
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

 

přiblížil se nám opět konec roku. Je pro mě velikou ctí, že Vás mohu opět pozdravit a 

pokusit se zamyslet nejen nad uplynulým časem, ale také nad budoucností a nad 

dalším směřováním naší obce Kateřinice. Je za námi rok, kdy jsme si připomínali 

významné výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu. To byla 

příležitost zamyslet se nad dílem našich předků, dozvědět se a připomenout si s jakým 

obrovským odhodláním a touhou po svobodě, se snažili zajistit důstojné podmínky 

pro život budoucích generací. Byla to cesta nelehká, která si vyžadovala obrovské 

oběti. Naši předkové se na tuto cestu přesto vydali a s pomocí Boží se jim podařilo 

dojít až k samostatnému svobodnému československému státu. Nevím, jestli bychom 

to my dnes dokázali. Co ale vím je, že z toho pro nás vyplývá obrovský závazek na toto 

dílo našich předků navazovat, připomínat si jej a snažit se, stejně jako oni, hrdě pro 

svou vlast a obec pracovat a obětovat se pro ni. 

 

Jak všichni víme, v letošním roce proběhly volby do obecního zastupitelstva. V prvé 

řadě bych chtěl poděkovat zastupitelstvu, které vedlo naši obec v letech 2014 – 2018, 

za obětavou práci pro svoji obec a za čas, který věnovali ve prospěch obce na úkor 

svých rodin a na úkor času stráveného se svými bližními. Obrovský dík patří všem, 

kteří se rozhodli kandidovat do zastupitelstva obce pro následující období. Ucházet se 

o pozici zastupitele obce není jednoduchým rozhodnutím. Člověk musí být připraven i 

nato, že nemusí uspět. Nejzásadnější je ale to, že kandidáti do toho šli s otevřeným 

srdcem a myslí, bez postranních úmyslů s jasným cílem dát ve prospěch své obce to, 

co jim bylo dáno od Pána Boha. Dát to ve prospěch ostatních. Jsem přesvědčen, že 

nově zvolené zastupitelstvo obce k mandátu, který jim byl přidělen občany naší obce, 

přistupuje zodpovědně a přijímají společně odpovědnost za rozhodování o 

budoucnosti naší obce. Budu opravdu šťastný, když se do práce pro rozvoj obce zapojí 

také nejen kandidáti, kteří zvoleni nebyli, ale i vy všichni, kterým není budoucnost 

naší obce lhostejná. Vzpomínám na období před více jak pěti lety, kdy jsme společně 

plánovali prezentace do soutěže vesnice roku a jak se do díla zapojila téměř celá 

dědina. Dnes s odstupem času vidím, že ta společná práce a společný vzájemný 

respekt a vzájemná úcta, byly tím největším přínosem. Pevně věřím, že se nám 

společně podaří naleznout nové společné cíle, za kterými bude stát celá obec tak jak 

tomu bylo v období, když jsme soutěžili o vesnici roku.  



 

Nově zvolné zastupitelstvo zasedalo od ustavující schůze již dvakrát a jedním ze 

zásadních výstupů, je definování priorit rozvoje naší obce pro následující roky, 

kterými jsou Výchova dětí, mládeže a budoucích generací, utužení mezilidských 

vztahů, budování dopravně technické infrastruktury, zajištění důstojných podmínek 

pro život na venkově a péče o životní prostředí. Naplnění těchto priorit, stanovení 

cílů k jejich naplnění a definování dílčích projektů a projektových záměrů, bude 

uvedeno ve strategickém plánu rozvoje obce Kateřinice, jehož aktualizace bude 

zveřejněna začátkem ledna příštího roku.  

 

Výchova dětí, mládeže a budoucích generací je společným úkolem nás všech. Chtěl 

bych jednoznačně vzpomenout a poděkovat našim učitelům a učitelkám v mateřské i 

v základní škole, 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. Jak zaznělo na 

mezinárodní vzdělávací konferenci, která v naší obci proběhla pod záštitou prof. Edyty 

Gruszczyk-Kolczyńské a prof. Milana Hejného, 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.  

 

Za naprosto zásadní lze také považovat vzájemnou spolupráci obce Kateřinice nejen s 

naší mateřskou a základní školou, ale také s Farním sborem Českobratrské církve 

evangelické v Kateřinicích a 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 kultury, hudby, sportu 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 

ČCE, spolků a svých občanů velice považovalo a vždy je podporovalo a bude tomu tak 

i nadále. K rozvoji naší obce v oblasti sociální a kultury byly také zřízeny Sociální výbor 

a Kulturní výbor. Opravdu se těším na akce a aktivity, které nejen pro nás občany 

Kateřinic připravují a přeji jim hodně energie a entuziasmu do jejich práce. 

 

Jako jeden z největších problémů do budoucna vedení obce vnímá zajištění 

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

obrovským problémem. Tady se nově zvolné zastupitelstvo rozhodlo zřídit Výbor pro 

vodní hospodářství obce. Tento výbor zasedl již čtyřikrát a tady si můžeme opět 

připomenout moudrá slova starosty Toníka Mišíka, že víc hlav víc ví. Jsem přesvědčen, 

že zřízení tohoto výboru vč. jeho obsazení odborníky na danou oblast, bude pro naši 



obec velikým přínosem. Voda je dar. 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 zalévaní 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. 

 

Šlo by ještě dlouho psát o celé řadě problémů a úkolů, které nás tíží a do budoucna 

čekají. Podstatné je ale to, že se na řešení rozvojových věcí a úkolů budeme podílet 

společně. Jenom společnou prací a zapojením nás všech do dění v obci, dokážeme 

naši obec posunout kupředu a předat ji krásnou a zachovalou budoucím generacím 

tak jak to učinili naši předkové v minulosti.  

 

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

vzájemně respektujete, vážíte si jeden druhého a vzájemně si pomáháte. Jsem Vám 

vděčný zato, že investujete svůj drahocenný čas do výchovy svých dětí, že investujete 

čas a energii do údržby a obnovu pěkného vzhledu vašich příbytků i jejich okolí, díky 

kterému naše obec zůstává kráskou i nadále. Přeji Vám poklidné a požehnané vánoční 

svátky plné 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, 

 

rok s rokem se sešel a jsme opět v přípravách na závěr dalšího roku. Konec roku je pro 

každého z nás charakterizovaný Vánocemi, kdy někteří mezi nimi, Silvesterem a 

Novým rokem čerpají dovolenou, odpočívají a nabírají sílu, elán a nápady do dalšího 

roku. 

Pro mnohé, kteří neberou Vánoce jako důvod ke generálnímu úklidu bytu či domu, 

obstarali dárky dříve než v čase nákupního šílenství, zbývá čas na zamyšlení a můžou 

si užít nejen Vánoce, ale i adventní čas v klidu, rozjímání a hodnocení uplynulého 



roku. A opravdu je za námi rok, který nebyl bohatý nejen na události v Kateřinicích, 

ale mohli jsme si uvědomit i události, které měly vliv na dobu, ve které žijeme. 

 

Připomněli jsme si krásné stoleté jubileum vzniku republiky či ukončení I. světové 

války. I u nás jsme mohli prožít krásný čas, kdy jsme měli jedinečnou možnost díky 

kontaktům a budování partnerství se slovenskými a americkými přáteli vznik 

republiky oslavit. Dovoluji si tipovat, že naše dědina byla jedna z mála, ne-li jediná, 

kde byl při výročí vzniku republiky přítomen zástupce města Pittsburgh Richard 

Pinkerton, kde byla podepsaná Pittsburghská dohoda, která schvalovala spojení 

Čechů a Slováků v samostatném státě. Taktéž zde byla zástupkyně Zuzana Durcová ze 

slovenské dědiny Košariská, kde se narodil Milan Rastislav Štefánik, který společně 

s p.prezidentem Tomášem Garrriguem Masarykem sehráli klíčovou roli při vzniku naší 

republiky. Jsme vděčni za chvíle, které jsme mohli společně prožít a strávit ve 

společenství, které přesáhlo hranice. 

 

Taktéž byly i výročí, které jsou pro nás mementem, a měli bychom si je připomínat, 

abychom se neukolébali pohodlností, ale byli vděčni za dobu, ve které žijeme. 

Připomněli jsme si 80 výročí Křišťálové noci, kdy začalo řešení židovské otázky a 

přiblížilo národy II. světové válce.  

 

I další jubilea, ať už 70 leté výročí Vítězného února, 50 leté výročí invaze spřátelených 

armád do Československa způsobily mnoho křivd, bezpráví a neštěstí. Díky těmto 

událostem, kdy jen s velkým respektem a obdivem můžeme poděkovat všem, kteří se 

za nás obětovali, abychom my mohli díky nim žít v dostatku a nemuseli mít obavy, co 

s námi zítra bude. 

 

I v tomto předvánočním a vánočním čase si můžeme uvědomit, že nic není 

samozřejmost a náš klid byl vykoupen ať už utrpením, či odvahou a odhodlaností 

druhých. Přeju Vám, aby i to co se nezdá dokonalé v přípravách na Vánoce či oslavu 

Nového roku Vám přišlo nicotné při připomínce na ty, kteří se ve starostech či ve 

velkých obavách chystali na závěr roku před 100, 80, 70 nebo 50 lety. 

 

                                                                                        Jan Martinek, místostarosta 

                                                                                                                                

 



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2019 

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 2019 X 

Únor 2019 
celá platba za likvidaci a svoz kom. odpadu, poplatek 

za psa 

Březen 2019 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 

Duben 2019 ½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

Květen 2019 X 

Červen 2019 X 

Červenec 2019 X 

Srpen 2019 ½ ceny vodného 

Září 2019 ½ ceny stočného 

Říjen 2019 X 

Listopad 2019 X 

Prosinec 2019 X 

 

Ceny vodného a stočného pro období r. 2019, které budou splatné v r. 2020: cena 

vodného i stočného byla na výšena o 2 Kč bez DPH: 

vodné 26,45 Kč/m3 včetně daně 

stočné 27,60 Kč/m3 a měsíční paušál na 80,50 Kč včetně daně. 

V průběhu měsíce ledna 2019 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 2018 investovali? 

Jako v předchozích letech pokračujeme v opravách místních komunikací, podařilo se 

získat dotaci na opravu místních komunikací a mostu, které byl poničen přívalovými 

dešti v roce 2017. Byly položeny nové povrchy komunikací směrem k čp. 341 a byl 

opraven most v areálu bývalé Lipty. Na tyto komunikace byl položen živičný povrch 

z asfaltobetonu „koberec“. Ve výběrovém řízení zvítězila firma SWIETELSKY stavební, 

a.s.o., dotace od MMR byla 50%, celkové náklady 2,508 mil. Kč. Dále probíhaly 

přípravné práce na prodloužení komunikaci Končiny z Poborova, tak aby došlo 

k propojení s cestou do Hajnušova v Hošťálkové. 

Vzhledem k extrémnímu období sucha, obec stále hledá nové podzemní zdroje pitné 

vody. Na průzkum a tvorbu vrtů bylo vynaloženo 711 tis. Kč. Obci se podařilo získat 

dotaci na tuto činnost a v následujícím roce 2019 by se měly realizovat další 

průzkumné vrty na posílení vodních zdrojů pro obec. 

Obci se podařilo zakoupit objekt staré „Vaculíkovy“ stodoly včetně pozemků za 130 

tis. Kč, který by se měl zrekonstruovat a bude sloužit pro kulturně-společenské 

potřeby. Dále probíhá rekonstrukce (122 tis. Kč) roubenky čp. 121 z Končin, která 

bude postavena v obci.  

