
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 

 

Vážení a milí spoluobčané a přátelé našich Kateřinic! 
 
Je mi velikou ctí, že Vás mohu opět pozdravit na konci uplynulého roku 
prostřednictvím tohoto obecního zpravodaje, jehož cílem je pokusit se zhodnotit, 
zavzpomínat a zamyslet se společně nad uplynulým rokem 2020. Dovolte mi tedy 
pokusit se takto učinit v této rozkolísané době v období adventu před Vánocemi, kdy 
si budeme připomínat narození Ježíše Krista, našeho spasitele. 
 
I přes to, že každý rok je svým způsobem výjimečný, o uplynulém roku 2020 to jistě 
platí dvojnásob. Po krásném klidném začátku v prvních dvou měsících, kdy jsme 
plánovali, co vše musíme stihnout a jak si ten náš blahobyt, ve kterém žijeme ještě 
více užít a zpříjemnit. Vlastním konzumem jsme měli ještě „větší hlad“ a chtěli jsme 
toho ještě víc a víc. Užívat života plnými doušky, využít každé vteřiny! A v tom „fofru“ 
co jsme prožívali, jsme přestávali být Pánu Bohu vděčni za vše úžasné, co máme! Vše 
jsme brali automaticky. Když jsme poprvé slyšeli o šíření nového viru z Číny, ještě 
jsme si z toho dělali tenkrát srandu. Ještě teď toho hluboce lituji, že jsem sa takto 
také choval, za což bych se chtěl všem s velikou pokorou omluvit.  
 
Najednou přišlo zastavení celé společnosti, strach z neznámého viru, uvedení se do 
„osobní karantény“ s cílem ochránit zejména naše dříve narozené, kteří jsou rizikovou 
skupinou při boji s vysoce nakažlivým virem. A pak začaly přicházet myšlenky a 
otázky… Kde sa to vzalo? Proč to přišlo? Jak to mohl ten Bůh dopustit, takovou hrůzu? 
Vždyť můžeme přijít o práci, o živobytí, o bydlení, protože nebudou peníze na splátky 
hypoték… a kde vlastně ten Pán Bůh je, že nás v tom tak nechal a že nás opustil? A co 
chudiny sestřičky, lékaři, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a ti co pečují o 
nemocné a jsou úplně zoufalí a už nevědí kudy kam? A co naše děti a naše učitelky a 
učitelé, kteří mají zavřené školy a školky? Tu odpověď, kde Pán Bůh je, jsme přitom 
měli přímo před sebou každou chvíli, každý den, protože byl tím více mezi námi! Byl a 
je ve všech, co s láskou pomáhali a pečovali o ostatní! Ve všech, co se snažili být 
z lásky k bližním nápomocni druhým, ať už ve zdravotnictví, v sociálních službách, při 
šití roušek, při péči o nemocné a staré, při jakékoliv pomoci druhým, nebo třeba při 
samotném dodržování všech nařízení. Byl a je v nás všech vždy, kdy z lásky k bližním a 
lidem kolem sebe, potlačíme svou samolibost, své ego a snažíme se být nápomocni 
druhým. Byl a je ve všech učitelích, kteří připravovali s láskou vzdělávání našich dětí a 
budoucích generací online přes počítače a mobily. Byl a je v nás vždy, když se snažíme 
předat našim dětem všechno vědění, které máme. Byl a je v nás všech vždy, kdy se 
vyznáváme ze svých vin a pochybení a odpouštíme si křivdy, kterých jsme se na sobě 
vzájemně dopustili. Chci Vám všem ještě jednou alespoň touto cestou ze srdca 



poděkovat za vše, čím jste byli z lásky k druhým a ke svým bližním, nápomocni všem 
potřebným!  
 
Co nás jistě nejvíce zasáhlo, byly ztráty našich bližních, členů našich rodin, našich 
přátel, kamarádů a našich spoluobčanů. Umírali mladí, kteří měli ještě život před 
sebou, dříve narození, kterým bylo tak požehnáno, že mohli vidět děti svých dětí a 
starší, kteří byli studnicemi životních zkušeností a životních moudrostí. V tom celém 
bylo nejsmutnější a nejvíce frustrující to, že jsme se s nimi všemi ani nemohli 
v důsledku všech hygienických opatření a omezování vzájemných sekání, ani při 
pohřbu rozloučit. A tak nám zůstávalo jen v tichosti a v pokoře poděkovat Pánu Bohu 
za vše, čím pro nás byli, co pro nás znamenali a za vše, co jsme mohli ve vzájemném 
společenství prožít. Všichni ti, kteří jste přišli o někoho bližního, přijměte prosím 
alespoň touto cestou mou upřímnou soustrast! Prosím pamatujte, že i přes to, že 
jsme se společně nemohli setkat, i přesto jsme na Vás mysleli a stále na Vás myslíme 
ve svých modlitbách, kde prosíme, abyste nalezli pokoj ve svých srdcích a myslích. 
Prosíme, abyste v sobě potlačili to smutné a vzpomínali na ty úžasně chvíle, které jste 
spolu s vašimi bližními mohli prožít. 
 
I přes spoustu smutných a frustrujících věcí, které nás postihly, je potřeba si 
připomenout také to co se nám podařilo a co nás naplňovalo radostí a malinko to 
zapadlo do pozadí. Jako první jistě stojí za zmínku, že se nám podařilo připojit nový 
vodní zdroj, s označením HKO II, který by nám měl pomoci při zajištění dostatečného 
množství vody pro zásobování obyvatelstva. Chtěl bych poděkovat všem kolegům a 
spolupracovníkům, kteří se do příprav, „papírování“ a samotné realizace posílení 
naších nových vodních zdrojů zapojili a zapojují. I přes „mokrý“ rok, kdy bylo vody 
dostatek, se vedení naší obce Kateřinice bude nadále zaměřovat na danou oblast i 
v příštích letech. Veliký dík patři také vodohospodářskému výboru, který pod vedením 
předsedy Ing. Josefa Bahra, Ph.D., udělal v této oblasti obrovský kus práce. Je v tomto 
obrovská naděje, že naše děti a budoucí generaci by mohly mít v budoucnu zajištěn 
dostatek vody pro jejich život a výchovu svých dětí. 
 
Za zmínku jistě stojí stavba nového bytového domu pro seniory, který má označení 
Dům Kateřinka. Jeho výstavba probíhá na místě bývalého zemědělského družstva. O 
potřebě tohoto projektu se v naší obci mluvilo dlouhá léta a jsem opravdu vděčný 
našim zastupitelům, kteří společně jednohlasně přijali svou odpovědnost a realizaci 
tohoto projektu schválili. I za cenu dofinancování vlastního podílu financování, 
k dotaci z Ministerstva financí ČR, prostřednictvím půjčky. Vyrostlo zde 13 
bezbariérových bytů pro seniory se zahrádkou a společným atriem, dva podkrovní 
byty pro mladé rodiny a jeden byt, který bude určen pro správce celého areálu. 
V současné době probíhají také práce na společenské části, která bude sloužit pro 
setkávání našich seniorů a všech generací, při přednáškách, slavnostech a kulturně 
společenských akcích. Vše bylo projektováno a realizováno s maximálním důrazem na 
energetickou hospodárnost a úsporného nakládání s vodami s využitím vod 
dešťových. Všem, kteří se na tomto projektu podílejí rovněž moc děkuji.  



Jedním z nejdůležitějších projektů, které začala naše obec Kateřinice po několika 
letech intenzivních příprav realizovat, je přístavba naší základní školy, která má 
označení Centrum vzdělávání Kateřinice. Primárním cílem je vytvořit podmínky pro 
důstojné vzdělávání našich dětí a budoucích generací s důrazem na umožnění 
aplikace nových aktuálních vzdělávacích metod a prostředků, které jsou vedením naší 
školy a vedením naší obce preferovány. Dlouhá léta jsme se snažili různě upravovat a 
přestavovat naši stávající školu, kterou naši předkové vybudovali již za Rakouska – 
Uherska v roce 1910. K této budově a k jejich dílu, máme obrovský respekt! 
K modernímu způsobu základního vzdělávání v rámci prvního stupně základní školy, 
s důrazem na matematickou, polytechnickou, praktickou, jazykovou, přírodovědnou, 
hudební a technickou gramotnost, je však tato budova již nedostačující. Proto vedení 
obce k řešení daného problému v roce 2016 přistoupilo radikálně. Výsledkem bude 
nový pavilon se čtyřmi moderními učebnami, kabinety, s bezpečným příjezdem s 
dostatečným počtem parkovacích míst, v plně bezbariérovém provedení. Projekt je 
realizován díky dotaci z Evropské unie a měl by být dokončen do konce roku 2021. 
Jsme přesvědčeni, že přístavba a rozšíření naší školy, bude pro rozvoj naší společnosti 
a vzdělanosti našich dětí obrovským přínosem. Tady bych chtěl poděkovat všem 
občanům za pochopení omezení, které musíme po dobu výstavby vydržet. Zejména 
pak děkuji a omlouvám se všem našim občanům za měsíc intenzivního odvozu hlíny, 
který způsobil zvýšení intenzity dopravy a znečištění silnice a místních komunikací.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zmínku jistě stojí také oprava mostu pod Limbexem, který byl poškozen 
přívalovými dešti a nově bude umožňovat přístup těžkými nákladními vozidly 
k čistírně odpadních vod, k fotbalovému hřišti a do průmyslového areálu k firmám 
FEDR a GUFEX, po obecních pozemcích a komunikacích. Výstavba bude dokončena 
začátkem příštího roku. Rovněž děkuji všem za pochopení při dopravních omezeních a 
využívání objízdné trasy. 
 



Vážení a milí spoluobčané, milí rodiče, děti a studenti, učitelé, zdravotníci, pracovníci 
v sociálních službách a ve školství, na stavbách, ve strojírenství a v pohostinství. Milí 
pracovníci obce, členové našich spolků, výborů a komisí, milí členové našich 
dobrovolných organizací, které v naší obci působí, chtěl bych Vám všem ještě jednou 
ze srdca poděkovat za spolupráci, pomoc a vzájemnou lásku, kterou projevujete svým 
bližním. Moc bych nám všem přál, aby už toto frustrující období co nejdříve skončilo a 
vše se navrátilo k běžnému životu. Abychom do nového času vyšli posíleni a plni 
energie s hrdostí budovat nejen naši obec zejména pro budoucí generace, aby na nás 
po čase s láskou vzpomínali. 
 
Do nového roku 2021 nám všem přeji zejména pevné zdraví, hojnost entuziazmu a 
optimismu. Hojnost vzájemné pomoci, lásky k našim bližním, vzájemné úcty, pokory, 
odpuštění a vzájemného respektu. Závěrem nám všem přeji a připomínám, že až se 
budeme ptát, kde je Pán Bůh a jak to vše mohl dopustit, abychom si při pohledu na 
své ruce a do svých srdcí a myslí, uvědomili, že je v nás všech a díky narozenému Ježíši 
Kristu nám odpouští naše viny, pokud je sami vyznáváme a vzájemně si odpouštíme. 
 

