
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

 

opět se nám přiblížil konec roku a je mi velikou ctí, že Vás mohu všechny pozdravit. 

Letošní rok 2019 byl z mého pohledu opravdu velice dynamický a připadá mi, že uběhl 

nějak rychleji než roky předešlé. Nevím, čím to bylo, zda množstvím věcí a projektů, 

které řešíme, nebo jejich složitostí, nebo celou řadou akcí a cest, kterých jsme se 

mohli účastnit. Také nevím, zda to nebylo přílišnou touhou naplnit naše nemalé 

stanovené cíle. Co ale určitě vím je, že vše jsme s pomocí Boží zvládli jenom díky 

společné práci, společnými silami a společným zapojením nás všech. Vše jsme zvládli 

díky vzájemné úctě jeden k druhému a díky vzájemné pokoře a důvěře. Dovolte mi 

opět krátce zavzpomínat na uplynulý rok 2019.  

 

První, co mi přichází na mysl je, že letošní rok byl ve znamení hledání a posilování 

nových vodních zdrojů pro obecní vodovod a pro zásobování obyvatelstva. Jsem 

opravdu rád, že si je naše zastupitelstvo obce plně vědomo problematiky 

přetrvávajícího nedostatku vody a že je hledání nových zdrojů z 

dlouhodobého hlediska jednou z největších priorit naší obce. Povrchové vody je 

nedostatek a díky odlesnění v důsledku „kůrovce“, je mnohdy nepoužitelná. Proto se 

naše obec vydala cestou pořizování zdrojů podzemní vody – vrtů. Když bychom 

v krátkosti bilancovali, v r. 2018 jsme pořídili jeden vrt s označením HKO 1 s hloubkou 

54 m, který se nám letos podařilo připojit do vodárenské soustavy a hlavně 

zkolaudovat! Letos jsme vyvrtali 6 nových vrtů s hloubkou od 75 do 93 metrů 

s označením HKO 2 – HKO 7. Jeden vrt HKO 6 bohužel nebyl díky své nízké vydatnosti 

úspěšný, další s označením HKO 3 se jeví jako nevhodný k užívání z hlediska svého 

složení. Díky Bohu se u ostatních vrtů HKO 2, 4, 5 a 7 dá předpokládat v daném čase 

dlouhodobá vydatnost kolem 150 m3/den. Cílem příštího roku, je připojení vrtu HKO 

2, na kterou se naší obci podařilo získat dotace. U zbývajících vrtů budou probíhat 

projektové práce a stavební povolení na jejich připojení vodárenské soustavy. 

Jednoznačně bych chtěl poděkovat vodohospodářskému výboru v čele s Josefem 

Bahrem, za jejich intenzivní a nedocenitelnou práci. Stejně tak patří obrovský dík 

pracovníkům obce, kteří se o zajištění vody pro nás pro všechny starají. Snad si bude 

tohoto nemalého úsilí, jak současná generace, tak budoucí generace, vážit.  



 

Další prioritou obce je Vzdělávání a výchova dětí, mládeže a budoucích generací. Tady 

patří obrovský dík týmu pedagogů jak v mateřské, tak v základní škole pod vedením 

naší paní ředitelky Šárky Muchové. Naše školka a škola mají nejen v našem kraji, ale 

už také na republikové úrovni vynikající pověst. V loňském roce byla naše škola 

vybrána jako příkladná ke spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Jedinečná 

je také spolupráce s paní prof. Edytou Gruszczyk – Kolczyńskou a Dr. Janem Amosem 

Jelinkem, která spočívá zejména v prohloubení matematické a polytechnické 

gramotnosti. Vzdělávání našich dětí ale nelze bez aktivního zapojení rodičů samých. 

Je potřeba zdůraznit, že školka a škola jen napomáhají vychovávat naše děti, že jsme 

a musíme být v tomto procesu partneři. Musíme se vzájemně podporovat, 

respektovat a aktivně se zapojovat. Vím, že sa to lehce říká. Sami s tím s manželkou 

bojujeme. Náš čas je ale vlastně to jediné, co můžeme svým dětem darovat. Jak říká 

náš bratr farář Jelinek – investice do našich dětí opravdu stojí zato! Chtěl bych Vás 

poprosit, jak rodiče, tak babičky a dědečky – ptejme se našich učitelek a učitelů, jak 

můžeme pomoci a co můžeme pro vzdělávání našich dětí a vnuků udělat a nesnažme 

se hledat chybu v druhých. Vězme, že naše školka a škola, obec, se snaží dělat pro 

vzdělávání našich dětí maximum.  

 

Nedílným partnerem při morální, společenské, kulturní a sportovní výchově našich 

dětí a mládeže, jsou také Farní sbor ČCE v Kateřinicích a dobrovolné nestátní 

neziskové organizace (dále jen NNO), které v naší obci působí. Velký dík za práci patří 

také sociální komisi, kterou vede paní Anička Martinková a kulturní komisi, kterou 

vede paní Miša Blažková. Vzájemná spolupráce, respekt, úcta a pokora, byly vždy 

naprosto zásadní a byly strůjcem našeho úspěchu v roce 2014, kdy jsme zvítězili 

v soutěži Vesnice roku. Vím, že už je to 5 let od tohoto vítězství a od chvil, které se 

budou už jen těžko opakovat. Někdo by mohl ale namítat, že se stále k tomuto 

úspěchu nemůžeme vracet a stále se na něj odvolávat. Jsem ale přesvědčený, že nám 

Pán Bůh tímto úspěchem ukazoval cestu. Že jeden sám člověk nic nezmůže, stejně tak 

ani třeba jedna organizace zaměřená konkrétním směrem. Byl bych moc rád, kdyby se 

vzájemná spolupráce našich komisí, NNO a spolupráce s obcí, školkou a školou, 

prohlubovala, a i nadále fungovala. 

 

Jistě jste zaznamenali, že se konečně začalo stavit dlouhodobě plánované bydlení pro 

seniory. Jedná se o první etapu projektu, v rámci které bude vybudováno 13 

bezbariérových bytů se zahrádkou a společným dvorkem. Je potřeba zdůraznit, že 

tento projekt byl zastupitelstvem, vybrán jako projekt s největší prioritou i přes to, že 

získaná dotace pokryje jen 30 % investičních nákladů. Zbývající část pokrytí investice, 



je zajištěna z úvěru, který bude naše obec splácet necelých 10 let. Jsme ale 

přesvědčeni, že tato investice, kterou plánovalo několik zastupitelstev před námi, 

bude pro naši obec a pro naše dříve narozené přínosem. 

 

V letošním roce jsme si 17. listopadu připomněli 30 let od pádu totalitního 

komunismu a novodobý začátek svobody a demokracie. Byla to příležitost 

zavzpomínat, jak tomu bylo před sametovou revolucí, na potlačování svobody slova, 

odpírání možnosti vzdělávání, perzekuce, „fízlování“, strašení lidí, sortování a 

utlačování režimu nepřikyvujících občanů. Su opravdu šťasten a děkuji Pánu Bohu za 

to, že dával našim rodičům a prarodičům sílu v době útlaku, že vedl naše studenty od 

Albertova až na Národní třídu, že s nimi byl, a že to byla opravdu sametová revoluce 

bez obětí na životech. Na lepší sa dobře zvyká a na to špatné člověk raději rychle 

zapomíná. Je potřeba si vzájemně odpouštět a doufat v odpuštění druhých. Každý 

chybujeme. Pamatujme ale, že národ, který zapomene na svou minulost, nemá 

žádnou budoucnost. 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé kolegyně a kolegové, spolupracovníci! Ještě jednou 

Vám všem ze srdce děkuji, za Vaši obětavou práci a energii, kterou naší obci 

Kateřinice dáváte, děkuji za to, že se vzájemně respektujete, že si vážíte jeden 

druhého, že Vám není osud naší obce lhostejný, a že si vzájemně pomáháte! Přeji 

Vám požehnané a poklidné vánoční svátky plné klidu a rodinné pohody. Do nového 

roku Vám přeji především pevné zdraví, hodně optimismu, entuziasmu a aby 

přicházely jenom dny, o kterých budete moci říct, že jste v nich měli zalíbení. 

 

 

 

Vojtěch Zubíček 
starosta obce 

 

Vážení spoluobčané, 

pomalu, ale jistě uzavíráme a bilancujeme další rok, který jsme mohli snad nejen 

prožít, ale doufám, také si i užít. Do Vánoc zbývá pouhých pár dní a po celoroční práci, 

aktivitách se těšíme na dny odpočinku, kdy můžeme relaxovat, navštěvovat se a dát 

kousek sebe někomu druhému. Také můžeme zjistit, že co se nám nepodařilo 

stihnout v tomto roce, tak třeba vypustíme, protože to nebylo zase tak důležité, nebo 

doženeme a zvládneme v roce příštím. Někteří z nás dokonce už vymýšlí plány, čeho 



bychom příští rok chtěli dosáhnout v práci, doma či v obci a co vymyslíme a 

uskutečníme pro druhé.  

Ano, prožili jsme v tomto roce mnoho krásného a pěkného. Byly to 2 návštěvy občanů 

Kateřinic v Americe u našich přátel v Pittsburghu, kdy jsme jim mohli jejich návštěvy a 

podporu za posledních 10 letech aspoň trošku „oplatit“.  

Mohli jsme a můžeme stále prožívat radost z první briliantové svatby v Kateřinicích 

manželů Dančákových, kteří jsou spolu 70 let. Velkou radost prožíváme i ze zahájení 

výstavby Domu Kateřinka, kdy se zúročila buldočí práce starosty Vojty Zubíčka a vize 

pana starosty Tondy Mikšíka, který za podpory tehdejší rady a zastupitelstva 

odkupem pozemků od družstva tuto ideu umožnil zrealizovat. Nezbývá také 

poděkovat radním Šárce Muchové a Zdeňkovi Mikšíkovi, kteří neustále výstavbu 

podporovali a my teď můžeme sklízet, co bylo dříve zaseto. Sami si možná 

vzpomínáte, jak jste před 2 lety, taktéž ve Vánočním dopisu četli, jak kombinujeme 

možnosti dotací tak, aby to vyšlo a až teď se konečně podařilo. Podařily se také 

mnohé další dotace a aktivity, které obohatí nejen nás, ale i generace, které přeberou 

štafetu, a chystáme jim základ, aby měly na co navazovat. 

Tento rok je nejen výjimečný pro nás, ale i pro celou republiku. Tak, jak jsme si loni 

připomněli 100 - leté výročí založení republiky, tak letos jsme si mohli připomenout 

30 let od sametové revoluce, při které byl svržen komunistický režim diktatury, útisku, 

bezpráví a s tím spojených obrovských rodinných tragédií.  

Rozhodně jsme také mohli i doma či mezi známými a přáteli prožívat mnohé radosti.  

Bohužel nás všechny nepotkávají jen radosti, ale mnohé z nás i smutné chvíle či 

události, které neumíme pochopit. U mě to bylo poslední rozloučení s mým 

kamarádem, souputníkem, bratrancem Staňou Pisklákem, který už tu není mezi námi 

skoro rok a moc nechybí jen v rodině, ale i v aktivitách, kterými pomáhal rozvíjet a 

zviditelňovat obec.  