Byly pozastaveny projekční práce na přístavbu školy – komunitní centrum, které si 

vyžádaly 533 tis. Kč, v současnosti není možné získat na tento projekt dotaci. 

Jelikož byl problém sehnat do zubní ordinace v Ratiboři stomatologa, poskytla naše 

obec pobídku 100 tis. Kč na vybavení zubní ordinace, dotaci využil nový pan zubař 

MUDr. Gríša Mlíčko. 

Obec získala dotaci od MMR na stavební úpravy tělocvičny u ZŠ. Realizaci prováděla 

firma Jiří Kuzník. Celkové náklady činily 2,703 tis. Kč, z toho dotace 1,811 tis. Kč. 

V rámci této akce bylo opraveno zázemí tělocvičny – sociální zařízení, odhlučněn 

strop tělocvičny a z půdních prostor byla vestavena galerie pro návštěvníky 

sportovních akcí a opraven sportovní povrch. 

Byla dokončena přestavba původní vrátnice ZD na byty pro sociálně slabé. Podařilo 

se získat dotaci z MMR operačního programu IROP na výstavbu 3 sociálních bytů. 

Celkové náklady akce byly 3,905 tis. Kč. Nyní po kolaudaci objektu se sem stěhují noví 

nájemníci. Dotace, která bude obdržena až v roce 2019, na tuto akci je ve výši 3,5 mil 



Kč a je předfinancována úvěrem od KB. Dále se pokračuje v přístavbě dvou bytových 

jednotek a klubovny SPK v areálu farmy. 

Vlastními silami jsme si vybudovali sítě v areálu bývalé farmy – vodovodní, 

kanalizační, elektro a kabelové rozvody v celkové výši 440 tis. Kč. Tyto rozvody sítí 

jsou již připraveny pro další rozvoj staveb v tomto areálu. Probíhají přípravy na novou 

elektro rozvodnu a nové datové centrum pro kabelovou TV.  

Za 113 tis. Kč byl pořízen nový velkoobjemový výklopný kontejner na odpad, který 

lze nasadit jako nadstavbu našeho svozového vozu VOLVO FMX. 

V letošním roce byl realizován 

projekt výstavby míst pasivního 

odpočinku s názvem „V klidu a 

pohodě v kateřinické přírodě“. 

V rámci této akce byly 

zrealizovány 3 místa (na Skočově, 

v Březinách a pod Chladnou), kde 

byly umístěny dřevěné přístřešky 

s příslušenstvím (lehátko, stojan 

na kola, odpadkové koše). 

Výběrové řízení vyhrál Libor Děckuláček, celková cena díla byla 359 tis. Projekt byl 

spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR ve výši 200 tis. Kč 

Dále z dotací Ministerstva vnitra (450 tis.) a Zlínského kraje (300 tis.) jsme nakoupili 

dopravní automobil Ford Transit 4x4 pro JPO V (hasiče) Kateřinice. Celková cena 

vozidla, které bylo upraveno dle našich a požadavků Generálního hasičského sboru 

ČR, 1,295 tis. Kč. 

Ke 100. výročí založení ČSR byla na obci odhalena pamětní plastika Masaryka a 

Štefánika od akademického sochaře Petra Mazáče z Oznice za 124 tis. Kč. 

Mimo výše uvedené akce jsme prodali nebo směnili obecní pozemky za 2,030 mil. Kč 

a nakoupili pozemky za 89 tis. Kč. V neposlední řadě bylo poskytnuto především 

místním neziskovkám, spolkům, církvi a jednotlivcům, kteří reprezentují naši obec 

částka 269 tis. Kč. 

 

 

 



Vážení spoluobčané,  

na ustavující schůzi zastupitelstva dne 22.10.2018 byl ustaven výbor pro 

vodohospodářství obce jako poradní orgán zastupitelstva pro otázky hospodaření 

s pitnými, užitkovými a odpadními vodami v obci. Dovolte mi představit činnost a vize 

vodohospodářského výboru (VV) obce Kateřinice.  

Hlavní zaměření VV: 
- Zabezpečení nových zdrojů pitné vody – vrtané studny 
- Návrh záložních zdrojů pitné vody  
- Úspory pitné vody, prevence úniků při poruchách 
- Vzdělávání a osvěta v oblasti hospodaření s vodou 
- Zadržení vody v krajině včetně její akumulace a možného využití 
- Posouzení využití vyčištěných vod z čistírny odpadních vod (ČOV) jako užitkové 

vody 
- Zefektivnění zahuštění kalu v ČOV = omezení nákladů na odvoz kalu  

 
Obec je zásobována pitnou vodou z povrchových zdrojů – jímání vody z přítoků 

potoku Kateřinky v lokalitách Pod Vrtaným a U Kolena a z podzemních zdrojů pomocí 

vrtaných studní ve stejných lokalitách. Zdroje surové vody jsou dopraveny do 

vodárny, kde projdou úpravnou vody a dále do vodojemu s napojením na obecní 

vodovod. Zdroje povrchové vody z potoků v období bez vydatných srážek nedostačují, 

již od jara do podzimu potoky vysychají a vodárna musí být doplňována čerpáním 

vody z vrtaných studní.  

 
Foto jímacích zářezů surové vody na potocích při běžném průtoku  

Roční objem dodané pitné vody je 25.200m3 z toho pro domácnosti 23.100m3 a pro 

podnikatelské subjekty a obecní odběry 2.100m3.  

Naše obec je z 60% plochy zalesněna, což významně přispívá k zadržení vody 

v krajině. Stávající období sucha ovšem lesní porosty oslabují a ty jsou pak náchylné 

k nemocem a ztrácí odolnost proti škůdcům, u smrkových porostů zejména 

lýkožrouta smrkového známého jako kůrovce. Rychlost postupu kůrovcové kalamity 



v našem okolí je zcela mimořádná a při pochůzkách v oblasti Rajnochovic, Lázů a 

Mikulůvky člověka svírá velmi tísnivý pocit, když vidí, kolik lesa mizí doslova přímo 

před očima. Obnova lesního porostu má svůj časový horizont a v období po rychlém 

odlesnění dojde k výraznému poklesu dlouhodobých průtoků potoků a k poklesu 

hladiny podzemních vod, které jsou zdrojem pitné vody pro naši obec. Dalším 

negativním jevem je eroze půdy, která může zasáhnout prameniště pitné vody a 

omezit odběr vody pro potřeby vodovodu. Z těchto důvodů je nutné navrhnout a 

realizovat v krátkém časovém horizontu sérii opatření pro zachování obecních zdrojů 

vody.  

Na vodovodní síť naší obce navazuje odvádění splaškových vod ukončené čistírnou 

odpadních vod (ČOV) na hranici s Ratiboří pod hřištěm. Kvalita vypouštěných vod 

z naší ČOV je na velmi vysoké úrovni, účinnost čištění dosahuje 97,5 % a pohybuje se 

v hodnotách o více než 10 % vyšších, než je přípustná minimální účinnost ČOV. 

Podstatnou částí nákladů na provoz čistírny je hospodaření s čistírenským kalem, 

který vzniká při procesu čistění vody a který je v současné době odvážen na další 

zpracování na ČOV Vsetín.  Skokové navyšování platby za odvoz kalu nás vybízí 

k nalezení řešení, kdy budeme kal sami zpracovávat (zahušťovat) a omezíme odvoz 

kalové vody cizímu subjektu, současné náklady na odvoz kalu přitom činí cca 

280.000Kč/ročně bez DPH a tvoří velkou část nákladů na čištění vody v naší ČOV.  

Chtěl bych touto formou poděkovat zaměstnancům obce, kteří mají ve své pracovní 

náplni obsluhu vodních zdrojů, vodovodu a ČOV, zejména Petru Malovanému, který 

v této činnosti odvádí mimořádný kus práce a je k dispozici kdykoli v případě poruch 

nebo problémů se zásobováním vodou v naší obci. 

V rámci vzdělávání a informovanosti občanů o úsporách a hospodaření s vodou 

plánujeme pravidelné konzultační dny kdy nás mohou občané navštívit a probrat 

svoje dotazy, termíny budou oznámeny průběžně na obecním info kanálu.   

Voda je základ života na naší Zemi, naše tělo je z 65 % tvořeno vodou, prosím 

chovejme se k vodě s úctou a šetřeme ji, aby jí byl dostatek pro nás i generace 

následující.            

       Za vodohospodářský výbor Josef Bahr 

       

 

 

Milí spoluobčané, 

vánoční čas nás vždy vede k zastavení a zamyšlení nad věcmi, na které během roku 
moc nemyslíme. Nastává čas uzavírání starého a pootevírání vrátek do roku nového. 



Jako by se nás někdo ptal, jak a zda jsme obstáli. Jako by nás něco nutilo k zamýšlení 
se a bilancování, naše myšlenky se ubírají k tomu, z čeho se těšíme, i k tomu, na co 
bychom nejraději zapomněli. 

Sama vím, že je mnohdy velmi složité dostát všem předsevzetím a slibům, které si 
každoročně dáváme, neboť pracovní povinnosti, starosti a spousta dalších úkolů a 
myšlenek na to, co vše je potřeba zvládnout, nám mnohdy nedovolují uskutečnit 
všechny vytýčené cíle.  

Tento rok se nám mimořádně vydařil a můžeme se pochlubit splněním mnoha 
předsevzetí. Naše malá škola se zviditelnila v mnoha krajích České republiky. Stalo se 
tak díky úžasné spolupráce s obcí, místním farním sborem a pílí všech pedagogů se 
společnou myšlenkou a chutí „obout se do vzdělávání“. Uspořádali jsme mezinárodní 
konferenci, která si zaslouží samostatnou přílohu do zpravodaje. Velké poděkování 
patří manželům Jelínkovým, kteří k nám do Kateřinic přivedli paní profesorku Edytu 
Gruszyk-Kolczyńskou, pana profesora Hejného, svého syna dr Jana Amose Jelinka 
spolu s dalším týmem odborníků, podporujících rozvoj matematiky a polytechnického 
vzdělávání. Čeká nás však cesta dalšího vzdělávání pedagogů, ale díky konferenci 
máme dobrý start k tomu, abychom společně s žáky prožívali radost z učení.  

Chlubit se však můžeme i zapojením se do dalšího projektu, který školu hodně 
zviditelnil. Protože je pro nás prioritní příprava žáků na skutečný život, zapojili jsme se 
do projektu Gramotnosti pro život a stali jsme se jednou z pilotních škol, které se 
snaží rozvíjet žáky v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti.  Jsme na 
dobré cestě a věříme, že ještě o nás budete hodně slyšet.   

Jsme vděční našemu 
zřizovateli, obci, za možnost 
učit hlavní předměty 
samostatně, což zvláště 
oceňují rodiče. Žáků máme 
stále dost a už nám nestačí 
prostory. Přáli bychom si 
samostatné oddělení školní 
družiny a učebnu pro výuku na 
hudební nástroje, kterou 
máme ve spolupráci ze ZUŠ 
Morava. Děkujeme za možnost 
využití zrekonstruovaných 
prostorů kulturního domu.  

Pohoda, pospolitost, láska, radost… Tyto hodnoty by měly být na Vánoce vnímány v 
každé rodině. Hodnoty, které nelze nahradit žádným objemem peněz. Je to ten 
okamžik, kdy jsem ráda, že mám okolo sebe tak skvělý tým lidí, kteří umí táhnout za 



jeden provaz a vytvořit skvělou akci. Velmi děkuji zaměstnancům školy za zajištění 
občerstvení, úklid, děkuji za ochotu a pomoc i ostatním spolkům, rodičům a přátelům 
školy.  

