
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 

 

Vážení a milí spoluobčané a přátelé našich Kateřinic! 
 
Je mi velikou ctí, že Vás mohu opět pozdravit na konci roku 2021 prostřednictvím 
tohoto obecního zpravodaje. Je to pro mě vždy příležitost zamyslet se nad tím, co nás 
v uplynulém roce nejvíce zasáhlo, co jsme mohli prožít, nebo zda se nám společně 
podařilo naplnit cíle, které jsme si předsevzali. Je to také příležitost poděkovat a 
pokusit se najít slova povzbuzení pro nás všechny do dalšího života.  
Uplynulý rok byl opět trochu jiný. Ze zřejmých důvodů byl plný nejrůznějších nařízení, 
omezení a restrikcí, které měly „ochránit“ zejména naše starší generace. I přes veliké 
úsilí zdravotníků, nebo našich bližních, se nám to bohužel mnohdy nepodařilo a pro 
mnohé budou nadcházející Vánoční svátky smutnější než v předešlých letech. Rád 
bych tímto vyjádřil všem těm, kteří přišli o někoho bližního upřímnou soustrast. Moc 
bych všem přál, aby se jim dostalo, tak jako mě, daru uvěřit v Pána Boha, abyste měli 
tu obrovskou naději v budoucí setkání. Abyste nalezli útěchu do svých srdcí a myslí. 
Přál bych nám všem, aby se nám podařilo „vytěsnit z hlavy“ ty smutné chvíle tak, aby 
zůstaly jen vzpomínky na to krásné, co jsme mohli z Boží milosti společně s našimi 
bližními prožít. 
Když člověk jezdí po různých jednáních, nebo po různých setkáních, často slyšívá, že 
Kateřinice jsou bohatá obec, že to máme jednoduché, že máme levnější vodu než kde 
jinde, že máme opravené cesty a chodníky, a že jsme byli Vesnicí roku, že máme 
školku a školu, že máme spoustu spolků, že to u nás žije. Mnohdy z toho člověk cítí, že 
si lidé myslí, že to u nás máme nějak jednodušší, a že to přišlo tak nějak samo. Všem 
se vždy ale snažíme vysvětlovat, že neděláme nic jiného, než se snažíme navazovat na 
dílo našich předků. Ti si vždy byli vědomi toho, že pokud chceme zajistit udržitelný 
rozvoj naší obce Kateřinice, je naprosto zásadní vychovávat a vzdělávat naše děti a 
budoucí generace. Vést je ke vzájemné úctě a lásce, respektu a pokoře, k pracovitosti 
a odpovědnosti, ale také k vzájemnému porozuměni a pomoci potřebným. Vždy se 
snažili vytvářet podmínky pro důstojné vzdělávání našich dětí a pro fungování našich 
spolků. Jsem opravdu vděčný, že si toho je vědomo také současné zastupitelstvo, 
které na sebe vzalo odpovědnost za budoucnost naší obce a rozhodlo před časem o 
realizaci projektu rozšíření naší školy vč. kompletní bezbariérovosti celého areálu. 
Realizace tohoto projektu byla zahájena v listopadu 2020 a od dubna příštího roku by 
měla nová školní budova sloužit k výchově budoucích generací. Tady patří obrovské 
poděkování všem, kteří se jakkoliv zapojili do realizace tohoto projektu a díky jejich 
nasazení se nám daří splnit „šibeniční“ termíny. Veliký dík za trpělivost a omluva za 
zvýšenou prašnost a hlučnost patří také všem našim občanům, kteří žijí v blízkosti 
této stavby, zejména pak rodině Barcuchové, Kobédové, Mikšíkové, Zubíkové a všem 
nájemníkům, kteří žijí v obecní bytovce pod školou. Moc si Vaší tolerance a pochopení 
vážíme. 



I když se jednalo o investici v řádech desítek mil. korun, je to stále jen hmota, která 
ožívá až s lidmi, s učiteli, ale zejména s našimi dětmi. Jsem opravdu hrdý na naše 
učitelky, učitele a ostatní pracovníky, jak ve škole, tak ve školce, kteří pracují pod 
vedením naší paní ředitelky Mgr. Šárky Muchové. Chtěl bych jim všem ze srdce 
poděkovat, moc si jejich práce vážíme a přeje jim nejen bystré, šikovné, pracovité děti 
a žáky, ale také rodiče, kteří jim budou ve vzdělávacím procesu jejich dětí pokornými 
partnery, ochotnými naslouchat a věnovat svým dětem co nejvíce jejich 
drahocenného času. Za vzpomenutí jistě patří také reprezentace naší školy a obce 
v rámci spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze. Jsme na Vás opravdu 
moc pyšní! 
Jednou z dalších priorit zastupitelstva obce je a vždy byla, také péče o naše seniory a 
sociálně slabé. Zejména v posledních dvou letech to měli nejen naši senioři moc 
těžké. Mnohdy byli plní strachu a měli výrazně omezeno setkávání s jejich nejbližšími. 
Až s očkováním jim svitla naděje na klidnější budoucnost a klidnější důstojné stáří. 
Jsem opravdu moc vděčný všem, kteří se nechali naočkovat! Je to jediná cesta, která 
nás vyvede z budoucích omezení, restrikcí, ale také ochrání nás a naše bližní před 
vážným průběhem onemocnění. Proto Vás prosím, kdo ještě nejste naočkovaní, co 
nejdříve se zaregistrujte a nechejte se naočkovat, než bude pozdě pro Vás, nebo pro 
někoho z Vašich blízkých.  
Velikou radost nám také udělalo dokončení 13 bezbariérových bytů pro seniory 
v nově vybudovaném Domu Kateřinka, který se nachází na místě bývalého kravína. 
Chtěl bych popřát všem nájemníkům, aby ve svém novém domově byli šťastni a aby 
jim jejich bližní byli stále nablízku. Velikou radost nám udělalo ocenění v soutěži Obec 
přátelská k seniorům, kde jsme získali ve své kategorii 2. místo. Tady patří veliký dík 
pracovnici obce p. Martině Valůškové, která při zpracování přihlášky a jejich příloh, 
odvedla obrovský kus práce. Toto ocenění nás utvrzuje, že udaný směr naší obce, 
spočívající ve vytváření důstojných podmínek pro život našich seniorů, vytváření 
zázemí pro jejich setkávání a budování např. bezbariérového bydlení pro naše 
seniory, je správný, že je potřeba ho nadále rozvíjet a zlepšovat. Veliký dík patří taky 
sociální komisi a p. Anně Martinkové, která této komisi předsedá a vede náš klub 
seniorů. 
Jednou z nejvíce potlačovaných oblastí byla v posledních dvou letech kultura. Chtěl 
bych poděkovat kulturní komisi, která pracuje pod vedením p. Michaely Blažkové, že i 
přes nepřízeň aktuální situace, se jim podařilo v létě uspořádat divadelní představení, 
které mnohým pomohlo odpočinout si od každodenních starostí a jistě udělalo 
velikou radost. Budeme se těšit na další, které připravujete a pevně věříme, že situace 
bude pro kulturu v následujícím roce příznivější. 
Naprostou prioritou obce je také posilování vodních zdrojů pro obecní vodovod. 
Některým se možná zdá, že toto téma není potřeba řešit, že je nyní vody dost, ale 
z minulosti víme, že tomu tak není. Rád bych vyzdvihl práci vodohospodářského 
výboru, který pracuje pod vedením Ing. Josefa Bahra, Ph.D. V letošním roce se nám 
podařilo položit více jak 2,1 km vodohospodářské infrastruktury, která bude sloužit 
k připojení vybudovaných dvou vrtů s označením HKO 4 a 5. Zprovoznění těchto 
nových zdrojů proběhne v první polovině příštího roku. Výbor zastupitelstvu obce 