 

 

Vojtěch Zubíček 
starosta obce 

 

Vážení spoluobčané, 

V tomto čase mnoho z nás začíná hodnotit rok minulý a na základě toho, jak se nám 

plány, aktivity a projekty podařilo naplnit, přemýšlíme, co a jakým způsobem bychom 

chtěli dokázat, zvládnout v roce přicházejícím.  

Tento rok byl, a ještě je ale tak jiný a zvláštní, že může být milníkovým a přelomovým. 

Tak jak je kalendář na světě rozdělen velkou událostí narození pana Ježíše na dobu 

před Kristem a dobu po Kristu, moderně za komunismu vymyšleno před naším 

letopočtem a našeho letopočtu, a třeba Kateřinice mají čas před Vesnicí roku a po 

Vesnici roku, která pro nás změnila mnohé. 

Na konci loňského roku jsme slyšeli, jak se šíří nějaký virus z Číny původem 

z laboratoře či od netopýrů a nechápali jsme proč se o „tom“ pořád tak mluví, když je 

to tak daleko, ale v únoru tohoto roku jsme pochopili, protože koronavirus nedorazil 

jen do Evropy, ale i k nám. Je teď celosvětovým problémem, tématem, kterého není 

ušetřen žádný stát (možná Severní Korea) a dopad pocítí v různé formě každý člověk 

na planetě, takže si myslím, že jednou při výuce dějepisu může se stát, že rok 2020 

bude milníkem před dobou koronavirovou a po době koronavirové. Když jsem 

přemýšlel, co napíšu a jak Vás pozdravím před Vánoci s přáním do Nového roku, 

předsevzal jsem si, že o koronaviru se nezmíním ani slůvkem, protože se jeho 



důsledky nenecháme ovlivňovat či zviklávat v tom co děláme a není ničím, co by naše 

životy nějak pozitivně ovlivňovalo. Jak vidíte a čtete, nedokázal jsem to, nešlo to, 

dokonce COVIDem začínám a jsem si jistý, že byl zmíněn v nějaké formě i v prvním 

příspěvku od pana starosty a bude tématem i v dalších příspěvcích v tomto 

zpravodaji. 

 

Pro mě osobně je jediným, malým bezvýznamným plusem, že COVID mě a všechny 

z nás v průběhu jarní karantény zastavil a mohli jsme začít víc přemýšlet co se děje a 

jak životy jsou měněny díky něčemu, co ani není vidět, ale demoluje a ničí zdraví, 

ekonomiku a přenastavuje a mění zaběhlé zákonitosti, procesy a systémy, které 

vznikaly tisíce let a nikdo neví, jak všechno dopadne a bude konečný sumář a výsledek 

této pandemie. Nemá cenu nějakým způsobem popisovat scénáře, jak se bude 

situace dále vyvíjet, prognóz je hodně, ale žádná z nich není dobrá a to nejen pro nás, 

ale i pro vnuky a pravnuky, kteří se budou s následky vyrovnávat. 

Můžeme mluvit o dluzích, které vlády generují a co to znamená, ale co je pro mě 

nejhorší, že všude a týká se i naší dědiny umírají spoluobčané. Je to hrozné, strašné a 

my jen můžeme na tyto rodiny myslet, pomodlit se za ně, vzpomínat a podpořit 

slovem či skutkem. 

Chtěl bych také připomenout, že nás v Kateřinicích opustilo nejvíce našich 

spoluobčanů za poslední desítky let a to nejen v důsledku koronaviru. 

 

Některé rodiny prožily tak velké odchody blízkých, že tomu lidsky nerozumíme, jen 

můžu slíbit, že tu nejsou teď sami, a i když se denně nevidíme, Ti, kteří se se ztrátami 

blízkých vyrovnávají, jsou v našich srdcích a v myšlenkách s námi a jsme připraveni 

pomoci jakýmkoliv způsobem. 

Všem těm, kteří by chtěli pomoct svým rodinám, v práci či v obci, ale už nemůžou, 

protože už s námi nejsou, patří naše úcta, vděk a poděkování. Děkuji. 

 

Myslím, že je teď také možnost také poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem 

pomáhají či budují naši dědinu. Bereme to jako samozřejmost a zdá se nám to 

mnohdy málo. Za vším je nejen hodně práce jak mentální, tak i fyzické. Protože nechci 

na nikoho zapomenout, nebudu jmenovat, ale je tu obrovské množství spoluobčanů, 

kteří chtějí naše životy a životy pro další generace posunout na lepší a vyšší úroveň. 

Děkuji Vám všem. 

Ano, práce, kterou pro nás druzí dělají, chci ocenit. Já sám jsem zvyklý hodně dělat, 

ale měl jsem možnost asi před měsícem vyvážet popel. Tonda Mikšík nás se starostou 

nešetřil, vůbec nebrzdil, a kdyby nám Libor Děckuláček, Milan Valůšek, Mira Hrbáček 

nenaleli slivovicu, Mira Zezulků Becherovku a p. farář nedal Red Bull asi bychom to 



ani nedojeli. Tento zážitek a příklad uvádím proto, abychom si dokázali uvědomit, jak 

je práce a pomoc každého důležitá a nezastupitelná. 

Proto mě mrzí a je mně líto, že jsou mezi námi i takoví, kterým se zdá, že obec dělá 

málo, příp. nás nedokážou podpořit, když rada obce vymyslí projekt, který částečně 

eliminuje výpadek peněz do rozpočtu, poté zastupitelstvo záměr podpoří a schválí, 

ale nakonec jsme jak na tureckém bazaru vyšachováni, protože obec není tak 

finančně silná, aby mohla soupeřit s těmi, kteří jsou teď pomyslně, jak se říká „za 

vodou“.  Ale my to zase zvládneme, i když okolnosti na první pohled nepřejí.  

 

A jak vstoupit do roku 2021? Mnozí z nás jsou zadumaní, nešťastní, protože netušíme, 

jak se pandemii koronaviru podaří zvládnout. Víme, že se bude propouštět, protože 

klesá poptávka, ptáme se, jestli budeme schopni splácet závazky, když mají na první 

pohled jistotu příjmů jen státní zaměstnanci? 

Někteří jsou zase na vážkách, na kterou stranu se zahraniční politika naší republiky 

přikloní: půjdeme s Ruskem, Čínou, Amerikou nebo to pan premiér uhraje na všechny 

strany a vybalancuje všechny tlaky a vlivy? 

 

Techniky zase trápí, že Evropská unie sama sebe střílí do kolena a omezuje výrobu 

spalovacích motorů do aut, kde jsme světová špička, diktovali jsme celosvětově trend 

po mnoho dekád, ale řítíme se slepě do elektromobility, kde je nejen Amerika, ale 

hlavně Čína o hodně dál a budeme na nich poprvé v historii lidstva technologicky 

závislí a v područí. Zneužijí tyto velmoci svoje postavení, aby si nás podmanily?  

Je mnoho různých otázek a není asi nikoho, kdo by znal na všechno odpověď a řešení. 

Myslím si, že nás čeká hodně změn, víme, že globálních rozhodnutí moc neovlivníme, 

ale můžeme alespoň v myslích nebo i otevřeně podporovat ty, kteří také možná neví, 

ale jsou zodpovědní a snaží se na světové, evropské, republikové třeba jenom tu 

diskutovanou epidemii koronaviru zvládnout. Nepropadávejme nejistotě, panice, 

sklíčené mysli, ale mějme radost z věcí a drobností, které můžeme vidět a prožívat. 

Zkusme podpořit sousedy či obec, i když z toho na první pohled nebudu mít žádný 

prospěch. Neprodávejme se za chvilkový prospěch za 30 stříbrných, nakonec nás to 

dožene. Nepřejme to nejlepší v příštím roce jenom pro ty, kteří jsou nám sympatičtí, 

ale i těm, kteří nás pomluvili, očernili, zklamali a podvedli. S odstupem času na 

žabomyší války budeme vzpomínat jen s úsměvem. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám radostné, i když trochu jiné Vánoce 2020 a požehnání, 

zdraví, co nejméně starostí a problémů do roku přicházejícího.  Ať je rok 2021 pro 

všechny z nás šťastný, úspěšný a naplněný pohodou a klidem. 

                                                                                                                                          

Jan Martinek, místostarosta 



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2021 

Výše poplatků a plateb za služby 

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

 1 občan      520,- Kč (43,33 Kč/měsíčně) 

 „paseky“      140,- 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  28,60  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      28,60  Kč/m3  

 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 

 stanoven průměr na osobu    1001 Kč/rok (83,42 Kč/měsíc)  

 c) vývoz žumpy (domovního septiku) na ČOV  1001 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 

BŘEZEN 2021 celá platba za likvidaci a svoz kom. odpadu, poplatek 
za psa 

DUBEN 2021 ½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv 
½ ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

ZÁŘÍ 2021 ½ ceny vodného 
½ ceny stočného 



 

Ceny vodného a stočného pro období r. 2021, které budou splatné v r. 2022: cena 

vodného byla zvýšena o 2 Kč bez DPH a stočné zůstalo beze změn: 

• vodné 30,80 Kč/m3 včetně daně 

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

V průběhu měsíce ledna 2021 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 2020 investovali a čím se chceme zabývat v dalších letech? 

Jako v předchozích letech pokračujeme 

v opravách místních komunikací, v tomto 

roce jsme se zaměřili na poškozené mosty, 

podařilo se získat dotaci na Obnovu mostu 

ev.č. 23-t Lipta, z programu Obnova 

obecního a krajského majetku po živelných 

pohromách. Původní most byl zbourán a  

nyní se dokončuje nový most, který bude 

mít větší nostnost, bude širší a vyšší, což 

umožní bezpečný průtok i povodňové 

vody. Akci realizovala firma SWIETELSKY stavební, a.s., dotace od MMR byla 4,9 mil. 

Kč, celkové náklady 7,471 mil. Kč.  

Obec dále připravuje projekt bezbariérových chodníků v zatáčkách pod bývalou 

farmou ZD, v úseku od Barcuchů ke škole a od Lomu směrem na horní konec. 

 



V letošním roce byla dokončena akce 

spolufinancována Státním fondem životního 

prostředí (2,071 mil. Kč), kterou byl připojen do 

vodovodní sítě nový vrt podzemní vody HKO 2 

v lokalitě za vodárnou. Celá investiční akce 

měla rozpočet  2,589 mil. Kč. Tento vrt byl 

koncem roku zkolaudován.   