Dalším důvodem k zamyšlení pro mě a také pro mnohé z nás je závist, která byla 

prezentována na plakátu KDU před volbami do Evropského parlamentu, kde jsem byl 

poctěn zmínkou vedle úspěšného kandidáta poslance Tomáše Zdechovského. Děkuji 

autorovi za zviditelnění a pro ty, kterým „reklama“ unikla, přikládám na konec 

pozdravu. Musel jsem se zasmát tomu, jak se někteří nedokáží vypořádat se závistí a 

závidí hlavně práci a starosti.  

Myslím si, že mnozí berou všechno jako samozřejmost, zařídí se samo a padá 

z oblohy. Zapomněli jsme, jak se žilo za totality a už vůbec si nevážíme toho, jak se 



máme dobře v porovnání s těmi, kteří ještě dokážou popisovat denní zápolení před 

50,70 lety, tak jak si pamatují a popisují naši spoluobčané. 

Místo toho, abychom mysleli na rodiny, které sice neznáme, ale jejich životy jsou 

úplně změněny, ať už po střelbě v nemocnici v Ostravě, nehodě autobusu či výbuchu 

paneláku na Slovensku, tak ukazujeme naši omezenost, sebestřednost a malost.  

Milí spoluobčané, nevím, co se stane ještě do konce tohoto roku, nevím, co přinese 

každému z nás rok 2020, ale chtěl bych Vám popřát klidný konec roku 2019 a mnoho 

zdraví, požehnání a radosti pro rok přicházející. 

 

                                                                                                                                          
Jan Martinek, místostarosta 

                                    



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2020 

Výše poplatků a plateb za služby 

1/ Platba za likvidaci a svoz komunálního odpadu (cena včetně DPH) 

 1 občan      450,- Kč (37,50 Kč/měsíčně)

 „paseky“      115,- Kč/osoba           

 rekreační objekt bez TP    850,- Kč (70,83 Kč/měsíčně) 

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 26,45  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   27,60 Kč/m3  

 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 

 stanoven průměr na osobu    966 Kč/rok (80,50 Kč/měsíc)  

 c) vývoz žumpy (domovního septiku) na ČOV 966 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 2020 X 

Únor 2020 
celá platba za likvidaci a svoz kom. odpadu, poplatek 

za psa 

Březen 2020 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 

Duben 2020 ½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

Květen 2020 X 

Červen 2020 X 

Červenec 2020 X 

Srpen 2020 ½ ceny vodného 

Září 2020 ½ ceny stočného 

Říjen 2020 X 

Listopad 2020 X 

Prosinec 2020 X 
 

Ceny vodného a stočného pro období r. 2020, které budou splatné v r. 2021 (snížení 
DPH z 15 % -> 10 % od 1.5.2020): cena vodného byla zvýšena o 3 Kč a stočného o 2 
Kč bez DPH: 

• vodné 28,60 Kč/m3 včetně daně 

• stočné 28,60 Kč/m3 a měsíční paušál na 83,42 Kč včetně daně. 
 

V průběhu měsíce ledna 2020 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 2019 investovali? 

Jako v předchozích letech pokračujeme v opravách místních komunikací, podařilo se 
získat dotaci na opravu místních komunikací, z programu Podpory rozvoje regionů 
2019+. Byly položeny nové povrchy komunikací v Končinách a rozšířena komunikace 
Snoz včetně vyhýbacích míst a odvodnění. Na tyto cesty byl položen živičný povrch 
z asfaltobetonu „koberec“ (Snoz) a penetrační nástřik (Končiny). Akci realizovala firma 
SWIETELSKY stavební, a.s.o., dotace od MMR byla 70%, celkové náklady 3,064 mil. Kč. 

Obec dále připravuje projekt bezbariérových chodníků v zatáčkách pod bývalou 
farmou ZD a v úseku od Barcuchů ke škole. Na projekční práce bylo vynaloženo 300 
tis. Kč. 

V letošním roce byly realizovány 2 dotační akce spolufinancovány Státním fondem 
životního prostředí (4,244 mil. Kč), při kterých se hledaly nové podzemní zdroje pitné 
vody (HKO 2 -7), v lokalitách prameniště Kateřinky a Pod Chladnou. Za průzkum a 
tvorbu vrtů bylo proinvestováno 7,121 mil. Kč. Ze 6 vrtů, které byly až 96 m hluboké, 
bylo 5 s dostatečnou vydatností (až 170 m3 za den) a 1 byl zasypán z důvodu malé 
vydatnosti. Dále bylo dokončeno a zkolaudováno připojení vrtu HKO1 v lokalitě 
„Koleno“ do vodovodní sítě obce. 

Z důvodu častých poruch byl na naši čistírnu odpadních vod pořízen nový software 
řízení provozu ČOV za 68 tis. Kč. Mimo jiné abychom mohli z čističky efektivně 
měsíčně odvážet k likvidaci odpadní kal na VaK Vsetín, a.s., roční náklady likvidace 
dosahují 275 tis. Kč. 

V letošním roce byly v rámci projektu „Zvonky otevírají srdce Evropy“ 
spolufinancovaným z mezinárodních fondů Erasmus+ pro náš soubor zvoníků a pro 
naše partnery pořízeny zvonky z USA. V rámci akce, ve které spolupracujeme s ČCE 
Ostrava a se souborem zvonkohry z Košarisk (SK), se pořádají mezinárodní hudební 
kempy a setkání. Projekt bude ukončen v srpnu 2020, celková přiznaná dotace je 
2,728 mil. Kč, vlastní podíl k tomu činí cca. 551 tis. Kč (+kurzové ztráty, projekt je 
veden v EUR). 

Obec z vlastních prostředků financovala modernizaci páteřní sítě kabelové TV, byly 
„přifouknuty“ 3 trubičky pro vedení nových optických kabelů, které budou i 
s rezervou pokrývat stále rostoucí kapacitní požadavky na rozvoj internetu. Realizaci 
prováděla firma TKR Jašek ve spolupráci s firmou specializovanou na profukování 
trubiček. Celkové náklady činily 216 tis. Kč.  

Pro údržbu fotbalového hřiště byla pořízena nová traktorová sekačka SECO za 160 
tis. Kč. Dále připravujeme projektovou dokumentaci (100 tis. Kč) pro stavební řízení 
na modernizaci fotbalového areálu. 

V rámci obnovy obecních bytů byly modernizovány poslední 2 byty v bytovém domě 
čp. 225. Kompletně byly zrekonstruovány koupelny a ústřední plynové vytápění, 



každý byt má nyní svůj kotel, celkové náklady, které byly prováděny svépomocí a 
firmou J. Kuzník, se vyšplhaly na 469 tis. Kč. Bylo pokračováno v přístavbě dvou 
bytových jednotek a klubovny SPK v areálu farmy za 312 tis. Kč. 

Svépomocí a dodavatelky jsme vybudovali novou elektrorozvodnu bývalého areálu 
ZD v celkové výši 647 tis. Kč. Tato rozvodna bude sloužit pro všechny stavby v tomto 
areálu. Její součástí bude i nové datové centrum pro kabelovou TV.  

V červenci letošního roku byla podepsána smlouva o dílo s firmou Jiří Kuzník, která 
vzešla z otevřeného výběrového řízení, na výstavbu bytového domu Kateřinka 
v areálu bývalé farmy ZD. Celkové náklady I. etapy stavby (bez společenských prostor) 
činí 31,163 mil. Kč. Akce je spolufinancována Ministerstvem financí ČR ve výši 10 mil. 
Kč, které se musí proinvestovat v letošním roce (2019). Zbylá část bude financována 
z dlouhodobého municipálního úvěru od KB splatného do konce roku 2029. 

          

 

Stavba bytového domu Kateřinka 

V půdních prostorách obecního úřadu byla vybudována nová kancelář pro manažera 
mikroregionu Střední Vsetínsko, která je této organizaci pronajímána. Proinvestováno 
bylo 294 tis. Kč. 

Mimo výše uvedené akce bylo poskytnuto především místním neziskovkám, spolkům, 
církvi a jednotlivcům, kteří reprezentují naši obec, částka 277 tis. Kč. 

 



Odpady v obci. Co nás čeká? Jak jsme na tom? A co bude dál? 

V současné době se připravuje nový zákon o odpadech, který bude mít dopad na naši 
obec, a především na nákladovost systému nakládání s odpady a v neposlední řádě se 
promítne i do peněženek každého z nás. Ve zkratce, kdo nebude dostatečně třídit, ten 
si šáhne hluboko do kapsy. O tom, jak na tom jsme a co nás čeká je stručně obsaženo 
v následujícím obrázku.   

 
Z něho se dá vyčíst mnoho zajímavého. Složení, toho, co vyhazujeme do popelnic, kdy 
jen 23 % nelze recyklovat je zajímavý údaj. A jak je to u Vás doma, taky to tak máte? 
Dále je v něm uvedeno, kolik tun odpadu se ukládá na skládkách. Klesající tendence je 
sice povzbudivá, ale 2,5 mil. tun je stále na tak malou zemi, jakou ČR je, hrozivé číslo.  
Dále je tam uvedena vlevo dole tabulka a zamýšleném zvyšování státního poplatku za 
uložení tuny odpadu na skládkách. Současný státní poplatek za skládkování činí 500 
Kč/t. Když se v roce 2016 začalo intenzivně jednat o novém zákonu o odpadech bylo 
navrženo postupné navyšování tohoto poplatku až na 1 850 Kč za 1 tunu. Což by 
v řeči čísel znamenalo navýšení nákladů v naší obci o 190 000,- Kč. Pozorný 
pozorovatel si všimne i těch modrých bublin v grafu, které ukazují zvyšovaní poplatku 
u těch, co z 60 % vytřídí odpad, jedná se o daleko nižší ceny. A v to je celá myšlenka, 
jak přistupovat k odpadům. Prostě, pokud nebudeme třídit budeme za to tvrdě platit. 
 
 



Jak jsme tedy na tom? 
Od roku 2015, kdy se začal měnit systém nakládání s odpady v Kateřinicích, obec 
udělala velký pokrok. Podařilo se zvýšit počet míst, kde můžete odložit separovaný 
odpad ze 3 na 17. Ze dvou druhů separovaných odpadů, mobilního svozu plastů a 
skla, lze už nyní vytřídit a odložit do nádob ještě papír, plast, nápojový karton a kov. 
Mezi občany byly rozdány tašky na třídění. Za účelem udržitelnosti, a co nejmenší 
finanční náročnosti likvidace odpadů jsme zakoupili nové multifunkční vozidlo. Tyto 
opatření vedly ke skokovému zvýšení množství vytříděných odpadů, kdy v roce 2017 
se obec umístila na prvním místě mezi obcemi od 500 do 1500 obyvatel v soutěži o 
keramickou popelnici. V roce 2018 a i v letošním roce bohužel dochází k poklesu 
množství vytříděného odpadu. Což je škoda, protože s klesajícím množstvím klesá i 
finanční odměna od firmy EKO-KOM. To se následně promítá do odpadové finanční 
bilance (příjem – výdej) a od 1.1. 2020 se promítne do ceny poplatku za komunální 
odpad hrazený občany. 
 

