ale v letošním roce jsme již postup přijali. Ověřili jsme si totiž 



,že máme mládež na úrovní, kterou nám okolní vesnice právem závidí,chceme dále 

rozvíjet jejich fotbalovou kvalitu a vyšší třída nám toto přinese. Pravidelně zařazujeme 

do našeho kádru místní dorostence a ti se v této kvalitní soutěži učí od svých starších 

spoluhráčů. Z toho důvodu dorost postoupil do krajské soutěže a početná divácká 

kulisa vidí na těchto hráčích značný posun. 

Věděli  jsme že těmito postupy nám vzniknou větší finanční výdaje. Toto se  

snažíme z části pokrýt tím , že jsme svépomocí a za pomoci sponzorů vybudovali 

bufet. Veškerý zisk z prodej jde na rozvoj mládežnické kopané v obci. Víme, že 

výchova mladých fotbalistů je velmi důležitá proto se všichni bez nároků na odměnu 

snažíme ,aby  se naše mládež  věnovala této činnosti , aby nesklouzla tam kde na ni 

útočí spousta negativních civilizačních nástrah a  v tom je myslím hlavní důvod naši 

činnosti. V tomoto nám velmi pomáhají zástupci obecního úřadu a mají v našem 

spolku oporu v tom , že my se na oplátku budem poctivě starat o kulturní vyžití našich 

spoluobčanů, o mládež a o fotbal , který vždy na naší pěkné vesnici patřil a patřit dále 

bude. 

Závěrem bych Vás jménem výboru fotbalistů rád pozval na sportovní ples, který se 

bude konat v pátek 2.2.2018 v kulturním domě a jehož veškerý výtěžek jde na rozvoj 

fotbalu v naší obci. K tanci a poslechu hraje skupina Duo Vega , jsou připraveny 

bohaté zvěřinové speciality a hodnotná tombola. 

Rovněž bych Vám všem rád popřál mnoho štěstí a hlavně zdraví v roce 2018. 

                                                              Za TJ Sokol Kateřinice Jiří Kuzník předseda 



 

Dorost   

V sezóně 2015/2016 jsme z úspěšného týmu starších žáků doplněných o starší kluky, 

přihlásili dorost. První sezóna byla pro většinu hráčů seznamovací s novou soutěží a 

umístění jsme nijak neřešili. V sezóně 2016/2017 jsme utvořili sdružené družstvo 

dorostu s Ratiboří. Po loňském třetím místu v okresním přeboru  jsme usilovali o 

postup do krajské soutěže Zlínského kraje mimo pořadí. Bylo nám nabídnuto místo za 

odstoupivší Vigantice. Ač to bylo velmi narychlo, nabídku jsme přijali. Pro naše kluky 

je to nová výzva, jak se zlepšovat. Náš cíl umístit se do 10. místa zatím předčil 

očekávání a po podzimu nám patří 4 příčka. Nejlepším střelcem je Daniel Mrlina (11 

branek) dále pak  Macík Tomáš (10 branek), Liďák Marek(7 branek), Marek Jakub (5 

branek). Záda nám kryjí dva výborní golmani Petr Poslušný a Libor Mikšík. V lednu 

nám začíná přípravné období, kdy máme v plánu sehrát nějaké přáteláky. Jarní 

mistrovská část sezóny začíná koncem března. Doufáme, že se klukům budou vyhýbat 

zranění a udržíme si stejnou formu jako dosud. Za naše dorostence vám všem přeji 

pevné zdraví v roce 2018. 

                    Kuba Bětík 

 

 



Přípravka 

Nejmladší týmy v Kateřinicích jsou pro nás minipřípravka, mladší přípravka a starší 

přípravka.  Je to v podstatě „potěr“ od asi 4 let do 11 let. Přitom minipřípravka si na 

trénincích jen hraje a učí se spíše základní doteky, pohybové dovednosti a koordinaci 

a nehraje pravidelnou soutěž. Snažíme se zapojit občasné „přáteláčky“.  

Mladší přípravka hrála loni díky velkému počtu dětí ve dvou týmech a obě namíchaná 

družstva si vedla moc dobře. Vrcholem sezóny bývá měsíc červen, kdy probíhají 

závěrečné turnaje, kterých jsme se zúčastnili a odvezli si několik pohárů za přední 

příčky. V letošní sezóně máme zapsaný jeden tým, který navazuje na výborné 

výsledky. 

Starší přípravka hraje okresní 

přebor. V červnu jsme zakončili 

sezónu skvělým výsledkem ve 

své skupině na 2. místě, čímž 

jsme se kvalifikovali na závěrečný 

turnaj o přeborníka okresu. 

Dlouhodobě v těchto kategoriích 

dosahujeme dobrých výsledků, 

které pokračují i v započaté 

sezóně.  

Na konci prázdnin proběhl za 

podpory místních spolků a obce velký turnaj mládeže u nás v Kateřinicích za účasti 14 

týmů mladší a starší přípravky. Mladší přípravka získala 4. místo z 8 zúčastněných a 

starší dokonce svou kategorii vyhrála v konkurenci 6 týmů. Navíc byli ocenění dva 

místní borci – Aleš Kobeda a Radim Bětík jako nejlepší brankář a nejlepší střelec ve 

svých kategoriích.  

V minulých letech jsme si dopřávali luxusu silných ročníků a vzhledem k tomu, že 

každá třída mládeže je složena ze tří ročníků je těžké složit a udržet mládežnické týmy 

a navazovat na vyšší stupně jako žáci a dorost. Proto bychom rádi zaujali a přivítali 

nové hráče i fotbalistky. Tréninky v tělocvičně začnou hned po novém roce a není nic 

jednoduššího, než se přijít podívat. Snažíme se informovat na infokanálu, kde jsou i 

kontakty na trenéry. Tímto bychom rádi apelovali na rodiče a prarodiče, aby vedli děti 

k pohybu a sportu. Možností je v dnešní době spousta, my můžeme nabídnout 

časovou i cenovou dostupnost, určitou tradici a snad i kvalitu a vstřícnost.  



Nabyté úspěchy jsou také dílem rodičů, prarodičů a sponzorů, kterým patří náš dík. 

Prosím přijměte i od nás přání prožití klidných Vánoc a nabití energie do nového roku. 

                                                          Za mládež TJ Sokol Kateřinice Zbyněk Děckuláček. 

 

 

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, 

rok 2017 se blíží ke konci, tak bych Vás rád stručně informoval o dění v našem 

hasičském sboru. Počet členů našeho sboru ke dni 1. 12. 2017 činil 63 členů, z toho 12 

žen. V roce  2017 nedošlo k žádným změnám v naší členské základně. 

Výroční valná hromada SDH Kateřinice se konala 14. ledna a zhodnotila plnění úkolů a 

činnost v roce 2016. 

V sobotu 11. února se členové okrsku br. Lubomír Navrátil, Miroslav Kobéda, Petr 

Hynek, Radek Uličník a delegování hosté zúčastnili Výroční valné hromady okrsku č. 

10 – Ratiboř, která se konala tentokrát v Hošťálkové. 

V únoru oslavil náš dlouholetý člen a bývalý velitel sboru br Jaroslav Hruška životní 

jubileum 70 let. Při té příležitosti jsme ho navštívili a předali mu malý dárek. 



V březnu se konala pravidelná odborná příprava preventistů obcí. Za náš sbor se ho 

zúčastnil preventista obce br Radek Uličník. Velitelský den jednotek SDH územního 

odboru Vsetín proběhl v pátek 31. března na stanici HZS Vsetín. Účastnili se ho 

velitelé družstev a velitel jednotky. 