Z důvodu protikovidových opatření nebylo 

možné v letošním roce uskutečnit mezinárodní setkání zvoníků a dokončit projekt 

„Zvonky otevírají srdce Evropy“ spolufinancovaným z mezinárodních fondů Erasmus+ 

v rámci, kterého bylo pro náš soubor zvoníků a pro naše partnery pořízeny zvonky 

z USA. V letošním se uskutečnilo pouze jedno setkání ve Velkém Slavkově na 

Slovensku. Celkové letošní výdaje byly 389 tis. Kč, které by měly být z 95% kryty 

dotací. Projekt byl prodloužen do konce března 2021, kdy by se mělo uskutečnit 

závěrečné setkání souborů z Ostravy, z Košarisk (SR) a našich partnerů z Pittsburghu. 

Obec z vlastních prostředků dofinancovala modernizaci páteřní sítě kabelové TV, 

byly „přifouknuty“ 4 trubičky pro vedení nových optických kabelů. Celkové letošní 

výdaje činily 97 tis. Kč.  

Obec se snaží, tak jako v minulých letech, v rámci svého udržitelného rozvoje 

vykupovat pozemky od majitelů. Vždy se snažíme najít co nejvhodnější variantu 

prodeje či směny pozemků, tak aby byl umožněn veřejný přístup na ostatní parcely a 

další rozvoj lokalit (rozšiřování sítí, výstavba rodinných domů, zalesňování vykácených 

porostů apod.) Obec je prostřednictvím územní plánu garantem úspěšného rozvoje 

obce. V letošním roce jsme vykoupili či směnili pozemky za 341 tis Kč. 

Obec tvoří ze zákona o krizovém řízení každý rok ve svém rozpočtu rezervu pro 

mimořádné situace ve výši 50 tis. Kč. Jelikož v letošním roce došlo k šíření koronaviru 

SARS-COV 19, rozhodla rada obce o navýšení této položky na 380 tis. Kč, která byla 

téměř vyčerpána na nákup dezinfekce, materiál na výrobu roušek, nákup ochranných 

obleků, respirátorů a štítů pro své zaměstnance a pro občany obce. 

Jednou z nejvýznamnějších investiční akcí 

letošního roku je výstavba bytového domu pro 

seniory Kateřinka. Bylo dokončeno 13 

přízemních bytů a 1 podkrovní o velikostech 

1+KK, 2+KK. II. etapa – výstavba posledního 

bloku (společenských prostor) by měla být 



dokončena v příštím roce. Začít s pronajímáním 

bytových jednotek se předpokládá po kolaudaci 

v první polovině roku 2021. Letošní výdaje činily 

22 mil. Kč, celkové náklady se vyšplhaly lehce 

přes 34 mil. Kč. Na tuto stavbu má obec 

zajištěno financování formou dlouhodobého 

municipálního úvěru splatného do konce roku 

2029 ve výši 21,163 mil. Kč, který se začne 

splácet od příštího roku.  

Mezi priority našeho zastupitelstva patří mimo péče o seniory taky vzdělávání. 

Zásadním investičním projektem pro příští rok je Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání 

Kateřinice. Tato akce je se svým rozpočtem ve výši bezmála 50 mil. Kč největší 

investičním počinem několika posledních let. Otevřené výběrové řízení vyhrála firma 

Jiří Kuzník z Kateřinic s nejnižší nabídnutou cenou. V letošním roce byla stavba 

započata, bylo odtěženo 10,5 tis. m3 hlíny, vybudována příjezdová cesta, zajištění 

svahu kamenným záhozem, odvodnění, betonáž základní desky a první části opěrné 

zdi (5,5 m vysoká, 70 m dlouhá). Tato akce je spolufinancována z Integrovaného 

regionálního operačního programu ve výši 90%, spolufinancování akce má obec 

zajištěno municipálním úvěrem ve výši 5 mil. Kč. Letos bylo proinvestováno 5,31 mil. 

Kč.  

Mimo výše uvedené akce bylo poskytnuto především místním neziskovkám, spolkům, 

církvi a jednotlivcům, kteří reprezentují naši obec a organizacím pečují o naše seniory 

v zařízeních sociální péče částka 313,1 tis. Kč. 

Pro příští rok podává obec žádosti o podporu na tyto projekty: 

• Řešení separovaných odpadů v obci Kateřinice – SFŽP. Tento projekt byl 

podpořen dotací 931 175 Kč, vlastní zdroje 164 325 Kč. Budou pořízeny 



velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad a 240 l popelnice na plast pro 

občany. 

• Posílení vodních zdrojů obce Kateřinice – připojení vrtů HKO4 a HKO5. 

Předpokládaná realizace 4 – 11/2021. Rozpočet akce 3,6mil, dotace 3mil. 

(80%), vlastní podíl 0,6mil. (20%) 

• Oprava místních komunikací. Předpokládaná realizace 4 – 11/2021. Rozpočet 

akce 6,6 mil, dotace 5,3mil. (80%), vlastní podíl 1,3 mil. (20%) 

• Rekonstrukce obecního domu Kateřinice 242. Předpokládaná realizace 

9/2021– 11/2022. Předpokládaný rozpočet akce 12,8 mil, dotace 10mil. (80%), 

vlastní podíl 2,8 mil. (20%) 

Bohužel dnešní složitá situace, způsobená nejenom šířením viru, ale taky 

nezodpovědným chováním vlády působí i na rozpočty samospráv, takže je velmi 

složité odhadovat výnosy z daní, které jsou hlavní složkou (70%) příjmů našeho 

rozpočtu. V letošním roce byl náš rozpočet po započtení kompenzačního bonusu 

v příjmech krácen o 2,1 mil. Kč. 

 

 

      Od srdce k srdci, od domu k domu,  

          přejeme zdraví, mír a štěstí k tomu. 
 

 Nadešel advent - čas rozjímání. V dřívějších dobách, kdy lidé nebyli 
zdeformováni elektronickou explozí, měli možnost se zastavit a vychutnat si pohodu a 
klid dlouhých zimních večerů. Lidé žili sice chudě, ale o to srdečněji užívali sváteční 
náladu i drobné dárky, u nichž nerozhodovala cena ale to, s jakým citem a láskou byly 
dávány.  
 Přála bych i nám všem méně hektických nákupů a více chvil strávených 
společně s dětmi, mluvme s nimi. Věřte, že takto využitý čas nám děti v budoucnu 
vrátí. Někdy nedávají znát, že jsou tomu rády, ale věřte, že ano. Stejnou přízeň 
věnujme také svým rodičům, prarodičům našich dětí. Ať se od nich děti učí laskavosti, 
lásce k bližnímu, sounáležitosti s rodinou.  
 Opravdu jsme smutní, že se letos vzhledem k nouzovému stavu nemůžeme 
setkat s našimi seniory, abychom jim s láskou předali dárek v podobě vystoupení 
našich dětí a žáků, tak jak už se za to stalo tradicí. Věřte, že na vás myslíme a pošleme 
vám alespoň vánoční přání, protože si přejeme, abyste byli zdraví a přečkali toto 
nešťastné období, kdy se musíte chránit před virovým onemocněním.  Všichni se však 
budeme o to víc těšit na společné setkání v lepších časech. 
 Vždyť on celý ten uplynulý rok byl vzhledem k mimořádným opatřením na 
společná setkávání velice skoupý. Jedinou větší událostí tak byl tradiční dětský 



karneval. Je vždy radost sledovat, jak si naši nejmenší dokáží s úsměvem na rtech 
užívat zábavu, kterou pro jsme pro ně nepřipravili jen my, ale velkou měrou se na ní 
podíleli i jejich rodiče. Už teď se těšíme, že se postupně vše vrátí do starých kolejí a 
my se budeme moci ve spolupráci se všemi složkami setkávat na akcích plných 
pohodové atmosféry, která byla vždy pro naši vesnici příznačná. 
 Po vydání zákazu přítomnosti žáků ve školách nastala pro český vzdělávací 
systém zcela mimořádná situace, kdy učitelé museli ze dne na den začít se svými žáky 
pracovat novými metodami a rodiče byli mnohem více než kdykoli předtím vtaženi do 
vzdělávání svých dětí. Chtěla bych jim tímto upřímně poděkovat za skvělou spolupráci 
a věřím, že nám všem tato nelehká situace napomohla zintenzivnit spolupráci – 
máme totiž společný cíl: spokojené, šťastné a vzdělané děti. Jsme rádi, že jsme mohli 
nabídnout pomoc i s technickým vybavením, které jsme zapůjčili téměř polovině 
našich žáků. To by nebylo možné nejen díky využití dotačních programů, ale zejména 
díky skvělé podpoře našeho zřizovatele. Musím na tomto místě ale poděkovat i všem 
zaměstnancům mateřské i základní školy, kteří se snažili zachovat provoz v co 
nejnormálnější podobě i nad rámec svých povinností, přestože také mnohým z nich se 
onemocnění nevylo. 
 Život však naštěstí bývá vyvážený, a tak i nám svitla naděje. Ona nejen svitla, 
ona přímo září a stejně jako ta betlémská hvězda ukazuje cestu k něčemu novému. 
Jak jste již určitě zaznamenali, u naší školy vzniká dostavba financovaná z evropských 
fondů. Nová budova nepředstavuje jen čtyři nové odborné učebny (počítačová, 
jazyková, přírodovědná, polytechnická), ale také zázemí pro učitele a sklady pomůcek. 
Ve stávající budově, která nám slouží už 110 let, vznikne konečně plnohodnotná 
školní družina a v odpoledních hodinách bude sloužit jako zázemí pro ZUŠ Morava a 
další mimoškolní činnost. Přestože naši stodesetiletou stařenku máme rádi, přestává 
kapacitně i technicky stačit dnešním moderní době. Jsme šťastní, že budeme moci 
naplňovat naši vizi, jíž je škola přívětivá k životnímu prostředí; škola, která vede žáky 
pomocí smyslového vnímání, bádání, pobytu v přírodě a činnostního učení k citlivému 
a udržitelnému přístupu k přírodě; škola, jejíž žáci jsou schopni své poznatky a 
zkušenosti přenášet do běžného života.  
 Tento rok byl velmi zvláštní, smutný, náročný, proto vám všem z celého srdce 
přejeme, aby vaše Vánoce byly co nejkrásnější. Pamatujte, že nejkrásnější dárek je 
ten, který věnujete z lásky a přátelství! Nepřipusťme, ať se vnímání dárků odvíjí od 
jejich ceny. Kouzlo Vánoc by tím navždy vymizelo… 

Mgr. Šárka Muchová 
ředitelka školy 

 
 
 
   

 

 

Vážení spoluobčané,  



Vážení spoluobčané,  

dovolte mi ve stručnosti přiblížit hlavní činnosti vodohospodářského výboru obce 
Kateřinice v tomto roce. Rok 2020 byl plný pracovních činností, které významně 
rozšířily možnosti využití podzemních i povrchových vod.  
Hlavní činnosti, kterými jsme se zabývali v tomto roce:  