Kde nás pálí pata.  
Především v nechuti ještě stále početné skupiny občanů a majitelů rekreačních 
objektů třídit odpad. Kdy s argumentem. Když to platím, tak přeci nebudu třídit si 
neuvědomují, že nebýt té početné skupiny těch co třídí, už platí na poplatku daleko 
více než teď.  
Dále nás mrzí, že někteří mezi námi nevidí dál než po branku svého plotu. Chápeme, 
že každý chce mít u svého domu uklizeno bez odpadků. Ale co nelze pochopit, že 
potom někteří na místech, kde odkládají odpad, svoji pořádku milovnost odhodí a 
klidně po své návštěvě těchto míst nechají nepořádek. 

 Takhle to vypadalo u obce na začátku prázdnin.     Příklad netřídění, stačilo udělat tři kroky vedle a                                
 Po roztřídění nezbylo ani půl kontejneru.                  vyhodit do žlutého kontejneru s plasty 
 

Co bude dál? 
Opět si v příštím roce bude možné zdarma na obci vyzvednout 40 l tašky na třídění 
odpadů a to plastu, papíru a skla.  
Dále byla obcí podána žádost o dotaci do Operačního fondu životního prostředí na 
rozšíření třídění odpadů. Kdy v případě úspěšné žádosti o dotaci budou na sběrné 
místo ve středu obce a u horního obchodu umístěny velkoobjemové kontejnery na 



plast a papír. Dále u dolní hospody a horního obchodu by došlo k umístění kontejneru 
na drobný kov a v rámci projektu by byl pořízen velkoobjemový kontejner na 
bioodpad a na objemný odpad. Dále by došlo k přidělení 240 l žluté popelnice na 
plasty ke každému objektu sloužícímu k bydlení.   
Dalšími projekty, které se připravují je výstavba sběrného dvora a re-use centra 
v bývalém areálu JZD. V rámci realizace projektu sběrného dvora by došlo k nahrazení 
staré dřevěné budovy za moderní budovu sběrného dvoru a re-use centra. Kde by 
bylo možno celoročně odkládat odpady, které jste zvyklí odevzdávat během roku ve 
dvou mobilních sběrech odpadu, tedy od velkoobjemného odpadu až po nebezpečný. 
Re-use centrum je v podstatě znovupoužívání věcí. Například pokud byste se chtěli 
zbavit funkčního starého šlapacího kola, tak ho odložíte v re-use centru a tam ho 
může někdo zakoupit za symbolickou cenu (výtěžek se použije na provoz sběrného 
dvoru a re-use centra). Tím se výrazně prodlouží životní cyklus těchto věcí. 
Od roku 2020 nás čeká nová povinnost, a to sběr a likvidace jedlých tuků a olejů. 
Z tohoto důvodu se na sběrných místech v obci objeví nové nádoby, do kterých 
budete moci ukládat v uzavřených PET lahvích použitý olej z domácností. Za to nám 
zajisté poděkují vaše odpadní trubky v domech i obecní kanalizace, které se díky 
těmto sraženým tukům ucpávají.  
Co říct závěrem. Třiďte odpad, má to smysl!  
       

 

 

Milí spoluobčané,  
 
než jsme se stačili pořádně v tomto roce 2019 porozhlédnout, už nám klepe na dveře 
rok další. Životní štěstí se skládá z malých, někdy skoro bezvýznamných věcí, které 
dovedeme docenit až mnohem později. Stejně tak my ve škole předkládáme dětem 
střípky vědomostí, které postupně vytvářejí mozaiku životní moudrosti, již budou 
moci v budoucnu využít.  
 
Právě proto už druhým rokem realizujeme v mateřské i základní škole projekt 
„Gramotnosti pro život“, jehož cílem je, aby děti odcházely ze školy nejen se 
znalostmi, ale hlavně dovednostmi, které upotřebí ve svém osobním i profesním 
životě. Jsme jednou z 32 pilotních škol (ve Zlínském kraji jsme jediná), které vybral 
Národní ústav pro vzdělávání v Praze na základě doporučení České školní inspekce. 
Svou práci prezentujeme na celostátních setkáních, vyměňujeme si vzájemně 
zkušenosti při oboustranných návštěvách pedagogů nebo je prezentujeme na 
vzdělávacím portálu. Učitelům to přináší nejen obohacení, ale představuje to pro ně i 
značnou časovou zátěž na úkor osobního volna – za což jim z celého srdce děkuji. 
Vážíme si také spolupráce s paní profesorkou Edytou Gruszczyk-Kolczyńskou, která 
nám i rodičům ukázala spoustu nových možností, jak s dětmi pracovat, a velmi se 



těšíme na příští rok, kdy budeme opět hostit mezinárodní pedagogickou konferenci, 
kterou můžeme právě díky ní uspořádat. 
 
Velkou pochvalu si zaslouží učitelky mateřské školy, kterým se velmi daří rozvíjet u 
dětí všechny potřebné dovednosti pro úspěšný přechod do základní školy – ne ve 
všech školách je toto samozřejmostí. 
 
Radost máme také z toho, že se nám podařilo zapojit do dalšího kola projektu 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. Šablon II, který naší škole 
přinese více než milion korun na pořízení výpočetní techniky, pomůcek a vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 
 
Kolektiv jídelny se zapojil do 
projektu Zdravá škola, jehož 
cílem je zkvalitnění školního 
stravování i změna pohledu 
dětí na to, co a jak jedí. Jsme 
však na začátku, máme před 
sebou ještě velký kus práce, 
ale věříme, že to společnými 
silami dokážeme. 
 
Jako každý rok i letos musím 
zdůraznit, jak moc si ceníme, 
že obec, zastoupená 
zejména panem starostou, 
umožňuje svým přístupem a finanční podporou to, že nejsme jen obyčejnou 
vesnickou malotřídkou, ale moderní školou, která se nemusí stydět za své výsledky. 
 
Nelze si přát více, než abychom se v tomto předvánočním čase mohli každoročně 
setkat, mohli si podat ruce a říci: „Byl to dobrý rok!“ Radujme se z maličkostí, z 
každého upřímného úsměvu, a to nejen během svátků vánočních, ale v průběhu 
celého roku.  
 
Ráda bych Vám společně se zaměstnanci školy popřála krásné prožití Vánoc a 
úspěšné vykročení do nového roku 2020. 
 

Mgr. Šárka Muchová, ředitelka ZŠ a MŠ Kateřinice 

 

 

 

 



Vážení spoluobčané,  

dovolte mi ve stručnosti přiblížit hlavní činnosti vodohospodářského výboru obce 
Kateřinice v tomto roce. Rok 2019 byl pro nás ve znamení informovanosti občanů o 
problematice zásobování vodou, hledání nových zdrojů vody a pravidelných pracích 
při obsluze a údržbě našich vodohospodářských staveb.  

Hlavní činnosti, kterými jsme se zabývali v tomto roce:  

- Zabezpečení nových zdrojů pitné vody – nové vrtané studny HKO2 až HKO7 
- Uspořádání Dne vody 21.3.2019 
- Práce na studii zásobování pitnou vodou naší obce 
- Posouzení technické a investiční náročnosti dálkových odečtů vodoměrů 
- Vypsání konzultačních dnů pro úspory vody a využití dešťových vod – bohužel 

bez zájmu ze strany občanů 
 

Akcí velkého významu byl Den vody, který jsme dne 21.3.2019 uspořádali ve 
spolupráci se ZŠ pro děti a rodiče. Začali jsme v kulturním domě krátkou videoprojekcí 
o jímání a úpravě pitné vody včetně jejího zpětného vyčištění na čistírně odpadních 
vod (ČOV) a vypouštění zpět do přírody. Poté jsme se vydali obecním autobusem 
k našim zdrojům vody U kolena a Pod Vrtaným, navštívili úpravnu vody a podrobně si 
prohlédli ČOV včetně vizuální kontroly vypouštěné vyčištěné vody do Kateřinky pod 
čistírnou. Vyčištěná voda z ČOV vypouštěná do Kateřinky byla vizuálně k nerozeznání 
od vody v potoce, což potvrzují i pravidelné odběry vzorků, potvrzující vysokou 
účinnost čištění vody v naší ČOV.  Vypouštěná voda několikanásobně překračuje 
požadovanou minimální kvalitu vyčištění danou Městským úřadem Vsetín. Ke dni 
vody byl vydán i obsáhlý informační zpravodaj, který stručně popsal naše zdroje vody, 
ČOV a popsal i mnoho zajímavostí ve spojení s čistěním a použitím vody. Myslím, že 
děti prožili zajímavý den, kladli plno otázek a doufáme, že alespoň střípek z mnoha 
informací o vodě, které se dověděli v nich zůstal. 

V současné době jsou 
v plném proudu 
práce na dokončení 
obsáhlé studie 
zásobování pitnou 
vodou obce 
Kateřinice. Práce na 
studii probíhají již 
6měsíců a její 
dokončení a 
předložení 
zastupitelstvu obce 
je předpokládáno 
v 1. polovině roku 



2020. Práce se zabývá využitím povrchových a nových podzemích zdrojů vody, 
akumulace jímaných vod, úpravu vod v závislosti na různé kvalitě vod z jednotlivých 
zdrojů a zásobování vodou nových lokalit výstavby rodinných domů v obci. Ve studii 
využíváme konzultací s renomovanými odborníky v oblasti využití vody a zabýváme se 
i v rámci ČR netradičními metodami, které by měly pomoci při zajištění pitné vody pro 
nadcházející generace obyvatel naší obce.  

Opět jako v minulém roce musím i nyní poděkovat zaměstnancům naší obce, kteří 
mají ve své pracovní náplni obsluhu vodních zdrojů, vodovodu a ČOV a ocenit jejich 
vysoce profesionální přístup a obětavost, která překračuje jejich zaměstnacký poměr.  

Přeji Vám klidné prožití svátků Vánočních se svou rodinou a přáteli a do Nového roku 
vám přeji hlavně pevné zdraví.  