V dubnu jsme zorganizovali sběr starého železa. Výdělek z této akce byl použit na 

činnost sboru. Na konci dubna postihla naši obec lokální povodeň. Po vyhlášení 

povodňové pohotovosti v pátek 28. dubna prováděla naše jednotka uvolňování 

koryta potoka a čistění zanesených propustí. Naštěstí se tato povodeň obešla bez 

větších materiálních škod. 

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

Obvodové kolo se konalo v sobotu 13. května ve Vsetíně. Naše družstvo mužů zde 

obsadilo pěkné 3. místo. Během léta jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží 

pořádaných v našem okrese. Na konci května se naše zásahová jednotka v rámci 

okrsku č. 10 – Ratiboř zúčastnila prověřovacího cvičení v Jablůnce. Cvičení bylo 

zaměřeno na dálkovou dopravu vody pomocí požárních přenosných stříkaček a 

použití dýchací techniky v zakouřených prostorách. 

V květnu oslavil náš dlouholetý člen br Jan Kladňák životní jubileum 80 let. Při 

návštěvě jsme mu předali malý dárek. 

V tomto období se naplno rozjely přípravy na oslavy 80-tého výročí založení sboru. 

V červnu jsme se zúčastnili oslav založení sboru v Semetíně. 

Jistě nejvýznamnější 

událostí uplynulého roku 

byla pro náš sbor oslava 

80. výročí založení SDH 

v Kateřinicích. Oslava 

proběhla v sobotu 1. 

července. Dopolední 

program byl zahájen 

slavnostní schůzí a 

obědem, po kterém 

následoval slavnostní 

průvod obcí do areálu 

Březiny, kde se v rámci oslav uskutečnil VI. ročník pohárové soutěže Memoriál 

Eduarda Uličníka. Na slavnostní schůzi byl od Obecního úřadu našemu sboru předán 

krásný, nový slavnostní prapor, který zhotovila vizovická firma DAKS. Tímto bychom 



chtěli poděkovat Obecnímu úřadu za tento hodnotný dar, kterého si velmi vážíme. 

Zvlášť bychom chtěli poděkovat kateřinickým spolkům a okolním hasičům, kteří přijali 

pozvání na naši oslavu a přispěli a pomohli s důstojným průběhem akce. Krásný a 

slunečný den po vydařených oslavách byl zakončen taneční zábavou se skupinou 

STRAM. 

V říjnu jsme již tradičně prováděli asistenční službu při XIV. BONVER – PARTR RALLY 

VSETÍN. Naším úkolem bývá zajištění bezpečnosti v tankovací zóně a řízení dopravy 

při výjezdu vozidel ze stadionu Ohrada. 

V sobotu 21. října část naší zásahové jednotky se podílela na taktické přípravě 

jednotek SDH ve Lhotě u Vsetína. Cílem praktického cvičení bylo zdolání požáru 

lesního a polního porostu pomocí dálkové dopravy vody s použitím čerpadel PS – 12 

na vzdálenost 3 km s převýšením 300 m.  

Jsme velmi rádi, že v letošním roce nedošlo 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 

obecnímu úřadu, všem občanům a členům sboru, kteří se podílí 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 2018. 

         Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 

 

Lovecká kulová střelba 2017 

Připadá mi to jako včera, kdy jsem psal minulý článek o činnosti našich mladých 

střelců. A máme za sebou další ročník. V letošním došlo k několika změnám u dvou 

našich soutěžících. Pavlína Valchářová a Filip Kamas úspěšně složili maturitní zkoušku, 

čímž jim ještě jednou gratuluji. Filip následně nastoupil do pracovního poměru a 

nemohl se vybraných soutěží zúčastnit. Je to škoda, protože  kategorii junioři, která je 

do 20 let to byl společně s Pavlínou jejich poslední ročník. To znamená, že zbyla jen 

Kateřina Valchářová na příští střeleckou sezonu.  

Nyní k jednotlivým soutěžím. První střeleckou akcí byl Celostátní přebor ČMMJ ve 

vzduchovce. Zde obě sestry vystřílely 2. a 3. místo v juniorkách. Další podnikem byl 2. 

ročník špičkové soutěže Fomei Cup, který se skládal celkem ze čtyř závodů. Počet 



střelců na těchto akcích se pohybuje v rozmezí 

70 až 100 účastníků! Když to porovnám s námi 

dospělými, tak při účasti 40 až 50 střelců na 

závod, je to považováno za slušné číslo. 

Zúčastnili jsme se tří závodů. V Písku se umístila 

Pavlína na 3. místě, v Kroměříži  Kateřina 

obsadila 2. místo a v Jičíně vystřílela Katka 1. a 

Pavlína 2. místo. Závěrečnou akcí byl CP K4M v 

Prachaticích, zde se umístila v juniorkách 

Kateřina na 2. místě a Pavlína na 3. místě. Co 

říci na rozlučku s našimi dvěma juniory. Moc 

děkuji za vynikající výsledky, reprezentaci a 

propagaci naší obce. Doufám, že ve střílení 

budete nadále pokračovat v kategorii senioři a 

budete se stále ve střelbě zdokonalovat a opakovat si zásady bezpečného zacházení 

se zbraněmi.  

Jak jsem se již zmínil. Do příští střelecké sezony zbyla jen Kateřina. Opět v roce 2018 

budou všechny významné střelecké akce určené pro mládež. Nastává otázka jak dál? 

Na letošním dětském dni v Březinách jsem si ověřil, jak na tom naše děti jsou a zda-li 

by byl případný zájem o loveckou střelbu. Všichni nemůžeme být fotbalisty a 

hokejisty. Střelba není jen bezhlavé bouchání. Není to aktivita pro každého, má to 

určitý smysl a pravidla. Co nám střelba přináší? Je to např.  sportovní vyžití, budoucí 

povolání - lesnictví, myslivost, ozbrojené složky. A nebojím se povědět v dnešní 

neklidné době, i zásady sebeobrany.  

Co obnáší začít střílet?                                                                                     

Pro střelbu ze vzduchovky není potřeba schválená střelnice. Stačí 10 metrová 

vzdálenost. I když se jedná jen o střelbu ze vzduchovky, je nezbytné dodržovat zásady 

bezpečnosti. Musíte vědět, kde můžete střílet a kde nebude docházet k ohrožení. 

Další nezbytností je vybavení. To může být hlavní problém. Dříve stačila klasická 

zalamovací vzduchovka, např. Slavie 630-631 (cena 2000-5000Kč). Dnes dominují 

převážně větrovky, kde se cena pohybuje od 10.000Kč nahoru. K tomu je zapotřebí 

také kvalitní zaměřovací optika od 3500 Kč, dále souprava na plnění. Potrženo 

sečteno, dostaneme se na pořizovací cenu 20.000-25.000Kč. Otázka je, kdo to z 

rodičů je ochoten dát? Prvotní investice je velká. Je to paradox, malorážka, která se 

řadí do kategorie střelných zbraní se dá pořídit do 10000 Kč. Bohužel, kdo chce dobře 

a přesně střílet, nic jinému mu nezbude, než si kvalitní výzbroj pořídit, protože 

konkurence ve střelbě je velká. Otázka na Vás? Ve které kategorii jsou nejlepší  



výsledky -žáci, dorost, nebo junioři? Asi odpovíte, že v nejzkušenějších, tj. junioři. 

Omyl. Nejlepších výsledků dosahují závodníci z nejmladší kategorie Žáci (6-10 let)! 