- Zabezpečení nových zdrojů pitné vody – připojení nové vrtané studny HKO2 do 
systému obecního vodovodu jako významného zdroje pitné vody 

- Instalace systému využívání dešťových vod pro Domov pro seniory Kateřinka 
- Pokračování práce na studii zásobování pitnou vodou naší obce 
- Návrh vodoměrných šachet na hlavních úsecích a odbočkách vodovodu pro 

rychlou detekci místa úniků vody při poruchách na vodovodu a pro přístup 
a servis hlavních uzavíracích armatur 

 
Letošní rok byl na déšť štědřejší než roky minulé, i rozložení srážek bylo vhodné pro 
akumulaci vod do vod podzemních. Bohužel nebylo možné tyto srážky ve formě 
jímání povrchových vod na našich potocích využívat v běžném rozsahu. Vlivem 
rozsáhlé těžby dřeva nad našimi zdroji vody byly povrchové vody i při malé vydatnosti 
srážek značně zakaleny což naše stávající úpravna vody nebyla schopna odfiltrovat a 
bylo nutné při těchto situacích využívat vody podzemní ze stávajících vrtaných studní. 
Letošní rok tedy potvrdil předchozí investice do vrtaných studní jako zcela zásadní a 
potřebné pro zabezpečení pitné vody pro naši obec. V letošním roce bylo přibližně 
50% pitné vody získáno z vod povrchových a 50 % z vod podzemních. Využívání 
podzemních zdrojů vody ale není dlouhodobé řešení zásobování vodou z důvodů 
jejich možného vyčerpání, popř. změny kvality vody, a proto je nutné stále hledat 
nové možnosti, jak snížit spotřebu pitné vody v naší obci a hledat nové možnosti 
akumulace a využití vod povrchových i přes jejich značné zakalení. Stavy zakalení 
povrchových vod vlivem intenzivní těžby dřeva a návrat do stavu před těžbou 
odhadujeme na 10-12 let. Jednou z možností akumulace vod povrchových je projekt 
vodní nádrže Za pilou na horním konci, v současné době je zpracovávána projektová 
dokumentace a hledán vhodný dotační program ze kterého by bylo možné čerpat 
finanční prostředky na realizaci tohoto záměru.  
Zajímavou realizací, která je nyní před fází zkušebního provozu je realizace zásobování 
dešťovou vodou Domu pro seniory Kateřinka, kdy využívání dešťových vod značně 
snižuje požadavek na odběr pitné vody z vodovodu. Dešťové vody ze střech jsou 
odvedeny samostatnou dešťovou kanalizací do podzemních betonových 
akumulačních nádrží o objemu 2x30m3. Před vstupem do nádrží je umístěna filtrační 
šachta s filtračním nerezovým košem a systémem prvního splachu, kdy první 2mm 
srážek které tzv. „umyjí střechy“ od prachu a pylu a jiných nečistot jsou odvedeny 
z filtrační šachty přímo do potoka a až poté je čistá dešťová voda vedena do 
akumulačních nádrží k dalšímu využití. Odvedením špinavé vody se sníží zanášení 
nádrží nečistotami a zlepšení kvality užitkové vody. Pro udržení kvality takto 
uskladněné vody platí tři základní pravidla: 1. omezit znečištění vstupní vody, 2. 



zamezit vnikání slunečnímu záření na hladinu akumulované vody, 3. udržet co nejnižší 
teplotu vody.  V objektu jsou dva rozvody studené vody, pitná voda je vedena do 
kuchyně a koupelny a užitková voda (dešťová voda) je přivedena k WC, pračce a 
výtokovému ventilu pro zalévání předzahrádek. Složitá byla otázka, jak vodu v tomto 
případě měřit a fakturovat, nakonec jsme se rozhodli pro měření každého bytu třemi 
vodoměry: 
Vodoměr 1 – pitná voda, fakturováno vodné a stočné 
Vodoměr 2 – užitková voda - zalévání, fakturováno snížené vodné bez stočného 
Vodoměr 3 – užitková voda – WC a pračka, fakturováno snížené vodné a běžné stočné 
 
Tento pilotní projekt využití dešťových vod bude sloužit i pro ověření a nastavení 
způsobu fakturace stočného při využití dešťových vod realizovaný u rodinných domů 
a to tak, aby byly zpoplatněny pouze skutečně dodané a odvedené vody a nebyly tyto 
realizace znevýhodněny.  
Obdobný systém zásobování dešťovou vodou je navržen pro nový probíhající projekt 
dostavby školy. Práce na studii zásobování vodou obce Kateřinice byly vlivem nových 
skutečností rozšířeny a stále pokračují. 
Apeluji na vás, abyste se zamysleli nad hospodařením s pitnou vodou ve vaší 
domácnosti, kdy pitnou vodu využíváme ke všem denním činnostem, ale pro pití 
spotřebujeme pouze 4 % z celkové spotřeby.  
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 2020 pomalu spěje ke svému konci, a tak mi dovolte, abych jej zhodnotil. Jaký 
vlastně byl. Teď toto nebudu hodnotit jako předseda fotbalu, ale jako občan české 
republiky. A odpovím si stejně jako každý občan našeho státu – velmi špatný. 
Události, které na jaře 2020 následovaly, nikdo nečekal a nyní musíme všichni doufat, 
že se tato situace bude zlepšovat a udělat všechno proto, aby se vše vrátilo do svých 
kolejí. 
     A nyní k fotbalu. V únoru jsme uspořádali fotbalový ples, který se nám vydařil a 
jehož celý zisk šel na rozvoj mládežnického fotbalu v naší obci. Na podzimní část jsme 
dobře navázali a doufali, že se umístíme do třetího místa. Během dubna byly soutěže 
přerušeny a poté ukončeny. Hned začátkem prázdnin jsme začali ve všech kategoriích 
tvrdě trénovat, uspořádali jsme další ročník mládežnického turnaje o pohár starosty 



obce a těšili se na zahájení další sezóny. Naše hřiště bylo opět každý den plné 
mladých sportovců, kteří se pod dohledem trenérů učili a zdokonalovali ve fotbale a 
získali fyzickou zdatnost, což je pro mladého člověka velmi důležité. 
      Do ročníku 2020-2021 jsme vstoupili velmi dobře připraveni a výsledky tomu taky 

odpovídaly. V dospělých jsme zvítězili ve všech devíti zápasech a vedeme tabulku 1.A 

třídy. Koncem září přišlo to, v co jsme nedoufali, a to druhá vlna a opět přerušení 

všech sportovních aktivit na dobu neurčitou. 

       Po uklidnění situace s nákazou, by se měly všechny fotbalové soutěže dohrát na 

jaře. Nám nezbývá nic jiného než doufat, že se situace uklidní a naše hřiště bude na 

začátku roku 2021 opět plné mladých sportovců, což je hlavní náplň naší dobrovolné 

práce. 

       Zároveň mi dovolte, abych všem občanům naší obce jménem fotbalistů popřál 

vše nejlepší, a hlavně hodně zdraví v roce 2021. 

        Jiří Kuzník - předseda 

       

Muži TJ Sokol Kateřinice 

MLÁDEŽ TJ SOKOL KATEŘINICE 

Dovolte prosím v tento předvánoční čas malé ohlédnutí za rokem 2020 očima našich 

fotbalových nadějí v Kateřinicích. Jako většina života na zemi, tak i fotbal se letošní 

rok potýkal s omezeními. Nejdříve jarní přerušení, které v podstatě ani neumožnilo 

začít jarní část sezóny. Potom jsme se s nadějí nadechli v létě využili možnosti, které 



byly k dispozici a rozjeli novou sezónu na podzim, kterou nám v nejlepším epidemie 

zase utnula. Může se zdát, že fotbal je to poslední, co je v tuto chvíli důležité, ale pro 

naše mladé fotbalisty je fotbal také součást života a doufáme, že se brzy znovu 

naplno uvidíme na hřišti nebo tělocvičně. Ačkoliv bylo přerušení výrazné stihli jsme i 

tak něco málo odehrát, potrénovat a můžeme se po jednotlivých kategoriích společně 

ohlédnout. 

Dorost 

Po několikaletém působení dorostu pod vedením Kuby Bětíka a Lukáše Dančáka u nás 

v Kateřinících nám na jaře dohrály silné ročníky krajskou soutěž na 10. místě. 

Samozřejmě tento tým se skládal i z mládežníků Ratiboře, Hošťálkové a protože 

máme k dispozici pro novou sezónu v této kategorii 4 hráče, dohodli jsme se 

s Ratiboří na pokračování dorostu na jejich hřišti v nové sezóně. V minulých letech 

jsme z práce s dorostem hodně těžili a do „áčka“ bylo postupně zapracováno několik 

odchovanců a další se také zapojili ve své obci, což je vlastně cílem spojování 

mládežnicích oddílů z okolí.  

Mladší žáci 

I v kategorii mladších žáků proběhla po několika sezonách změna. Pod vedením 

Libora D. a Jirky D. předváděl tým skvělé výsledky a získal spoustu vítězství. Někteří 

z týmu si pak vykopali angažmá v žákovské lize, kterou budou hrát ve Valašském 

Meziříčí.  Ostatní ročníky, posílení o mladší pokračují pod vedením Aleše D. i v této 

sezóně, kdy stihli odehrát 6 zápasů a zatím jsou na 4. příčce tabulky okresního 

přeboru. Tým působí jako sdružený tým s Hošťálkovou. Nejlepším střelcem týmů je 

s 8 brankami Filip Děckuláček, v brance podávají vyrovnané výkony Ondra Studený a 

Tomáš Ostřanský.   

 



Přípravky 

Starší přípravka ještě na začátku roku rozjela velmi slibně halový turnaj v Janové 

pořádaný jako krajský přebor futsalu a před nuceným ukončením figuroval náš tým na 

1. místě. I v rozehrané sezóně jsme si vedli velice dobře a atakovali špičku tabulky, 

bohužel nebylo nám dopřáno přetavit vynikající formu a vychutnat si vítězný konec. 

V létě z týmu přešly nejstarší ročníky do žáků a dělal jsem si velké starosti jak tým, 

který hraje svoji soutěž v počtu 5+1 dáme dohromady. Přihlásili jsme se a postupně se 

k nám přidaly další posily z okolí a stihli jsme odehrát 8 mistráků v okresním přeboru. 

Bilance 8 výher, skóre 148:53 a první místo hovoří za vše. Samozřejmě v této kategorii 

není výsledek až tolik podstatný, ale i předváděná hra, jak se říká, už má jisté 

parametry fotbalu.  Nejlepším střelcem týmu je se 44 brankami Tadeáš Děckuláček a 

v brance se střídají Martin Valůšek, Aleš Kobéda a Luky Hurta.  