      Za vodohospodářský výbor Josef Bahr 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

rok 2019 se pomalu stává minulostí, a proto mi dovolte, abych jej zhodnotil jako 
předseda fotbalistů a rovněž jako občan naší krásné obce.  Myslím, že každý, kdo 
přijíždí do Kateřinic určitě "hodí" hlavou do leva, aby se pokochal pohledem na náš 
areál. Tento areál máme pronajatý od majitele, a to je obec Kateřinice. Již to, že 
vedení naší obce se řádně stará o své občany, nás nutí k tomu, abychom se my starali 
řádně o areál a výchovu našich fotbalistů. To, že se na našem hřišti při účasti 
přípravky, žáků, dorostu a mužů za rok odehraje přes padesát zápasů, nejde udělat 
stylem přijďte, vezměte si balón a hrajte. O toto se musí postarat skupina 
dobrovolníků, která před zápasy musí soutěž zorganizovat, připravit hřiště, nachystat 
šatny, vybavení, zajistit občerstvení v bufetu, zajistit rozhodčího, vybírat vstupné, po 
zápase uklidit hřiště, posbírat míče, uklidit šatny a areál. A tímto bych chtěl 
poděkovat lidem, kterým osud fotbalu v naší obci není lhostejný. Vzali si chod fotbalu 
za své a podílí se zcela nezištně na zvelebování areálu a výchově fotbalistů Kateřinic. 
Myslím si, že se nám v naší činnosti daří a tímto se snažíme vést děti naší obce ke 
sportu. 
Zároveň mi dovolte, abych Všem občanům naší obce jménem fotbalistů popřál vše 
nejlepší, a hlavně hodně zdraví v roce 2020. 
                                                                                                        Sokol Kateřinice Kuzník Jiří   
 
             



Muži TJ Sokol Kateřinice 

MLÁDEŽ TJ SOKOL KATEŘINICE 

Naše mládežnické týmy nám v letošním roce opět připravily spoustu nádherných 
zážitků. 

V uplynulé sezóně skončil dorost v krajské soutěži na výborném čtvrtém místě. Mladší 
žáci obsadili v okresním přeboru krásné třetí místo. Starší a mladší přípravky se 
fotbalovým dovednostem teprve učí, ale svoje zápasy hrají s obrovským elánem a 
nadšením. 

Na konci června proběhl třetí ročník mládežnických turnajů „O pohár starosty“. 
Tentokrát byl turnaj rozdělen do dvou dnů. Maratón zápasů začal v sobotu, kdy se 
utkalo 6 týmů mladších žáků a 8 týmů mladší přípravky. V neděli pak hrálo 8 týmů 
starší přípravky a 4 týmy minipřípravky. Během těchto dvou dnů bylo sehráno 83 
zápasů systémem každý s každým. Po tomto turnaji definitivně skončil soutěžní ročník 
2018/19 a konečně přišly fotbalové prázdniny. 

Do nového ročníku 2019/20 jsme přihlásili čtyři kategorie: Mladší žáky – trenéři Libor 
Děckuláček a Jiří Drda; Starší přípravku – trenér Zbyněk Děckuláček; Mladší přípravku 
– trenéři Vladislav Lukáš a Aleš Děckuláček, které hrají okresní soutěže organizované 
OFS Vsetín a Dorost – trenéři Jakub Bětík, Lukáš Dančák, Tomáš Janota, který hraje 
krajskou soutěž organizovanou KFS Zlín. V činnosti máme ještě minipřípravku – trenér 
Vladislav Lukáš, ale ta do soutěží nespadá a zápasy si domlouvají individuálně. 

Jak hodnotili podzimní část trenéři jednotlivých kategorií  



MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Letos jsme do bojů o fotbalové zážitky vyrazili s 4 fotbalisty a doplňovali jsme to 
z mini přípravky. Přes počáteční ostych se hráči rychle otřepali a soupeřili se staršími, 
klidně i o 2hlavy většími hráči. Přes tento hendikep si s tím naši hráči poradili nad 
očekávání. Na výsledky jsme 
nehleděli, o to větší radost jsme měli 
z nadšení dětí. Nyní nás čeká 
přestávka, ať si děti, a hlavně rodiče 
odpočinou. V zimě budeme trénovat 
v tělocvičně v Kateřinicích. 

Vladislav Lukáš – trenér 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

Většinu týmu tvoří ročníky 2009 a především 2010 a hlavně tito nejmladší se připojili 
od léta k týmu a v některých zápasech hlavně na začátku to bylo znát, proto byl 
podzim pro některé hráče seznamovací. Větší hřiště, branky, protihráči, větší rychlost, 
zodpovědnost.... Každopádně jsme i přesto podávali dobré výkony. I když často 
opakuju, že na výsledky zatím pořád nemusíme hledět, vysvětlete to dětem...Třetí 
místo v tabulce naši části okresního přeboru je maximum, které jsme mohli asi uhrát. 
Do tréninku jsme zapojili více cvičení s míčem u nohy, soubojů jeden na jednoho a 
snad se to projevuje a bude projevovat ještě více.  Poslední zápas na trávě jsme 
odehráli v říjnu, dali jsme si krátkou pauzu a byli osloveni k účasti seriálů turnajů v 
hale pod hlavičkou Futsalu FAČR. Turnaje jsou pro 4 týmy na dopoledne. Mimo to 
máme v příštím roce v plánu i klasický halový turnaj v Rožnově pod Radhoštěm. 
 
Zbyněk Děckuláček – trenér 

MLADŠÍ ŽÁCI 

I v letošním roce jsme se spojili se sousední Ratiboří. Tento model se nám osvědčil a 
nebyl důvod něco měnit. Kluci vytvořili výbornou partu a hráli pohledný fotbal, na 
který v pátečním odpoledni, kdy hrajeme domácí zápasy, chodilo dost diváků. 
V průběhu podzimu jsme zaznamenali jenom jednu porážku, a to v Hošťálkové. 
V průběžné tabulce se dělíme o první místo s Valašskou Polankou. Chceme se 
prezentovat ofenzivním fotbalem a po podzimu máme nastřílených 102 branek. 
Našim cílem je dostat se do finále o přeborníka okresu. V zimě se zúčastníme 
halového turnaje „Zimní liga mladších žáků“ 

Libor Děckuláček - trenér 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mladší žáci TJ Sokol Kateřinice 

DOROST  

V létě letošního roku prošel dorost sdruženého týmu Kateřinic a Ratiboře hrající 
krajskou soutěž Zlínského kraje velkou obměnou. Skončilo 5 hráčů ročníku nar. 2000, 
dá se říct, že lídrů.  Z družstva starších žáků Ratiboře se k nám posunulo 6 kluků, ze 
Vsetína k nám přišli Jirka Karlík a Mirek Mika a tak se trenérům Jakubovi Bětíkovi, 
Tomášovi Janotovi a Lukášovi Dančákovi v červenci na začátek přípravy hlásilo 20 
borců. Začátek podzimu byl výborný, vyhráli jsme z prvních čtyřech zápasů tři, ale 
nevyzrálost tohoto týmu se ukázala v prostřední části sezóny. Přišly výbuchy v 
Hrozenkově, v Lůžkovicích a doma s Malenovicemi. V mnoha zápasech jsme byli jasně 
lepší, ale nevyhráli jsme (Kelč, Vlachovice), takže sebevědomí a nálada v týmu šla 
hodně dolů. Trenéři hledali nové lídry týmu. Po rozhovoru s trenéry si starší hráči 
uvědomili, že jsou to oni, kdo má tým táhnout. Dá se říct, že jsme celý podzim hráli 
pěkný kombinační fotbal, ale sebevědomí, soudržnost a dobrou náladu v týmu jsme 
my trenéři cítili až v posledních čtyřech zápasech. Po podzimu jsme na 10. místě se 
ziskem 17 bodů. Našim cílem je umístění do sedmého místa. V týmu cítím dobrou 
atmosféru, takže nevidím důvod, proč by to nemělo jít. 

Jakub Bětík – trenér 

Závěrem bych srdečně popřál všem hodně zdraví a úspěchů v roce 2020. 

Za mládež TJ Sokol Kateřinice Tomáš Janota 



 

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, 

rok 2019 se blíží ke konci, tak bych Vás rád stručně informoval o dění 
v našem hasičském sboru. Počet členů našeho sboru ke dni 1. 12. činil 55 členů, 
z toho 11 žen. V roce 2019 nedošlo k žádným výrazným změnám v naší členské 
základně. Bohužel v letošním roce zemřel náš člen Stanislav Pisklák. Čest jeho 
památce. 

Výroční valná hromada SDH Kateřinice se konala v sobotu 26. ledna a zhodnotila 
plnění úkolů a činnost v roce 2018. 

V sobotu 16. února se členové našeho okrsku b. Lubomír Navrátil, Miroslav Kobéda, 
Petr Hynek, Radek Uličník a delegovaní hosté zúčastnili Výroční valné hromady okrsku 
č. 10 – Ratiboř, která se konala v Ratiboři. Pravidelné jednání představitelů a starostů 
SDH okresu Vsetín, které se konalo v březnu ve Francově Lhotě a na podzim 
v Kladerubách, se zúčastnil starosta SDH br. Miroslav Kobéda, členka Kontrolní a 
revizní rady okresu Vsetín sestra Jaroslava Hrušková a Zasloužilý hasič br. Vlastimil 
Adámek. 

V březnu proběhla pravidelná příprava preventistů obcí. Za náš sbor se ho zúčastnil 
preventista obce br. Radek Uličník. Velitelský den jednotek SDH územního odboru 
Vsetín proběhl v pátek 8. března na stanici HZS Vsetín. Účastnil se ho velitel jednotky 
a velitelé družstev. 

I v letošním roce jsme spolupracovali s Moravskou organizací vozíčkářů a pomáhali se 
zajištěním jejich zimního setkání a dubnového plavení po Baťově kanále. 

V dubnu oslavil náš dlouholetý člen a bývalý jednatel sboru br. Stanislav Vaněk životní 
jubileum 80 let. Při té příležitosti jsme ho navštívili a předali mu malý dárek. V sobotu 
27. dubna jsme se zúčastnili XXVI. Mezinárodní hasičské pouti na sv. Hostýně. 

V jarním období jsme se opět věnovali přípravám na obvodové kolo v požárním 
sportu. Obvodové kole se konalo s sobotu 11. května v Janové. Zúčastnilo se ho naše 
družstvo mužů. Během léta jsme soutěžili na několika pohárovkách v našem okrese. 
V květnu jsme v naší obci uspořádali sběr starého železa. Výtěžek z této akce byl 
použit na chod sboru. 

Ve středu 22. května zasahovala naše výjezdová jednotka při likvidaci bleskové 
povodně v naší obci. V červnu a červenci byla naše zásahová jednotka povolána 
k požáru rodinného dobu č.p. 310 a požáru přístřešku v Březinách. Naštěstí u obou 
událostí nedošlo ke zranění osob ani vysoké škodě na majetku. 

Memoriál Eduarda Uličníka se v letošním roce uskutečnil v sobotu 6. července opět 
v mysliveckém areálu v Březinách. Celá akce byla zakončena taneční zábavou se 
skupinou KOSOVCI. Příští již 9. ročník této soutěže se uskuteční 11. července 2020 a 



ve večerních hodinách zahraje skupina KOSOVCI. Děkujeme mysliveckému sdružení a 
obecnímu úřadu za podporu a zapůjčení areálu v Březinách. 

V srpnu oslavil náš čestný starosta sboru br. Vlastimil Adámek životní jubileum 80 let. 
Při té příležitosti jsme ho navštívili a předali mu malý dárek. V sobotu 3. srpna se naši 
členové zúčastnili oslav 130 let sboru dobrovolných hasičů v Ratiboři.  