Letos 11 střelců z této kategorie nastřílelo 400 bodů ze 400 možných. Samozřejmě 

tyto výsledky jsou dány povolenou oporou zbraně, ale zbytek je na střelci a kvalitním 

vybavení. Náklady na vlastní střelbu jsou jen zlomek prvotních investice. Špičkové 

střelivo se dá koupit kolem 180Kč (500ks), oproti tomu střelivo do malorážky je za 

1400Kč za 50ks.Každý koníček něco stojí, je to jen na nás, zdali chceme do toho něco 

investovat. Ta investice je do našich dětí. Jejich úspěch je i naším úspěchem, nelituji 

vynaložených prostředků. Případní zájemci o loveckou střelbu a další doplňující 

informace mi napište na e-mail: pet.valchar@seznam.cz       

           Vše nejlepší v novém roce Vám ze srdce přejí naši střelci K+P+F a Petr Valchář 

 

 

 

ŠESTKA KATEŘINICE 

Vážení čtenáři a spoluobčané, rok 2017 byl pro nás hodně výživný, akční, pracovitý, 

plný novinek a zážitků.  Je to neuvěřitelné, ale ano letos v Kateřinicách skautujeme již 

20 let. Za těchto skvělých 20 let 6. Koedukovaný oddíl Kateřinice podnikl přes 2500 

oddílových a družinových schůzek a přes 400 různorodých akcí, ať už to byly 

zahraniční expedice, tábory, puťáky, polární výpravy, dobrodružné víkendovky, dětské 

dny, parawesterniády, tříkrálové sbírky, jednodenní výpravy, sjíždění Kateřinky , 

zažila více než dvoustovka členů, dětí, které našim skautským oddílem prošly. A že 

neklám, se můžete přesvědčit v našich kronikách,DVD a v již 140 číslech našeho 

dáte i vy, co nyní čtete tento zpravodaj s „prckem“ na klíně a přitom jste před 15,20  

lety zkoušeli slanit svou první skálu, překonávali strach na noční hlídce, nebo objevili 

kouzlo legendární hry hutututu... Asi za všechny dosavadní vůdce pevně věřím, že 

spojení těchto zážitků s šestkařskou partou vás posunulo v životě o krok dál… a o tom 

to celé je.  

Ano a nelenili jsme ani letos a krom našich klasických schůzek, výprav na chaty, 

tříkrálové sbírky, výstupu na lysou horu (Ivančenu), sněhových radovánek, brigád na 

„srubu“ v březinách DBCB jsme zorganizovali a zúčastnili se páru dalších akcí. Začnu 

vzděláním, které je i v Junáku důležité a nevyhnutelné. Tři vedoucí ŠESTKY absolvovali 

kurz a splnili vůdcovské zkoušky. Dva čekatelskou zkoušku, což je základní stupeň pro 
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práci s mládeží a tři šestkaři se stali zdravotníkem. V únoru nám ústředí junáka 

schválilo dotace z MŠMT a soplu s příspěvkem naší obce jsme mohli dokoupit nové 

vybavení a materiál (loď, pumpy ,vesty, paintballky, hry, míče, stany atd.)  a 

uskutečnit tak plánované akce… Jarní prázdniny jsme strávili čtyřdenním „táborem“na 

chatě Polaně ve velkých Karlovicích.  

Naši skautští braťia nás pozvali do Půchova na Boj družin, kde si změřily síly děti 

prvního a druhého stupně v tábornických dovednostech. Ukořistili jsme krásné dvě 

3.místa a dvě 4.místa… Není za co se stydět, ale máme i na čem dál pracovat. 

Letošní vypouštění Bystřičky jsme pojali, jako stmelující akci ŠESTKY, rodičů a všech 

našich příznivců. Počasíčko vyšlo a hodně lidu přišlo. Bylo doslova narváno… nestačily 

nám ani dva rafty a tři baraky, jeden transit a 2 osobáky praskaly ve švech a jelikož 

letos pouštěli vodu déle, zajezdili jsme si všichni a víckrát než obvykle! 

Drsná FINSKÁ STEZKA plná překážek, úkolů a vědomostních otázek dlouhá 2km v okolí 

DBCB?? Tak přesně takovou akci jsme připravili pro ZŠ Kateřinice a částečně ZŠ 

Hošťálkovou. Přes 80 dětí – 13 družstev muselo zvládnout celkem 10 stanovišť 

rozesetých v 

jeden provaz a překonat např. vodní nádrž na raftu, ráztoku po laně, kládě a žebříku, 

zapamatovat si kód, uhádnout rostliny, nebo střílet paintballkou a plazit se. Čas hrál 

také svou roli! Nechyběl ani doprovodný program – oblíbený aquazorbing, lezecká 

stěna, a slacklina. Děti byly šikovné a všichni dorazili zdárně do cíle. Úžasné je, že 

v podstatě dospívající „děti“ uskutečnili tuhle akci pro menší děti, protože více než 

polovina pořadatelů z 30ti členného týmu mají  13 – 18 let. Děkujeme tak ZŠ, 

učitelům a dětem za účast a snad se nám podaří uskutečnit i další ročníky.  

Blížil se letní Tábor opět v Čermné ve Slezsku na obecním pozemku. Přihlášky byly 

rozdány, vše předem domluveno (pitná voda, obchod, louka, podaná táborová 

hlášenka, doprava atd..).  A my se měsíc předem dozvídáme skvělou zprávu, že 

existuje možnost tábořit na novém tábořišti v Budišově nad Budišovkou, které se nám 

letos podařilo odkoupit od státního pozemkového fondu, ale ještě nebyla formálně 

naše. Kujme železo, dokud je žhavé…. Tohle jsem kdysi v oddíle pochytil a dodnes se 

tím řídím. A víte co? Šli jsme do toho po hlavě, makali v dešti i horku, malí i velcí. 

Postavili novou kuchyni, latrinu, uháněli hajné, starosty, technické služby a nakonec 

postavili rodiče před hotovou věc, že jedeme tábořit jinam… Klaplo to! Poprvé jsme 

tábořili na vlastním ŠESTKAŘSKÉM tábořišti.  



Letní tábor začal 5-denním putováním v CHKO Broumovsko (adršpachské skály) a 

pokračoval 16 denním stálým táborem, jež se nesl v duchu krále Artuše, Camelotu, 

rytířů a rytířek. Cyklovýlety, sklálolezení, orienťák, spaní pod širákem, rytířské 

souboje, hlídky, hry, noční přepady, potní chýše, bojovky, služby v kuchyni, 

plachtění… to vše a mnohem víc se dá stihnout za 16 dní… 

Stará liberta nebo tragač, vodní nádrž a úzká plovoucí dřevěná lávka. Nepotopí se? 

Přejede jí někdo? Je to reálné? Tak odpověď na tyhle otázky jsme si odpověděli 

v polovině letošního srpna,kdy jsme po vzoru podobných bláznů nakoupili fošny, 

sešrubovali je, nahodili na duše z traktora a vytvořili tak 38metrů dlouhou plovoucí 

první „KAČICKOU LÁVKU“ a pokořili jsme ji metr po metru na Libertě obalené plováky, 

nebo ve dvojici, kdy jeden veze druhého na tragaču.. Výživný videozáznam mluvící za 

vše najdete na Facebooku – Šestka Kateřinice. Těšíme se na druhé kolo a rádi uvidíme 

ještě více místních závodníků i diváků. 