Mladší přípravka pokračuje pod vedením Vladislava Lukáše. Je to mladý tým, který 

bychom pořád rádi doplnili. V tomto věku je výsledek hodně motivující faktor, ale 

opravdový význam nemá a hráči se musí vyhrát a věřím, že výsledky pak přijdou 

časem jako u těch starších. Přípravka se účastnila turnaje o přeborníka okresu 

v Liptále, Vráblik-cupu ve Valašské Polance a stihli jsme sehrát i nějaké turnaje v rámci 

okresního přeboru.  

Schází se i „minipřípravka“ pod vedením Jirky Drdy, kterému pomáhají Zbyněk Ondra 

a Laďa Mičkal. Rádi bychom, aby se prcci scházeli ve větším počtu, trenéři určitě 

budou rádi, když se za nimi přijdete podívat. Kontakty na trenéry jsou například na 

infokanálu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přestože jsme byli nuceni velkou část sezóny „odpískat“, moc nás těší, že jsme mohli 

uspořádat už 4. ročník mládežnických turnajů o Pohár starosty obce, který má mezi 

hostujícími týmy čím dál větší oblibu. Letos proběhly turnaje v jeden den dopoledne 

pro minipřípravku a starší přípravku a odpoledne pro mladší žáky. Celkem tak bylo 

odehráno 64 utkání za účasti 21 týmů. S organizací nám opět pomohli rodiče, místní 

spolky a obec. Tato akce se opět zařadila mezi největší akce uspořádané v naší obci. 

Výsledky našich týmů byly také dobré, kdy jsme obsadili 6., 6. a 3. místo.  

V tento čas je složité a naivní cokoliv si plánovat a vyhlašovat na co se chystáme. 

Můžeme být jen nažhavení a nedočkaví, kdy už to konečně zase situace dovolí a 

můžeme si užít tuto nadstavbu v živote. Jít si zahrát a udělat tak i něco pro svoji 

imunitu a zdraví, nejen po fyzické stránce ale i vypnout a dobít se psychicky. Doufám, 

že až tato chvíle přijde, uvidím na hřišti nové mladé tváře, nové rodiče, kteří si udělají 

na své děti čas, který chtějí strávit s dětmi při fotbale. Že budeme moci bavit fanoušky 

a vůbec prostě zajdeme na fotbal.  

 V tento čas Vám přeji Vánoce ve zdraví a pohodě, šťastný 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, 

opět tu máme adventní čas, čas rodinných setkání a porozumění. Na rozdíl od 

minulých let všichni prožíváme situace, kdy obyčejný mezilidský kontakt se sousedem 

nebo podání ruky na důkaz přátelství může znamenat ohrožení lidského zdraví. Do 

našich plánů i osobní svobody zasahuje neviditelná virová hrozba, která ovlivnila i 

činnost našeho hasičského sboru. Převážně byla prováděna jen nezbytná činnost a 

pomoc v krizových situacích. 

Přesto bych vás rád seznámil s děním v našem hasičském sboru. Počet členů našeho 

sboru ke dni 1.12.22020 činil 54 členů, z toho 10 žen. V roce 2020 nedošlo k výrazným 

změnám v naší členské základně. Bohužel v letošním roce zemřel náš člen br. Pavel 

Dančák. Čest jeho památce. 

Výroční valná hromada se konala v sobotu 25.1.2020, zhodnotila činnost v roce 2019 

a po pětiletém období zvolila nové vedení sboru na období 2020 – 2025.  

Výbor bude pracovat v tomto složení: 

Starosta – Miroslav Kobéda 

Velitel – Lubomír Navrátil 



Náměstek starosty – Tereza Melišová 

Velitel jednotky obce – Petr Hynek 

Zástupce velitele – Radek Uličník  

Strojník – Jan Valůšek 

Referent prevence – Lukáš Dančák 

Jednatel – Ondřej Zbranek 

Hospodář – Jaroslava Hrušková 

Organizační referent sboru – Petr Hynek 

Referentka žen – Eva Děckuláčková 

Referent – MTZ – Josef Hruška 

Člen výboru – Stanislav Vaculín, Petr Zbranek 

Revizor – Petr Pavlica 

Přeji novému výboru našeho sboru hodně úspěchů a elánu v jejich dobrovolné 

činnosti. 

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

okrsku č. 10 – Ratiboř, která se konala v Jablůnce. Výroční valná hromada zhodnotila 

činnost okrsku a zvolila nové vedení na následující pětileté období. Za náš sbor byli 

zvoleni starostou okrsku br. Miroslav Kobéda a členové okrskového výboru br. Radek 

Uličník, Petr Hynek a Lubomír Navrátil. 

Z důvodu pandemie COVID – 19 neprobíhala ani pravidelná školení a shromáždění 

delegátů a představitelů sborů okresu Vsetín. Školení velitelů probíhá až nyní on – 

line. V příštím roce nás čeká proškolení strojníků naší jednotky, které má platnost 5 

let. 

Jak už jsem informoval v mimořádném vydání zpravodaje, v březnu, po vyhlášení 

nouzového stavu, naši členové společně s SDH Ratiboř a Hošťálková připravovali a 

rozváželi desinfekci na ruce. 

Obvodové kolo v požárním sportu plánované v květnu v Hošťálkové bylo zrušeno. Po 

zvážení všech rizik jsme se rozhodli neuspořádat hasičskou soutěž Memoriál Eduarda 

Uličníka. Po tragické události, při které zemřel náš obětavý člen br. Pavel Dančák, 

jsme se rozhodli věnovat tuto soutěž i jemu. Příští ročník Memoriálu Eduarda Uličníka 

a Pavla Dančáka se uskuteční v sobotu 10. července 2021, ve večerních hodinách 

zahraje skupina KOSOVCI. Doufáme, že nám to situace dovolí. 

Chci ještě jednou poděkovat všem občanům, kteří se v červnu připojili ke sbírce 

materiální pomoci pro obce postižené povodněmi. K této sbírce nemalou měrou 

přispěla i naše obec. Materiál byl dopraven do obce Šumvald. 

Prověřovací cvičení v rámci okrsku č. 10 – Ratiboř se uskutečnilo v pátek 17. července 

v Hošťálkové. Cvičení bylo zaměřeno na likvidaci lesního požáru, vyhledávání osob a 



poskytnutí první pomoci. V příštím roce se prověřovací cvičení bude konat u nás 

v Kateřinicích. 

Naše zásahová jednotka zasahovala u několika událostí. V lednu u požáru komína 

v rodinném domě č.p. 244. V úterý 28. července likvidovala spadlé stromy na cestě 

z Kateřinic na Lázy. V říjnu vyjela jednotka k požáru přístřešku u rodinného domu 

v Hošťálkové. Asi nejnáročnějším zásahem byl požár lesního porostu v Ratiboří. 

Během roku naše jednotka provedla několik technických pomocí a asistencí, včetně 

povodňové pohotovosti. 

Naplánované podzimní akce byly z důvodu zhoršení pandemické situace zrušeny. 

Doufám, že se tato nepříznivá situace zlepší a v příštím roce budeme moci uskutečnit 

vše, co máme naplánované. 

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

v osobním životě a pevné zdraví v roce 2021. 

 

Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 

 

Lovecká střelba 2020 

Jak ten čas nezadržitelně letí, kdy máme před sebou konec roku a zase nastává čas 

zhodnotit letošní střeleckou sezonu. Na první závod, který se konal u Vyškova jsem jel 

sám. Na této akci jsem měl pocit, že jsem zapomněl střílet. Nastřílel jsem jen jednu 

stovku z 8 možných, a to mi vyneslo ,, bramborové“ místo. Sotva začaly na jaře 

střelecké akce, tak vzápětí byly zastaveny z důvodu pandemie Covid – 19. Z toho 

důvodu bylo hodně loveckých soutěží zrušeno nebo přesunuté na letní období. Na 

konci léta a přelomu podzimu jsme se všichni 

tři zúčastnili seriálu tří závodů z malorážky ve 

Zlíně. Podařilo se mi vystřílet 2x 1.místo a 1x 

2.místo. V kategorii Ženy se Katka se umístila 

2x na 1. místě a 1x na 2.místě. Pavlína pak na 

2. 3. a 4. místě. V Kroměříži se letos konal 

celostátní přebor v kulovnici. Zde se mi 

podařilo vystřílet 7. místo celkově. Mým 

cérkám se moc nedařilo a na stupeň vítězů se 

nedostaly. Závěrečný celostátní přebor byl 

v Písku ve střelbě z malorážky, kde se sjela 

elita z celé České republiky. Po dlouhé době se 

mi na CP podařilo dostat na stupeň vítězů. 

Bylo z toho 3 místo v celkovém pořadí.  

 



Katka 2. místo a Pavlína 4. místo v kategorii Ženy. Mimo to jsem se zúčastnil dvou 

závodů v Lovecké kulové střelbě, které se konaly v Plzni. Na prvním jsem se umístil na 

4. místě a na druhém na 8. místě celkově.  

Těšíme se na příští střeleckou sezonu, ale zdali bude to nikdo zatím neví. Kromě 

omílaného tématu Covid, se udála jedna zásadní věc. Evropská komise navrhla zákaz 

používání olova v myslivosti a rybářství. A evropský parlament to následně schválil. 

Zdůvodňují to ekologickou zátěží na přírodu, otravou živočichů a lidí. Olovo slouží jako 

hlavní část loveckých střel brokových a kulových nábojů. Rybáři jej využívají jako 

závaží při lovu ryb. Vznikaly petice ze strany myslivců a rybářů, proti tomuto 

nesmyslnému návrhu. Přesto se nepodařilo návrh smést ze stolu. Existují náhrady za 

olovo, různé slitiny mědi, zinku nebo střely z železa. Co to přinese do budoucna? 

Jedním slovem nic dobrého. 

Nastanou problémy u 

výrobců, obchodníků a zvýší 

se riziko pro střelce, kdy 

tyto střely jsou náchylné 

k odrazu. A hlavně pro zvěř, 

kde tyto náhražky mají 

menší ranivost. Tudíž 

přibude velké množství 

poraněné zvěře. Přesto, že 

letos těch pozitivních zpráv 

moc není, věřme, že konec 

roku prožijeme v poklidu a 

pohodě se svými nebližšími.  

 

Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce přejí Valchářovi 

z Pasek 

 
 

 

skauti Šestka Kateřinice 

______________________________________________________ 

Rok 2020 byl plný výzev a zkoušek. Nečekané události a rychlé změny si žádaly rychlé 

reakce, a tak jsme se všichni bez optání vrhli do plnění životní i „skautské zkoušky 

roku 2020”. A jak se zdá, je to výzva dlouhodobá, přesahující jeden kalendářní rok, ale 

my už jsme zkušenější než na začátku. Možná taky unavenější, ale to k tomu patří. 