V říjnu se naše zásahová 
jednotka podílela na 
taktické přípravě jednotek 
SDH v Semetíně (Putovní 
kýbl). Cílem praktického 
cvičení bylo zdolání 
požáru lesního a polního 
porostu pomocí dálkové 
dopravy vody s použitím 
čerpadel PS – 12 na 
vzdálenosti 2,5 km a 
převýšením 250 m. 26. 
října jsme již tradičně 
prováděli asistenční 

službu při XVI. BONVER – PARTR RALLY Vsetín. Naším úkolem bylo zajištění 
bezpečnosti v tankovací zóně a řízení dopravy při vjezdu do servisní zóny na stadionu 
Ohrada. 

V listopadu oslavil náš nejstarší člen br. Jan Žabčík životní jubileum 85 let. Při té 
příležitosti jsme ho navštívili a předali mu malý dárek. 

V sobotu 9. listopadu se naše zásahová jednotka zúčastnila prověřovacího cvičení 
v rámci okrsku č. 10 – Ratiboř v Pržně. Cvičení prověřilo techniku zasahujících 
jednotek i připravenost zúčastněných hasičů. V listopadu se konalo na stanici HZS 
Vsetín cyklické školení práce s motorovými pilami a rozbrušovací technikou. Účastnili 
se ho členové naší zásahové jednotky určení pro tuto práci. 

Jsme velmi rádi, že v letošním roce nedošlo k velkým požárům a jiným závažným 
událostem. V příštím roce chceme opět věnovat pozornost získávání nových členů, 
preventivně výchovné činnosti, doplňování a údržbě hasičské techniky. Chci 
poděkovat obecnímu úřadu, všem spoluobčanům a členům sboru, kteří se podílí na 
údržbě a obnově hasičské 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 2020. 

Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 

 



Lovecká kulová střelba 2019 

Letošní sezonu jsme se rozloučili s juniorskou kategorií. Posledním střelcem do 20 let 
byla Katka Valchářová, která začala soutěží ve vzduchovce na celostátním přeboru 
v Libštátě. Soutěž se konala v měsíci březnu.  
Všichni soutěžící stříleli jen s větrovkami. 
Zalamovací vzduchovky, které jsme používali 
x let, jsou už bohužel zastaralé a nestačí na 
tyto moderní zbraně. Celkově se Katka 
umístila na 9. místě. Kdyby se našli noví 
zájemci o vzduchovou střelbu nezbude, než 
se vyzbrojit novými špičkovými větrovými 
zbraněmi.  

Dalšími střeleckými akcemi byl seriál 
střeleckých soutěží Fomei Cup. Na těchto 
soutěžích je velká účast, která se pohubuje od 
60-100 střelců v různých věkových 
kategoriích. Zúčastnili jsme se 2 soutěží ze 4, 
které letos proběhly. Ze závodu v Písku, ve 
střelbě z malorážky to Kateřině přineslo 4. 
místo mezi Juniorkami. Posledním závodem, 
byl tradičně závod v Jičíně, kde se Katka umístila na 8.místě. Mimo soutěže 
v Juniorské kategorii jsme se zúčastnili závodů převážně na Moravě. Na střelnici 
v Radslavicích u Přerova, Pavlína s Kateřinou obsadily 1. a 2. místo mezi ženami a mně 
se podařilo celkově vyhrát. Opět letos probíhal seriál malorážkových závodů ve Zlíně. 
Poslední roky jsem si myslel, že na to výkonnostně už nemám, 3krát 1. místo mi 
vyneslo celkové prvenství. Katka se zúčastnila jen jednoho závodu, který v kategorii 
ženy vyhrála a Pavlína taktéž jeden závod vyhrála a na posledním se umístila na 3 
místě a celkově se v seriálu umístila na druhém místě.  

Následoval celostátní přebor s kulovnicí, kterého jsem se zúčastnil sám a ze 196 z 200 
možných jsem se umístil na 7.místě.  

Poslední akcí byl celostátní přebor v malorážce v Kroměříži. Zde se mi podařilo 
udělat na terči lišky velkou chybu, která se nedala už dohnat. V absolutním pořadí to 
vyneslo jen 12. místo. Naštěstí účast na tomto závodě to zachránila 3. místem 
v kategorii ženy Pavlína. Při tomto závodě probíhala doplňková soutěž ve střelbě na 
běžícího kňoura s kulovnicí na vzdálenost 50 m pod názvem CZUB Tour.  I když tyto 
závody moc nestřílím, podařilo se mi po dvou rozstřelech udržet 3. místo.  

V letošním roce opět probíhaly soutěže v Lovecké kulové střelbě na velkou 
vzdálenost.  Konaly se dva závody v Plzni a zbylé ve Světnově. Moc se mi nedařilo, zde 
jsem se umístil celkově na 16.místě.  



Jak vidíte, máme stále co zlepšovat, přál bych si, abychom všichni na začátku sezony 
nastartovali maximální výkonnost a tuto laťku udrželi celou střeleckou sezonu. 
Uvidíme, jestli se to podaří? 

Přejeme Vám všechno nejlepší do nového roku. 

Kateřina, Pavlína, Petr 

 

OLDSKAUTI 

I v roce 2019 nejstarší skauti z 
6.oldskautského klubu z Kateřinic 
nezaháleli a mimo vlastních akcí úzce 
spolupracovali s oddílem mladších 
skautů – pomoc při zajištění 
náročnějších akcí, brigádách + dvě 
členky 6. OS celoročně vedou 
kateřinickou družinu světlušek a vlčat 
(cca 1.-5. třída).    

  

Svoji činnost presentuje 6.OS na www.oldskauti.cz, svém facebookovém profilu 
www.facebook.com/oldskauti.cz/, videokanálu  Youtube a Instagramu.  

 

• Za rok 2019 jsme zveřejnili ve svém webu více než 30 článků z našich akcí a 
aktivit.  

• mezi náročnější akce, které 6.OS v roce 2019 uspořádal patřily zimní přejezdy 
Malé i Velké Fatry na běžkách, sjíždění Bystřičky na raftech, výuku plachtění na 
střediskové plachetnici, podzimní přechod Nízkých Tater, plavbu rodičů s dětmi 
po pohraniční řece (Polsko-Ukrajina) Bug, jedinečné spluti rakouské Salzy a 
slovenské Belé během jednoho víkendu, …   

• Ve spolupráci se ŠESTKOU (6.K) jsme vytvořili 4 čísla společného oddílového 
časopisu ŠESTÁK 

• Vydali jsme 246 stránkovou malonákladovou knihu 1000 KM PO POLSKÝCH 
ŘEKÁCH S PAPUČAMA  

• Tradiční akcí na konci roku, kterou oldskauti.cz zajišťují je setkání starých členů 
oddílu – Vánoční vzpomínání 

• Připravili jsme desítku propagačních vývěsek před OÚ 

http://www.oldskauti.cz/
http://www.facebook.com/oldskauti.cz/


 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

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 
SKAUTI ŠESTKA Kateřinice 

Letošní rok byl opět plný našich „skalních“ akcí, ale také překvapení a změn. Hlavní 

novinkou je, že od září 2019 má ŠESTKA nového vůdce oddílu. Je to jeho dlouholetá 

členka, Kája (Karolína Možíšová). A teď malá ochutnávka z průběhu roku… Opět jsme 

si náramně užili sbírku Tří králů, Jarní táboření ve srubu v Dinoticích, horolezení na 

umělé stěně i na skále, brigádničení na základně DBCB v Březinách i okolí. Velikonoce 

jsme strávili na rakouské Salze a sjíždění řeky Bystřičky se záštitou Oldskautů jsme 

mohli nabídnout i rodičům a známým. Přešli jsme Malou Fatru a plachtili a 

paddleboardovali jsme na Slezské Hartě. Uskutečnili jsme závod pro ZŠ Kateřinice - 

Finskou stezku a na Indiánský tábor jsme si opět odskočili do Budišova nad 

Budišovkou. Po roční odmlce jsme uspořádali Help 2019 – což je polní hra, která se 

odehrává na celém území Kateřinic a okolí a přijíždí ji hrát skauti z celé republiky, ale 

zahrají si i naši nejmladší ☺.  

 Podařilo se nám prožít tři dny 

na hradě Helfštýně a spát 

přímo ve věži. Mimo tyhle akce 

se během roku koná další 

pravidelný program a jedno či 

dvoudenní výpravy. Pravidelně 

fungují i všechny družiny 

oddílu, a to kluci (Šneci) a 

holky (Žaby) ve věku 11–15 let.  



Dále Světlušky a Vlčata v Kateřinicích a Ratiboři, jejichž program je pestrý od jara do 
zimy: „Na jaře jsme vyráběli hmyzí domečky, toulali se lesem s lupou v ruce, zúčastnili 
jsme se závodů na Slovensku i u nás, učili jsme se ovládat paddleboard a samozřejmě 
jsme hráli spoustu her. V létě jsme vyrazili za zábavou do Galaxie a někteří z nás také 
na tábor. Na podzim jsme slavnostně přivítali nové členy z řad Banjamínků a kromě 
schůzek jsme podnikli i několik výprav. A nynější zimní čas trávíme společným 
pečením, výrobou vánočních ozdob nebo hraním deskových her. Učíme se tak 
pohybovat v přírodě, spolupracovat ve skupině, obhájit svůj názor, postarat se o sebe 
i o druhé, poznávat své kamarády i sami sebe.“ 

A nově, v dubnu 2019 vzniklá další družinka-Benjamínci: „Děti od 5-7 let. Scházíme se 
každý čtvrtek od 16:00 – 18:00. Nejedná se ještě v pravém slova smyslu o skauting, 
ale základy skautského chování, zálesácké dovednosti a spoustu zajímavých věcí se 
pomalu učíme, především hrou a vlastním prožitkem. A to nejen na schůzkách 
v klubovně, ale i na výpravách. Byli jsme se podívat v záchranné stanici v Hošťálkové, 
na vsetínském zámku na výstavu strašidel, na prženských pasekách jsme si v kotlíku 
na ohni uvařili výbornou zeleninovou polívečku, zúčastnili jsme se skautských závodů, 
kde jsme obsadili první dvě místa, podnikli jsme výpravu celou v dešti a zjistili jsme, že 
opravdu nejsme z cukru a spoustu dalších. Na schůzkách se učíme znát přírodu, 
pozorujeme věci lupou i dalekohledem, děláme pokusy, stavíme sopky a pak je 
necháme soptit, zkoušíme lávové lampy, mícháme barvy, pečeme si vánoční cukroví, 
hrajeme spoustu her, ale taky cvičíme a blbneme. A to ještě není nic proti tomu, co 
nás všechno ještě čeká a jaké výzvy a úkoly jsou před námi ☺“.  

Toť stručné přiblížení našeho programu za uplynulé měsíce, protože jeden je stále 
ještě před námi. Proto bych vám rád jménem ŠESTKY popřál hezký zbytek roku, pěkné 
a štědré svátky vánoční, nabitý a dobrodružný nový rok 2020 třeba právě s námi.  