Věřím, že i my, všichni občané Kateřinic, prožijeme letošní Vánoce v krásné rodinné a 
přátelské atmosféře, vzájemné lásce a porozumění. Přála bych si, aby nám toto 
vydrželo i po celý příští rok. Nosme si prosím kousek Vánoc v našich srdcích i ve všech 
dnech příštího roku a hledejme cesty k sobě navzájem. I když to nebude vždy snadné!  

Upřímně děkuji za vše, co se v letošním roce podařilo vykonat díky vaší spolupráci, 
podpoře, toleranci a pochopení.  

Do blížícího se roku 2019 přeji všem hodně zdraví, pohody, úspěchů v osobním i 
pracovním životě. 

Mgr. Šárka Muchová, ředitelka ZŠ a MŠ Kateřinice 

 

Milí spoluobčané, 

pokud čtete tyto řádky, znamená to, že jste si našli v předvánočním shonu, kterému 

se lze jen stěží vyhnout, chvilku času, kterou věnujete tomu, že jste otevřeli obecní 

zpravodaj, který je obrazem i odrazem toho, co se v naší malebné valašské vesnici 

událo. Dovolte, abych se přidal k řadě přispívajících a podal malé svědectví o velkých 

úspěších naší školy, a tím i celé obce. 

Chtěl bych svým příspěvkem změnit pohled na často citované úsloví, že „sebechvála 

smrdí“, a naopak Vás přesvědčit o tom, že umět se pochválit a ocenit své kvality je 

nesmírně důležité.  

První věc, na kterou můžeme být opravdu pyšní, je skutečnost, že jsme se stali pilotní 

školou projektu Národního ústavu pro vzdělávání, který nese výstižný název 

Gramotnosti pro život. Když jsme byli na základě doporučení České školní inspekce 

osloveni, zda bychom se chtěli projektu účastnit, téměř jsme neváhali, neboť jeho cíle 

– rozvoj těch nejdůležitějších schopností a dovedností dětí a žáků – se shoduje i 

s našimi dlouhodobými snahami. Jsme rádi, že i taková malá škola, jako jsme my, 

dokázala zaujmout a je teď na nás, abychom všechny přesvědčili, že u nás možná lišky 

dávají dobrou noc, ale to nám nebrání v tom, abychom poskytovali kvalitní vzdělání 

nejen naší mladé generaci, ale můžeme být i dobrým vzorem pedagogům z jiných 

škol.  



 

Tím druhým úspěchem, který by neměl být přehlížen, je uspořádání mezinárodní 

pedagogické konference, která proběhla koncem měsíce října. Díky manželům 

Jelinkovým jsme se seznámili s mezinárodně ceněnou polskou profesorkou Edytou 

Gruszyk-Kolczyńskou, která nám zcela nezištně nabídla své zkušenosti a spolupráci při 

vzdělávání a výchově našich dětí a žáků. Jen díky jejímu entuziasmu, činorodosti a 

kontaktům jsme mohli v naší vísce hostit přední kapacity moderní pedagogiky v čele 

s profesorem Milanem Hejným a jeho týmem spolupracovníků, kteří nás seznámili se 

svým zajímavým pojetím učení se matematice. Polsko potom kromě paní profesorky 

reprezentoval syn manželů Jelinkových, dr Jan Amos Jelinek, který představil svou vizi 

polytechnického vzdělávání. Všichni zúčastnění ocenili zejména to, že program 

neobsahoval jen teoretické přednášky, ale důraz byl kladen zejména na praktické 

ukázky práce s dětmi a žáky. Tím druhým, za co jsme sklidili pochvalu, byla naše 

pohostinnost a organizace, kterou bychom však nezvládli, nebýt spolupráce s obcí, 

která se o břímě organizace s námi podělila. A já věřím, že nejpozději za rok, se do 

podobné akce pustíme znovu – teď už víme, že to dokážeme! 

Snad tedy těch pár výše otištěných řádků nevyznělo příliš vychloubačně, ale věřte, že 

máme (a tím nemyslím jen nás ve škole) být na co hrdí. A budu jenom rád, když příští 

rok bude zpravodaj o pár stránek „tlustší“, protože důvodů, proč se pochválit bude 

v naší obci přibývat. 



Přeji Vám všem, abyste do nového roku vykročili správnou nohou a pokud možno 

neztraťte směr. 

Martin Müller 

 

 

Motto: „Jací jsme my, takové jsou naše děti.“ 

                                                                  J. G. HERDER 

 

Vánoční nálada se vloudí všude a vloudila se i do naší školičky. Celá budova je krásně 

vyzdobená, voní tu větvičky jedličky. Atmosféra, těšení a radost je provázena zpěvem 

vánočních koled při rozsvěcování vánočního stromečku. 

Starý rok 2017 jsme zakončili oslavou 50. výročí vzniku naší MŠ a do nového roku a 

další padesátky jsme vykročili tou správnou nohou. 

Již od ledna jsme začali systematickou přípravou předškolních dětí na úspěšný vstup 

do ZŠ, u mladších dětí jsme zařadili hlavně prožitkovou formu do vzdělávacího 

procesu, kdy během každého dne poznají a prožijí něco nového. Bohužel, nejvíce 

práce nám vždy dá docílit u dětí zvládání sebeobsluhy, samostatnosti, dodržování 

daných pravidel jak ve třídě, tak mezi sebou. Vše vyžaduje velkou dávku důslednosti, 

trpělivosti, ale především vzájemné spolupráce s rodiči. 

Tento příspěvek bychom chtěly především využít jako poděkování těm, kteří nejsou 

moc vidět, ale bez nich by to zkrátka nefungovalo. Jedná se o zaměstnance kuchyně, 

paní vedoucí stravování, paní uklízečku, zaměstnance obce.  

                                                             DĚKUJEME 

Nesmíme zapomenout na naše sponzory, SPK za skvělou spolupráci a hlavně na Vás 

rodiče. 

Vám všem přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2019. 

         
Učitelky MŠ 



Vážení spoluobčané. 

 
            Rok 2018 se pomalu stává minulostí a já bych tento rok velmi rád, tak jako 
každoročně i letos, pro Vás zhodnotil. 
Tentokrát mé hodnocení udělám ve dvou rovinách. V první jako předseda fotbalistů a 
ve druhé jako člen výboru, který má na starost dospělý fotbal v naší obci. 
            V prvním případě pro nás tento rok nezačal šťastně a hned na začátku naše 
řady opustili dva bývalí členové našeho výboru a to: Jarek Vaculík a Jirka Valchář. Oba 
patřili k lidem, kteří fotbal v naší obci měli rádi, o fotbal se zajímali a všemožně nám s 
ním pomáhali. Ještě jednou jim tímto vyjadřuji svůj dík. V dalším zbytku roku nám již 
fotbal přinášel radost, a to nejen dosaženými výsledky, ale vším co se okolo děje. 
Naše organizace je zaregistrovaná v České unii sportu /ČUS/. Této organizaci 
každoročně předkládáme stav členské základny. V současné době máme zaevidováno 
v mládeži do 18-ti let padesát dva členů a dospělých šedesát jedna, což činí celkem 
sto třináct členů /nejedná se pouze o fotbalisty/. Tito členové se věnují fotbalu v naší 
obci a výbor našeho oddílu jim organizuje soutěže, stará se o jejich vybavení a 
společně s obecním úřadem dbá na kvalitní zázemí k provozování fotbalu. Rovněž 
dbáme na vzdělávání trenérů, kteří naše fotbalisty vedou. V současné době pracují v 
oddílu dva trenéři, kteří jsou držitelé licence B, pět držitelů licence C a od února 
nastupují na licenční kurz další čtyři budoucí trenéři /Děckuláček Libor, Děckuláček 
Zbyněk, Lukáš Vladislav a Sedláček Petr/. Je nám jasné, že současné sporty jdou do 
předu, a že lidé, kteří vedou naši mládež se musí vzdělávat, aby byl trénink pro 
všechny fotbalisty zajímavý, přínosný a neprobíhal systémem "tady máte balón a 
kopte si". Takže si jistě představíte, že aby byl trénink prospěšný, chce to od trenérů 
velkou dávku trpělivosti a obětování. Veškerá jejich činnost probíhá v osobní volném 
čase, který by mohli trávit s rodinou, v práci a při jiných aktivitách. Proto buďme rádi, 
že tyto obětavce v naší obci máme a zdarma věnují tento čas hlídáním Vašich 
ratolestí. Nebudu vypočítávat kolik dní a hodin na hřišti jim toto zabírá. Bylo by to 
zbytečné, neboť každý z obyvatelů se o tom může přesvědčit sám a tyto tréninky a 
zápasy navštěvovat. Najdou se však někteří, kteří tuto naši činnost anonymně kritizují. 
I proto jsme velmi rádi, že drtivá většina rodičů a ostatních příznivců této činnosti 
napomáhají a těmto výbor fotbalového oddílu vyjadřuje svůj obrovský dík. 
 
            Výkladní skříní našeho fotbalového oddílu je mužstvo dospělých, kteří svým 
vystupováním a chováním na hřišti by měli být vzorem mládeži, kteří později zastanou 
jejich roli. U nás se to myslím daří a mnoho mládežníků dospělé hráče pro svou 
dovednost obdivují. 
 
            Náš dospělý tým začal svou třetí sezónu v první "A" třídě zlínského kraje. V 
současné době máme na soupisce osmnáct hráčů. Pět hráčů jsou dorostenci, takže 
můžou hrát jak za dorost, tak za dospělé. Trenérem mužstva je Marcel Beňo, který po 
domluvě s trenérem dorostu dává příležitost mladým hráčům. Tito jsou připravováni, 
aby se stali do budoucna kvalitními hráči. Soutěžních zápasů odehraje naše mužstvo 



 

za rok dvacet šest a dalších deset pohárový a přátelských. Myslím, že se nám naše 
práce daří, o čemž svědčí výkony naší mládeže a dospělých, kterými se prezentujeme 
a v rámci soutěží zlínského kraje obsazujeme čelní místa tabulky. Myslím, že by od nás 
bylo krátkozraké, aby sme v tomto trendu nepokračovali, ale snažili se vytvářet našim 
fotbalistům co nejlepší podmínky k provozování jejich koníčků. 
          Rovněž bych chtěl poděkovat touto cestou vedení obce za jejich pomoc při 
údržbě našeho sportovního areálu, který máme v pronájmu. Naší největší odměnou 
jsou rozzářené oči mladých fotbalistů Kateřinic po vyhraném zápase. 
         Zároveň mi dovolte, abych Všem občanů naší krásné obce popřál vše nejlepší, a 
hlavně hodně zdraví v roce 2019. 
                                  Za Sokol Kateřinice Kuzník Jiří 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotbalová mládež v Kateřinicích je už několik let našim velkým zájmem a rozrůstající 

se úspěchy nás těší a podporují do další práce. Výsledkem toho je rozrůstající se počet 

mládežnických kategorií. V letošním roce jsme tak do začátku sezóny v záři přihlásili 

mimo náš dorost, mladší a starší přípravky nově i mladší žáky.  