také doporučil výměnu všech vodoměrů v naší obci za přesné vodoměry s online 
dálkovým odečtem. Cílem je především odhalení ztrát vody na vodovodní síti, snížení 
spotřeby vody nejen v domácnostech, zamezení manipulaci s instalovanými 
vodoměry a výrazné zefektivnění sběru a zpracování údajů o spotřebě vody. Dalším 
benefitem pro jednotlivé domácnosti bude např. odhalení nežádoucí spotřeby vody, 
jako je protékání WC, propouštění pojistných ventilů atd. Instalace těchto vodoměrů, 
bude probíhat v první polovině příštího roku. O přesném postupu a harmonogramu 
výměny vodoměrů budete informováni v průběhu ledna 2022. 
Vážení a milí spoluobčané, milí rodiče a prarodiče, 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 srdce poděkovat za spolupráci, pomoc, pokoru a vzájemnou 
lásku, kterou projevujete svým bližním.  
Do nového roku 2022 nám všem přeji zejména pevné zdraví, hojnost optimismu a 
entuziazmu, hojnost vzájemné pomoci a lásky, vzájemné úcty, pokory, odpuštění a 
vzájemného respektu. Jsem přesvědčen, že s pomocí Boží doba omezování a restrikcí 
brzy skončí a vše se navrátí k běžnému životu. Nám všem přeji, abychom do nového 
roku vyšli posíleni a plni energie s hrdostí budovat nejen naši obec. 
 

 

 

Vojtěch Zubíček 
starosta obce 

 

 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
A opět po roce dostáváme do schránek, osobně, či si můžeme vyzvednout nebo vzít 
Vánoční zpravodaj. Je tomu tak s železnou pravidelností již po mnoho let. Všichni 
přispívatelé přemýšlí, co napsat, co a jak sdělit. Také jsou Ti, kteří nestíhají a posílají 
příspěvek na poslední chvíli a v tomto roce jsem poslední já. 
Posledně před rokem jsem vůbec nechtěl psát o koronaviru, teď bych chtěl začít 
řeckou abecedou, kterou jsme se učili a také částečně zapomněli.  
Alfa, beta, gama, delta, epsilon….omikron. Ano, jsou to názvy mutací koronovaru a 
není důležité, že nejdou popořadě, protože některé písmenka buď nepasují vědcům 
do řady, nebo připomínají komunistického prezidenta Číny, která na současné situaci 
ve světě má obrovský vliv. 
Všichni bez rozdílu žijeme v době, která je COVIDem ovlivněna a patří k problému, o 
kterém ví každý z nás, což se  mnohokrát  v minulosti mnohým tématům nepodařilo. 
Co je špatné, že koronavirus mění zaběhnuté pořádky a není vůbec predikovatelné co 



způsobí do budoucna. Než dojdeme na konec řecké abecedy, nastane mnoho změn a 
většina nebude k pomoci či k lepšímu. Co je ale nejhorší, že nejen ve světě, ale i v naší 
dědině tato nemoc způsobila další úmrtí našich spoluobčanů a v mnoha rodinách 
způsobila velké těžkosti a tragédie. Mysleme na tyto rodiny, podpořme je a 
vzpomeňme na ty, kterým se z různých důvodů nepodařilo nad touto nemocí vyhrát. 
Byli a v našich myslích jsou stále našimi spoluobčany. Jejich odchod způsobil bolest 
v rodinách a celým Kateřinicím chybí, protože jsme na ně nebyli jenom zvyklí je 
potkávat, ale jim záleželo na nás a mnozí v dědině byli aktivní a posunuli ji na úroveň, 
ve které my můžeme žít. Na všechny tyto spoluobčany vzpomínáme a moc jim 
děkujeme. 
Na druhou stranu zase mnozí neúnavně pomáhají bojovat s touto nemocí, ať už 
v práci nebo prostě jen tak navíc. Protože jsem se touto nemocí nedávno také v práci 
nakazil a doma na všechny roznesl, v těchto chvílích nás moc, moc potěšili ti, kteří jen 
tak zavolali, chtěli nakoupit nebo uvařit, protože koronavirus opravdu je nemocí zlou 
a člověka zdecimuje tak, že se nemůže ani pohnout. 
Jsem moc rád, že jsou tu mnozí, kteří žijí pro druhé a nejenom v řečech, ale prakticky. 
 
I přesto, že toto téma rezonuje v našich myšlenkách, je hlavním tématem televize, 
novin, internetu dokažme si užívat věcí, které se podařily a působí radost, ať už co pro 
nás udělala obec anebo se prostě radujme jen z toho, že si můžeme popovídat přes 
plot se sousedem, potkat se a užít si na fotbale nebo jen tak večer posedět doma 
s rodinou. Jsou to ty chvíle, které nám nakonec pomůžou překonat těžkosti a 
překážky, které potkávají každého z nás. Akceptujme ty, kteří očkování věří, i ty, kteří 
mají pochybnosti. Akceptujme ty, kteří mají na věci jiný názor, protože v realitě se my 
sami mýlíme velmi často a mnohdy jsme to my, kteří vlastně nevíme a jenom se 
chytrými děláme. 
V komunikaci, přátelském poklábosení je to, co může naše chvíle dělat radostnějšími 
a také nepříjemnost zpříjemnit. Nemusíme čekat s poděkováním, podporou druhého 
až do příštího roku, nebo až se on omluví, protože si začal, můžeme začít u sebe sama 
a to třeba ještě před Vánoci. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám požehnané svátky a zdraví, klid a pochopení pro 
druhého do každého dne v roce přicházejícím. 