Radim Zbranek (Fanta – zástupce vedoucího ŠESTKY) 

   



Spolek Moravská Organizace Vozíčkářů v roce 2019 

V roce 2019 jsme 19. ledna pořádali náš víkend, tradiční 15. 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 
(k tramvaji) do Veterán Muzea pana Bystroně, kde jsme si prohlédli jeho krásné 
veterány (motorky, tříkolky a čtyřkolové stroje různého stáří a určení. V muzeu je 
spousta dalších zajímavých předmětů a exponátů, některé jsme si mohli i vyzkoušet… 
Součástí Muzea jsou i zvířátka, a to hlavně Lamy, které je možno krmit. Po 
občerstvení jsme se vydali na cestu zpět do bezbariérového centra Březiny. Část 
výpravy jela přímo nejkratší cestou a další si ještě návrat do centra prodloužili 
vyjížďkou, ale všichni jsme v pořádku dojeli. A byl večer, který jsme strávili tradičně 
při kytaře u krbu s dobrým jídlem a pitím. Zpívali jsme a povídali dlouho do noci. 
V neděli dopoledne jsme se rozloučili a ukončili akci. 

Jarní – Velikonoční 16. setkávání MOV bylo zaměřeno na úplně nové a zatím 
nepoznané zážitky. V sobotu po poledni jsme se všichni sešli v Kateřinicích v DBCB po 
ubytování a krátkém posezení jsme všichni nastoupili do autobusu a vydali se na výlet 
na Pustevny na rozhlednu Stezku Valašska. Už samotná cesta byla zážitek, jelikož 
autobusem až tak často nikdo z nás nejezdí a dostat se na ,,bezbariérovou rozhlednu´´ 
také nebylo tak jednoduché. Museli nám pomoct naši hasiči a jejich nové super auto, 
kterým nás dopravili od autobusu z parkoviště na začátek stezky, bez jejich pomoci 
bychom to nezvládli, jelikož přístup tam není vůbec jednoduchý ani pro zdravé turisty. 
Pak jsme si stezku všichni prošli a na vrcholu se vyfotili na důkaz, že jsme to všechno 



zvládli. Pak zase za pomocí asistentů a hlavně hasičů jsme se vrátili do Březin a večer 
následoval turnaj ve stolním tenise, kdy hráli dvojice vozíčkář s nevozíčkářem :-)  Další 
den v neděli ráno jsme se vydali společně všichni autobusem na cestu do přístavu na 
Baťův kanál, kde nás čekala loď a super kapitán s manželkou, která nám během 
plavby vyprávěla o historii kanálu a což bylo moc zajímavé, během plavby nám náš 
kamarád a úžasný kuchař připravoval občerstvení na grilu a dokonce jsme měli i 
degustaci vína s veselým povídáním a zpěvem. Odpoledne jsme se vrátili do Kateřinic 
a dohráli turnaj ve stolním tenise, vyhlásili jsme vítěze a opekli špekáčky. Byl to moc 
krásný víkend, který v pondělí ráno skončil pravým valašským šmigrustem. 

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 a i v zahraničí…  

A do nového roku už plánujeme další akce. V příštím roce bude další setkávání 
18.1.2020, snad se zasněženou krajinou a v pravém zimním počasí :-) 

za M.O.V. Petr Adámek 

 

 

Vážení spoluobčané, 

je to až k nevíře, jak ten rok 2019 rychle utekl. Opět tu máme čas zamýšlení se nad 
úspěchy či nezdary uplynulého roku, čas, kdy se snažíme zhodnotit naši celoroční 
práci. Rádi bychom se s vámi podělili o několik vzpomínek. 

Karneval, který jsme připravili již poněkolikáté společně se základní a mateřskou 
školou, si děti užily s vodníky a vílami. Čekaly je zábavné tanečky, soutěže, hry a 
sladké odměny. Nakonec nechyběla ani bohatá tombola. Jsme velmi rádi, když 
vidíme, jak se dětem program líbí a s nadšením se zapojují do pečlivě připravených 
aktivit. I v následujícím roce se budeme opět těšit na zábavné odpoledne s těmi 
nejmenšími. 

Tradiční ples, který každoročně připravujeme měl být s podtitulem „pyžamový“. 
Bohužel byl však pro nezájem zrušen, což nás mrzelo, ale jedeme dál a již 
připravujeme další. O jeho termínu a tématu vás budeme včas informovat. Všem, kdo 
nám přispěli finančními či jinými dary do tomboly, moc děkujeme. Věříme, že nám i 
nadále zachováte přízeň a budete nás podporovat. Některé dary jsme schovali na 
příští ročník a jiné jsme darovali do dražby na „Kateřinickém benefičáku“. Finanční 
příspěvky byly vloženy do kasičky. Také díky vám jsme mohli tedy přispět ke 
zkvalitnění života malé Amálce, které byl výtěžek benefičáku věnován. Všem 
příznivcům a sponzorům se ještě jednou omlouváme a prosíme o zachování přízně 
v dalších letech. 



Pohádková cesta tentokrát vedla o 
kousek dál, než jsme byli zvyklí. Hasiči 
děti převáželi svými auty na start, který 
se nacházel na křižovatce pod „Dirt-
parkem Smeťák“. Odsud vedla cesta 
kolem bývalé skládky, k posezení nad 
Martínky, kousek po hlavní cestě a skrz 
bývalé zemědělské družstvo. Cíl se 
nacházel v areálu za kulturním domem, 
kde pokračoval zábavný program. 
Maminky si pro děti připravily roz  manité 
úkoly a převleky. 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 Nevím, Docela Kapela a Darrock se 
postaraly o báječnou atmosféru a nezapomenutelný hudební zážitek. Novinku již 6. 
ročníku bylo vystoupení kapely Fleret. Celý den jsme si užili a společně přispěli 
rodičům Amálky. Holčička se narodila s genetickou degenerativní poruchou a musí 
být permanentně připojena na dýchací přístroj. Díky štědrosti všech přítomných se 
vybralo množství peněz, které rodiče využijí na rekonstrukci bezbariérového přístupu 
do domu. Děkujeme všem dárcům i těm, kteří se na uskutečnění této benefiční akce 
podíleli a svou přítomností podpořili dobrou věc.  



 V průběhu roku jsme podnikli několik sportovních a kulturních akcí, které pořádáme 
už řadu let. Na tradiční sjíždění Vltavy jsme se i 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. Na konci prázdnin nechyběl tradiční automobilový orientační závod 
Blouďáček, který končil tentokrát v Hluku. Pořadatelé připravili trasu, díky níž jsme se 
dostali na kouzelná místa naší vlasti. Na podzim nechyběla ani návštěva vinného 
sklepa v Hustopečích u Brna.  

Závěrem bychom Vám rádi popřáli krásné prožití vánočních svátků, rodinnou 
pohodu, hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

 

Sdružení přátel Kateřinic 

TURISTÉ   HRABĚNKY   KATEŘINY   2019 

 

Rok 2019 zahájili Turisté hraběnky Kateřiny zcela netradičně na 
lyžích v běžeckých stopách,jízdou na saních a mrazivými 
procházkami.  

Velikonoční výšlap byl naplánován na nedalekou Medůvku. Za nádherného jarního 
počasí jsme se vydali od hotelu Klenov, přes hráz přehrady Bystřička směrem na 
Medůvku. Cestou ke skalnímu útvaru jsme minuli repliku neotáčivého větrného mlýna 
horského typu, kterou postavil současný majitel v roce 2017 podle dochovaných 
historických fotografií. Na skalních vyhlídkách jsme si nenechali ujít výhled na Malou a 
Velkou Lhotu a široké okolí. 

Koncem dubna za slunečného počasí se opět část Turistů hraběnky Kateřiny zúčastnila 
43. ročníku Jilemnického jarné 25ky v Povážské Teplé, která vedla přírodní rezervaci 
Maninské tiesňavy. 

Druhou květnovou neděli jsme navštívili nejznámější vrchol Hostýnských vrchů – 
Hostýn.  Po shlédnutí baziliky Nanebevzetí Panny Marie jsme se vydali přes Skalný a 
Klapinov na Tesák. 

V letošním roce jsme se stali spoluorganizátory benefičního koncertu. Turistky 
hraběnky Kateřiny podpořily benefiční koncert svými vlastnoručně upečenými 
dobrotami a výtěžek z prodeje věnovali hendikepované Amálce z Hošťálkové. 

Při výčtu všech akcí bychom neměli zapomenout ani na VI. ročník memoriálu Milana a 
Mirka Navrátilových, který vedl přes Troják a Rajnochovice na Lázy, kde jsme poseděli 
a zavzpomínali na kamarády. 

Týdenním turistickým pobytem pro 22 turistů se staly Adršpašsko-teplické skály, které 

jsou jedinečným a nejdivočejším pískovcovým skalním městem, patřící mezi největší 
souvislé skalní masivy ve střední Evropě. Při putování po skalním městě jsme neodolali 



výstupu na zříceninu hradu Střmen, kde je zapotřebí pokořit 300 schodů, abychom se 
mohli kochat nádherným výhledem na okolní skalní stěny. Zdolali jsme i náročnou Vlčí 
rokli, která spojuje Teplické a Adršpašské skály. Nedaleko od Adršpašsko-teplických 
skal se nachází méně známé Jiráskovy skály s rozhlednou Čáp a výhledem na stolovou 
horu Ostaš z kvádrových pískovců a skalními útvary, které neušly našemu zájmu.  

Podzimní procházkou v říjnu jsme zůstali věrni valašským chodníčkům a vyrazili jsme k 
„Lesnímu baru“- studánka pod Tisovým. Od zámku v Hošťálkové jsme se vydali přes 
Kuželek, kolem studánky Ondrášovka k vrchu Tisový. U studánky pod Tisovým nás 
překvapilo příjemné posezení, vychlazené pivko, valašská hrušková slivovice a také 
nějaké to nealko. Po občerstvení jsme zamířili k „Čertovým skalám“, odvážnější se 
snažili zdolat nějaký ten vršek, což se povedlo. 

V listopadu v hospůdce na hřišti turisté při skvělém občerstvení zavzpomínali, co 
všechno viděli a prožili za 10 let putování po valašských a českých kopcích.  

Poslední akcí roku 2019 je tradiční Štěpánský výšlap na Prženské paseky, na který Vás 
srdečně zveme. 

Děkujeme zastupitelům obecního úřadu za podporu a přejeme všem spoluobčanům 
klidné a veselé Vánoce a hodně zdraví v roce 2020. 

 

        J. Rožnovjáková, J. Meliš  

 

 



Rodinné centrum Kačenka   

Jaké by mělo být ohlédnutí za letošním rokem, který 
opět se přehoupl do času, kdy bilancujeme a 
zamýšlíme se, co pěkného a mimořádného jsme 
prožili. První půlrok v Kačence probíhal podle nápadů 
a inspirací samozřejmě všech maminek, ale vedení 
měla na starosti Hanka Mičkalová, které touto cestou 
děkujeme za kladný, milý a obětavý přístup ve vedení 
a zajišťování chodu Kačenky. Svými nápady obohatila 
každé setkání. Ovšem, jak čas utíká i ona se vrátila po 
prázdninách na post paní učitelky. Vedení převzala 
další ochotná maminka Katka Zbranková, děkujeme, 
že od podzimu začaly na úterní schůzky docházet i 
nové maminky a věřím, že svými novými nápady 
obohatí program.  