Dorost 

Dorostenecký tým je poskládaný z 20 hráčů narozených v letech 2000-2003 
pod vedením trenérů Jakuba Bětíka a Lukáše Dančáka.  Jelikož jsme malá obec, tak 
máme dorost spojený z Ratiboří.  V sezoně 2017-2018 jsme hráli krajskou soutěž 
Zlínského kraje. V této soutěži jsme obsadili 5. místo, což byl pro nováčka krásný 
úspěch. Po této zkušenosti jsme i letos, plni optimismu, krajskou soutěž přihlásili 
znovu. V této sezóně chceme atakovat příčky nejvyšší, a to zatím plníme, jsme po 



podzimu (polovina soutěže) na krásném 2. místě se ziskem 29 bodů. V našem týmu je 
zdravý duch a kluky fotbal baví, o čemž svědčí docházka na tréninky, kdy 12-15 hráčů 
na tréninku je pravidlo, což v dnešní době je tak trochu malý zázrak. V únoru a březnu 
nás čeká přípravný turnaj v Otrokovicích na umělé trávě, kde sehrajeme 5 kvalitních 
utkání s celky hrající vyšší třídy, kteří nás opravdu prověří. V jarní části sezóny bychom 
chtěli navázat na úspěšný podzim, druhé místo udržet, a ještě se poprat o místo 
první.  Nás jako trenéry velmi těší, že se 7 našich hráčů zapojuje do dění „A“ týmu 
mužů a jsou jeho pevnou součástí. Chod týmu by nebyl možný bez party 
dobrovolných nadšenců. Poděkování patří všem, kteří se jakkoli zapojili ať finančně, 
organizačně, dopravou na zápasy apod. Za naše dorostence vám všem přeji pevné 
zdraví v roce 2019. 
                                                                                                                              Kuba Bětík 
Mladší žáci 

V letošní sezóně jsme se dohodli s Ratiboří na přesunutí kategorie mladších 

žáků k nám. Jedná se o ročníky 2006 až 2009 a i tady je potřeba se spojit s okolními 

obcemi. Díky tomu máme k dispozici 14 kluků asi půl na půl z každé obce. Přesto náš 

tým hned od začátku působí sehraným dojmem a výsledky jsou podle očekávání. 

Trenéry jsou Jirka Drda a Libor Děckuláček. Po podzimu patří Kateřinicím 3. příčka 

v tabulce okresního přeboru. V týmu je několik nadějných fotbalistů. Tabulce střelců 

v soutěži s 15 brankami vládne Radim Bětík. Díky výsledku po podzimu jsme se 

kvalifikovali na turnaj „O zimního krále OP“. Mimo to nás čekají další halové turnaje, 

na které se začneme připravovat v naší tělocvičně už po Vánocích. 

  

Starší a mladší přípravka 



Nejmenší registrované soutěže hraje mladší a starší přípravka, které máme 

registrované samostatně a doplněné jen několika hráči z Ratiboře a vsetínskými 

hokejisty. Starší přípravka po odchodu několika opor do žáků byla doplněna a udržuje 

si svoji kvalitu a po podzimu je na 4. místě tabulky. Mladší přípravka hraje svoji soutěž 

systémem turnajů každý víkend a na podzim nás těší vynikající forma, kdy jsme z 28 

utkání odešli jen 2x poraženi. V této kategorii se ovšem nevede tabulka a síly a 

umístění se určuje až na závěrečném turnaji, který byl letos v červnu ve Valašských 

příkazech, kde jsme smolně vypadli ve čtvrtfinále. Tréninky v tělocvičně začnou po 

krátké pauze po svátcích pod vedením trenérů Ondry Rumana, Aleše a Zbyňka 

Děckuláčka a Ladi Lukáše. Jako vždy nás čeká několik turnajů v tělocvičně v okolí a 

snad i něco atraktivnějšího se zájezdem. Nezapomínáme ani na výchovu nejmenších, 

kteří mají možnost 2x týdně se „vyblbnout“ a formou hry okusit atmosféru tréninků a 

„přáteláčků“.   

V létě jsme uspořádali druhý ročník mládežnických turnajů, tentokrát ve třech 

kategoriích. Pro naši obec a sportovní areál to byla skutečně zatěžkávající zkouška. 

Dvacet týmů s trenéry a fanoušky z blízkého i vzdáleného okolí, to je asi až 500 dětí a 

dospělých, kteří odjížděli od nás spokojení s organizací, se kterou nám opět pomohli 

rodiče, místní spolky a obec. Výsledky našich týmů byly také vynikající, kdy jsme 

obsadili 4., 5. a 1. místo plus individuální ocenění.  

Co dodat. Práce s mládeží se daří, a hlavně děti fotbal baví, což je náš hlavní cíl. 

Aby tomu tak mohlo být ale i nadále rádi bychom mezi nejmenší přivítali nové tváře. 

Trochu nás mrzí upadající zájem a těší nás každý aktivní rodič, kterému není jedno, že 

jejich dítě posedává doma u mobilu, nevěnuje se kolektivnímu koníčku a nerozvíjí 

pohybovou aktivitu. Není nic jednoduššího, než přijít podívat se a zapojit se.  Mezitím 

přejeme všem Kačičanům ať chutná vánoční cukroví, správný vstup do Nového roku a 

sportu zdar, fotbalu zvlášť.  

Za mládež TJ Sokol Kateřinice Zbyněk Děckuláček 

 

Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice 

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, 

rok 2018 se blíží ke konci, tak bych vás rád stručně informoval o dění v našem 

hasičském sboru. Počet členů našeho sboru ke dni 1. 12. 2018 činil 58 členů, z toho 11 

žen. V roce2018 došlo k menším změnám v naší hasičské základně. Někteří členové se 

odstěhovali mimo naši obec a několik neaktivních členů ukončilo členství. Bohužel v 

letošním roce zemřel náš nejstarší člen Jaromír Vaculík. Čest jeho památce. 



Výroční valná hromada SDH Kateřinice se konala v sobotu 13. ledna a zhodnotila 

plnění úkolů a činnosti v roce 2017. 

V sobotu 17. února se členové našeho okrsku br. Lubomír Navrátil, Miroslav Kobéda, 

Petr Hynek, Radek Uličník a delegovaní hosté zúčastnili Výroční valné hromady okrsku 

č. 10-Ratiboř, která se konala tentokrát v Pržně. Pravidelného jednání představitelů 

SDH okresu Vsetín, které se konalo v březnu v Lužné a na podzim v Jarcové se 

zúčastnil starosta SDH br. Miroslav Kobéda a členka kontrolní a revizní rady okresu 

Vsetín sestra Jaroslava Hrušková. 

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

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

Vsetín probíhal v pátek 23. března na stanici HZS Vsetín. Účastnili se ho velitelé 

družstev a velitel jednotky. 

V dubnu jsme uspořádali hasičskou zabíjačku. Touto akcí jsme si chtěli připomenout 

tradici, která byla na Valašsku velmi rozšířená a patřila neodmyslitelně k místnímu 

životu. 

V sobotu 28. dubna 2018 jsme zorganizovali v rámci okrsku zájezd na výroční XXV. 

Mezinárodní hasičskou pouť na sv. Hostýně. Na tento zájezd jsme využili obecní 

autobus a zúčastnili se ho i hasiči z Hošťálkové a z Pržna. 

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

které se konalo v sobotu 12. května v Jarcové. Ve velké konkurenci jsme obsadili 

pěkné 4. místo. Během léta jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží 

pořádaných v našem okrese. Například z pohárové soutěže O pohár starosty obce v 

Jablůnce jsme přivezli pohár za první místo. 

Memoriál Eduarda Uličníka se v letošním roce konal v nezvyklém termínu 28. 

července. Možná i proto byla účast družstev menší než v předešlých ročnících. Navíc 

nás ještě potrápilo počasí, ale nakonec jsme přece jen zakončili tradiční taneční 

zábavou se skupinou STRAM. Příští již VIII. Ročník této soutěže je plánován na 6. 

července 2018 a ve večerních hodinách zahraje skupina KOSOVCI. Děkujeme 

mysliveckému sdružení a obecnímu úřadu za podporu a zapůjčení areálu v Březinách. 

V září se pět našich členů zásahové jednotky zúčastnilo školení na práci s rozbrušovací 

technikou a motorovými pilami. Školení v rozsahu 160 hodin bylo zakončeno 

praktickou zkouškou v obecním lese v Hošťálkové a testem. Příprava byla velmi 

profesionálně provedená a všichni přítomní hasiči ji úspěšně zvládli. Chtěli bychom 

poděkovat kolegům z Hošťálkové a starostovi obce za organizaci tohoto cvičení, které 

nám pomůže při výkonu naší práce. 



Letošní rok je 

pro nás velmi 

výjimečný, 

neboť jsme 

poprvé v historii 

našeho sboru 

získali úplně 

novou techniku, 

a to dopravní 

automobil Ford 

Transit 4x4.Dne 

1.10.2018 jsme 

převzali od starosty obce br. Vojtěcha Zubíčka klíče od tohoto zásahového 

automobilu. Projekt – „pořízení nové požární techniky-nákup dopr. Automobilu pro 

JPOV Kateřinice“ je spolufinancován Zlínským krajem, ze státního rozpočtu 

Ministerstva vnitra a rozpočtu obce Kateřinice. Děkujeme zastupitelům a vedení obce 

za podporu tohoto projektu. 

V říjnu jsme již tradičně prováděli asistenční službu při XV. BONVER-PARTR RALLY 

Vsetín. Naším úkolem bylo zajištění bezpečnosti v tankovací zóně a řízení dopravy při 

výjezdu vozidel ze stadionu Ohrada. 

V neděli 28. října se naši členové zúčastnili svěcení praporu a techniky v Krhové. 

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

taktického cvičení v Ratiboři. Cvičení bylo zaměřeno na použití dýchací techniky, 

organizaci při zásahu, prověření fyzické připravenosti a ověření znalosti první pomoci. 

Cvičení bylo hodnoceno jako zdařilé a zasahující hasiči dané úkoly zvládli.  

Jsme velmi rádi, že v letošním roce nedošlo k žádným požárům a 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 spoluobčanům a členům sboru, kteří se podílí na údržbě a 

obnově techniky pro případnou pomoc našim spoluobčanům. 

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

v osobním životě a pevné zdraví v roce 2019. 

 

Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 

 



Lovecká střelba 2018 

Konec roku se kvapem blíží a s tím nastává čas zrekapitulovat střeleckou sezonu 

v roce 2018. 

Jako tradičně jsme začali na celostátním přeboru ve střelbě se vzduchovkou v obci 

Libštát. Opět výborně připravená střelecká akce. Střelby probíhají v místní škole. 

Nadšení organizátoři střeleckého klubu s podporou OU a ČMMJ. Zázemí v Libštátě se 

hodně podobá našemu v Kateřinicích. Věřím, že podobná akce by se dala uspořádat i 

u nás. Bohužel momentálně při OMSu Vsetín není velká podpora střelectví. Jak jsem 

se v loňském článku zmínil, zbyla v juniorské kategorii do 20 let jen Kateřina 

Valchářová.  V Libštátě se ji podařilo vystřílet 3. místo v juniorkách. Začíná se 

projevovat rozdíl ve výzbroji. Raketovým tempem se prosazují kvalitnější větrovky a 

plynovky. Klasické zalamovací vzduchovky jsou na ústupu. 

Další akcí byl seriál Fomei Cup. Ze 

čtyř závodů jsme se zúčastnili tří. 

Zde již junioři střílí malorážkou na 50 

m vzdálenost. Prvním závodem byla 

soutěž v Písku. Bylo to až 7. místo 

v juniorkách. Další soutěž se konala 

v létě Kroměříži a zde vystřílela 

druhé místo a poslední závod se 

konal tradičně v Jičíně. Zde se 

umístila na šestém místě a celkově 

v seriálu skončila pátá. Bývalo to 

v minulosti lepší. Máme přes zimu 

na čem pracovat. 

Pavlína Valchářová přešla již mezi 

dospělé. V kategorii senior si 

vyzkoušela celostátní přebor v 

malorážce. Soutěž se konala na 

střelnici v Kroměříži. Podařilo se ji 

vystřílet v ženách druhé místo. 