                                                                                                                                           

 

 

                        Jan Martinek, místostarosta 

 

 

 



KALENDÁŘ PLATEB POPLATKŮ V ROCE 2021  

Výše poplatků a plateb za služby 

1/ Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

 1 občan      600,- Kč (50,- Kč/měsíčně) 

 „paseky“      300,- Kč/osoba  

 rekreační objekt bez TP    300,- Kč (25,- Kč/měsíčně) 

 občan ZTP      300,- Kč 

 občan ZTP/P      osvobozen 

 

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  30,80 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. 2022, které budou splatné v r. 2023: cena 

vodného byla zvýšena o 2 Kč bez DPH a cena stočného byla zvýšena o 4 Kč bez DPH: 

• vodné 33,00 Kč/m3 včetně daně 

• stočné 33,00 Kč/m3 a měsíční paušál na 96,25 Kč včetně daně. 

V průběhu měsíce ledna 2022 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 2021 investovali a čím se chceme zabývat v dalších letech? 

Tak jako v minulých letech pokračujeme 

v opravách místních komunikací, v tomto 

roce se nám podařilo získat dotaci na 

Opravu místních komunikací – v areálu 

bývalého ZD u bytového domu Kateřinka 

a komunikace za tělocvičnou k novému 

pavilónu školy, z programu MMR ČR 

Podpory rozvoje regionů 2019+. Na 

komunikace byl položen asfaltobetonový 

povrch – „koberec“, komunikace byly 

odvodněny a přidány silniční obruby. Akci realizovala firma REPONT, s.r.o., dotace od 

ministerstva byla 5,7 mil. Kč, celkové náklady 7,155 mil. Kč.  

Obec pokračovala v připojování nových podzemních zdrojů pitné vody pro náš 

vodovod v lokalitě pod Čečetkovem v rámci projektu spolufinancovaného Státním 

fondem životního prostředí ČR – 

připojení vrtů HKO 4 a HKO 5. Samotné 

výkopové práce byly prováděny novou 

revoluční metodou – pokládkou všech 

kabelů a chrániček rýhovačkou do jedné 

drážky. V letošním roce nebyla celá akce 

dokončena, pokračovat se bude příští 

rok – předpokládané zprovoznění vrtů 

po kolaudaci bude v 4/2022. Tuto akci 

realizuje firma Tomáš Hrabovský s 

rozpočtem 3,688 mil. Kč a výše dotace je 80 % 2,950 mil. 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 333 tis Kč. 

V průběhu roku byla zrealizována dotační akce Řešení separovaných odpadů v obci, 

spolufinancovaná Ministerstvem životního prostřední. V rámci tohoto projektu byly 

pořízeny velkokapacitní kontejnery na tříděný odpad a 350 ks žlutých plastových 



popelnic na vytříděný plast pro občany. Akci realizovala firma ELKOPLAST CZ, s.r.o. 

s celkovým rozpočtem 1,278 mil. Kč a dotací 85 % 898 tis. Kč. 

Zásadním investičním projektem tohoto roku je Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání 

Kateřinice. Tato akce je se svým rozpočtem ve výši 50,2 mil. Kč největším investičním 

počinem několika posledních let. Původní cena byla v době rychle rostoucích cen 

stavebních materiálů a prací navýšena cca. o 2 %. Stavební část realizuje firma Jiří 

Kuzník, IT vybavení dodává firma Jiří Macháček - INPRAISE. Stavba byla započata již na 

konci minulého roku, finálně by měla být dokončena v lednu 2022 včetně vnitřního 

vybavení, IT a nábytku. Tato akce je spolufinancována z Integrovaného regionálního 

operačního programu ve výši 44,2 mil. Kč, spolufinancování akce má obec zajištěno 

municipálním úvěrem ve výši 5 mil. Kč. Letos bylo proinvestováno 45,2 mil. Kč.  

Mimo výše uvedené akce se dále projekčně připravují tyto projekty: 

▪ Protipovodňová opatření obce 

▪ Modernizace radnice obce 

Dále bylo poskytnuto především místním neziskovkám, spolkům, církvi a 

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

v zařízeních sociální péče částka 268 tis. Kč. 

Pro příští rok obec počítá s realizací těchto projektů: 

• Připojení vrtů HKO 4 a HKO 5. dokončení tohoto projektu (oplocení vrtů, 

kolaudace). 

• Dokončení Centra vzdělávání – dofinancování akce, kolaudace 

• Výstavba bezbariérových chodníků v části od Barcuchů ke škole. Akce bude 

spolufinancována MAS Střední Vsetínsko, vlastní podíl 0,17 mil.  



• Obnova ZŠ Kateřinice č.p. 154. V rámci projektu by měly být vyměněny 

stávající podlahy a rekonstruovány el. rozvody včetně výměny svítidel. 

Spolufinancování MMR, vlastní podíl 1,5 mil. 

• Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Předpokládá se výměna vrat a rekonstrukce 

vnitřních rozvodů. Spolufinancování prostřednictvím MAS SV, vlastní podíl 0,2 

mil.  

 

Vážení spoluobčané,  

Rád bych Vám touto cestou přiblížil hlavní činnosti vodohospodářského výboru obce 

Kateřinice v roce 2021. I přes různá koronavirová opatření a menší počet společných 

schůzek vodohospodářského výboru byl i tento rok plný pracovních činností, které 

významně rozšířily možnosti v naší obci na využití podzemních i povrchových vod.  

Hlavní činnosti, kterými jsme se zabývali v tomto roce:  

❖ Zabezpečení nových zdrojů pitné vody – práce na připojení nových vrtaných studní 
HKO3 a HKO4 do systému obecního vodovodu jako významného zdroje pitné vody 

❖ Zkušební provoz systému využívání dešťových vod - Domov pro seniory Kateřinka 
❖ Realizaci systému využití dešťových vod pro novou přístavbu školy i starou školu 
❖ Nový koncept měření pitné vody pro naši obec 
❖ Diskuze nad možným připojením na centrální ČOV Hoštálková - Ratiboř 

Po podrobných geologických průzkumech katastru naší obce v okolí úpravny vody 

byly nalezeny nové zdroje podzemní vody, jedná se o podzemní zásobníky vody 

nacházejí v geologických zlomech hornatého podloží v hloubce 50 až 80 m pod 

povrchem. Tyto nové zdroje se ale nacházejí v okolních kopcích nad úpravnou vody 

v nadmořské výšce cca 580 m.n.m., což je o 140 m nad stávající úpravnou vody. 

Připojení dvou vrtů s označením HKO4 a HKO5 bylo technickou výzvou, neboť se 

jednalo o položení svazku devíti potrubí, kabelů a kabelových chrániček do výkopu ve 

složitém zalesněném, skalnatém a kopcovitém terénu v délce cca 1300 m. Pokládku 

médií jsme provedli během jednoho týdne v srpnu novou revoluční technologií 

vibračního pluhu, která nám umožnila zrealizovat tento velmi složitý o obtížný úkol 

bez standardních výkopů. V příštím roce budou nové vrty připojeny do naší 

vodovodní soustavy přes stávající úpravnu vody, i zde musíme být ostražití, protože 

se v tomto případě potýkáme s vysokým převýšením potrubní trasy a zatížení tlakem 

je zde až 1,5MPa (15 atmosfér).  