Každý skaut by se měl naučit pracovat se svými silami a snažit se je co nejlépe rozložit 

mezi nutné, nevyhnutelné činnosti, zábavu, odpočinek a “něco navíc”. Právě v této 

době, kdy každý z nás má různě, více či méně pozměněné životní podmínky, se 

projevuje, jak jsme schopni nakládat se svou energií a vložit do světa kolem sebe 

“něco navíc”. 

Ale teď už ke konkrétnímu dění. Po tom, co jsme si na jaře vyzkoušeli sociální 

odloučení, provětrali šicí stroje a velikonoční radosti sdíleli v online světě, jsme se 

postupně vrhli na výrobu našich táborových podsad a zvelebování klubovny a DBC 

Březiny. Podařilo se nám pořídit traktůrek na údržbu travnatých ploch okolo centra, 

který nám umožní šetřit energii při sečení i hrabání. Vyměnili jsme staré podlahy v 

klubovně a postavili velký úložný regál na materiál a náčiní. 

Prázdniny byly v netradičním rozpoložení. Zvykem je odstartovat je odjezdem na 

putovní tábor, jenže ten se letos nekonal a samotný letní stanový tábor jsme zahájili 

začátkem srpna. V průběhu července jsme pilně připravovali tábořiště, a ještě 

zorganizovali dětský den pro naše mladší členy a děti v pěstounské péči. Dalo to 

pořádně zabrat, ale díky vytrvalosti pracantů, a i pomoci některých rodičů 

(děkujeme!) jsme to zvládli na jedničku. Celé dva týdny tábora se nesly v duchu 

starověkého Řecka, takže po prokázání patřičných dovedností, schopností a odvahy 

se táborníci nakonec podívali i na Olymp. Hodně jsme toho vyráběli a zdokonalovali 

se v manuální zručnosti. Zbyl nám ale čas i na hry, dobrodružství a odpočinek. Vrátili 

jsme se plní zážitků. 

Netrvalo to dlouho a sešli jsme se u zahajovacího ohně k novému skautskému roku. 

Někteří z nás se zúčastnili vsetínského střediskového skautského záření a taky 

pomohli při tradičním květinovém dni v netradičním termínu.  

 

 

 

 

 

 

 



Běžně pořádáme Finskou stezku před koncem školního roku, ale i tady jsme letos 

museli změnit dobu konání. Naštěstí se nám podařilo najít s paní ředitelkou 

kateřinické školy termín, kdy jsme mohli místním školákům připravit tradiční 

dopoledne plné napětí a zábavy.  

Pořádně jsme se pustili i do klasické družinové činnosti - tedy každotýdenních schůzek 

jednotlivých skupinek, které společně tvoří, učí se novým věcem, hrají si a poznávají 

sebe i svět okolo. Například Benjamínci zábavnou formou rozvíjejí jemnou motoriku a 

připravují se vstoupit do světa větší zodpovědnosti, Světlušky a Vlčata už se více 

věnují aktivním skautským aktivitám (stavění stanu, uzlování, fyzická kondice...). 

Tento rok jsme nově zařadili na poslední schůzku v měsíci společnou aktivitu, kde se 

mladší a starší učí vzájemné spolupráci při aktivitě k tématu měsíce. Starší skauti – 

družiny, Šneci a Žaby mezi sebou přivítali nováčky a prožili několik schůzek venku při 

krásném počasí, rozvíjeli fyzickou zdatnost i praktické dovednosti. 

Bohužel podzimní vývoj situace nám nedopřál dalšího pokračování, a tak jsme na 

začátku října vyrazili do lesů pomoct se sběrem bukvic pro pěstební činnost. Pomáhali 

jsme je později i třídit. Z těch dobrých pak v lesní školce vypěstují nové sazeničky na 

zalesnění. Bohužel to byla na nějaký čas jedna z posledních oddílových kontaktních 

aktivit. 

Byli jsme velmi rádi, že jsme dostali možnost se účastnit projektu „Valaši sa učíja“ 

(MASka), kde máme naplánováno spoustu zajímavých vzdělávacích aktivit jak pro 

děti, tak pro vedoucí a rádce. Některé kurzy jsme již stihli absolvovat a už jen čekáme, 

až se budeme moct osobně sejít a uskutečnit i další akce s dětmi. 

Náš program utichl a přesunul se do online prostředí. I za tuto možnost jsme rádi, ale 

těšíme se zase na společné chvíle venku v přírodě i v klubovně. 

Přejeme všem hodně trpělivosti, pohody, klidu, pevné zdraví a spoustu hodných lidí 

okolo. 

                                                     Za Šestku 

Kája - Karolína Možíšová a Hanny - Hana Zbranková 

 

 

 

Spolek Moravská Organizace Vozíčkářů rok 2020 

 

V roce 2020 jsme 18. ledna pořádali náš tradiční víkend, 17. zimní setkávání 

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

jsme se všichni setkali v Kateřinicích a vydali jsme se motorizovaně (na motorkách, 

sajdkárách, čtyřkolkách a džípu) na cestu – vyjížďku na Svatý Hostýn. Cesta byla klidná 



a v mrazivém počasí jsme si udělali krátkou přestávku na Tesáku, na Hostýn jsme 

přijeli v tak husté mlze, že by se dala krájet, a byl skoro problém najít baziliku a o 

nějakém rozhledu nebo vyhlídce se nedalo ani uvažovat, ale byli jsme připraveni i na 

takovou situaci a zahřáli jsme se teplým čajem a malou svačinkou. Většina účastníku 

si prohlédla baziliku a blízké okolí, a i přes počasí se tam všem líbilo. 

 

Cestou zpět do 

Kateřinic jsme se 

zastavili u rozhledny 

Maruška na malou 

přestávku na fotky a 

po malinkém 

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, tak jako 

vždycky, 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, letní a ani podzimní akci se nám nepodařilo uspořádat a hlavním důvodem byl 

Koronavirus a omezení z něj vyplývající, tento rok byl omezující ve všech směrech a 

pro všechny, ale díky Bohu se velké většině našich členu COVID vyhnul, a to je to 

nejdůležitější, a i když jsme na vozíčku, tak jsme zůstali zdraví :-) a to je to hlavní co si 

přejeme i do příštího roku. 

Přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021 

za M.O.V. Petr Adámek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení spoluobčané,  

Jako každý rok, tak i letos se ohlížíme za aktivitami, které 
jsme uskutečnili. Začátek roku patřil přípravám tradičního 
plesu, tentokrát kloboukového. K poslechu i tanci hrál 
music band Los Playboys z Bystřice pod Hostýnem, který se řídí heslem: Hudba má být 
pro zábavu tanečníků i muzikantů. Myslíme, že svému heslu skutečně dostáli a 
návštěvníci se bavili až dlouho do rána.  Vždy nás mile překvapí nápaditost při tvorbě 
kostýmů a doplňků. Ples by nebyl plesem bez bohaté tomboly, za kterou děkujeme 
našim příznivcům a sponzorům - bez vás by to nešlo, děkujeme. Téma dalšího plesu 
máme vymyšleno, ale obáváme se, že si jej schováme až napřesrok.  
 Další srdcovou záležitost „Kateřinický benefičák“ jsme několik měsíců 
připravovali, ale bohužel nemohli uskutečnit, což nás velmi mrzí. Jakmile však byla 
neřízení vlády rozvolněna, pokusili jsme se o náhradní akci s názvem „Kateřinické 
benefiční odpoledne“. Vše už bylo naplánováno a připraveno, ale jak se říká – člověk 
míní a život mění – a my jsme museli i tuto akci z organizačních důvodů zrušit. 
Doufáme, že v příštím roce se budeme moci k naší tradici navrátit a prostřednictvím 
Vašich příspěvků a účasti na benefičáku pomoci dalším potřebným tak, jak tomu bylo 
v minulých ročnících. 
 V létě nám bylo umožněno vyrazit na Šumavu a sjíždět již známé úseky Vltavy 
na lodích. Díky pronajatému obecnímu autobusu jsme se pohodlně dopravili do 
kempu Vltavan. Zde jsme postavili tábořiště a mohli alespoň na chvíli zapomenout na 
všední starosti a užívat si společných chvil a nových zážitků, na dlouhou dobu 
posledních. 
 Závěrem Vám všem chceme popřát spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.  
 

Sdružení přátel Kateřinic 

 

 



 

Turisté hraběnky Kateřiny rok 2020 
Za krásného zimního počasí o druhém víkendu v lednu zahájili „Turisté hraběnky 
Kateřiny“ rok 2020 nočním výšlapem na Lázy. V hospůdce na Lázech se prodiskutoval 
a upřesnit návrh akci na nadcházející sezonu. Probíhající setkání zpestřila paní s 
harmonikou a tradiční občerstvení. 
Nikoho nenapadlo, že na další velkou společnou akci budeme čekat až do května, kdy 
nám vládní nařízení proti šíření koronaviru dovolí vyrazit na výšlap ve skupině 20 
turistů. V době pandemie šily turistky textilní roušky a kontakty mezi sebou jsme 
udržovali aspoň po telefonu. 
V pátek 8.května po rozvolnění opatření za hezkého jarního počasí jsme vyrazili od 
ratibořského kostela přes Kosiska a Končiny na Lázy. 
Letošní VII. Ročník memoriálu Milana a Mirka Navrátilových proběhl z důvodu 
nepříznivého počasí netradičním způsobem. Účastníci memoriálu vyměnili kola za 
trekové boty a hole a za deště se vydali na procházku kolem Kateřinic. Po návratu 
čekalo na účastníky zasloužené občerstvení. 
V srpnu nás zasáhla smutná zpráva. Po krátké nemoci zemřel náš kamarád Rosťa 
Bětík. Vzpomínáme na chvíle s ním a nezapomeneme. 
Hlavní akcí tohoto roku se stal pro 22 turistů týdenní pobyt v horském městečku 
Horní Blatná, které se rozkládá v srdci Krušných hor nedaleko hranic s Německem. 
Naučná stezka Vlčí jámy nás dovedla k přírodnímu útvaru Vlčí jámy, jejichž zvláštností 
je dno jámy pokryté ledem a na Blatenský vrch s rozhlednou poskytující malebný 
výhled po okolí. Našemu zájmu neunikl ani Plešivec známý jako nejmodernější ski 

areál v ČR. Při putování po Krušných 
horách jsme zdolali i nejvyšší vrchol 
Klínovec a nedaleký Boží Dar. 
Poslední den pobytu část turistů 
navštívila krásný gotický hrad Loket 
a část dala přednost nejznámějším 
kolonádám největšího lázeňského 
města Karlových Varů. 
Poslední víkend v září jsme zůstali 
věrni kateřinským chodníčkům a 
vydali jsme se kolem studní přes 
Ojičnou na Lázy kde se konal víkend 
dančích specialit. 