Krom těchto zmíněných soutěží jsme se zúčastnili ještě seriálu Myslivecké ligy ve 

Veselí nad Moravou.  Zde se mi podařilo ze čtyř závodů umístit celkově na třetím 

místě. Na celostátních přeborech jsem skončil v kulovnici na 11. a v malorážce na 8. 

místě v absolutním pořadí. Co si cením, bylo umístnění v kulovém parcouru. Zde již 

střílíme na vzdálenost do 300 m.  Prvním závodem byl Bzenec, první místo. 



Následoval Světnov druhé míst a závěrečná soutěž byla opět ve Světnově, kde se mi 

moc nedařilo, a skončil jsem dvacátý. Celkově mi to dalo šesté místo. 

 Je to čím dál náročnější. Výsledky jdou neuvěřitelně nahoru. Špičkové vybavení 

soutěžících. A přibývají roky. Prosazují se mladí střelci. Je to vidět např. na seriálu 

Fomei. Začínají nás staré střelce porážet. 

Opět jsme se letos zúčastnili Dětského dne v Kateřinicích. Střeleb se zúčastnilo kolem 

28 zájemců. Maximální nástřel 50 bodů dosáhli čtyři střelci Malovaný F., Malovaná K., 

Zbranková D., Sušeň  J., o bod míň nastřílel Janota T., Šimek Š., Zbranková N., Kovář K. 

Jsou tu talenti, které by to možná bavilo. Je to jen na rodičích.  

 S kolegou z Branek jsme vedli řeč, proč nevidím v létě při průjezdu jeho obcí žádné 

děcka. Co dělají, když je venku, tak pěkně? Odpověděl mi: ,,Sedí u počítačů“. Vyžeňte 

svoje ratolesti ven a najděte jim smysluplnou činnost, nebo nás tento moderní 

počítačový mor zničí. Jedna z možností využití volného času je i střelba.  Prvním 

závodem je 9.3. 2019 CP v Libštátu ve vzduchovce. 

Střelbě zdar 

K+P+ Petr Valchář 

 

 

Kateřiničtí OLDSKAUTI.CZ 
 i v roce 2018 úzce spolupracovali se 
svým mateřským oddílem mladších 
členů. V Kateřinicích máme dva 
samostatné, ale úzce kooperující 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 do činnosti mladších sami 
nezasahují, ale rádi na požádání svým mladším sestrám a bratrům poradí a pomohou 
– jednorázově (různé brigády v DBCB, na oddílovém srubu v Dinoticách či při 
budování letního tábora) i dlouhodobě (Kikina vede družinu kateřinických vlčat a 
světlušek, Dazul sází oddílový časopis ŠESTÁK a připravuje vývěsky).  
Po celý rok 2018 jsme se potkávali s oddílem mladších skautů na společných akcích 
typu tábor, plachtění na Slezské Hartě, raftování na Bystřičce, brigády v Dětském 
bezbariérovém centru Březiny, snowkitingu, …. Stejně tak jsme podnikli řadu dalších 
samostatných i fyzicky náročnějších akcí společně s nečleny našeho společenství – 
zimní přechod Malé Fatry, třetí pokus výstupu na nejtěžší evropskou „čtyřtisícovku“ 
Matternhorn, výrobu jehněčích klobás, týdenní splouvání polské řeky Drwęca, ….  Za 



rok 2018 jsme zveřejnili ve své webové „kronice“ 18 článků (včetně fotografií a videí) 
z těchto akcí i aktivit. 
Svoji činnost presentuje 6.OS na www.oldskauti.cz (v naší kronice je zaznamenáno už 
cca 340 akcí), kanálu youtube (publikováno cca 350 videí), instagramu (více než 650 
vybraných fotografií), vlastním facebookovém profilu i vývěsce před obecním 
úřadem. Společně se 6.koedukovaným oddílem vydáváme malonákladový (50 výtisků) 
oddílový časopis ŠESTÁK – aktuálně vzniká už 148. číslo. 
Pro všechny, kteří ŠESTKOU za 21 let prošli může být zajímavá nově budovaná 
VIDEOKRONIKA, která je přístupná z www.oldskauti.cz  - postupně do ní přidáváme 
dochované oddílové videa (první je z 8.5.1997) – úplná archivace zabere ještě asi rok-
dva, ale už nyní je k dispozici přes 360 sestříhaných i původních videí (nejvíce z let 
1997-2000). Z pochopitelných důvodů jsou videa chráněna heslem, ale každý kdo 
ŠESTKOU prošel a chce zavzpomínat, Dazul mu rád přístupové heslo pošle: -) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2018 

V lednu, a to přesně předposlední víkend, jsme pořádali tradiční 13. zimní setkávání 

vozíčkářů, které proběhlo, jako každým rokem, v Kateřinicích v DBCB. V sobotu ráno 

jsme se vydali motorizovaně (na motorkách, sajdkárách, čtyřkolkách a džípu) na cestu 

– vyjížďku do Valašského Meziříčí, kde jsme se zastavili v Řeznickém muzeu a prohlídli 

jsme si vnitřní expozici historie řeznictví na Valašsku pěkně v teple. Zahřáli jsme se a 

ochutnali speciality, které zde vyrábějí. Po občerstvení jsme se vydali na cestu zpět do 

bezbariérového centra Březiny, (za sobotu jsme celkem najeli dost kilometrů a na 

zpáteční cestě začal padat sníh, což se nám líbilo) kde jsme dorazili všichni v pořádku. 

A byl večer, který jsme strávili zajímavou přednáškou o potápění vozíčkářů, jelikož nás 

v neděli čekalo toto zajímavé ukončení víkendu, večer jsme poseděli tradičně při 

http://www.oldskauti.cz/
http://www.oldskauti.cz/


kytaře u krbu s dobrým jídlem a pitím. Zpívali jsme a povídali dlouho do noci. V neděli 

ráno se většina účastníků setkávání vydala do Zlína na bazén, kde nás instruktoři 

potápění z Pražské Organizace vozíčkářů učili a radili, jak se potápět. Bylo to moc 

zajímavé, a ti co se toho účastnili tak nelitují a určitě by si potápění chtěli ještě jednou 

vyzkoušet. Dokonce jeden vozíčkář, který se ponořil poprvé, tak se mu to tak zalíbilo, 

že začal trénovat pravidelně ponory a v létě byl už se skupinou zkušených instruktorů 

potápěčů a vozíčkářů na dovolené u moře, kde se potápěl… 

 

Letní 14. setkávání MOV bylo zaměřeno na odpočinek a zábavu. V pátek se nás 

většina sjela do hotelu Lázně Kostelec u Zlína, kde jsme byli celý víkend ubytovaní. 

Jelikož byl srpen a panovaly největší vedra, tak někteří hned využili bazén, aby se 

schladili, což byl příjemný začátek pobytu. Pokračovali jsme společnou večeří, která 

byla formou rautu, aby si každý vybral, na co má chuť. Pak se povídalo a probíraly se 

zážitky za poslední období co jsme se neviděli. V sobotu v 6 hodin ráno jsme vstali, 

zabalili občerstvení a jeli směrem na Hranice na Moravě na letiště. Měli jsme zde 

domluvené vyhlídkové létání na přání s naším NEJ pilotem Standou. Největší problém 

bylo v tu sobotu neskutečné vedro, přes den 30 stupňů ve stínu. Posádky 

vyhlídkových letů se pravidelně střídaly, každou hodinu letěli jiní tři lidé, všechno 

perfektně a spolehlivě klapalo. Byl to tropický den, ale víc jak 27 spokojených a 

šťastných lidiček v pořádku vzlétlo a bezpečně přistálo. Zažili něco 



nezapomenutelného. Postupně jsme se vraceli na hotel, schladili se v bazénu a sešli 

se zase u společné večeře. V neděli ráno jsme se na hotelu sbalili a přejeli kousek do 

ZOO Lešná, kde jsme měli domluvenou bezbariérovou prohlídku zámku, což není také 

běžná možnost se na vozíčku dostat do historické budovy. Bylo to hezké zakončení 

našeho víkendu a kdo měl ještě zájem a sílu, tak si prohlédl celou ZOO… 

Mimo těchto akcí se tradičně naši členové účastnili všech možných akcí a to, jak 

společenských, tak hlavně sportovních, které se konaly v Kateřinicích, v okolí a také 

po celém Česku, ale i v zahraničí…  

A do nového roku už plánujeme další akce. Příštím roce, to bude další setkávání, 

19.1.2019 snad se zasněženou krajinou, a to pravé zimní počasí nás bude čekat :-) 

za M.O.V. Petr Adámek 

 

 

       

Vážení spoluobčané, 

 opět tu máme čas zamýšlení se nad úspěchy či nezdary uplynulého roku a 

snažíme se zhodnotit naši celoroční práci. Rádi bychom se s vámi podělili o několik 

vzpomínek z roku 2018. 

Společně se základní a mateřskou školou jsme připravili zábavné odpoledne 

pro velké i malé. Karneval je tradiční součástí společenského života v obci a letos se 

děti bavily společně s piráty.  I v následujícím roce se budeme opět těšit na zábavné 

odpoledne s dětmi.  

Začátek roku patří již tradičně přípravám plesu. Jako se děti při karnevale bavily 

s piráty, v pořadí už pátý ples se nesl také v duchu námořníků a pirátu. Kreativita a 

nadšení hostů nás každý rok 

překvapuje a inspiruje 

k dalším tématům. Originalitu 

večera se snažíme umocnit 

vystoupením, na jehož konci 

nás čeká odměna v podobě 

potlesku našich hostů. 

Součástí každého plesu je 

tradiční tombola, za kterou 

ze srdce děkujeme všem 

sponzorům a našim 

příznivcům.  



Dětský den se konal tentokrát v areálu za kulturním domem. Při procházce 

lesem, děti plnily rozmanité úkoly a potkávaly nejrůznější pohádkové postavy. Na 

konci cesty čekal na každého sladký poklad. 

Odpoledne pokračovalo zábavou v areálu, kde jsme se díky Vám všem podíleli 

na dobré věci. „Kateřinický benefičák“ patří už poněkolikáté k akcím, které otevírají 

naše srdce. Schází se zde množství lidí, kteří mají chuť, zapálení a radost pomáhat 

těm, co to potřebují a za to Vám patří velký dík. Kapely Tabásek, Docela Kapela, NOCA 

a Dareband se postaraly o báječnou atmosféru a nezapomenutelný hudební zážitek. 

Stejně tak i doprovodný program v podobě ukázky práce s lasem, ukázky práce 

městské policie, seznámení s moderními metodami v medicíně, malování na obličej, 

soutěž o nejlepší „kačický koláč“ a jiné. Díky štědrosti všech přítomných se vybralo 

dostatek peněz na asistenční služby sestrám Elišce a Nikolce, které jsou od narození 

závislé na péči druhé osoby 24 hodin denně. Z tohoto důvodu využívají rodiče služeb 

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

podíleli a svou přítomností podpořili dobrou věc. Děkujeme! 

     V průběhu roku jsme podnikli několik sportovních a kulturních akcí, které 

pořádáme už řadu let. Na tradiční sjíždění Vltavy jsme se letos dopravili pronajatým 

obecním autobusem, což nám ulehčilo od každodenního přesouvání a rozbíjení 

tábořiště. V campu Vltavan jsme postavili pevné tábořiště a na jednotlivé úseky 

sjíždění dojížděli. V září nechyběl tradiční automobilový orientační závod Blouďáček, 

který končil v Moravském krasu. Mnozí si nenechali ujít příležitost k nedělnímu výletu 



po jeho krásách. Na podzim nechyběla ani návštěva vinného sklepa v Hustopečích u 

Brna. 

 Od října jsme nacvičovali vánoční hru s názvem „Kačický vánoční příběh“, společně si 

připomněli smysl Vánoc a zahájili adventní čas v areálu za kulturním domem. 