                                    

            Vibrační pluh s připojenou frézou pro skalnaté podloží a detail z pokládky médií 

Akci velkého rozsahu v příštím roce, která se dotkne všech občanů připojených na 

obecní vodovod, je výměna stávajících vodoměrů. Po dlouhých diskuzích byl zvolen 

koncept ultrazvukového měření pitné vody s dálkovým odečtem a akustickou detekcí 

úniku vody na přípojce. Tento moderní koncept nahrazuje dříve zvažované úsekové 

měření a umožní nám zejména tyto věci: 

❖ Přesné a spolehlivé měření spotřebované vody, vodoměr je ultrazvukový tzn. bez 

mechanických točivých částí podléhajícím poruchám 

❖ Vodoměr je osazen systémem dálkového odečtu, který bude probíhat trvale dle 

nastaveného časového kroku  

❖ Vodoměr detekuje i minimální spotřeby a je možné odhalit a informovat vás o 

těchto ztrátách pitné vody (např. protékající splachovač WC, netěsné potrubí na 

přípojce nebo v domě, atd) 

❖ Uživatelé budou mít detailní přehled o spotřebě vody v daném čase 

❖ Pomocí systému akustické detekce úniků vody bude možné detekovat okamžitě 

úniky vody na přípojce i před vodoměrem směrem k hlavnímu vodovodnímu 

potrubí 

❖ Snížení spotřeby vody vlivem odhalení nyní skrytých úniků vlivem poruchy na 

vodovodním řádu a přípojkách nebo nyní neměřených černých odběrů  

❖ Zvýšení stability dodávek pitné vody   

Náš vodovodní systém je již přes 30 let starý, poruchy jsou stále častější, a ne vždy je 

jednoduché místo s únikem vody rychle objevit a opravit. Pokud nám nový systém 

měření spotřeby umožní detekovat téměř okamžitě úniky vody bude to velkým 

přínosem pro nás jako provozovatele vodovodní soustavy i pro vás jako odběratele, 



což se projeví stabilní dodávkou vody a omezením spotřeby vody kterou tak 

uchováme pro příští generace. 

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, zachování zdravého selského rozumu a příjímání všech 

věcí se skromností a pokorou.  

      Za vodohospodářský výbor Josef Bahr 

 

Odpady v obci. Co se podařilo. A co dál? 

V letošním roce jsme opět na poli odpadového hospodářství učinili kroky pro 
zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem.  Podařilo se realizovat projekt 
s názvem „Řešení separovaných odpadů v obci Kateřinice“, který byl dotačně 
podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 85 % (výše dotace 
897 770,- Kč). V rámci tohoto projektu byly pořízeny 4 ks velkoobjemových 
zastřešených kontejnerů (2 x papír, 2 x plast), 2 ks 1,5 m3 na drobný kov a 2 ks 
velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a v neposlední řadě 350 ks 240 l 
nádob na vytříděný plastový odpad. Důvodem realizace tohoto projektu j e zahuštění 
sběrné sítě odpadů v obci. A nejen to. Pomocí otevřených velkoobjemných 
kontejnerů chceme zavést celoroční sběr objemného odpadu, kdy jednou měsíčně 
bude stanoven čas, kdy tento druh odpadu budete moci odložit na stanoveném 
místě. O tomto kroku zkvalitnění nakládání s odpadem budete včas informováni. 
Předpokládaný termín zahájení poskytování této služby je jaro příštího roku. Dalším 
důvodem je zabezpečit občanům pro nejvíce produkovaný odpad a to plasty, co 
nejjednodušší způsob, jak se tohoto odpadu zbavit. Proto bylo pořízeno 350 ks 
popelnic o objemu 240 l, které jsou bezplatně rozdávány občanům obce. Tyto nádoby 
jsou po naplnění pravidelně vyváženy 1 x měsíčně v termínech pytlového sběru. Takže 
kdo si ještě nádobu nevyzvedl má stále ještě možnost. O způsobu, jak na to se 
dočtete níže. 

Nyní podrobněji o odpadech na základě vzešlých dotazů z řad občanů. 

Proč se to v naší obci vlastně dělá? 

Mění se pohled na odpadové hospodářství, kdy nezadržitelným trendem je posun od 
skládkování ke třídění a tento fakt se odráží na odpadovém zákonodárství. Od roku 
2030 dojde k zrušení možnosti ukládat veškeré využitelné odpady na skládku. Jedinou 
cestou, tedy je třídění odpadu. A to nejen vzhledem k termínu ukončení skládkování, 
ale i k nákladovosti systému odpadového hospodářství v obci. Zjednodušeně řečeno, 
kdo netřídí ten tvrdě zaplatí. Od roku 2021 totiž dochází, ke zvýšení skládkovného z 



nynějších 800,- Kč za tunu až na 1850,- Kč za tunu v roce 2029, k této ceně ještě je 
nutné připočítat minimálně 800 Kč za tunu, které si za provoz skládky účtuje firma 
ASOMPO. Vstupy nám rostou i u dopravy na skládku (zdražovaní nafty, adblue atd.) 
Dalším faktorem, který nám navýší náklady na likvidaci odpadů je i fakt, že od 1.1. 
2022 si už nebudeme moci odčítat DPH při provozu odpadového hospodářství a 
musíme se vrátit k poplatkovému systému u plateb od občanů. Důvodem této změny 
je změna zákonů. Tedy když si shrneme výše popsané, každou tunu nevytříděného 
odpadu draze zaplatíme, což se projeví zvýšením ceny poplatku pro všechny subjekty 
zapojené do odpadového hospodářství obce Kateřinice. Jak tedy udržet poplatky v 
rozumné výši.  K tomu vede jen cesta třídění odpadu. Zato co vložíte do pytlů na 
plast, do kontejnerů na jakýkoli tříděný odpad je nám placeno od společnosti EKO-
KOM, zabývající se podporou třídění odpadů. Při rovnici, čím víc se vytřídí, tím větší 
dostaneme odměnu. Všechny takto získané prostředky zpátky investujeme do 
konfortnějších podmínek třídění a snižujeme těmito finančními prostředky i náklady 
na provoz odpadového hospodářství v obci.  

Jak se dá vyzvednout žlutá 240 l popelnice na plasty? 

Všichni vlastníci rodinných domů a rekreačních objektu s trvalým pobytem mají nárok 
na 1 ks popelnice na plast. Pokud jste si ji nevyzvedli při hromadných obecních 
výdejních dnech, tak se obraťte na zaměstnance obce, Přemysla Sousedíka, který má 
výdej popelnic na starosti. Kontakt: tel. číslo 724 760 271, email 
thp@obeckaterinice.cz. Po vzájemné domluvě vám nádoba na plasty bude vydána. 

Co s plechovkami, víčky od jogurtů, obaly od paštik? 

V současné době je umístěn na drobný kovový odpad šedý kontejner (zvon) na 
sběrném místě u obecního úřadu, u horního obchodu a spodní hospody.  