Help 2017. Pojem mezi skauty, možná rutina mezi Vámi spoluobčany.  Jedna 

z největších polních her v ČR. Najdi letadlo, zachraň zraněné, ukořisti tajný vojenský 

materiál. Máš na to 20 hodin a prostor 100 km2. Takovou věc podnikáme každý druhý 

rok v září a to už od roku 1999. Letos se přes Kateřinice proplížilo, prohnalo na kole 

s kárkou, nebo na rameni s raněným 200 lidí z celé republiky. Možná to zní jako 

hloupá hra, ale zorientovat se v terénu a za každého počasí zachraňovat  zraněné, 

nebo tahat několik km člověka či vojenskou bednu, do toho nedej bože svést šiškovou 



šarvátku s armádou, a to 20 hodin NON STOP.  No třeba se něco z toho jednomu 

z oněch 200 lidí bude někdy hodit. A pokud ne, tak otestovat fyzičku a oprášit 

zdravovědu, a to vše v přírodě při oné „blbé“ hře prospěje určitě každému.  

Je půlka Listopadu, za námi je čerstvě tří-denní oddílová výprava a chystáme další 

jednodenní. Do konce roku zbývá ještě 7 týdnů – čili celkem 21 schůzek, vánoční 

akademie, oddílové vánoce a legendární 3-4 denní polární výprava a silvestr. V novém 

roce nás určitě potkáte v době 3 Králů. 

Omlouvám se, jestli jsem se příliš rozepsal. Snažil jsem se vytáhnout na povrch jen ty 

NEJ akce a přiblížit tak naši skautskou činnost. Děkujeme tak za podporu obce i všech, 

kteří nám drží palce, a startujeme další dvacetiletí.  

Všem do Nového roku 2018 přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky a skvělých zážitků 

třeba právě s ŠESTKOU ….. 

Fanta – Radim Zbranek 

Jak píše Fanta – Radim Zbranek v předchozí zprávě, v roce 2017 jsme „slavili“ 20. 

výročí své existence společenství ŠESTKA vybudovaného „na zelené louce“. Je tvořeno 

dvěma samostatnými, ale úzce kooperujícími oddíly - skauty (6. Koedukovaný oddíl – 

zahrnující ratibořské i kateřinické světlušky a vlčata, skauty i rovery) a oldskauty 

(6.oldskautský klub OLDSKAUTI.CZ – sdružující dospělé činovníky).  

OLDSKAUTI.CZ rádi na požádání svým mladším sestrám a bratrům poradí a pomohou 

(dle rčení „nevyžádaná rada je urážkou“). 

I v roce 2017 jsme se 

vzájemně potkávali na  

společných akcích typu 

tábor, HELP, plachtění 

na Slezské Hartě, 

raftování na Bystřičce, 

finská stezka, brigády 

v Dětském 

bezbariérovém centru 

Březiny, …. Stejně tak 

jsme podnikli řadu dalších samostatných akcí – zimní a podzimní přechody Malé a 

Velké Fatry, Nízkých Tater, výrobu jehněčích klobás, týdenní splouvání polské řeky 

San, ….  Za rok 2017 zveřejnili ve své webové „kronice“ (do půli listopadu) 24 článků 

z těchto akcí i aktivit. 



Svoji činnost presentuje 6.OS na www.oldskauti.cz (v naší kronice je zaznamenáno cca 

320 akcí), kanálu youtube (publikováno cca 90 videí), instagramu (více než 500 

vybraných fotografií), vlastním facebookovém profilu i vývěsce před obecním 

úřadem. Společně s 6. koedukovaným oddílem vydáváme málonákladový (50 výtisků) 

oddílový časopis ŠESTÁK – aktuálně vzniká už 141. číslo. 

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

mají „podobnou krevní skupinu“, chtějí dlouhodobě podpořit smysluplnou činnost 

dětí a udělat i něco pro sebe .   

                      Dazul – Pavel Drábek 

 

 

Spolek Moravská Organizace Vozíčkářů v roce 2017 

Tradičně jsme se účastnili všech možných akci, a to jak sportovních, tak 

společenských, které se konaly v Kateřinicích, v okolí a také po celém Česku, ale i 

v zahraničí…V lednu jsme pořádali zimní setkávání vozíčkářů, které proběhlo, jako 

každým rokem, v Kateřinicích v DBCB předposlední lednový víkend. Vydali jsme se 

motorizovaně (na motorkách, sajdkárách, čtyřkolkách, džípu) na cestu – vyjížďku do 

Rožnova, kde jsme zastavili ve Valašském muzeu a prohlídli si vnitřní expozice. Pěkně 

v teple jsme se zahřáli, další zastávka byla na zimní výstavu ledových soch a pak jsme 

se vydali na zpáteční cestu, zpět do bezbariérového centra Březiny, (za sobotu jsme 

najeli asi 90km) kde jsme dorazili všichni v pořádku a byl večer, který jsme strávili při 

kytaře u krbu. S dobrým jídlem a pitím jsme zpívali a povídali dlouho... 

Naši hendikepovaní členové jsou sportovci a to hlavně atleti, kteří nejenom že trénují, 

a jezdí na soustředění a po Českých závodech, ale letos ze zúčastnili, mimo jiné, MS 

v Londýně, kde to byly největší závody tohoto roku, kam se může sportovec 

dostat.Zážitek to byl obrovský, nejenom pro sportovce, ale i pro diváky a doprovody… 

BYLO TO VELKÉ :-)  

Podzimní 12. setkávání bylo zaměřeno na odpočinek a zábavu, krásně to shrnul jeden 

z účastníků ve svém hezkém článku..: 

Podzimní víkend plný zábavy. 

Na konci října jsme se s přítelkyní zúčastnili dalšího ročníku setkávání vozíčkářů, 

které pořádala Moravská Organizace Vozíčkářů pod záštitou obce Kateřinice. Letošní 

http://www.oldskauti.cz/


ročník se konal v útulném hotelu v Kostelci u Zlína. Hotel je situován na kopečku, 

obklopen lesy a krásnou přírodou.  

V pátek po práci jsme zabalili vše potřebné a vyrazili směr Kostelec. Kolem páté 

jsme byli na místě, kde se už pomalu sjížděli ostatní účastníci. Pozdravili jsme známé 

tváře a šli se ubytovat. Pokoj byl prostorný, útulný a kompletně bezbariérový i 

s balkónem, kde byl krásný výhled na bazén a okolní přírodu. 

 Po zabydlení jsme vyrazili směr recepce, pozdravili přátelé, které známe z 

minulého ročníku a po chvíli jsme se všichni přesunuli do salonku, kde nás čekal 

večerní program. V salonku už bylo připravené posezení s bohatým rautem, kde si 

každý vybral podle libosti. V průběhu večera jsme debatovali s přáteli jedli, pili a 

navazovali nová přátelství. V pozdějších hodinách jsme zavítali na místní taneček a 

stihli jsme i pár her ve stolním tenise. 

V sobotu ráno po snídani jsme vyrazili na letiště v Luhačovicích, kde nás čekal 

hlavní program akce a to projížďka s rallye jezdci. Sice bylo chladno a foukal vítr, ale 

aspoň nepršelo. Na letišti pro nás bylo připravené zázemí se stany a občerstvením. 

Nechyběl ani teplý čaj, káva a něco k zakousnutí. V deset hodin přijeli rallye jezdci se 

svými speciály. 