Společně s ostatními dobrovolníky a lidmi s velkým srdcem jsme balili dárky pro 

klienty domova důchodců ve Valašském Meziříčí.    

Závěrem bychom Vám rádi popřáli krásné prožití vánočních svátků, rodinnou 

pohodu, hodně štěstí a zdraví v novém roce. Těšíme se, že v příštím roce 2019 opět 

vykouzlíme úsměvy nejen na dětských tvářích. 

Sdružení přátel Kateřinic 

 

 

TURISTÉ   HRABĚNKY   KATEŘINY   2018 
 
První víkend v únoru zahájili „Turisté hraběnky Kateřiny“ rok 2018 
nočním výšlapem na Lázy, kde pří tradičním občerstvení zhodnotili uplynulý rok a 
prodiskutovali návrh akci 
 na nadcházející sezonu.  
Za pošmourného a mlhavého počasí na Velikonoční neděli jsme se vydali na 
nejznámější vrchol Hostýnských vrchů – Hostýn.  Po vzhlédnutí baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie jsme se odebrali přes Skalný, a Hrubou jedli na Troják. Cestou jsme byli 
nuceni obcházet popadané vývraty z větrné kalamity. 
Koncem dubna se část „Turistů hraběnky Kateřiny“ zúčastnila pochodu Jilemnického 
v Povážské Teplé. Trasa vedla nádhernou přírodní rezervaci Maninské tiesňavy, kolem 
Malého v Velkého Manína.  
Tak jako každý rok i letos jsme se stali účastníky V. ročníku memoriálu Milana a Mirka 
Navrátilových, který nás tento rok zavedl do Teplic na Moravě. 
Výlet na kolech se uskutečnil na začátku července v přírodním parku Česká Kanada. 
Ubytování jsme našli ve sportcenrum Rock hill v Dačicích. Cyklovýlety Českou 
Kanadou nás zavedly na naučnou stezku Ďablova prdel a k rozhledně u Jakuba 
680.m.n.m přes Český Rudolec k bizoní farmě u Rožnova. Projeli jsme i p.p. Moravská 
Dyje a naučnou stezku Vydří do nejzápadnějšího města na území Moravy Slavonic, 
kde jsme si prohlédli zachovalé historické jádro Slavonic přezdívané malá Telč. Za 
pošmourného počasí jsme navštívili město Telč zapsané na seznamu Unesco. 
Prohlédli jsme si renesanční zámek, kostel sv. Jakuba Staršího, barokní morový sloup 
a historické náměstí. Načerpaná energie a zážitky zůstanou v nás delší dobu.   
Hlavní akcí tohoto roku se stal pro 20 turistů týdenní pobyt na úpatí Lužických hor 
v obci Sloup v Čechách. Tato oblast je vyhledávaným turistickým cílem především 
jedinečnými skalními útvary a jeskyněmi. Malebná obec je protkána několika  



turistickými okruhy od méně náročné až po ty  obtížné. Jako první nás zaujala  
rozhledna na  Stráži. Dominantou obce se stal skalní hrad poustevníků, se kterým 
podle pověsti úzce souvisí se Samuelovou  jeskyní. Pozornosti neujde ani lesní divadlo 
založené již v roce 1920 a renovováno bylo v roce 2004. Nedaleko od hradu se táhne 
magické, romantické, skalnaté údolí Modlivý důl zaříznuté do pískovcových skal. 
Jedna z turistických tras nás zavedla k největšímu pískovcovému podzemí v Evropě – 
„Pekelným dolům“.V 
současnosti se zde nachází 
speciální motorkářský klub, 
který nabízí odpočinek 
motorkářům i ostatním 
turistům. V této lokalitě se 
nachází i zajímavá, národní, 
přírodní památka Panská 
skála, která je především 
známá z pohádky o Pyšné 
princezně. 
Poslední víkend v září za  
krásného podzimního počasí  
jsme  vyrazili  na Veřovický 
Javorník. Kopec mezi Rožnovem a Frenštátem je znám především dřevěnou 
rozhlednou.  Zvolili jsme náročnější trasu od veřovického nádraží po žluté a modré 
turistické značce.  
Po zdolání nejnáročnějšího úseku trasy nám bylo odměnou nádherné místo s 
krásnými výhledy z rozhledny na Beskydy a Pustevny, kde se začala na horizontu 
rýsovat stavba nové rozhledny. 
Na svatomartinskou sobotu jsme zorganizovali výšlap na Bílovou přes přírodní 
památku Vřesoviště Bílová k památníku pilota p. Kužely zakončen na Lázech 
ochutnávkou svatomartinské kačeny.  
Poslední akce roku 2018 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 2019. 
                                                                                 J. Rožnovjáková a J. Meliš 
 
  

Rodinné centrum Kačenka 
 
Je to už sedm let, co se na schůzce rodinného centra 
rozléhal první dětský smích. Tenkrát jsme měli zázemí 
v prostorách kostela.  Za tu dobu se zde vystřídalo 
nemalé množství dětí s rodiči, což nás velmi těší. Po 
celou dobu se snažíme dětem i rodičům nabídnout 



pestrý program, který připravujeme společně dle jejich přání.  
 
Po dva roky se scházíme ve sklepních prostorách OÚ. V letošním roce jsme tvořili 
s dětmi z nejrůznějších materiálů jako třeba z látky, z modelíny, malovali si prstovými 
barvami, naučili jsme se nové říkadla a písničky, našli nové kamarády, na které se 
pravidelně každé úterý těšíme. Podnikli jsme společné výlety do džungle Vsetín nebo 
do Zoo Zlín. Maminky zdobily látkové tašky barvami na textil, společně jsme si uvařili 
zdravý oběd nebo svačinku. V létě jsme se byli i koupat a užili si vodní hrátky. No 
prostě jsme se vůbec nenudili. V nadcházejícím roce je připraven opět bohatý 
program, který flexibilně přizpůsobujeme vašim přáním. Budeme rádi, když se k nám 
přidají další děti s rodiči. Jste srdečně zváni do Rodinného centra Kačenka. 
V loňském roce jsme založili při rodinném centru Dámský klub, na kterém se schází 

ženy všech věkových kategorií, které rády tvoří, zajímají se o nové kreativní techniky a 

chtějí se dozvědět něco nového na přednáškách o sobě a zdraví.  

Každý měsíc vyvěšujeme 

v místních obchodech a 

na Fb program, ze 

kterého si můžete 

vybrat, o co máte zájem 

a co vás osloví. Letos 

jsme vyráběly jarní a 

adventní věnce, drobné 

šperky, dýně ze zbytků 

látek, víly z ovčího 

rouna. Také jsme si užily masáže nohou, kosmetickou ukázku péče o pleť, přednášku 

na téma Spokojenost v našem živ  otě a uvařily zdravou čtyř-chodovou večeři.  

Kolem nás žije spousta žen, které se zabývají nejrůznějšími technikami a pracemi s 

rozličnými materiály, díky jim může být program Dámského klubu při RC Kačenka tak 

pestrý. Všem mnohokrát děkujeme za jejich ochotu a chuť podělit se s ostatními. 

Velký dík patří také vedení obce za podporu rodinného centra i dámského klubu. 

Když zasvítí na stromě hvězdička, 

 všem dětem se rozzáří očička. 

Klid a pohoda vládne kolem,  

rodina sedí za jedním stolem. 

Mějme se rádi, zdraví si přejme  

a především si pomáhejme. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019 přeje RC Kačenka 



Zvonky Dobré zprávy v roce 2018 

 

Od vzniku souboru v roce 2011 jsme už dohromady vystoupili, jak na kratších nebo 

delších koncertech, celkem 194x a všude kolem jsme byli vstřícně přijímání – za co 

z hloubi srdce děkujeme Pánu Bohu. 

Za rok 2018 jsme naší hudbou a Božím Slovem vykouzlili ne jeden úsměv na tváři, ale i 

slzu v oku celkem 19x. Přičemž sedm vystoupení se konalo (nebo bude konat ☺) 

v jednom z našich dvou mateřských sborů a 10x mimo ně.  

V Kateřinicích jsme odehráli tradiční Velikonoční koncert (30. 3.), kde vystoupily 

všechny tři skupiny. Dále jsme odehráli koncert při Slavnostním setkání svatebních 

jubilantů (21. 9.) – ve spolupráci s obcí, ČCE a ZŠ. Další vystoupení proběhlo při 

bohoslužbách po mezinárodním soustředění v rámci grantu Erasmus+ (18. 11.). 

V Kateřinicích jsme vystoupili také na tradičním Živém Betlému (30. 11.). 

V Ratiboři vystoupila nejmladší skupina při prezentaci do soutěže Vesnice roku, za 

kterou Ratiboř získal Bílou stuhu (za činnost mládeže).  Další koncert proběhl po 

každoročním zvonkovém táboře, pod vedením Richarda Pinkertona. A poslední 

koncert v tomto roce URBI ET ORBI, se bude konat 28. 12. v ratibořském kostele, kde 

jste všichni srdečně zváni.  

Mezi Benefiční koncerty, při nichž jsme pomohli dobré věci, patří: Citadela Valašské 

Meziříčí (25. 5.), koncert pro Kapličku v Lužné (Valašská Polanka – 9. 9.), Diakonie 

Vsetín (Ohrada – 30. 11.) a Charitu Vsetín (Pržno – 2. 12.). 

Na pozvání starostů jsme vystoupili v obci Janová (14. 4.) a Komárno (15. 12.). Zahráli 

jsme i při příležitostí Noc kostelů 25. 5. v nemocniční kapli sv. Růženy.  Našimi 

zvonkovými srdci jsme doprovodili dvě svatby na Prženských pasekách. V jiných 

evangelických sborech jsme vystoupili v ČCE ve Vanovicích a v Rovečném (23. – 24. 6.) 

a v ČCE Suchdol nad Odrou (23. 12.). Letos jsme také dostali pozvánku od 

Ministerstva pro místní rozvoj v Praze (Senát 12. 12.). 

Kromě těchto vystoupení se 13. – 18. 8. konal 8. MEZINÁRODNÍ TÁBOR zvonkohry 

(opět ve spolupráci: ČCE Kateřinice a Ratiboř, obec Kateřinice a Ratiboř, ZŠ Kateřinice, 

Presbyteriánský sbor s Alumni Ringers z Pittsburghu, ČCE Košariská- Priepasné). 

Táboru se zúčastnilo dohromady 60 osob. Na tomto táboře jsme oslavili 7. výročí 

vzniku a služby ZDZ. Dále proběhlo soustředění mládeže ZDZ, Ostravských zvonů a 

Zvonkohry Košariská-Priepasné v Březinách v rámci grantu Erasmus+. 



 

Dále se vyvíjí spolupráce zvonkohry a to v podobě našich „zvonkových dcer“: 

Košariská-Priepasné (vznik v roce 2012), Ostravské zvonky (vznik 2013 při FS ČCE 

v Ostravě) a Zvonky z Lidušky (vznik 2014, žáci ze ZUŠ Hrotovice u Třebíče). 

Téměř všechny členky nejstarší skupiny měnily místo svého vzděláváni. Tato skupina 
funguje nadále, ale schází se nepravidelně.  Skupinu nejmladší započala před 3 lety 
Emilie Adámková, nyní, spolu se střední skupinou, je připravuje Andrea Adámková.  
Všechny aktuality, koncerty, fotky můžete najít na 
zdz.obeckaterinice.cz/cs/fotogalerie/ nebo www.facebook.com/zvonky/.  