I když byl tento rok naplněn vládními opatřeními, zákazy a nařízeními proti šíření 
koronaviru, věříme že se všichni budeme moci příští rok věnovat našim aktivitám. 
Děkujeme zastupitelům obecního úřadu za podporu a přejeme všem spoluobčanům 
klidné a veselé Vánoce a hodně zdraví v roce 2021. 

Jaroslava Rožnovjáková a Jan Meliš 



 
Rodinné centrum Kačenka 
Na úvod tohoto článku bych začala poděkováním paní Kateřině Zbrankové za vedení 
RC Kačenka, vrátila se zpět do školky po mateřské dovolené. Nového vedení se ujala 
paní Dana Kovářová. S ní jsme společně vstoupily do podzimních schůzek. Podzim byl 
pro maminky a děti tvořivý, společně si vyrobily zápichy, naaranžovali podzimní 
sklenice, které posloužily k výzdobě přísálí KD. Vysazovali podzimní nádoby a stihly 
jsme se naučit od Danky péct chleba z žitného kvásku. Je trochu pracnější, ale 
výsledek je výborný a chutná skvěle. 
V Dámském klubu jsme v únoru měli přednášku s paní Hromadovou na téma 
komunikace a podzim jsme zahájily hned 5.9. kurzem vitráží technikou Tiffany 
s lektorkou Lenkou Kinzlovou. Tento kurz byl velice úspěšný a děkujeme i ZŠ za 
zpracování videa z tohoto kurzu na sociální sítě. 
Pro všechny z nás byl letošní rok jiný než ty předchozí. Dovolte mi Vám všem, kteří se 
podílíte na setkáváních, jak Kačenky, tak klubu poděkovat. Nadále zůstáváme 
v kontaktu i přes veškerá opatření a doufáme, že jak tento čas pomine, tak ve zdraví a 
s dobrou náladou, chutí a elánem zahájíme naši činnost. Děkujeme vedení obce a 
MAS SV za poskytnuté finanční prostředky k činnosti.  
Přejeme Vám poklidné a požehnané vánoční svátky v kruhu nejbližších. Do nového 
roku 2021 pevné zdraví, chuť do nových aktivit a klidnou mysl. 

Přejí za RC Kačenka 
Martina Valůšková a Daniela Hurtová 

 

 

 

 

                                                                          
 
  

 

 

 

 

 

 

 



KLUB SENIORŮ KATEŘINICE 

Letošní rok 2020 byl pro nás seniory z důvodu výskytu KORONAVIRU – COVID-19 
hodně nepříznivý. Již od čtvrtku 12. března byl vládou ČR a starostou obce vyhlášen 
pro celý stát „nouzový stav“ a zákaz volného pohybu osob. Z tohoto důvodu jsme se 
nemohli scházet. Plně jsme respektovali tato nařízení, abychom se chránili před 
nákazou.  

Při této příležitosti patří 
veliký dík pracovníkům 
obecního úřadu, kteří 
ochotně pro nás seniory 
nabídli nakupování potravin 
v obchodech, vyzvedávání 
léků v lékárnách a rozvoz 
obědů, které se vařily v MŠ. 
Také děkujeme i našim 
hasičům, kteří rozváželi až 
do domu desinfekce na 
ruce. Rovněž i obrovský dík 
vyslovujeme kolektivu 

učitelů a zaměstnanců MŠ+ZŠ a všem ženám, kteří šili roušky, protože jich byl 
naprostý nedostatek. Roušky pak ihned předali do třech našich obchodů, kde si je 
občané mohli vyzvednout zdarma. Děkujeme i všem prodavačkám v obchodech, které 
zajišťovaly plynulý chod a veškerý sortiment zboží. Poděkování patří také všem 
občanům, kteří nosili roušky, dodržovali veškerá nařízení, v obchodech se nezdržovali, 
neshlukovali se, nepanikařili a nedělali si zbytečné zásoby, jak jsme to mohli vidět 
v televizi, jak to bylo v některých městech a obcích. 
Náš klub seniorů se letos sešel pouze 9x. Setkání, která proběhla, byla velmi srdečná a 
zajímavá. Po novém roce jsme se sešli 8. ledna, kdy jsme si vzájemně popřáli do 
nového roku, sdělili zážitky z Vánoc a popovídali si při občerstvení. Za 14 dní se 
uskutečnila velmi zajímavá a poutavá beseda o Madeiře. V únoru pak o Kodani a 
Kirgistánu, začátkem března o Mongolsku. V červnu jsme se setkali na tradičním 
opékání vuřtů v krbu na farní zahradě. Po prázdninách hned 2. září jsme naše setkání 
zahájili v přísálí kulturního domu, za 14 dní jsme se prošli dolní částí obce a koncem 
měsíce mezi nás přijela paní Jiřina Sousedíková ze Vsetína, která tiskem vydala ručně 
psané „Paměti 1, 2, 3 …“. Tato beseda byla skutečně hodně zajímavá a poutavá. 
Ostatní naplánované akce jsme museli zrušit, ale doufáme, že je v příštím roce 
uskutečníme. Věříme, že nás Koronavir již nebude pronásledovat a my se budeme 
moci pravidelně scházet, jak tomu bylo v letech minulých. Už se všichni na společné 
akce těšíme. 
Na závěr bychom vám, milí spoluobčané, chtěli popřát, abyste ve zdraví, radosti, klidu 
a pohodě v rodinném kruhu prožili Vánoce a zároveň do nového roku přejeme pevné 
zdraví, spokojenost, vzájemnou toleranci a Boží požehnání. 

Anna Martinková 



 

Srdce buší, i když se ruce nehýbou 

 

Nacházíme se v době, kde kolem nás je plno nových věcí. Snažíme se 

čelit strachu, nejistotě, ale neměli bychom zapomínat na radost. 

Letos to vypadala všechno velmi slibně od novoročního koncertu, který jsme odehráli 

na Soláni ve Zvonici. Kde nás všechny čekalo překvapení v podobě televize ČT1, která 

naše Zvonky ještě ten samý den odvysílala v hlavních zprávách ČT1. Od této chvíle 

jsme neměli o koncerty nouzi. Jenže to jsme ještě netušili, co nám rok 2020 přinese. 

V únoru obě naše skupiny společně se zvonkohrou z Košarisk a Ostravy odjeli na 

soustředění do Tater v rámci projektu Erasmus+. Po návratu jsme se ještě sešli na pár 

zkouškách a pak přišla dlouhá pauza.  

Museli jsme se 

přestat na pár týdnů, 

měsíců scházet na 

zkoušky, rušili jsme 

jarní, podzimní i 

vánoční koncerty. 

Z 31 domluvených 

koncertů jsme 

odehráli pouze 10.  

V létě jsme měli 

oslavit 10. let od 

prvního táboru, my 

domácí jsme toto 

kulaté výročí oslavili 

a přátelé z Ameriky 

se každý večer k nám připojovali přes sociální sítě, kdy pro nás vždy měli připravenou 

nějakou zábavu – povídání, hraní her, jógu. Tábor jsme jako každoročně ukončili 

koncertem v Ratiboři, který byl netradičně doplněn o videa od přátel z Ameriky a 

vysílán živě na sociálních sítích.    

Společně jsme nemohli chytnout zvonky do rukou a potěšit naše drahé posluchače, 

ale přesto se snažíme rozdávat radost nadále. Skrz sociální sítě pravidelně přidáváme 

videa z koncertů, které proběhly před pandemií a snažíme se rozeznít každé srdce. S 

přáteli z USA pracujeme na projektu, díky kterému můžeme prolnout naše tóny i přes 

oceán. Každý pracoval, zkoušel individuálně doma, on-line schůzky se staly naprosto 

běžné a ve finále vznikla nahrávka, která veškerou snahu shrnula do jednoho videa, 

které najdete na našem facebooku. Díky vašim milým ohlasům máme v plánu 

obohatit melodie zvonků i o zpěv.  



Jako každoročně se chystáme odehrát koncert Urbi et Orbi 20. 12. 2020 v Ratiboři, 

pokud by nám to daná situace neumožnila, chtěli bychom koncert odvysílat živě bez 

přítomnosti posluchačů. Letos bude tento koncert doplněn o zvuk trombónu.  

Do souboru dochází 31 zvoníků. Mladší skupinu vede Andrea Kubíčková a starší Emílie 

Adámková. Od letního tábora bychom rádi v souboru uvítali nové členy a chceme tak 

založit další skupinu.   

Do dalších dnů přejeme hlavně zdraví, pevné nervy, krásné prožití Vánoc a doufáme, 

že každý z vás najde ve svém srdci kousek radosti! 

                                                                                       Hana Malovaná a Andrea Kubíčková 

 
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 
 

Život Farního sboru ČCE v Kateřinicích 

Nový kalendářní rok ve sboru začal jako obvykle slavnostními 

bohoslužbami 1.ledna s vysluhováním svaté Večeře Páně. Při 

bohoslužbách pozdravil účastníky bohoslužeb starosta obce, bratr 

Vojta Zubíček, s písněmi vystoupili manželé Blahotovi. Začaly se 

konat biblické hodiny, vyučování náboženství, konfirmační cvičení (probíhalo 

v Ratiboři spolu s konfirmandy z Ratiboře). Konal se koncert ZUŠ Morava, přednáška o 

zemi Zimbabwe, zkoušky a koncerty ZDZ, sestry ze sboru s členkami spolku ZDZ 

vykonaly v obci sbírku po domech na stavbu klubovny pro ZDZ i jiné účely, která činila 

94.129.- Kč. Díky obětavosti občanů byla stavba také zahájena. Sbírka na stavbu 

klubovny i nadále pokračuje a věříme, že se ještě najdou štědří dárci, kteří podpoří 

tuto stavbu. Dne 8. března jsme při bohoslužbách vzpomínali na zemřelého br. faráře 

Miroslava Frydrycha, rodáka z Ratiboře, který velmi rád navštěvoval náš sbor 

v Kateřinicích a mnohokrát v našem kostele při bohoslužbách posloužil svým kázáním. 

A pak - od 12. března byl vyhlášen nouzový stav v souvislosti s postupující epidemií 

koronaviru. Z důvodu šíření nemoci byly zrušeny všechny pravidelné bohoslužby a jiná 

setkávání. Stalo se, že jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší 

zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Také velikonoční svátky jsme prožívali jinak. 