 Po prohlédnutí vozů začali projížďky po připravené trati. Každý měl možnost se 

svést a zažít tak nezapomenutelný zážitek z projížďky v plné rychlosti ze sedadla 

spolujezdce. Šlo vidět, že závodníci měli své vozy plně pod kontrolou a jeli s námi jako 

profesionálové. Průjezdy kolem kuželů byly opravdový zážitek. Ostré zatáčky o 180 

stupňů jsme projížděli driftem (bokem napřed) a hned zase plný plyn. Po dojetí do cíle 

člověk cítil adrenalin a byl rád, že je zpět v depu.  Odpoledne dorazil i jezdec se svým 

upraveným autem na drug – rovinky. V téhle disciplíně jde hlavně o akceleraci a 

výkon. Auto na první pohled nevypadalo nijak zvláštně až na ty široké přední kola bez 

jakéhokoliv vzorku. Uvnitř auta byly dvě sedadla a volant, vše ostatní bylo nežádoucí, 

aby bylo auto co nejlehčí a o to rychlejší.  Po připoutání jsme popojeli na start a přišel 

rozjezd. Auto se rozjelo hodně zostra a brutální akcelerace pořádně zarazí do sedadla. 

Asi po pěti vteřinách jsme se blížili k cíli a přišlo na prudké brždění. Po otočce byla 

druhá rychlá jízda zpět. Po odježděných jízdách jsme každý dostali opečené špekáčky a 

nakonec kdo chtěl tak si mohl projet trať vlastním autem a vžít se do role závodníka. 

Poté jsme se pomalu vydali zpět na hotel do tepla, kde jsme si dali procedury, které 

jsme si objednali.  

Večer jsme opět měli zamluvený salonek, kde jsme probírali své zážitky z letiště, 

a zábava byla v plném proudu. V neděli po snídani jsme měli naplánovanou návštěvu 



místní zoologické zahrady v Lešné, ale z důvodů silného větru Zoo uzavřeli. Sbalili jsme 

si věci a po rozloučení jsme se vydali domů plní krásných zážitků z další povedené 

akce.  Děkujeme pořadatelům a všem pomocníkům za skvěle zorganizovaný víkend, 

spoustu zábavy a nezapomenutelné zážitky.   (napsal Přemek L.) 

Akce to byla povedená a na letiště nás přijel dokonce pozdravit Leo Pavlík, což je 

velká legenda v Rallye sportu a slíbil, že příště přijede a bude nás vozit ;-) takže 

můžeme plánovat další termíny a víkendy v příštím roce, ale co je jisté, tak další 

setkávání, bude 20.1.2018snad se zasněženou krajinou. A to pravé zimní počasí. 

za M.O.V. Petr Adámek 

 

 

 

Drazí spoluobčané, 

 blíží se konec roku a je čas zhodnotit vše, co se během těchto 12 měsíců 

v našem sdružení událo.  



V lednu jsme se už po páté pustili do příprav plesu, který se již tradičně stává 

součástí společenského života v naší obci. Letos ve stylu filmových postav. Jsme 

nesmírně rádi za nadšení a kreativitu všech přítomných. Rok od roku jsou vaše 

kostýmy propracovanější a přispívají k nezaměnitelné atmosféře celého plesu. 

Originalitu večera umocňuje zábavné vystoupení. Při jehož nácviku i prezentaci se 

pobavíme. 

Jak se těší dospělí na plesovou sezonu, tak se i děti nemohou dočkat svého 

maškarního bálu. Pro letošní karneval si SPK společně se ZŠ a MŠ Kateřinice připravili 

zábavu s broučky a beruškami. Rodiče s dětmi si užili sobotní odpoledne plné her, 

soutěží a tanečků. V následujícím roce se budeme opět těšit na rozzářené dětské 

tváře.  

V červnu se dětský smích rozléhal v okolí Březin. Společně s hasiči, obecním 

úřadem a skauty jsme připravili pro děti nezapomenutelné okamžiky. Pohádková 

cesta lesem, hrátky v pěně, „akvazorbing“, vození na loďkách, skákací hrad, prohlídka 

hasičského auta a další zábavné aktivity se dětem líbily. Dospělí ocenili dobroty z grilu 

a udírny. 

Začátkem září se už po 4. konal „Kateřinický benefičák“. Tentokrát jsme se 

rozhodli podpořit desetiletého Kubíka, který je postižený mentálně i tělesně. Kubík 

navštěvuje speciální třídu základní praktické školy. My jsme uspořádali tuto benefiční 

akci proto, abychom Kubovi přispěli na speciální školní židli, protože z té současné už 

vyrostl. Děkujeme všem dárcům i všem, kteří se na uskutečnění této benefiční akce 

podíleli a svou přítomností podpořili dobrou věc. Děkujeme! 



Během roku jsme podnikli několik sportovních a kulturních akcí, které 

pořádáme už řadu let. Za zmínku stojí poznávání Šumavy a sjíždění řeky Vltavy na 

kánoích a raftech s názvem KANAVL. Po prázdninách nemohl chybět ani tradiční 

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

jsme se vydali obecním autobusem do vinného sklípku v Hustopečích u Brna a 

Dalešického pivovaru. Z kulturních akcí stojí za zmínku „Živý betlém aneb Kačický 

vánoční příběh“, který jsme pilně nacvičovali, abychom si společně připomněli smysl 

Vánoc a zpříjemnili si adventní čas.  

Závěrem bychom Vám rádi popřáli krásné prožití vánočních svátků, rodinnou 

pohodu, hodně štěstí a zdraví v novém roce. Těšíme se, že v příštím roce 2018 opět 

vykouzlíme úsměvy nejen na dětských tvářích. 

Sdružení přátel Kateřinic 

       

 

 

TURISTÉ   HRABĚNKY   KATEŘINY   2017 

Tak jako každý rok i letos  vyšli druhou lednovou sobotu „Turisté 

hraběnky Kateřiny“ na noční výšlap za mrazivého úplňku na Lázy, 

kde při šálku čaje a štamprliček slivovice zhodnotili uplynulý rok a naplánovali nové 

akce.  

Na Velikonoční neděli za aprílového počasí jsme se vydali z Jablůnky, kolem sochy 

svatého Huberta přes  Klášteřiska a Hrbovou na Vsetín. Cestou po hřebenu se nám 

naskytly hezké výhledy na místní části Vsetína -  Jasénku, Sychrov, Ohradu, Rokytnici a 

údolí řeky Bečvy. Turistky neunikly jalovcovému šmigrustu.   

Začátkem měsíce  května  jsme zůstali  věrni  kateřinským  chodníčkům a oživili jsme 

si  trasu  kolem  hájenky  a studní, přes  Ojičnou   a Chladnou  na  Prženské paseky, 

kde na nás čekalo v přátelské atmosféře výborné občerstvení se sledováním 

hokejového zápasu mistrovství světa. 

Při výčtu všech akcí „Turistů hraběnky Kateřiny“  za rok 2017  bychom neměli 

zapomenout  ani na IV. ročník  memoriálu Milana a Mirka Navrátilových, kterého se  

pravidelně turisté účastní.  Letos nás zavedl na hrad Helfštýn. 



V červenci odjelo 7 cykloturistů na výlet do Chlumu u Třeboně. V krásné a rovinaté 

krajině najeli 250 kilometrů kolem rybníků, voňavých borovicových hájů a podél Zlaté 

stoky i k rybníkům Svět a Rožmberk. V Třeboni si prohlédli historické centrum, zámek 

a Schwarzeberkskou knížecí hrobku. Když počasí nepřálo, udělal se výlet 

 na Lipno na Stezku v korunách stromů, Českého Krumlova, Českých Budějovic nebo 

zámek Hluboká. Část Novohradských hor projeli po bývalé cestě kolem drátěné 

signální stěny ochrany státní hranice a prohlédli si muzeum Pohraniční stráže přímo 

na hranici s Rakouskem. Ve městě Nové Hrady obdivovali centrum, hrobku Bukvojů, 

hrad a prošli se i Terezčiným údolím. Nechybělo slunění a koupání na pískovnách a 

konzumace rybích specialit. Prostě správný relax. 