Co s kovovým odpadem, který se nevleze do šedých kontejnerů? 

Rozměrný kovový odpad lze umístit do kontejneru celoročně přístupného v bývalém 
areálu JZD. 

Kde uložit použité jedlé tuky? 

Jedlé tuky, tedy všechny druhy tuků, které jste použili při vaření v domácnosti můžete 
ukládat v uzavřených lahvích (PET láhve apod.) do nádob k tomu určených. Ty se 
nacházejí na stanovištích ve středu obce a u dolního a horního obchodu. Jedná se o 
černé 240 l popelnice s nálepkou „Jedlé tuky a oleje“. V souvislosti s odložením tuků 
do těchto popelnic bychom Vás chtěli požádat, abyste si nepletli tyto nádoby s 
nádobami na komunální odpad. Což se letos několikrát stalo. V takovém případě 
potom likvidaci takto znečištěných tuků jsme povinni tvrdě zaplatit. 

Kde uložit tetrapak? 

Typickým tetrapakovým obalem je obal od trvanlivého mléka, džusu, populárních 
dětských fruček, slazených mlék. Vytříděný tetrapak lze uložit na stanovištích ve 
středu obce a u dolního a horního obchodu do oranžových 1100 l kontejnerů. 



Je co v třídění zlepšovat? 

Ano je. Nárůst vytříděných recyklovatelných odpadů je sice potěšující, ale mezi špičku 
v třídění prozatím nepatříme ani v okrese Vsetín.  Proto prosíme, Vy co netřídíte, 
připojte se k těm, co třídí. Protože ti pomalu nemají co do komunálního odpadu 
dávat. Což by byl ideální stav. Nejen pro naši krásnou obec, jako instituci, ale i pro 
občany, kteří by nemuseli za likvidaci odpadu platit. Bohužel k takovému stavu nás 
čeká ještě dlouhá společná cesta viz. foto ilustrující jeden ze svozů naším 
„popelářským vozem“. 

  

 

 

Bohužel se nejedná o svoz plastů, ale komunálního odpadu. Přitom pro příklad, ten 
vymytý kbelík, PET láhve a květináč patří do plastu, plechovka do kontejneru na 
drobný kov u budovy OÚ Kateřinice. 

Děkujeme Všem, kteří jste se zapojili do třídění. A věříme, že nás bude čím dál víc. 
Protože, je to to nejmenší, co můžeme udělat pro přírodu i náš život v ní, a nakonec i 
pro své peněženky. 

Zastupitelé a pracovníci obce Kateřinice 

 
 
 
 



Purpura večerem zavoní, 
 zvoneček tichounce zazvoní 

a jeho stříbrný hlas  
probudí vzpomínky v nás. 
Srdcem jsme stále dětmi, 

čekáme, až se setmí, 
až vánoční stromek tu bude stát 

a varhany Tichou noc hrát. 
 

Blíží se konec roku a s ním spojené bilancování. Rekapitulujeme uplynulý rok a 
zamýšlíme se nad tím, co dobrého, ale i zlého nám přinesl – ne nadarmo se říká, že 
všechno zlé je k něčemu dobré. Proto se zkusme ohlédnout a zamysleme se 
nad nezdary a poučme se z nich. 

Byl to velmi náročný rok, neboť prověřil naši trpělivost, odolnost a pokoru. Byli jsme 

postaveni před nejrůznější zákazy, opatření a omezení, kterým jsme museli čelit a 

stále ještě čelíme. Co problémů a komplikací to například přineslo provozním 

zaměstnancům, kteří vynakládají spoustu sil k tomu, aby dodrželi zvýšené hygienické 

nároky. 

Zvýšené nároky byly kladeny i na pedagogický sbor. Díky vzájemné spolupráci, 

toleranci a odhodlání jsme se všemi nástrahami probili a dokázali jsme dojít 

k vytyčenému cíli.  

Jsem vděčná za kolektiv všech pedagogů, protože jsme nezaháleli a věnovali spoustu 

času profesnímu rozvoji v oblasti gramotností, které považujeme za to nejdůležitější, 

co můžeme u dětí a žáků rozvíjet. Můžeme se pochlubit tím, že jsme moderní škola, 

která rozvíjí u dětí a žáků schopnost učit se v souvislostech, poznávat svět, logicky 

uvažovat a pracovat v týmu, což budou potřebovat i v dalším studiu nebo 

v pracovním životě. Věříme, že naše společné úsilí podpoří u dětí a žáků jejich zájem 

a chuť pronikat do tajemných koutů poznání. 

Díky velké podpoře zřizovatele (což nám mnohé školy velmi závidí) fungujeme už jako 

klasická prvostupňová škola a žáci si tak mohou užívat komfortu malých tříd, což 

oceňují také rodiče. A stejně jako rychle se blíží nový rok, blíží se i otevření moderní 

přístavby, čímž vyřešíme nedostatek prostor v naší krásné, ale přeci jen malé budově.   

Za zmínku stojí i velký úspěch s naší novou pomůckou k rozvoji matematického 

myšlení  - „Kufr plný nápadů“, vznikl díky spolupráci s paní profesorkou Edytou 

Gruszczyk-Kolczyńský. Pomůcku jsme sice vyráběli pro naše děti a žáky, ale 

zaznamenali jsme s ní velký úspěch při prezentaci na celorepublikové úrovni. 

Nyní máme před sebou nejkrásnější svátky v roce - Vánoce, čas rozjímání, rozdávání 

dárků. Dárkem, pokud je myšlen upřímně, dáváme i sami sebe. A tím naším srdečným 

dárkem mělo být vystoupení dětí a žáků při předvánočním setkání se seniory, na což 

jsme se po dlouhé pauze všichni těšili. Bohužel však musíme respektovat nepříznivou 



pandemickou situaci a setkání opět odložit. Vynahradíme vám to alespoň částečně a 

díky moderní technice vám náš dárek zprostředkujeme na obecním infokanálu.  

Věřím, že věta „O Vánocích mají k sobě lidé blíž a jsou k sobě ohleduplnější.“ není jen 

prázdná fráze, nerozčilujme se tedy kvůli malichernostem a usmějme se na lidi kolem 

sebe – vždyť úsměv a vlídné slovo dokáží zázraky.  

Milí rodiče, omezme hektické nákupy a věnujme více času svým dětem. Věřím, že 

společně strávený čas se vám stonásobně vrátí. Najděte si čas na společné aktivity, 

hrajte si, čtěte a povídejte. Stejnou přízeň věnujte také svým blízkým – rodičům, 

prarodičům, nebo i opuštěným sousedům.  Tím dáte svým dětem šanci naučit se 

sounáležitosti, laskavosti a lásce k bližnímu. Kdy jindy než o Vánocích, a kde jinde, než 

doma se mají tyto důležité postoje naučit. 