Dámský klub při Kačence taky nezahálí, naše měsíční setkávání se snažíme mít 
pestré, jak ve výběru zajímavých kreativních témat, tak i výběrem lektorů a 
přednášek.  Na začátku roku jsme si vyzkoušely háčkovat košíky z bavlněných šňůr, 
proběhly dvě přednášky o našich cílech a komunikaci s paní Hromadovou. Díky MAS 
SV jsme uspořádaly veřejný floristický kurz, na kterém jsme se učily vázat kytici a 
vypichovat aranžmá. Na podzim za námi přijela bylinářka pí. Vanda Vrlová a s pí. 
Tomaštíkovou jsme se naučily techniku scrapbooking (papír.koláže). A už si vybíráme 
témata na příští sezónu. Za velkou podporu děkujeme vedení OÚ a MAS SV. Díky nim 
se „tvořilky“ z Kačic a přilehlého okolí, schází, učí nové poznatky, kreativní techniky. 
Děkujeme všem, které docházejí na pravidelná setkání a zároveň zveme nové 
maminky a nové tvořivé ženy, jak do Kačenky, tak do Dámského klubu. Přejeme 
příjemné a poklidné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a optimismu 
do roku 2020. 

Martina Valůšková, Daniela Hurtová 

                                                                          
 
  

 

 

 

 

 

 



 

KLUB SENIORŮ KATEŘINICE 

 

Tradičně se náš KLUB SENIORŮ schází každou druhou středu v měsíci kromě prázdnin, 
a to od svého vzniku v r. 2012, tj. již 8 let. 

Naše řad se rok od roku rozšiřují, v klubu je již 39 seniorů, kteří se rádi společně 
schází. Setkáváme se při různých besedách, přednáškách, jezdíme na exkurze a výlety. 

Díky dotaci našeho obecního 
úřadu jsme uskutečnili dva 
celodenní zájezdy, a to v květnu 
do firma FORSCHNER 
v Uherském Hradišti, soukromé 
pekárny, do muzea aut Samohýl 
Zlín a muzea motorek HARLEY 
Otrokovice. V září pak do 
„Pohankového“ mlýna Šmajstrla 
ve Frenštátě p/Rad. a čtyř 
muzeí – Tatra Kopřivnice, Dany 
a Emila Zátopkových, Fojtství a 
Lašského. Všichni účastníci 
obou zájezdů byli nadšeni a 

spokojeni. Tímto bychom chtěli poděkovat starostovi a zastupitelstvu, že podporují i 
činnost našeho klubu. Velice si toho vážíme. Je opravdu radost vidět spokojené 
seniory, kteří si to „užívají“.   

Mimo jiné jsme v besedách s promítáním obrázků navštívili Indii, Japonsko, Sýrii, 
Ameriku a Řím a „absolvovali“ i plavbu po Dunaji s jejím bývalým kapitánem p. 
Josefem Müllerem. 

Vydařený byl i výlet na kvetoucí krokusy do Lačnova, kde jsme zároveň navštívili i 
skanzen ve valašském stylu a výstavu fotografií, týkající se vypálení Mařákových pasek 
a Mladoňova. Mezi nezapomenutelné zážitky patřila i exkurze pivovaru Valášek ve 
Vsetíně s ochutnávkou mnoha druhů piva. 

Společně jsme byli v Hošťálkové na exkurzi firmy Kámen KWR Kovář, s.r.o., kde vyrábí 
betonové prefabrikáty k výrobě plotů a krbů, dále pak ve firmě KWR Kovář, s.r.o., kde 
se zabývají vulkanizací pryže a kovoobráběním. Pan Milan Kovář nás pozval na 
prohlídku penzionu, který postavil pomocí dotací, a také do zrekonstruovaného 
mlýna. Byly to velice pěkné zážitky. 

První polovinu roku jsme ukončili společným posezením a grilováním na farní 
zahradě. 

V září jsme navštívili firmu FRAMUN Sypták v Hošťálkové, kde se vyrábí součástky 
k montáži kotlů na biomasu a vzduchotechnika. Prohlédli a prošli jsme si celou 
výrobu, která je velmi zajímavá. 



Mezi pěkný výlet patřila i návštěva zámku a ZOO Lešná. 

Opět jsme využili i bazénu ve Valašském Meziříčí a při zpáteční cestě se zastavili 
v restauraci na „Drážkách“, kde chovají lamy, a zaujaly nás i nádherné dřevěné sochy, 
které jsou umístěny venku. Vevnitř je pak muzeum motorek, aut a všeho možného- 

Pod vedením p. E. Kamasové a p. P. Drábkové jsme pekli vánočky, které se nám 
nádherně povedly a upekly, a pak jsme si na nich pochutnali. To byla dobrota. 

Před velikonočními a vánočním svátky zhotovujeme různé ozdoby, kterými pak 
okrašlujeme naše domovy. 

Rok vždy zakončujeme před Vánoci posezením s občerstvením, které si i 
s předáváním dárečků užíváme a moc se na ně vždycky všichni těšíme. Je úžasné být 
spolu a užívat si to. 

Na závěr bychom chtěli všem našim spoluobčanům popřát, aby vánoční svátky prožili 
radostně a spokojeně v kruhu svých milých a do nového roku přejeme pevné zdraví, 
štěstí, lásku, pohodu a Boží požehnání. 

Anna Martinková 

Klub seniorů Kateřinice 

 
 
Zvonky Dobré zprávy v roce 2019 
 

Rok 2019 byl pro Zvonky Dobré zprávy (ZDZ) velmi náročný, hned v lednu se přípravy 
k našemu vysněnému turné po Spojených Státech Amerických staly skutečností. 
V únoru jsme se zúčastnili soustředění v Tatrách společně s Košarisky a Ostravskými 
zvonky v rámci ERASMUS+, kde jsme vystoupili v ledovém paláci na Hreběnku 
(Smokovec) a v kostele ECAV ve Východné. 

V Kateřinicích 30. 3. se konala shromáždění výboru spolku, následovně 31. 3. jsme 
vystoupili při bohoslužbách, na kterých byl prezident spolku Zvonky Dobré zprávy 
MUDr. Josef Čap, který vedl valnou hromadu spolku ZDZ, z.s. 

Tradiční Velikonoční koncert 21. 4. v Kateřinicích byl našim 200. koncertem. Dále jsme 
vystoupili v římsko-katolickém kostele v Ostravě-Hrušov na benefičním koncertě. Dále 
následovaly koncerty na akci Flóra ve Věžkách u Kroměříže a při příležitosti Noci 
kostelů v Kostelci na Hané.  

Zájezd Zvonků Dobré zprávy do USA se uskutečnil 6. – 16. 6. 2019. Tohoto zájezdu se 
zúčastnilo 23 zvoníků, 3 členy výboru spolku ZDZ a 9 osob jako doprovod.  Tento 
zájezd jsme si všichni užili a všude jsme byli vstřícně přivítáni. O tomto zájezdu se 
můžete dozvědět více při koupi knihy: Zvonky Dobré zprávy otevírají srdce Ameriky na 
obecním úřadě v Kateřinicích nebo v Ratiboři a v naších farních sborech. 

  



 

                                                   Washington D.C Capital City 
 
Vystoupili jsme při krajské soutěži Vesnice roku v ratibořském kostele a následně i při 
předávání ocenění vesnici Ratiboř.  
 
Jako každoročně se konal 9. zvonkový tábor, na kterém jsme oslavili 8. výročí vzniku a 
kde jsme společnými silami rozbalili nové zvonky s pěti oktávami. Následně se konal 
galakoncert 17. 8. v ratibořském kostele. 
 
V září jsme vystoupili ve Zlíně na slavnosti Den zlínského kraje. Při „Erasmus days“ 
jsme koncertovali spolu se Zvonkohrou z Košarisk a Ostravskými zvonky v Ostravě. 
Dále v Pržně v kostele ČCE. Letos jsme vystoupili na dvou svatbách v květnu na Soláni 
ve zvonici a v září na Prženských pasekách. 

Od září se – kvůli zvětšenému počtu naších nástrojů – ze tří skupin staly dvě skupiny. 
A proto že prostory kostela se tímto staly pro nás už příliš malé za svolením milého 
pana starosty scházíme se v kulturním domě. V pátky schází se střední skupina (19 
děvčat a chlapců - Bravencová Veronika, Čevelová Kateřina, Čevelová Zuzana, 
Děckuláček Michal, Hrušková Jana, Janírková Natálie, Koňaříková Daniela, 
Malcharcziková Klára, Malovaná Kristýna, Muchová Dominika, Surá Beáta, Trčálková 
Tereza, Vaculíková Daniela, Vaculíková Vanessa, Vojtková Ema, Vojtková Zuzana, 



Vrájová Eva, Zubíček Jiří, Zubíčková Markéta) a v soboty skupina starší (12 mladých 
žen: Andrea Kubíčková, Tereza Barvíková, Hana Malovaná, Kateřina Valchářová, 
Pavlína Valchářová, Emílie Adámková, Zuzana Vítková, Karolína Mrlinová, Veronika 
Konvičná, Nikol Veselá, Petra Malovaná, Lucie Rybnikařová). Střední skupinu vede 
Andrea Kubíčková a starší Emílie Adámková.  
Na podzim nás navštívil maestro Richard Pinkerton s manželkou Essi.  
 
Ve Vlčnově jsme 24. 11. zahájili vernisáž vánoční výstavy. V Kateřinicích jsme 
vystoupili s koledami při živém betlémě a následující den v Loučce při rozsvícení 
vánočního stromečku.  Dne 1. 12. jsme odehráli první adventní koncert ve Vsetíně 
s Ženským pěveckým sborem z Valašské Polanky. 
 
Prosinec máme nejvíce nabitý z celého roku, už nyní se nám plní termíny na rok 2020 
a 2021. V prosinci 2019 vystoupíme v Praze v Senátě, ve Vsetíně na benefičním 
koncertě pro nevidomé, v Novém Hrozenkově, v Miroslavi a na každoročním koncertě 
Urbi et orbi v Ratiboři 27. 12. Poslední koncert v letošním roce nás čeká v Halenkově. 
Jsme šťastni, že můžeme celý rok těšit hudbou ale i Božím slovem lidi kolem nás, 
přinést jim jak úsměv, tak i slzu v oku, a zároveň reprezentovat naše farní sbory i 
vesnice.  
 
Rádi Vám představíme také zakládající členy spolku Zvonky Dobré zprávy z.s. Jsou to: 
MUDr. Josef Čáp (prezident), Mgr. Mirosław Jelinek (viceprezident), Mgr. J. Wiera 
Jelinek (dirigentka 2011–2018 a řečnice), Mgr. Růžena Hříbková (zapisovatelka, 
tlumočnice a řečnice), Mgr. Pavel Čáp (zapisovatel), Emilie Kamasová (pokladní), 
RNDr. Dušan Zápalka (účetní), Michaela Zelenková (navrhovatelka znaku a revizorka), 
Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. (revizor), Mgr. Šárka Muchová, Mgr. Ewa Jelinek, Mgr. Jan 
Bistranin (členové). Do tohoto seznamu patřil také zesnulý bratr Mgr. Pavel Smetana, 
bývalý Synodní senior ČCE). 
 