 

Milí čtenáři Zpravodaje, zvonky Vám vždy zvoní pro útěchu a pohodu. Děkujeme, že si 

nás – Vaše děti a vnoučata - vyhledáváte k poslechu (a za každou podporu také 

děkujeme:)  

S přáním Božího požehnáni do Nového roku 2019, 

Andrea Adámková a  farářka, J. Wiera Jelinek  

 

 

Se svým sdělením a vzpomínkami na rok 2018 přichází k Vám i 

Evangelický sbor v Kateřinicích 

 

Každá zpráva o životě jisté složky v naší obci v minulém roce je ohlédnutím se zpět. 

Toto ohlédnutí může být zcela formální, abychom splnili povinnost, uloženou 

pozváním z kanceláře naší obce. Ale stejně tak může nabývat hlubšího rozměru, 

chápeme-li život např. ve sboru, v němž jsme prožili uplynulý rok, jako společnou 

http://zdz.obeckaterinice.cz/cs/fotogalerie/
https://www.facebook.com/zvonky/


cestu, kterou jsme směli jít. My takto jej chceme chápat a to rovněž proto, že slyšíme 

z Písma Boží příkaz: "A rozpomínati se budeš na všecku cestu, kterouž tě vedl 

Hospodin" (Deut 8,2). Jsme zapomětliví, proto rádi se rozpomínáme na to, jak nás Pán 

Bůh vedl, co všechno nám dal ve sborovém životě a spolu s Vámi se všemi v naší obci 

v roce 2018 prožít.  

Především nám dával potěšení Svého Slova. Jeho zvěstování každou neděli v 9.00 

hodin z nás, tak odlišných lidí, tvořilo společenství Kristovy Církve. Probírali jsme 

nejčastěji výklad vybraných textů, tak zvaných církevních perikop. Kromě pastýře 

sboru se vystřídala na kazatelně řada dalších kazatelů: Miroslav Frydrych, Wiera 

Jelinek, Petr Maláč, Gerhard Frey-Reininghaus, bývalý synodní senior Joel Ruml a 

další. Nemůžeme zde nezmínit také skupiny žen, které pod vedením Evy Műllerove 

připravily bohoslužby v rámci Světového dne modliteb a také pěveckého souboru žen 

i  mužů, který vedou Ondřej Kovář s Emilkou Adámkovou. Jejich pozoruhodná služba a 

odhodlání rozradostňuje účastníky bohoslužeb a naplňuje je chválami. Vězte, že 

Emilka Adámková ještě jinak dotváří bohoslužby po jejich umělecké stránce. Jako 

pravá umělkyně hudebně doprovází shromáždění sboru hrou na varhany. Každý krát 

zve naše duše ke vzletu na vyšší úroveň. Spolu se svými kolegy – studenty 

konservatoře v Kroměříži uspořádala také a předvedla krásný Adventní koncert. Když 

už jsme při koncertech, stoji za zmínku, že jsme zde hostili v červnu skupinu trubačů 

z Olomouce. Je to součást většího spolku Evangelických pozounových sborů 

CONSONARE. A tentýž den jsme zjistili i to, že nám roste dechový virtuos - naší hoste 

si totiž do svého dechového souboru přizvali… Kubu Kováře.  

Pořádek bohoslužeb s uvedením biblických textů byl pravidelně rozmnožován i pro 

nemocné a další zájemce. Účast na bohoslužbách se pohybuje kolem 50- 60 

účastníků. Každou čtvrtou neděli v měsíci míváme rodinné bohoslužby, kde jsou s 

námi naše děti, které mají jinak pravidelně Nedělní školu. Bratr farář s biblickým 

výkladem pro děti se v průběhu této neděle prochází mezi lavicemi a tak máme 

společně zajištěn užší kontakt a občas si s námi provede také zajímavou aktivitu :-)  

Každou neděli máme příležitost si sednout spolu při „dobré evangelické kávě“ a bavit 

se dále o předešlých duchovních zážitcích i rozpomínat na události, sdělovat své 

životy, což všechno dává tomuto společenství krásný charakter.  

Téměř každý církevní svátek byla vysluhována sv. Večeře Páně. Chápeme ji jako 

"hostinu chudých", jako dar k utvrzení naší nedokonalé víry v Toho, který nás - 

nehodné a vždycky nepřipravené - zve ke Svému stolu, abychom v odpuštění a 

smíření s druhými přijali Jeho pokoj. I v tomto společenství kolem stolu Kristova jsme 

radostně prožívali přítomnost svého Pána, bez ohledu na konfesijní příslušnost. 

Druhou svátostí, křtem svatým, bylo poslouženo jedné dospělé ženě.  



V úterý se konala vždy v l7:15 hodin biblická hodina. Probírali jsme knihu Skutků 

apoštolských a po prázdninách jsme se zamýšleli nad dopisy ap. Pavla Tesalonickým. 

V tomto nevelkém kruhu asi 15-18 bratří a sester byla možnost k rozhovoru i k 

vzájemnému povzbuzení. Potěšující je skutečnost, že na biblickou hodinu přicházejí 

rádi i naši mladí bratři a sestry. V rámci biblických hodin se pokaždé setkáváme 

s bratry a sestry z Církve adventistů a kazatel Pavel Kostečka spolupracuje na 

biblickém výkladu.  

Pěkně se rozvíjela spolupráce s naší obcí a školami mateřskou a základní. Krásným 

bodem této spolupráce byla např. první mezinárodní konference  na téma: Pomoc 

dětem ve vývoji matematických a technických vloh talentů. Prof. Edyta Gruszczyk-

Kolczyńska a dr. Jan Amos Jelinek z Warszawy darovali našim dětem a pedagogům 

něco ze svých zkušeností a to spolu s prof. Milanem Hejným a jeho skupinou. Velice 

vydařenou události byla také slavnost k 100. výročí Československa a ČCE, na kterou 

k nám dorazili hosté z Pittsburgu (USA) a z Košarisk (SK). V rámci této požehnané 

spolupráce se vídáme a můžeme všichni přijímat od bratra faráře rozjímaní Božího 

Slova na besedách seniorů, jubilejních slavnostech, státních výročích, vítaní občánků, 

živém betlému apod. Radujeme se z toho, když můžeme spolu slavit našeho Stvořitele 

a Pána.  

Děti měly biblickou výchovu v rámci náboženství v úterý v l3:10 hodin a v nedělní 

besídce. Každým rokem jakoby „na přivítanou“ sestra farářka Wiera Jelinek pro 

všechny děti ze základní školy, jejich rodiče a prarodiče připravuje ukázkovou hodinu 

náboženství (příště si udělejte na ni čas – stoji to za to :-). V kostele na Štědrý večer 

naše děti tradičně zase předvedly vánoční hru. Více něž měsíc manželé Marta a Ondra 

Kovářovi připravovali mladé herce. Účast byla neobyčejně veliká a cca 20 menších i 

větších herců se zhostilo dobře svého úkolu.  

Mládež v našem sboru není příliš četná, jak lze vidět při Službách Božích, kde tvoří 

malou část všech účastníků. Ale má veliké množství různých aktivit a věnuje se svým 

různorodým zájmům (coby skauti, fotbalisté, hasiči, v SPK, MC apod.). V týdnu se 

někteří shromažďují v rámci konfirmačního cvičení ve čtvrtek, ale většina jen v pátek 

coby zvoníci. Někteří z nich sloužili dětem v Nedělní škole, jiní pomáhali při organizaci 

a vedení dětských víkendovek, soustředění a prázdninového tábora našeho sboru, 

koncertech, mnohé je vidět při obecních a jiných veřejných událostech.  Jsme vděčni, 

že - přes odlišnost věku, zkušeností a důrazů - mladí bratří a sestry se spolu učí žít v 

lásce a věříme, že se budou účastnit aktivně sborového života, za který pocítí osobní 

zodpovědnost. 

V našem chrámu bylo jedenkrát požehnáno novomanželům (hodí se v tu chvílí ještě 

jednou srdečně popřát našim milým Jitce a Martinovi Fuksovým. Bůh Vám žehnej!). 

Také jsme se zde rozloučili s bratry a sestrami: Ludvikou Bendíkovou (14.02.), 



Jaromírem Vaculíkem (24.02.), Marii Bartoňovou (23.03.), Jiřím Valchářem (14.04.) a 

Josefem Zubíkem (8.06.). 

Ve staršovstvu, které se scházelo druhou neděli v měsíci, presbyteři mají na programu 

organizační záležitosti našeho společenství a řešili jsme nejeden problém. Vždy však 

zde vládne laskavost a trpělivá mírnost, ochotná naslouchat druhým. Není nadsázkou 

tvrzení, že pokoj ve sboru je viditelným ovocem práce celého staršovstva, zvláště pak 

sestry kurátorky Emilie Kamasové, na jejichž bedrech leželo vždy nejtěžší břemeno 

starostí, které nesla spolu s pastýřem sboru. S vděčností také myslíme na obětavou 

službu hospodářů, místokurátora a účetní našeho sboru! 

 
Nové staršovstvo na období 2018 - 2024 

V rámci diakonické služby našeho sboru jsme se věnovali různým okruhům potřeb. 

Snažili jsme se přispět podle svých možností sousedním centrům Diakonie ČCE 

sběrem šatstva, návštěvami u nemocných a koncerty. Bratr farář osmkrát vedl 

bohoslužby pro klienty a pracovníky různých domovů seniorů.  

V letošním roce jsme uspořádali zájezd do Pardubic na slavnosti 100. výročí ČCE, 

autobusový výjezd na pohřeb býv. syn. seniora Pavla Smetany do Prahy, výjezd 

několika auty na varhanní koncert Emilie Adámkové ve Stříteži n.B., adventní zájezd 

do Krakova (PL) a dva zájezdy do našeho spřáteleného sboru v slovenských 

Košariskách, kde jsme se velice potěšili láskou bratří a sester. Sotva je lepší cesta k 



dorozumění mezi národy, než společné slyšení Božího slova, vděčnost a chvála Tomu, 

který přes hranice a kultury si tvoří stále na tomto světě svou Církev. 

Kolik jsme dostali příležitostí, abychom chválili svého Pána ve sboru i mimo sbor! 

Každý z nás svou hřivnou, která mu byla svěřena, jsme utvářeli podobu kateřinického 

společenství Kristovy Církve a společnost naší obce. Sotva je možné jmenovitě 

poděkovat všem, kteří tento sbor a naši obec nesli přímluvnými modlitbami, věrností 

v tom, čemu apoštol Pavel říká "všední služba" (Ř 12,16), obětavostí a solidaritou 

činorodé víry. Je možné však děkovat společně Tomu, který nám dal tolik svých 

dobrých darů, vedl nás a jistě povede i nadále po své cestě.  

Mirosław Jelinek, farář 

 

 

KLUB SENIORŮ KATEŘINICE 

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

a také téměř závěr roku 2018. 

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

rok, který byl úspěšný a pro všechny členy našeho klubu zajímavý. 

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

besed a setkání. Mezi vydařené akce patřil i celodenní zájezd na Dlouhé stráně do 

přečerpávací elektrárny a zemědělského skanzenu v Rapotíně. V infocentru jsme 

shlédli zajímavý film o vývoji a provozu elektrárny, která je podzemním dílem a je 

propojena tunely s dolní a horní nádrží. Pěkným zážitkem byla návštěva samotné 

elektrárny a výjezd na horní nádrž, okolo které je vybudován ochoz pro pěší a 

koloběžkáře. Mnozí si celou nádrž pěšky obešli. Její obvod je 1700 m. V Rapotíně jsme 

zase měli možnost si prohlédnout velké množství různých exponátů a navštívit i 

malou ZOO: Při zpáteční cestě 

jsme se zastavili v Lošticích, kde 

si všichni nakoupili vynikající 

tvarůžkové speciality. 