Jednou z nejzajímavějších akcí byl 
pro 20 turistů týdenní pobyt v 
Jizerských horách v městečku 
Hejnice. I po dlouhé cestě na 
večerním koncertu Věry Martinů 
vládla skvělá nálada. Ráno nás jako 
první zaujala skalní vyhlídka Ořešník 
(800m.n.m.), která  se  vypíná  nad 
bazilikou Navštívení Panny Marie. 
Za pozornost stály i další skalní 
vyhlídky Hajní kostel (730m.n.m.) a 
Frýdlantské cimbuří(1002m.n.m), 
které zdolali jenom zdatní turisté. 
Nenechali jsme si ujít ani přírodní 
rezervaci Jizerské bučiny 
s překrásnými vodopády na Černém  
potoce a  vodopády v Malých a 
Velký Štolpich. Navštívili jsme 
unikátní restauraci Obří sud 
nacházející se nad lázněmi Libverda. 
V poslední den našeho pobytu jsme 
se vydali přes chatu Pláně na jednu 

z hlavních dominant Jizerských hor rozhlednu Ještěd. I když jsme vrchol Ještědu 
zdolali v husté mlze, přece jsme se dočkali neomezeného výhledu na všechny světové 
strany. Po jízdě kabinkovou lanovkou do Liberce jsme navštívili aquapark a zábavné 
centrum. iQLANDIA 

Turisté hraběnky Kateřiny se zúčastňovali i akcí pořádaných obcí a ostatními spolky. 
(Benefiční koncert,  80. výročí založení sboru Hasičů, Den dětí, aj.) 



První víkend v listopadu jsme zorganizovali letos již druhý noční výšlap. Z Kateřinic na 

Troják nás odvezl obecní autobus a nočního výšlapu za větrného počasí, ale hvězdné 

noční oblohy se zúčastnili naši kamarádi i členové SPK. Vyrazili jsme na rozhlednu 

Maruška přes Bludný, Končiny a Poborov do vytopených domovů. 

Poslední akce roku 2017 je tradiční Štěpánský výšlap na Prženské paseky a 

Silvestrovská procházka, na které Vás srdečně zveme. 

Děkujeme zastupitelům obecního úřadu za podporu a přejeme všem spoluobčanům 

klidné a veselé Vánoce a hodně zdraví v roce 2018. 

        Jaroslava Rožnovjáková 

 

Za okny padá sníh, kluci, holky jedou na saních. 

Pro letošní rok, to byla v našem Rodinném centru Kačenka taky pěkná jízda. Při našich 

úterních setkáních místních maminek a jejich dětí se vystřídali zajímaví hosté. 

Přednášky o zdraví, výchově dětí, vaření, pečení vdolků, perníčků střídaly volné herny 

a různá tvoření. Po prázdninách dostaly děti překvapení do herny, zakoupily jsme 

nové posezení, dřevěné hračky a hlavně jsme si upravily a vybavily prostor pro uložení 

všech věcí a materiálu. 

 

Na podzim jsme s dětmi navštívily zábavní centrum Džungle ve Vsetíně. A mezi naši 

největší novinku patří založení Dámského klubu při našem Rodinném centru Kačenka, 



pro všechny ženy všech věkových skupin. Ženy, které rády tvoří, zajímají se o nové 

kreativní techniky a chtějí se pravidelně setkávat, při přednáškách o zdraví nebo 

s návštěvou divadla, wellness apod. 

Klubové akce budou probíhat 1x měsíčně ve sklepě pod OÚ. Program jsme si 

naplánovali do příštího června. V říjnu jsme vyráběly podzimní věnec na dveře a 

v listopadu jsme se učili drátkování s lektorkou. 

Veškeré informace najdete na našem facebookovém profilu Rodinné centrum 

Kačenka, kde pravidelně vkládáme pozvánky a fotky. Měsíční plakátky jsou vyvěšeny 

v místních obchodech a v MŠ na nástěnce. Na plakátku je i pozvánka do klubu. Tímto 

bych chtěla poděkovat všem, kteří jsou nám nápomocni. 

Velké poděkování patří vedení našeho Obecního úřadu, který naše maminky a děti 

velmi podporuje, proto budeme rády, když se mezi nás přidají i nové maminky 

s dětmi a do klubu nové zájemkyně. 

Do nadcházejícího roku 2018 přejeme našim místním maminkám a dětem, hlavně 

pevné zdraví, štěstí, radost, lásku, harmonické a spokojené rodinné prostředí. 

Za RC Kačenka Martina Valůšková, Hanka Mičkalová, Daniela Hurtová, Věrka 

Valůšková 

 

Vážení přátelé,  

máme velkou radost, že Vám můžeme představit mládežnický 

soubor hry na ruční zvonky s názvem „Zvonky Dobré zprávy“. Soubor sdružuje mládež 

dvou sousedních farních sborů v tradičně evangelickém regionu na Vsetínsku. Jsou to 

sbory ČCE v Kateřinicích a Ratiboři. 

Prvotní myšlenku už na podzim roku 2010 přinesla pani farářka Mgr. J. Wiera Jelinek, 

která v historicky českém sboru reformované církve v polském Zelowě založila vůbec 

první soubor ručních zvonků ve střední Evropě. Myšlenkou bylo infikováno několik 

stejně smýšlejících lidí a tak se vytvořil pracovní tým. Na jaře roku 2011 bylo založeno 

občanské sdružení, které si vytyčilo programové cíle definované ve stanovách.  

V preambuli se hlásí k výchovnému, pedagogickému a duchovnímu odkazu Jana 

Amose Komenského a dále v definuje snahu sdružení vést mládež bez rozdílu konfese 

k spolupráci, vzájemné úctě, studiu a schopnosti realizovat ideály humanitní i na 

mezinárodním fóru. Hudební soubor ručních zvonků se projevil jako ideální forma pro 



zcela neformální edukaci. Mladí se učí vzájemně poslouchat, synchronizovat svá sóla 

s ostatními a učí se tyto „hudební“ návyky dostat i do osobního vystupování.  

Byla vypsána sbírka k zakoupení hudebních nástrojů a dárci si mohli zakoupit „svůj“ 

zvonek. Již v létě 2011 byly nástroje zakoupeny a začalo se s cvičením. Prvními učiteli 

byli členové amerického souboru The Southminster Ringers z Pittsburku s maestro 

Richardem Pinkertonem. 

Soubor propojil ke spolupráci celý region, ale zejména své farnosti, obce, školy a 

spolky. Ba, za šest let působení souboru se mladým hudebníkům podařilo vstoupit do 

povědomí představitelům nejenom samosprávy, ale i státní správy. To se projevilo 

pozváním ke koncertům na reprezentačních místech jako je barokní palác 

Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, poslanecká sněmovna, senát, 

posvátný prostor Betlémské kaple, Vyšehrad, Kuks. Soubor koncertoval mimo jiné i 

v podzemí Moravského krasu, v Císařské jeskyni, která slouží ke speleoterapii.  

 

V roce 2015 tento hudební soubor přijal pozvání poslance Evropského parlamentu 

pana Tomáše Zdechovského na studijní cestu do Štrasburku, sídla Evropského 

parlamentu. 