Díky Jirkovi Stehnovi, který byl motorem k natáčení bohoslužeb,  br. faráři Miroslawu 

Jelinkovi, který chce vždy Božím slovem posloužit a potěšit všechny, díky kurátorce 

sboru Emilii Kamasové s jejím elánem a krásnými modlitbami, díky Emilce Adámkové 

(naší milé a ochotné varhanici), která svou hudbou a zpěvem chce potěšit mnohá 

lidská srdce, a díky technice (kamera), mohly být bohoslužby nahrávány a bratři a 

sestry ze sboru, ale také všichni občané Kateřinic, mohli sledovat bohoslužby na 

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


infokanálu obce nebo internetu. Velké poděkování patří také Petrovi Adámkovi, který 

zpracovával a umisťoval natočené bohoslužby na infokanál, sborové a obecní webové 

stránky. Tak to trvalo 2 měsíce.  

Velkou radostí se stalo, že jsme se po uvolnění nařízení mohli zase scházet. Proběhlo i 

několik setkání, např. sborové shromáždění, setkání se synodním seniorem Danielem 

Ženatým při bohoslužbách, zahrály ZDZ, vzpomínka na upálení M.J.Husa. V tomto 

roce, z důvodu nepříznivého počasí, se setkání neuskutečnilo na kopci Snoz, ale 

v kostele v Kateřinicích. Uskutečnil se také tábor ZDZ, ale bez mezinárodní účasti, 

neboť platila různá opatření a cestování bylo omezeno. Po skončení prázdnin -  v září 

se všichni žáci zdejší ZŠ i s učiteli zúčastnili ukázkové hodiny náboženství, konfirmandi 

uzavřeli dvouleté cvičení zkouškou na faře v Ratiboři.  Na začátku října se konala 

slavnost díkůvzdání za úrodu a konfirmační slavnost, při které byly konfirmovány dvě 

konfirmandky a to: Markéta Zubíčková a Natálie Janírková.   

                                                     
Celá řada plánovaných akcí byla z důvodu opět se šířící epidemie zrušena, nouzový 

stav byl znovu prodloužen a od 18.října bylo zase omezeno i konání bohoslužeb. Opět 

byly bohoslužby natáčeny a přes infokanál nebo internet bylo možné jejich sledování. 

V neděli 15.11. před výročím listopadových událostí v roce 1989 nás při předtáčených 

bohoslužbách pozdravil a povzbudil svým slovem starosta obce Vojtěch Zubíček. Po 

uvolnění nařízení se konaly bohoslužby 6.prosince (v omezeném počtu 30 osob). Stále 

platí opatření proti šířící se nemoci Covid-19, tak i vánoční svátky budeme prožívat 



trochu jinak. Stále však platí, že Bůh všechno řídí a spravuje, proto radujme se i v této 

těžké době. Vždyť Bůh nám daroval svého syna – Ježíše Krista, který se pro nás narodil 

i život obětoval, abychom my život měli a hojně měli a On je s námi po všechny dny. 

Pokojné a požehnané svátky vánoční, zdraví do nového roku přeje 

Miroslaw Jelinek        Emilie Kamasová               Jiří Stehno                                                                                                  

farář sboru        kurátorka sboru        místokurátor sboru 

a celé staršovstvo sboru ČCE v Kateřinicích 

                                                                                                                                                                            

OZNÁMENÍ SBORU ČCE V KATEŘINICÍCH 

 Bohoslužby v době Vánoc budou v našem sboru probíhat v omezeném režimu podle 

nařízení vlády. Budou se konat pouze 25.12. na Hod Boží vánoční s vysluhováním sv. 

Večeře Páně ve 2 termínech:  

- 8,30 hod. pro občany z horního konce obce (od kostela nahoru)  

- 10,00 hod. pro občany z dolního konce obce (od kostela dolů)  

K dalším bohoslužbám se sejdeme až na Nový rok 1.ledna s vysluhováním sv. Večeře 

Páně opět ve 2 termínech:  

- 8,30 hod. pro občany z dolního konce obce (od kostela dolů)  

- 10,00 hod. pro občany z horního konce obce (od kostela nahoru)  

Ostatní bohoslužby a setkání jsou zrušena. Prosíme o dodržování nařízení proti šíření 

nemoci.  

Přejeme Vám všem klidné a požehnané Vánoce a prožijte je v kruhu svých blízkých ve 

zdraví a s radostí z narození Ježíše Krista.  

 

 

Sociální poradenství  

Od podzimu jsme na našem úřadě zřídili sociální poradenství pro občany. Obec se pro 

tuto činnost rozhodla po předchozích zkušenostech, kdy se na vedení obce obraceli 

občané s různými prosbami k vyřešení jejich osobních a rodinných potížích. Společně 

se sociální komisí jsme sestavili plán činnosti soc. poradenství pro naše občany. 

Obracet se můžete v těchto záležitostech 

- Zprostředkování odborného poradenství, dále dluhové, rodinné, pracovně 

právní vztahy 

- S vyplněním formulářů, žádostí a souvisejících dokumentů 

- S výběrem typu sociální služby 

- zajištění základních potřeb pomocí Potravinové banky 

Dále jsme se zapojili do potravinové pomoci přes Potravinovou banku ZK, jak 

pro místní občany, tak pro potřebné ve ZK. Tímto bych chtěla velice poděkovat 



všem občanům naší obce, kteří v místních obchodech se zapojili do podzimní 

potravinové sbírky a mohli jsme tak pomoci. Zajistili jsme 244 kg potravin a 

drogerie. Byli jsme velice pochválení z PB v Otrokovicích. 

Rádi Vám pomůžeme ve Vaší obtížné situaci, hlavní náplní poradenství je 

našemu občanovi poradit, nasměrovat, kam a na koho se dále může obrátit 

v jeho záležitostech. 

 

Kancelář sídlí v podkroví OÚ. 

Administrativně-sociální pracovník: Martina Valůšková 

Tel.: +420 725 447 797, e-mail: valuskova@obeckaterinice.cz 

 

K dalším aktivitám patří za zmínku vyhlášení letní soutěže o Nejpěknější 

květinovou výsadbu domu, chaty, chalupy v naší obci. Se svými květinovými 

výsadbami se zapojilo celkem 27 soutěžících.  Z jejich fotografií jsme vytvořili 

alba, která si mohli občané prohlédnout a hlasovat při podzimních volbách do 

zastupitelstva ZK. Aby celková hlasovací účast byla co nejvyšší vytvořili jsme 

v prostorách KD podzimní výstavu, do které se zapojily se svými výrobky děti 

z MŠ, žáci ze ZŠ a senioři se svými výpěstky ovoce, zeleniny a květin. Všem, 

kteří se zapojili a všem hlasujícím moc děkuji. Celkem bylo odevzdáno 225 

hlasovacích lístků. Všem výhercům gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím, 

kteří se zapojili. Jejich výzdoba krášlí naši obec a za to patří velký dík. 

1. místo – č. p. 295, 2. místo – č. p.294, 3. místo – č. p. 360 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Naše spolky jsou zapojeny do projektu „Valaši sa učija“ 
 
Od září probíhají ve třech našich 
spolcích zajímavé aktivity pro děti 
a mládež. Pracovníci s mládeží učí 
nejen děti o nových tématech, ale 
taky sami sebe. Zkoušejí 
neformální metody vzdělávání, 
spolupracují s odborníky. Na rok 
2021 je pro děti připraveno plno 
zábavných vzdělávacích aktivit, 
určitě se mají na co těšit.  
 
Hlavním koordinátorem projektu 
je MAS Střední Vsetínsko. Projekt 
je realizovaný prostřednictvím 
výzvy z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do projektu je zapojeno celkem 17 partnerů, z Kateřinic 
jsou to: Zvonky Dobré zprávy, z. s., Farní sbor ČCE v Kateřinicích a TJ Sokol Kateřinice, 
z. s. Projekt je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na 
venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel. 
„Některým“ pracovníkům v neziskových organizacích chybí například kompetence v 
oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a 
sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využit inspirativních metod týmového 
učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků 
v praxi.“ sdělila hlavní manažerka projektu, Lucie Žabčíková. 

 

 

 

 



Společenská kronika 
                                                                                                    

  

Vítej mezi námi 
 
Samuel Fuks 
Balounová Anna 
Zbranková Saša 
Rostislav Tanchynets 
Nela Uličníková 
Erik Malovaný  
 
 
Z našeho středu navždy odešli 
 
Otakara Rosendorfová         
Lubomír Glonek    
Petra Marková    
Pavel Dančák    
Jan Kamas    
Josefa Hrušková    
Lydie Gottwaldová   
    
 

 

Josef Dančák ml. 
Matilda Vychopňová 
Josef Staněk 
Marie Machálková 
Jaroslava Malovaná 
Zdeňka Plšková 
Josef Dančák   
Olga Fojtíková  
    
     
    
    
   
    
   
   

Zlaté svatby v r. 2020 – 50 let společného života 
 
Jaroslava a Ivan Malovaní       
Marie a Josef Dančákovi  
Anna a Jan Martinkovi  
 
Platinová svatba v r. 2020 – 65 let společného života 
 
Jarmila a Jan Hruškovi  
 



    Životní jubilea v roce 2021 
 

70 let                                                                       
     
Ludmila Zbranková 

Ladislav Barbořák 

Bohuslav Kalinec 
Petr Londa 
Jaroslava Březovjáková 
Josef Žabčík 
Jan Březovják 
Marie Dančáková 
Věra Kamasová 
 
 
 

Josef Zbranek 
Jana Poláková 
Drahomíra Žambochová 
Libuše Matějčková 
Zdeněk Janota 
Zdeňka Čablíková 
Emílie Kamasová 
Zdeněk Hruška 
 
     
    
      

                   
  75 let 
    
 Lydie Tomicová 

 Josef Barcuch 

 Jaromíra Malovaná 
 Břetislav Kovář 
 Josef Holub 
 Anna Vrbová 
 Zdeněk Zubíček 
 Josef Dančák       

80 let 
      
      Zdeňka Kocourková 
      Bohumil Janča 
      Jan Šimčík 
      Antonín Zbranek 
      Josefa Jančová 
      Jana Vaculíková 
      Zdeněk Čablík 
      Miroslav Hrbáček 

 Vlasta Kutějová 
 Vladislav Adámek 
 Jana Davidková 
 Věra Hrabovská       
   

 
            

     
 
85 let 
 Marie Matisková 

 Jaroslav Blažek 
 Josef Kocourek 
 Zdeňka Kovaříčková 
 Jaroslava Hrbáčková 
 



86 let 
Emílie Rožnovjáková  
 
 
87 let 
Jarmila Hrušková 
Josef Adámek 
Lubomír Zubík 
Emílie Uličníková 
Jan Žabčík 
 
88 let 
Karla Gerlíková 
Vlasta Fusková 
Hedvika Zubíčková 
   
90 let     
Jan Hruška    

       92 let 
      Marie Dančáková  
      Emílie Strasličková  

   
93 let 

       Bohuslav Zubíček     
 

97 let 
Božena Malá 
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