Dovolujeme si Farnímu sboru ČCE a obci Kateřinice a samozřejmě Vám všem srdečně 
poděkovat za veškerou podporu a každý finanční dar.  
 
Za členy souboru a výbor spolku Andrea Kubíčková a Emílie Adámková a Wiera a 
Mirosław Jelinkovi 
 
Všechny aktuality, koncerty, fotky, videa můžete najít na 
zdz.obeckaterinice.cz/cs/fotogalerie/,www.facebook.com/zvonky/ nebo na našem 
zvonkovém instagramu.  
 
Adresa: Kateřince 226, 756 21 Ratiboř / IČO: 22900861 
Číslo účtu FIO-Bank: 2400874232/2010 
 

 

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


Život Farního sboru ČCE v Kateřinicích 

                                                                                                                                                                             

Od 1. září 2010 je farářem sboru Miroslaw Edmund Jelinek, farář 
z polského Zelowa. Dne 10. října 2010 byl slavnostně instalován 
farářem sboru ČCE v Kateřinicích na dobu 10 let. V neděli 24.11.2019 
byl na sborovém shromáždění zvolen farářem na další 2roky – do 
31.12. 2022(tj. doba odchodu br. faráře do důchodu). Kurátorkou 

sboru je Emilie Kamasová. Farní sbor má v současné době 491 členů. Shromáždění a 
akce pořádané farním sborem jsou otevřené nejen členům sboru v Kateřinicích, ale i 
široké veřejnosti, zkrátka všem, kteří chtějí slyšet Boží slovo. Hlavní činností jsou: 
pravidelné bohoslužby, vyučování náboženství, nedělní škola, konfirmační cvičení, 
biblické hodiny. Společných setkání se zúčastňují občané z celé republiky, z různých 
církví i ze zahraničí.  

Sbor ČCE v Kateřinicích má již víceleté partnerství se slovenským sborem Košariská. 
Všechny akce a setkávání probíhají ve spolupráci s obcí a školou. Jsou to: mezinárodní 
tábory s výukou hry na ruční zvonky a angličtiny, setkání a soustředění mládeže 
v kazatelské stanici Lázy, setkání seniorů, koncerty ZDZ, vzpomínkové oslavy k výročí 
upálení mistra J. Husa pod širým nebem. 

 Práci ve sboru velmi podporuje starosta obce, Vojta Zubíček se zastupiteli obce, 
místokurátor Jiří Stehno se svou manželkou Jitkou, hospodář sboru Rostislav Uličník a 
celá jeho rodina, jsou zapojeni do všech činností sboru včetně úklidu kostela. Velkou 
službu pro sbor koná také Ondra Kovář a Emilie Adámková kteří pracují s mládeží a 
vedou pěvecký sbor. Úkolem sboru je dále ho rozvíjet a budovat, s vděčností a láskou 
plnit odkaz našich předků, kteří se zasloužili o to, aby Boží slovo bylo v Kateřinicích 
hlásáno. Chceme nést evangelium dál, nadále se setkávat (a to všechny generace), 
chceme, aby se mládež, která je naše budoucnost, vzdělávala a aktivně zapojovala do 
života a práce sboru. Rádi v našem sboru přivítáme každého, kdo touží žít život 
v lásce, radosti, naději a vzájemné pomoci. To vše nám dává Pán Bůh sám a s Ním je 
krásný každý den. 

                                                                kurátorka sboru Kamasová Emilie 

 

Klubovna sboru ČCE Kateřinice 
 

Vážení spoluobčané, 

dal jsem si takový malý úkol, napsat do zpravodaje článek, kde bych přiblížil dlouho 
připravovanou a nyní již zahájenou stavbu klubovny našeho sboru Českobratrské 
církve evangelické v Kateřinicích. 

Této stavbě říkáme občas „klubovna pro zvonky“ a myslíme soubor Zvonky Dobré 
zprávy, který nemusím Vám domácím představovat, protože znáte nejen tento 



VEŘEJNÁ SBÍRKA 

KLUBOVNA ČCE 

FS v Kateřinicích 

Č. účtu: 240 170 60 70/2010 

soubor, ale všechny, kdo v něm působí a starají se o něj. Měla by ale sloužit nejen 
jako zázemí „zvonků“, ale i pro jiné aktivity, např. setkávání všech generací nebo 
pořádání společných akcí, a to nejen pro členy sboru a církve. Jedná se o stavbu se 
společenským prostorem velikosti 9,3 x 6,8 m, se zázemím, které tvoří kuchyňka a 
bezbariérové záchody se sprchou. Ve 2.NP je prostor využitelný pro kancelář, sklad, 
nenáročné přespání nebo možná najde využití ještě úplně jiné. Náklady této stavby 
činí 4,5 mil. Kč v rozpočtových cenách roku 2019. 

Tu stavbu připravujeme od roku 2014. Při přípravě této stavby a jejím plánování jsme 
myslím naráželi hlavně na otázku, kde vezmeme dostatek prostředků na stavbu a také 
nám podle mého mínění chyběla odvaha a důvěra, že se nám může toto dílo podařit. 
Jsem velmi rád, že tuto odvahu jsme díky Pánu Bohu ve staršovstvu i ve sboru našli. 
K tomuto rozhodnutí velmi přispěla skutečnost, že naši „zvoníci“ se už nevejdou při 
nácviku do stávajících prostor v kostele a potřebují větší prostor, dále rozhodnost 
několika lidí (díky, oni vědí, kdo to je) a taky Boží připomenutí toho, že  
se nemáme moc bát a příliš se starat.   

A teď se dostávám k té podstatné věci. Naše klubovna není obyčejnou stavbou. Má 
být stavbou, která slouží lidem, kteří mají oslavovat Pána Boha a jeho péči o nás. 
„Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají jeho stavitelé“ (Žalm 127). To je, 
věřím, verš z bible, který charakterizuje naši snahu a práci. Neznamená to, že 
nemáme nic dělat, ale víru, že naši práci a námahu si vezme za svou Pán Bůh a 
požehná ji. 

Chci se s Vámi podělit ještě o jednu vzpomínku. Na pomníku hrobu mého dědečka na 
Vysočině je vedle vytesaného obrazu koně s pluhem a hospodářem nápis: „Práci 
rukou mých viděl Bůh“. Když jsem byl mladý, tak jsem nechápal tento nápis. A teď 
vidím, že to je pravý smysl naší práce. To, že práce našich rukou a třeba i hlav, není 
jenom dřinou pro obživu, ale také požehnáním pro druhé a potom se k ní přizná i Pán 
Bůh. On ji vidí a požehná.  

To bych přál naší práci při stavbě klubovny. Tuto stavbu jsme začali skoro přesně na 
30. výročí listopadových událostí v roce 1989, které přinesly do naší vlasti svobodu. 
Byl bych rád, aby byla poděkováním Pánu Bohu za jeho péči o nás a jeho dary.  
A také vděčností za ten největší Boží dar, za svého syna Pána Ježíše, jehož narození si 
právě teď o Vánocích budeme připomínat. Při stavbě klubovny bude potřeba 
shromáždit peníze na stavbu. Prosím Vás o Vaši štědrost.  

Přeji Vám všem požehnané Vánoce.         Jiří Stehno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Společenská kronika 

 

 
 

                                                                                                                   

  

Vítej mezi námi 
 
Jan Veselý    
Tadeáš Procházka    
Judita Kovářová     
Sebastian Zajonc     
Jan Drábek     
Jakub Drda    
Eduard Slamka 
Patricie Bambušková 
Vojtěch Kubíček 
Jakub Minarčík  
 
 



 
 
Z našeho středu navždy odešli 
 
Pavla Glonková         
Jaroslav Holík    
Jiří Janča     
Josef Matiska    
Stanislav Pisklák    

Jarmila Bravencová   
Lydie Hrušková    
Jiřina Kundrátová   
Hana Binková   

 
 

 

 

Epitaf 

„Kdo v srdci žije, neumírá.“  František Hrubín 

Věnujte prosím krátkou vzpomínku na pana Zdeňka Skýpalu, který zemřel dne 
4. prosince 2019. Pan Skýpala byl dlouholetým ředitelem, učitelem na místní škole 
a také kronikářem a fotografem naší obce. Několika generacím předal nejen své 
vědomosti, ale i lásku k přírodě.  Jeho mnohé fotografie v nás oživují vzpomínky na 
různé události, které se v naší obci staly. Za jeho dlouholetou a obětavou práci mu 
patří velký DÍK. 

Čest jeho památce! 

 
Do konce ledna 2020 máme na obecním úřadě kondolenční knihu, do níž můžete 
zapsat svoji vzpomínku nebo jen podpis. Poté bude kniha předána pozůstalé rodině.  

 
Zlaté svatby v r. 2019 – 50 let společného života 
 
Vlasta a Jan Kamasovi       
Stanislava a Eduard Uličníkovi  
Milada a Jaromír Mikšíkovi 
Alena a Jan Šimčíkovi  
 
Diamantová svatba v r. 2019 – 60 let společného života 
 
Drahomíra a Josef Staňkovi     
 
Briliantová svatba v r. 2018 – 70 let společného života 
 
Marie a Josef Dančákovi 
       



 
Životní jubilea v roce 2020 
 

70 let                                                                       
      
     Anna Kovaříčová  
     Marie Kamasová   
     Josefa Hrušková   
     Otakar Šigut    
     Josef Dančák   
     František Chuděj   
     Zdeňka Šigutová   
     Milada Bravencová 
      

      Anna Piskláková    
      Petr Mrlina  
      Petr Poslušný 
      Jan Bartoň 
      Vlasta Kamasová 
      Petr Hořanský 
      Anna Martinková 
      Mojmír Matějček

       
75 let 
     Matilda Vychopňová 
     Květoslava Mikšíková 
     Jan Kutěj 
     Jan Halmazňa 
     Josef Sušeň 
     Eva Mullerová 
     Pavla Šimková 
     Zdenka Čablíková 

Ivan Malovaný 
            
80 let 

Drahomíra Staňková 
     Josef Muller 
     Jaromír Kutěj 
     Jarmila Adámková 
     Helena Zubíková 
     Milena Navrátilová  

Jarmila Halmazňová        
 
85 let 
     Emílie Rožnovjáková 
 
86 let 
     Jarmila Hrušková 
     Josef Adámek 
     Lydie Gottwaldová 
     Lubomír Zubík 
     Emílie Uličníková 



     Jan Žabčík 
 
87 let 
      Karla Gerlíková 
      Vlasta Fusková 
      Hedvika Zubíčková 
   
89 let     
      Jan Hruška    
      Marie Machálková 
 

91 let 
      Marie Dančáková  
      Emílie Strasličková  

   
92 let 
      Bohuslav Zubíček     
 
93 let 

Josef Dančák  

 

 

 

Setkání seniorů 5.12.2019 
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