Vám všem bych chtěla poděkovat za podporu, pomoc a pochopení, které jste nám 

během roku projevovali a projevujete. Je to energie, která nás posouvá dál.  

Přeji vám jménem všech zaměstnanců i dětí a žáků, ať prožijete vánoční svátky 

naplněné pohodou, klidem, štěstím, vzájemným respektem a láskou. Na cestě rokem 

2022 vám přeji hlavně pevné zdraví, nekončící úsměv a pohodu a množství úspěšných 

kroků v osobním i profesním životě. 

 

Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy 

 

    



Vážení spoluobčané 

Rok 2021 se stává pomalu minulostí, a tak mi dovolte, abych ho jako 

předseda spolku, který má v naší obci nejvíce aktivních členů, takto 

zhodnotil. 

Vrátím se ještě do roku 2020, kdy se jarní část fotbalových soutěží, z důvodu nákazy 

Covid 19, nedohrála do konce a rovněž podzimní část skončila z téhož důvodu 

koncem září. Řekli jsme si, že jak to všechno skončí, tak začátkem ledna letošního 

roku o to víc začneme trénovat a všechno doženeme. Jarní část roku 2021 poprvé v 

historii fotbalu pro amatérské oddíly ani nezačala. Ještě horší bylo, že jsme nemohli 

společně trénovat a hráči byli skoro rok bez fotbalu. I když se hráči připravovali 

individuálně, měli své tréninkové plány, nebylo to ono. Půlroční nečinnost na 

některých hráčích zanechala velké stopy. Najednou zjistili, že jim fotbal nechybí. 

Spousta hráčů vyměnila zaměstnání, začali podnikat, mají hypotéky a nechtějí 

riskovat zranění, neboť musí živit rodinu. Další skupinou jsou mladí hráči, kteří studují 

vysoké školy, v neděli odjíždějí a vracejí se v pátek. Avšak jsou i někteří, kteří hledají 

výmluvy a postě se jim nechce. Z toho důvodu již netrénujeme dvakrát týdně a tento 

výpadek se zákonitě musí projevit. Všichni v Kateřinském fotbalu doufáme, že se díky 

proočkovanosti situace změní k lepšímu a na jaře nastartujeme fotbal, aby Kateřinice 

opět patřily k nejlepším fotbalistům v okrese. 

Zároveň mi dovolte, abych všem občanům Kateřinic v této nelehké době popřál 

hodně zdraví v roce 2022. 

                                                                             Za Sokol Kateřinice Jiří Kuzník 

 

 

 

 

 

Starší přípravka TJ 

Sokol Kateřinice 

 

 

 



Mládežnický fotbal 

Dovolte prosím i mně malé ohlédnutí za rokem 2021 očima našich fotbalových nadějí 

v Kateřinicích. Letošní rok pro nás jako pro kolektivní sport opět nebyl snadný. Až do 

května jsme fungovali v režimu „online“ trénování a objevování nových možností. My 

jako trenéři jsme se snažili hráčům vymýšlet výzvy, které jsme jim zadávali přes 

sociální sítě.  S ohlédnutím zpět neměl tento způsob příliš velký úspěch a děti neměly 

velký zájem se takto předvádět a zapojovat. V dubnu přišlo navíc definitivní 

rozhodnutí o ukončení nedohrané sezóny. Do začátku nové sezóny bylo ještě daleko, 

a tak jsme museli organizovat samostatně s jinými oddíly nové příležitosti. Rozjely se 

tréninky, my jsme začali sčítat, kdo se s nadšením objeví na tréninku, koho je potřeba 

povzbudit, kdo ukončil „kariéru“ a kdo se vrací v jaké formě a fyzičce.  

Starší přípravka se přihlásila a zúčastnila kvalitně obsazeného turnaje ve Hluku, kde 

jsme bojovali do poslední chvíle o první příčky a nakonec obsadili 4. místo. 

Zorganizovali jsme ve spolupráci s OFS okresní ligu mladších žáků s účastí týmů 

z okolí, kde jsme obsadili třetí místo. Bohužel za těchto okolností nebylo možné 

uspořádat už tradiční turnaj o pohár starosty obce.  

Neváhali jsme a prakticky celé léto jsme využívali období, kdy můžeme a trénovali 

jsme a připravovali se na nadcházející sezónu. Je potřeba si přiznat, že zájem o sport 

obecně není tak velký a počty dětí a ochotných rodičů není takový, aby se daly 

vytvořit týmy ve všech věkových kategoriích. Tento fakt řeší také v Ratiboři a 

Hošťálkové. S těmito fotbalovými oddíly máme velmi dobré vztahy a dohodli jsme se 

na různých formách slučování oddílů. Začíná to starší přípravkou v Hošťálkové, 

mladšími a staršími žáky tady u nás a dorostem v Ratiboři a přesahuje až do 

spolupráce mužů v Hošťálkové. Tato družstva jsme přihlásili do podzimní části sezóny 

2021/2022 a rozjeli společně sezóny.  

Zároveň se snažíme nalákat nejmenší. 

Tuto kategorii si přebral trenér 

Vladislav Lukáš. Do mladší přípravky 

jsme angažovali bratry Lubu a Lukáše 

Dančáky. Mladší a starší žáky trénují 

Zbyněk a Aleš Děckuláčkovi.  Sezóna je 

v polovině, a tak se dá jen konstatovat, 

že si spojené kádry víceméně zvykají a 

výkony jsou střídavě vynikající a slabší, 

jak už to ve fotbale bývá zvykem.  



Nerad bych ještě zapomněl na ogary, co reprezentují náš oddíl a obec ve vyšších 

soutěžích a není jich málo, kteří hrají ve Valašském Meziříčí nebo Vsetíně.   

Nezbývá než věřit, že se dokážeme přizpůsobit všem překážkám. Ať už je to omezení 

kvůli epidemii nebo počasí, které neovlivníme a zaměřit se na přípravu takových 

podmínek, aby děti bavilo na fotbal chodit a rodiče nám je s chutí a důvěrou 

svěřovali.  

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, 

dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností našeho hasičského sboru v roce 

2021. 

Počet členů našeho sboru ke dni 1.12.2021 činil 54 členů, z toho 11 žen. V roce 2021 

nedošlo k žádným významným změnám v naší členské základně. Z důvodu 

pandemické situace se v letošním roce neuskutečnila Výroční valná hromada sboru, 

ani našeho okrsku č. 10 – Ratiboř, která se měla konat v Kateřinicích. 

V zimních a jarních měsících téměř úplně činnost sboru zastavil COVID – 19. Po 

rozvolnění epidemiologických opatření se aspoň částečně rozjely sportovní, kulturní a 

společenské akce, ovšem postupová kola v požárním sportu se neuskutečnila. 

V tomto období byla řešena jen nezbytná činnost a pomoc v nouzových situacích. 

V březnu zasahovala naše jednotka u požáru komínového tělesa v Kateřinicích č.p. 