V roce 2014 se konala „spanilá jízda“ do západních Čech a Bavorska kde byla také 

pořízena CD live nahrávka. V roce 2015 turné do severních Čech a Saska. V roce 2016 

se konala další do jižních Čech, Rakouska a Maďarska. V roce 2017 soubor navštívil tři 

města v Polsku.  



Podle pečlivě vedené statistiky bylo (do dne 23.11.2017) realizováno 170 vystoupení. 

Počet členů v současnosti je 34 a jsou rozděleni do tři kapel nejmladších, středních a 

starších zvoníků (kteří se nyní scházejí už jen občas).  

Za práci se souborem Zvonky Dobré zprávy obdržela pani farářka také už v roce 2012 

ocenění Zlínského kraje Osobnost roku v oblasti kultury. 

Zapsaný spolek ZDZ uděluje výroční cenu „Posel Dobré zprávy“, jejími prvními nositeli 

jsou Richard Pinkerton za rok 2012 a šéfdirigentka souboru J. Wiera Jelinek za rok 

2013. Výtvarnou podobu ocenění dal věhlasný sklářský Mistr Valér Kováč. Občanské 

sdružení uděluje také cenu „Mecenáš roku Zvonků Dobré zprávy“.  

Vážení přátelé, pokusili jsme se vykreslit obraz neobyčejného hudebního uskupení 

ručních zvonků „Campanae evangelianae“ v krásném místě České republiky. Je ovšem 

jenom černobílý, ale těšíme se, že se Vám bude moci předvést ve svých 

mnohobarevných odstínech. 

Za  Zvonky Dobré zprávy, z.s. president sdružení, MUDr. Josef Čáp       a      

vícepresident sdružení, Mgr. Mirosław Jelinek 

 

Farní sbor ČCE v Kateřinicích  v proměnách času  

Sbor v Kateřinicích je samostatným sborem od 1. května r. 1956. 

Prvním farářem byl Bohuslav Novák (1957–2001). V době jeho 

působení byl sbor stále budován a udržoval partnerské kontakty s mnoha evropskými 

protestantskými sbory. V závěru svého působení chtěl br. farář kostel nově opravit a 

předat svému nástupci. Podařilo se mu získat prostředky na opravu střechy, fasády i 

hospodářské budovy a zajistit všechny přípravy, než ho Pán 9.5.2001 povolal k životu 

věčnému. V době bez faráře vypomáhali a kázáním posloužili členové sboru Antonín 

Mikšík, tehdejší starosta, Jan Martinek a Emilie Kamasová. Opravy kostela i farního 

bytu se podařilo stihnout do září r. 2002, kdy si sbor připomenul 50 let od postavení 

kostela. Od 1.8.2002 do června 2010 zde působil farář Pavel Šebesta z Havířova. Za 

jeho působení vzniklo partnerství se slovenským sborem v Košariskách (ECAV), které 

trvá dodnes, byla upravena farní zahrada a postaven altán, jenž slouží společenským 

účelům. 

Od 1.9.2010 je farářem sboru Mirosław E. Jelinek, farář ze Zelowa v 

Polsku, pocházející z českobratrské exulantské rodiny. Spolu s ním přibyla další 

partnerství, a to nejen se sborem v Pittsburghu (PCUSA), ale i s obcí a školou 

v Kateřinicích-( Memorandum o spolupráci). Obojí ovlivňují život sboru a celé obce. 



V rámci této spolupráce probíhá mnoho akcí a setkávání: mezinárodní tábory, 

setkávání seniorů, koncerty, vzpomínkové oslavy upálení M. J. Husa pod širým 

nebem, výuka náboženství. Podařilo se uskutečnit další nutné opravy a modernizaci 

společenských místností a sborových budov v Kateřinicích i na Lázech, proběhla 

instalace hodin ve věži kostela a automatizace zvonů. 

Sbor má v současné době 513 členů. V roce 2012 se uskutečnilo setkání osob 

konfirmovaných v našem kostele a v roce 2017 –setkání těch,kteří v něm byli 

pokřtěni. Všechna shromáždění a akce pořádané sborem jsou otevřené nejen jeho 

členům, ale i široké veřejnosti. Společných setkání se zúčastňují občané nejen 

z našeho seniorátu, ale z celé republiky, z různých církví i ze zahraničí. 

Kurátorkou sboru je Emilie Kamasová, její manžel Jaroslav je správcem kazatelské 

stanice Lázy. Místokurátorem sboru je Rostislav Uličník, který se svou prací jako 

hospodář, věnuje životu sboru s celou rodinou. S mládeží pracuje Ondřej Kovář a 

spolu s Emilií Adámkovou-(varhanicí), vede pěvecký sbor. Práci ve sboru velmi 

podporuje nynější starosta obce, Vojtěch Zubíček. S velkým nasazením, zvlášť 

v oblasti technické (opravy, projekty), pomáhá ve sboru také Jiří Stehno, který 

dlouhodobě působí jako člen ústředí Jeronýmovy Jednoty. Ve spolupráci se sborem 

v Ratiboři a farářkou J. Wierou Jelinek, vznikl v r.2011 soubor Zvonky Dobré zprávy. 

Řadou koncertů působí po celé republice a také v zahraničí. 

Příkladem a nadějí do budoucna je nám úsilí našich předků, kteří v těžké době 50. let 

s velikým úsilím dokázali kostel postavit a založit vlastní sbor. Naším úkolem je na ně 

pamatovat a následovat je ve víře. Je to úkol pro nás a další generace - nést 

evangelium dál. Proto nebojme se a každý s láskou a otevřeným srdcem budujme náš 

sbor, neboť jenom tím,  že budeme v započatém díle našich předků pokračovat, 

budeme nejlépe ctít jejich památku. Společné dílo, společný život v lásce a pod Božím 

vedením, je ten nejlepší život, jak ho prožít. 

Pokojné svátky vánoční, Boží láska a požehnání ať vás provází i v roce 2018. 

                                                              Přeje FS ČCE v Kateřinicích  

 

Klub seniorů 

Ani jsme se nenadáli, rok rychle uběhl a už tu máme opět adventní a předvánoční čas 

a také téměř závěr roku 2017. 

Alespoň v krátkosti bychom chtěli shrnout naše aktivity v „Klubu seniorů“ za celý 

letošní rok. Byl to rok úspěšný a pro všechny členy našeho klubu zajímavý. 



Podařilo se nám opět uskutečnit několik pozoruhodných exkurzí, výletů, přednášek, 

besed a setkání. Mezi vydařené akce patřil i celodenní zájezd do Olomouce a arboreta 

MAKČU PIKČU Paseka u Šternberka, a to díky dotaci z Obce Kateřinice, kterou jsme 

obdrželi. Průvodkyní nám byla rodačka Olomouce paní Ivona Pastuchová, která nás 

provázela, a díky ní jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Prohlédli jsme si 

nádherné starobylé domy s domovními znameními, která sloužila místo popisných 

čísel, radnici s orlojem, kašny – Neptunovu, Jupiterovu, Merkurovu, Herkulovu, 

Arizonovu, sloupy Mariánský a Nejsvětější Trojice, prošli se po historickém Horním a 

Dolním náměstí, a také navštívili prodejnu, kde jsme si nakoupili vynikající „Loštické“ 

tvarůžky. 

Úžasná také byla procházka arboretem, pěstují zde přes 4000 druhů rostlin a květin 

z celého světa. Bylo se na co podívat a obdivovat úchvatnou krásu celého arboreta. 

Po celou dobu nám přálo i pěkné slunečné počasí. 

Tímto ještě jednou velice srdečně děkujeme Obci Kateřinice za příspěvek ve formě 

dotace na úhradu dopravy za autobus. Moc si toho ceníme a vážíme. 