 

Tímto ještě jednou velice 

srdečně děkujeme Obci 

Kateřinice za příspěvek ve 

formě dotace na úhradu 

vstupného. Moc si toho ceníme 

a vážíme. 



Velmi zajímavá a poutavá pro nás byla i exkurze do kravína v Hošťálkové, kde jsme 

byli překvapeni dokonale moderním způsobem chovu skotu ve vzdušných stájích, 

naprostým pořádkem a čistotou. V dojírně probíhá velmi přísná kontrola a 

zpracované mléko dosahuje nejvyšší kvality. Zajímavé je i zpracování chlévské mrvy 

na podestýlku.  

Další pěknou exkurzí byla návštěva firmy H B delta na Bobrkách, kde se specializují na 

ohýbání prvků z plechu, klempířské výrobky, dodávky a montáže střešních konstrukcí 

a fasádních plášťů a na rekonstrukci různých staveb a památek nejen u nás ale i 

v zahraničí. 

Ke krásným zážitkům patřila i exkurze muzea řeznictví a keramiky ve Valašském 

Meziříčí, kde jsme si prohlédli historické stroje a pomůcky, které se dříve používaly ke 

zpracování masa. Také jsme měli možnost i různé výrobky nejen ochutnat, ale i koupit 

v jejich prodejně. V keramičce jsme si zase prohlédli výrobu „zelových“ hrnců, 

květináčů, amfor, bábovek, hrnků, krmítek, misek a jiných výrobků. 

Vydařený byl i výlet na Kohútku, kde jsme obdivovali nádhernou přírodu a také 

navštívili horskou restauraci, kde jsme si pochutnali na jejich specialitě, vynikajících 

borůvkových knedlíkách. 

Vycházka k pomníku u „Partyzána“ nad Lázy nám zase připomněla 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. 

Díky různým besedám a promítání fotografií a videí jsme „navštívili“ Čínu, Rusko, 

Maroko, Ameriku a Západní Kanadu. 

Při jiných setkáních jsme se zase dozvěděli zajímavosti z chovu králíků, včel a také 

hřibů, které sbíráme a jsou zpestřením našich jídelníčků. 

S oblibou také navštěvujeme bazén ve Valašském Meziříčí, kde si to „užíváme“. Před 

Velikonocemi a Vánocemi si sami vyrábíme ozdoby, které pak zkrášlují o svátcích naše 

domovy. Mezi pěkné zážitky patří i letní grilování buřtů v 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, v pohodě a v rodinném 

kruhu prožít vánoční svátky a do nastávajícího roku 2019 přát hodně zdraví, štěstí, 

vzájemné tolerance, pochopení a hlavně Božího požehnání.     

  

          Anna Martinková 

  

 

 



JAK JE TO MOŽNÉ? 

S touto otázkou se setkávám prakticky pokaždé, když opustím naši milou ves 

Kateřinice a zajedu třeba k příbuzným nebo kamkoliv jinam, na kousek řeči se 

známými a přáteli. Jak to, že se o vás píše furt v novinách, ptají se a taky je často 

v televizi vidět něco z té vaší vesnice roku!  A máte tam v kopcích i medvídka, kterého 

vám závidí hlavně v Čechách!  Jak to? Já trpělivě odpovídám a vysvětluji, no to bude 

asi proto, že žiju ve skutečně nejlepší vesnici roku, a to vyhodnocení si opravdu 

zaslouží.  Je to takto - mimo jiné se zde potvrzuje rčení – jaký starosta, taková obec.  

Náš Vojta, (jinak se tu starostovi ing. Vojtěchovi Zubíčkovi  neříká), je mimořádně 

schopný starosta, zná osobně každého „ogara a cérku“z dědiny a s celým 

zastupitelstvem obce obětavě dělá vše, pro spokojenost občanů a obecní prosperitu. 

A to je zde vidět na každém kroku.  Nemáme tu parlament ani sněmovnu a jaksi to 

nijak a  nikomu nechybí.  To samo o sobě není vše podstatné. Valaši byli odjakživa 

zvyklí na tvrdý chlebíček, práce a život v horské vesnici se třeba s Prahou srovnávat 

nedá. Ale to není problém.  Lidé tu umí pilně pracovat, pomáhají si vzájemně, ale také 

se dovedou srdečně radovat.  Místo politikaření  se společně raději sejdou v kulturáku 

nebo u sousedů,  žijí v pohodě a k té spokojenosti i kulturnímu vyžití nepotřebují ani 

tu kyslíkovou arénu, kterou mají Pražáci. 

 V Kateřinicích prosperuje spousta zájmových organizací, spolků atd., sdružujících 

zájemce od sportovců až k důchodcům.  Od dětí ve školce a škole až po důchodce zde 

lidé  smysluplně žijí.  Zvlášť klub důchodců by spíš zasloužil pojmenování klub juniorů. 

Kdo zde jen za dveře nakoukne a navštíví jejich schůzky, vidí, že věk je pro tuto 

kategorii lidí jen protivné číslo a každý je tu tak mladý, jak se cítí. A cítí se dobře. Pod 

pevným vedením starostlivé „velitelky“ Aničky Martinkové, se už léta pravidelně 

schází v krásné klubovně kolem třiceti důchodců a realizují vše, co si společně 

naplánovali na každý rok. Pravidelné exkurze a také zajímavé besedy se zajímavými 

lidmi, tento kolektiv pomyslně přenesl přes všechny kontinenty od Kanady,  Afriky, 

Číny až do Ameriky. Ale cestují nejen pomyslně. Díky možnosti využívat obecní 

autobus za velice příznivou cenu, už uskutečnili nesčetné výlety nejen po celé naší 

krásné vlasti.  Od té zmíněné Prahy až namátkou třeba na jinak nepřístupné vojenské 

letiště Náměšť. Také mimo jiné do Maďarska do městečka Tihány  na břehu 

Balatonu… bylo by to na dlouhý výčet cest.  Asi nejvíce se pochopitelně líbily zájezdy 

do Jihomoravských vinných sklípků. Pomalu už je těžké hledat nový cestovatelský cíl. 

Podle posledního návrhu se tak zřejmě do plánu na příští rok dostane cesta do 

amerického kosmického centra na Floridském mysu Canaveral.  Tam jsme tedy ještě 

nezavítali. No ale za zmínku stojí i jedna z posledních zdařilých akcí – společné pečení 

valašských frgálů, pod laskavým vedením vyhlášené odbornice Milušky Kamasové a 



s využitím jejího, jinak tajného  rodinného receptu, na tuto specialitu. Proslavila ji 

nejen v zemích Českých, ale i např. v Německu, kde jí říkali Valachiše pizza. Za recept 

by prý dali i medaili spolkové kancléřky. Věřte, není zde v Kateřinicích nikdo, kdo by 

takovou dobrotu nedovedl sám zhotovit a slastně zkonzumovat. A když se to pak 

zapije tím nejlepším valašským „halůzkovým“ penicilínem, není co dodat.  Věříte už? 

Takže,  už znáte odpověď na úvodní otázku – je to v lidech!       

 Zdeněk Pěnička Klub seniorů Kateřinice. 

 

 

 

 

 

Ocenění pečujících osob Zlínského kraje 

 

   V úterý 11.12.2018 proběhlo v Muzeu Kroměřížska ocenění osob, které pečují buď o 

postižené a nemocné osoby nebo jako pěstouni o děti, které by jinak skončily 

v dětských domovech nebo by strádaly ještě v horších podmínkách. 

   Spolu s dalšími oceněnými osobami (3 v kategorii pečující osoby a 3 v kategorii 

pěstouni) převzali ocenění i Irena a Pavel Drábkovi. Spolu pečují o 3 děti (Michal 6, 

Karolína 5, Nikolas 4). Při vyhlášení bylo cítit velikou lásku všech pečujících osob, 

v případě svěřených dětí je všichni berou stejně jako děti vlastní. 

   Kdo znáte z bible příběh o milosrdném Samaritánovi, tak to je příběh i o Irence a 

Pavlovi. Bez ohledu na svoje pohodlí, na svůj čas i své prostředky prostě pomáhají a 

vychovávají děti, které by jinak byly dětmi ztracenými. A nežádají za to uznání a 

ocenění. Přesto jsem velmi rád, že toto ocenění aspoň v malé míře přišlo a mohl jsem 

být za naši obec při tom. 

   Chtěl bych poděkovat všem, kteří pracují v sociálních službách a pečují o druhé lidi. 

Ať už doma, v domovech pro staré lidi, v Diakonii i Charitě, v nemocnicích i jinde. Je to 

služba velmi náročná a nedoceněná. 

   Jsem moc rád, že takové lidi máme mezi sebou i u nás v Kateřinicích. Díky. 

                                                                                                                               Jiří Stehno 

 



     Zasazení lípy svobody u příležitosti 100 let od vzniku samostatného Československa 

Společenská kronika   

Vítej mezi námi 
 
Jindřich Pařenica  č.p. 390 
Anastázie Filgasová   147 
Matyáš Polčák    276 
Ondřej Ferdics    285 
Patrik Halenčák    285 
Mikuláš Děckuláček   360 
Radek Kučera    363 
 
Z našeho středu navždy odešli 
 
Ludmila Benediková       č.p. 160 
Jaromír Vaculík    5 
Jiří Soukal     152 
Marie Bartoňová   68 
Marie Mikšíková    295 
Zdeňka Hrbáčková   171 
Jiří Valchář    231 
Josef Zubík    255 
Miroslav Zbranek   106 
Vlasta Hamršmídová   14 
Františka Hurtíková   82  



 
Zlaté svatby v r. 2018 – 50 let společného života 
Neděje a Jiří Valchářovi     č.p. 231 
Josef a Vlasta Dančákovi  336 
  
 
Diamantová svatba v r. 2018 – 60 let společného života 
Věra a Jaroslav Blažkovi č.p. 286   
  
 
Platinová svatba v r. 2018 – 65 let společného života 
Hedvika a Bohuslav Zubíčkovi č.p. 235 
       
Životní jubilea v roce 2019 
 
70 let                                                                           

      Helena Sušňová   č.p. 278 
      Jaromír Mikšík    295 
      Jaroslav Zemčík    120 
      Alena Šťastná    236 
      Pavel Janota    285 
      Jaroslav Pilčík    41 
      Miroslav Kamas    285 
      Jaroslav Janírek    54 
      Jiří Pavlečka    74 
      Ivanka Barcuchová   151                                

 
75 let 

      Jan Martinek    281 
      Josef Šťastný    236 
      Josef Plšek    139 
      Jana Kutějová    219 
      Jindřiška Vavříková   52 
      Pavla Drábková    215 
      Vlastimil Kutěj    258 
      Zdeňka Zbranková   269    
      Jan Vychopeň    109 
      Lydie Tatýrková    196    
      Zdenka Slováčková   132 
      Zdeněk Pěnička    374     

     
80 let 

      Květoslava Ondrůšková   158 
      Stanislav Vaněk    280 



      Ludmila Šimková   51 
      Vlastimil Adámek   112 
      Drahoslava Šimčíková   256 
        

85 let 
Jarmila Hrušková   234 
Josef Adámek    272 
Lydie Gottwaldová   246 
Lubomír Zubík    269 
Uličníková Emílie   257 
Jan  Žabčík    1 
 
86 let 

       Karla Gerlíková    277 
       Vlasta Fusková    215 
       Hedviga Zubíčková   235 
        

88 let     
      Jan Hruška    234 
       
      89 let 
      Jaroslav Holík    247 
 

90 let 
      Marie Dančáková   278 

Emílie Strasličková   160 
 
91 let 

       Bohuslav Zubíček   235 
       Lydie Hrušková    172 
       Jarmila Bravencová   61        

 
92 let 
Josef Dančák    278 
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