341. Dne 11. května při likvidaci požáru lesního porostu v Pržně. Ve středu 9. června 

byl požár lesního porostu v Kateřinicích u Mařáků a 24. června provedla zásahová 

jednotka technickou pomoc v Kateřinicích č.p. 310. 

Memoriál Eduarda Uličníka a Pavla Dančáka se v letošním roce bohužel neuskutečnil.  

Důvodem byla nezpůsobilost terénu v mysliveckém areálu v Březinách. V příštím roce 

je naplánován v sobotu 25. června 2022 na fotbalovém hřišti v Kateřinicích. V termínu 

memoriálu, který se nekonal, jsme uspořádali Den s hasičskou technikou a večerní 

zábavu se skupinou Kosovci. Tato akce se velmi vydařila. 



Ve dnech 9. – 13. srpna 2021 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kateřinice „Letní 

kemp pro děti“ zaměřený na seznámení dětí s hasičskou technikou a hasičským 

sportem. Součástí programu byly zajímavé přednášky (hasiči, zdravověda), sportovní 

aktivity, turistický výlet a autobusový výlet do hasičského muzea v Ostravě. Všem, 

kteří se podíleli na organizaci a uskutečnění kempu, chci velmi poděkovat. 

Pravidelné shromáždění představitelů SDH okresu Vsetín se konalo 17. září ve 

Valašské Polance. Za náš sbor se zúčastnil starosta SDH br. Miroslav Kobéda a členka 

kontrolní a revizní rady OSH Jaroslava Hrušková. 

V říjnu se naše zásahová jednotka podílela na taktické přípravě jednotek SDH 

v Hošťálkové (Putovní kýbl). Cílem cvičení bylo zdolání požáru lesního porostu pomocí 

dálkové dopravy vody. V příštím roce se toto cvičení uskuteční v Kateřinicích. 

 

V sobotu 30. října jsme již tradičně prováděli asistenční službu při XVII: Bonver – Partr 

Rally Vsetín. Našim úkolem bylo zajištění tankovací zóny. 

Prověřovací cvičení okrsku, které se mělo uskutečnit v Kateřinicích, bylo z důvodu 

horšící se pandemické situace přesunuto na jarní období. 



Jsme velmi rádi, že nedošlo v letošním roce k velkým požárům, ani jiným závažným 

událostem. V příštím roce se budeme opět věnovat získávání nových členů, 

preventivné 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 ostatním. 

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

v osobním životě a pevné zdraví v roce 2022. 

Za SDH starosta sboru Miroslav Kobéda 

 

Lovecká střelba 2020 

S obavami jsme vyhlíželi, jaká bude letošní sezona v lovecké sportovní střelbě. Na jaře 

se buď akce rušily, nebo se přesouvaly s ohledem na opatření, které se každou chvíli 

měnily. Řeknu na rovinu, nebyla ani nálada na nějaký trénink a přípravu. 

První akce byl Celostátní přebor v Kroměříži v kulové střelbě 29.5. Touto dobou jarní 

střelecké soutěže vrcholí. Moje cérky se této soutěže nemohly zúčastnit, tak jsem to 

po zimní přestávce zkusil sám. Moc jistý jsem si nebyl a bylo to poznat. Ztráta 4 bodů 

na vítěze dala 7. místo. Navíc jsem neměl, ale skončit na celostátním přeboru do 

desátého místa není zas tak špatný výsledek. Pavlína si vyzkoušela loveckou kulovou 

střelbu na dni otevřených dveřích ve Světnově, kterou pořádala asociace pro nové 

zájemce. Získala první zkušenost střelbu na vzdálenost do 300 m z různých 

střeleckých pozic pod dohledem instruktorů, kteří radili nováčkům, jak se to má 

správně střílet. Kromě toho si u tohoto typu střelby vyzkoušeli v Plzni funkci 

rozhodčích, kdy 

měli na starosti 

jednotlivá 

stanoviště, kde 

sledovaly zásahy 

a zapisovaly 

výsledky. 

Z těchto soutěží 

jsem si střelil 

jeden závod v 

Plzni, kde jsem 

se umístil na 23. 

místě. Letos byly 

minimální 



tréninky, ale i přes to výsledky na malorážkových závodech nebyly špatné. 

S malorážkou jsem se umístil v celostátním přeboru v Kroměříži na 3. místě, 

Neplachovice, Hlavnice, Vyškov, Zlín 1. místo. Cérky se také zúčastnily celostátního 

přeboru v Kroměříži, kde byla Katka 2. a Pavlína 3. V Hlavnicích se Pavlína umístila na 

2. místě a Katka na 3 místě. Ve Vyškově byla jen Katka a skončila na 2. místě a ve Zlíně 

zase jen Pavlína a také skončila na 2.místě.  

Střelecká sezóna, jakou nepamatujeme. Začala pozdě, probíhala převážně přes letní 

měsíce, kdy v minulosti vůbec nebyla a doháněla se na podzim.  

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, a hlavně zdraví přejí 

                                                                          Valchářovi  

 

skauti Šestka Kateřinice 

Další rok se s rokem sešel a jako vždy s sebou nesl řadu výzev, 

zkoušek a dobrodružství. Přes pokračující náročnější situaci 

způsobenou epidemiologickou situací jsme se jako parta nejen že udrželi v hojném 

počtu, ale dokonce se naše řady rozrostly. K začátku roku 2021 se v Šestce 

registrovalo 84 členů. Scházíme se pravidelně v jednotlivých družinách: Benjamínci (5 

- 7 let), Světlušky a Vlčata (7 - 11 let) - družina v Kateřinicích a druhá v Ratiboři, Žaby 

(cérky 11 - 15 let), Šneci (ogaři 11 - 15 let). A tentokrát jsme se rozhodli nechat Vás 

nahlédnout do života jednotlivých družin v uplynulém roce 2021. 

Doufám, že si to užijete. Děkujeme všem za podporu a vzájemnou spolupráci a za 

celou Šestku a její vedení Vám přeji přátelská setkání a bezpečnou cestu rokem 

2022! 

Kája - Karolína Možíšová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Benjamínci 

Začátek roku se nesl bohužel ve znamení lockdownu, osobně scházet jsme se mohli 

začít až koncem dubna. Ale už na Velikonoce jsme pro všechny členy oddílu společně 

s Hanny nachystali hru po okolí Kateřinic. Na různá stanoviště jsme schovali skříňky 

s tajnými poklady a členové si je šli samostatně se svou rodinou hledat. Poklad 

(ozdobné knoflíky) si potom museli vlastnoručně přišít na stužku a pochlubit se 

fotkou. Kdo to splnil, mohl se těšit na velikonočního zajíčka, který mu dovezl odměnu 

až domů. 

Velmi potěšující bylo, že 

po znovuzahájení 

činnosti nikdo 

neodpadl, naopak, přišli 

i noví členové. Díky 

grantu z MAS Střední 

Vsetínsko, z.s., za 

podpory MŠMT a obce 

Kateřinice se nám 

podařilo udělat velmi 

pěkné akce, na které 

bychom jinak nedosáhli. 