Velmi zajímavé a poutavé pro nás byly i exkurze do UNIPAR – výroba svíček 

v Rožnově, exkurze firmy Valchář v Ratiboři a firmy Kůže v Hošťálkové – Hajnušově a 

rovněž i exkurze vojenského muzea Ludvíka Hynka v Ratiboři – Borčí.  

Výlet do Juříčkova mlýna v Leskovci nám zase připomněl hrůzné události 2. světové 

války.  Uvědomili jsme si, jak jsme šťastni, že to vše je už minulost a my můžeme žít 

v klidu a míru.  

Rovněž návštěva lesní školky v Kateřinicích a beseda o lesnictví bylo i pro nás velmi 

poučné tím, jak můžeme 

šetřit i my naše nádherné lesy 

a celou přírodu. 

S oblibou také navštěvujeme 

krytý bazén ve Valašském 

Meziříčí, kde to to „užíváme“. 

Před velikonocemi a 

vánocemi si sami vyrábíme 

různé ozdoby, které pak 

zkrášlují o svátcích naše 

domovy. 



Také i besedy s Policií ČR a s hasiči byly pro nás velkým poučením a přínosem, jak 

máme chránit nejen sebe, ale i svůj a společný majetek. 

Mezi pěkné zážitky patří i letní grilování vuřtů u krbu na farní zahradě a předvánoční 

posezení ve sklepních prostorách kulturního domu. 

My senioři jsme spolu opravdu velice rádi a vždy se těšíme na další společná setkání. 

Pokud by chtěl kdokoliv ze seniorů přijít mezi nás, je velmi srdečně vítán. 

Na závěr bychom chtěli všem spoluobčanům popřát v klidu, pohodě a v rodinném 

kruhu prožít vánoční svátky a do nastávajícího roku 2018 přát hodně zdraví, štěstí, 

radosti, vzájemné tolerance, pochopení a hlavně Boží požehnání. 

 

Anna Martinková, Klub seniorů Kateřinice 

 

Zajímavosti z obce 

Křestní jména 

Kdysi se křestní jména v rodinách dávala po rodičích či prarodičích. Teď je často 

rodiče dávají po filmových hrdinech, celebritách nebo jen tak, aby ladila k příjmení. 

Každým rokem se oblíbenost křestních jmen mění. Podle statistického úřadu se 

nejčastěji mezi obyvateli naší republiky objevují ženská jména Marie, Jana, Eva, Anna, 

Hana, Kateřina, Ludmila, z mužských jmen pomyslné první příčky zaplňují jména Jiří, 

Jan, Petr, Josef, Pavel a František. 

 

Od roku 1999 sleduje Český statistický úřad také oblíbenost křestních jmen u dětí. Na 

prvních místech se už řadu let objevují jména Eliška, Anna, Tereza, Anežka, Adéla, ale 

mezi oblíbená se řadí i ta, která bychom ještě před pár lety považovali za méně 

obvyklá.  Například Sofie, Sára či Vanesa (Wanesa). Mezi chlapci v celorepublikovém 

šetření pak vládne trojice jmen Jan, Jakub, Tomáš. Ale oblíbená jsou i v minulosti 

neobvyklá jména jako např. Nikola, Nikolas, Matyas, Tadeáš, Tobiáš. 

 

A jak je to vlastně u nás v obci? 

 

K 30.11.2017 je na cca 1050 obyvatel zapsáno 592 různých křestních jmen. 

 

 



Nejčastější jména: 

MUŽSKÁ ŽENSKÁ 

Jan 40 Jana 25 

Petr 32 Marie 19 

Josef 28 Eva 16 

Jiří 27 Věra 14 

Miroslav 22 Alena, Anna 13 

 

V dalším přehledu je četnost příjmení v Kačicách  

PŘÍJMENÍ 

Zubíčkovi 30 

Hruškovi 25 

Adámkovi 22 

Kamasovi 20 

Valůškovi 18 

 

A ještě četnost jmen dětí v naší obci narozených za posledních 8 let. 

CHLAPECKÁ DÍVČÍ 

David 5 Ema, Karolína, Barbora 3 

Ondřej, Adam 4 Sofie, Eliška, Aneta 2 

Jan, Lukáš, Tomáš 3     

 

Vedle Emiček, Barborek, Davídků či Ondrášů se objevují i u nás neobvyklá, ale pěkně 

znějící jména, jako např. Izabel Anna, Dorota nebo Elizabeta. 

          Jitka Stehnová 

 

 

 

Společenská kronika       

Vítej mezi námi 

Dorota Kovářová   č.p. 385 

Marie Krejčířová    379 

Sofie Zajoncová    395 

Václav Kotrla    49 



Bára Šmatláňová    210 

Izabel Anna Malovaná   316 

Eliška Lamborová    3 

Sofie Kuzníková    366 

Elizabeta Rumanová   311 

Lukáš Rožnovják    285 

 

Z našeho středu navždy odešli 

 

Vlastimil Adámek       č.p. 87 

Rut Pecková    230 

Antonín Hrbáček   118 

Milan Uličník    257 

Zdeňka Liďáková   273 

Jan Adámek    46 

Drahomíra Fabiánová   91 

Zdeněk Pala    93  

   

Zlaté svatby v r. 2017 – 50 let společného života 

Eliška a Stanislav Halámkovi     č.p. 129 

Jana a Jindřich Davídkovi  271 

Zdenka a Josef Plškovi   139 

Alena a Josef Šťastní   236  

 

Diamantová svatba v r. 2017 – 60 let společného života 

Vlasta a Jan Kladňákovi  č.p. 259 

 

Platinová svatba v r. 2017 – 65 let společného života 

Karla a Emil Gerlíkovi  č.p. 277 

       

Životní jubilea v roce 2018 
 

70 let                                                                           

      Věra Matějovičová  č.p. 150 

      Alena Šimčíková    92 

      Eliška Halámková   129 

      Stanislava Uličníková   53 



      Antonín Dorňák    211 

      Jiří Březovják    171 

      Anna Kutějová    271 

      Anna Dorňáková    211 

      Naděje Valchářová   231 

      Vlasta Dančáková   336 

      Jan Žamboch    298                                        

75 let 

      Ivana Zubíčková    284 

      Jindřich Davidek    271 

      Jiří Valchář    231 

      Svatoslav Vaculík   185 

      Božena Smělá    206 

      Alena Valůšková    302 

      Ivana Uličníková    13 

      Jiřina Vaňková    280 

      Olga Zubíčková    265        

     

80 let 

       Věra Blažková    286 

       Vlasta Kladňáková   259 

       Jaroslava Zubíčková   43 

       Vladimír Hurta    163 

       Marie Palová    93 

       Rút Dřevojánková   210 

Marie Doležalová          176 

 

85 let 

Karla Gerlíková     277 

Jaromír Vaculík    5 

Hedvika Zubíčková   235 

 

87 let 

       Josef Zubík    255 

       Jan Hruška    234 

       Miroslav Zbranek   106 

       Ludmila Benediková   180 



 

88 let     

       Jaroslav Holík    247 

       Vlasta Hamršmídová   14        

 

 

89 let 

       Marie Dančáková   278 

Emílie Strasličková   160 

 

90 let 

       Bohuslav Zubíček   235 

       Lydie Hrušková    172 

       Jarmila Bravencová   61        

 

91 let 

Josef Dančák    278 

 

92 let 

Františka Hurtíková   82 

Zdenka Hrbáčková   171 

 

95 let 

Marie Bartoňová   68 
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