Například jsme si 

pozvali Lukáše s bubny a jinými zajímavými hudebními nástroji na muzikoterapii, 

Martina na koloběh vody, vodní mlýnek a zajímavé pokusy v rámci polytechnického 

vzdělávání, upekli jsme si výborné dortíky, učili jsme se programovat malé včelky, 

udělali jsme si společně s rodiči grilovačku, vyráběli jsme skřítky z přírodnin, podnikli 

jsme výpravu za Liborem za oslíky a ovečkami, podívali jsme se z blízka na netopýra. 

V září jsme předali 7 našich vymazlených Benjamínků do družiny starších Světlušek a 

Vlčat. Taky jsme potrénovali základy první pomoci s doktorkou Šárkou, udělali jsme si 

adventní kalendář se spoustou luštěnek, zahráli si logické hry, vyrobili adventní svícny 

a upekli výborné cukroví a v mezičase spoustu jiných tvořivých, sportovních, 

vzdělávacích nebo jen prostě bezva schůzek. Občas nám do toho zasáhla karanténa, 

ale snažili jsme se ji dětem alespoň trošku zpříjemnit. 

Ale nejen hrami se Benjamínci baví. Přestože jsou malí, snaží se i pomáhat. Již druhým 

rokem společně se Světluškami a Vlčaty a za vydatné pomoci rodičů hrabeme 

s Bodiem orchideovou louku na Dubcové, lesům T. Bati jsme s Laďou pomohli sbírat 

semínka lípy, aby mohla vyrůst nová generace těchto nádherných stromů. 



Do dalšího roku přejeme nám i všem kateřinickým spolkům co nejméně omezení, 

spoustu nápadů k činnosti a radosti z jejich akcí a aktivit. 

Všem občanům Kateřinic z celého našeho malého srdíčka přejeme hodně zdraví, a 

abychom si sebe navzájem ještě dlouho užili v lásce, toleranci a přátelství. 

Irča - Irena Drábková 

 

 

Světlušky a Vlčata Kateřinice 

První sníh dodává adventu to správné kouzlo. Připomíná, že se blíží ke konci další rok - 

a to je doba, kdy člověk zavzpomíná, co všechno stihl zažít. Světlušky a Vlčata 

v Kateřinicích během prvního půlroku moc spolu nepobyla, i když jsme stihli pár 

výprav a o prázdninách tábor. O to víc jsme se všichni těšili na konec prázdnin, kdy 

jsme měli před sebou vidinu pravidelných schůzek a nových členů, které jsme přivítali 

z řad Benjamínků. Akce to byla se vší slávou a my zvedli počet dětí v družince na 

rekordních 23. Schůzky jsme si užívali hlavně venku za příznivého počasí a krás okolí. 

Z výprav se určitě všem zapsala v paměti návštěva Libora v Kobelném na bývalém 

vleku – zvířátka, stavění přehrady a brouzdání v potoce. Protože zvířátek není nikdy 

dost, pozvali jsme si Tomáše Václavíka s pejsky a něco se dozvěděli o výcviku. 

Samozřejmě víme, že člověk by si v životě měl umět nejen užívat, ale i pomáhat. Proto 

jsme pomohli v lese nasbírat semínka lípy, aby mohly vyrůst další stromečky. Nebo 

uhrabat orchideovou louku. Prostě jsme se snažili vyplnit každou minutu společnými 

zážitky a radovat se 

z maličkostí. 

A když jsme začali 

sněhem, tak nelze 

jinak, než na závěr 

zmínit naši poslední 

letošní schůzku. Nebe 

nám nachumelilo tolik 

bílé nádhery, že jsme 

většinu času trávili 

koulováním, stavěním 

sněhuláka a řáděním 

ve sněhu. 



 

Rozcházeli jsme se v naději, že příští rok se budeme smět dál radovat z přírody, 

drobných radostí a užívat si společných chvil. 

 Hodně sil všem do dalšího roku přejí Světlušky a Vlčata. 

Hanny - Hana Zbranková 

Šneci 

Rok 2021 byl pro šnečí 

družinu výzva, 

příležitost, ale hlavně 

zážitek a změna! 

Přežívání v přírodě s 

profesionálním 

vojákem, večerní 

expedice Ostrá hora, 

zdolávání kačických 

vrcholů,.. to je jen 

výběr z mnoha akcí, 

které za tento rok 

proběhly, a že jich není 

málo! Co takhle 

rozdělat oheň křesadlem pod 2 minuty, postavit si přístřešek, zdolávat obtížný terén a 

přitom se perfektně orientovat pomocí buzoly a mapy? Pro Šneky žádný problém. Rok 

2021 jsme si užili, byl to jedinečný rok, ale jedeme dál. 

Každý konec je zas a jenom začátek! 

Pepa - Josef Bahr 

Žaby 

Naše družinovky v první polovině roku 2021 probíhaly přes obrazovky komunikačních 

přístrojů. Těšilo mě, že se aspoň můžeme vidět, pokecat, zahrát hry a někdy program 

hovoru měl i přidanou hodnotu a procvičily jsme si své vědomosti. V březnu jsme se s 

oddílem zapojily do sbírání odpadků v okolí našeho obydlí. Za týden jsme stihly 

nasbírat enormní množství lidmi pohozeného odpadu. Volání o ukončení lockdownu 

bylo ke konci května vyslyšeno a první pokaranténová schůzka měla hojnou účast 

nadšených Žabek. Na nic jsme nečekaly a v červnu jsme se vydaly na výšlap okolo 

Vsetína. Na posledních schůzkách jsme stihly vyrábět z keramiky nebo najít poklad, 

který schovali Kateřinští duchové. Pokladem bylo jak jinak než zasloužené jídlo. 



Zakončením skautského roku nám byl letní tábor, letos, oproti minulému roku, 

tradičně v červenci. V září jsme (nepočítaje zahajovací oheň) odstartovali finskou 

stezkou pro děcka ze základky v Kateřinicích a v ten samý den i HELPem 2021, 

celorepublikovou polní hrou konající se co dva roky. Za dvoudenní účast na obou 

akcích jsme dostaly zaslouženou kyselicu a točenou malinovku. Ihned jsme se vrhly na 

každotýdenní středeční družinovky se zářijovým tématem komunikace a debatních 

schopností. Možná to zní jako zástěrka pro babské drbání u čajíčku a čínské polévky, 

jestli je to však pravda, se nikdy zřejmě nedozvíme. Tento měsíc měla Val narozeniny, 

které jsme bohužel nestihly oslavit. V říjnu jsme se intenzivně věnovaly historii jak 

České republiky, tak samotného skautingu. Vžily jsme se i do situace skautů za 

totalitního Československa a jak můžeme být rády za to, že dnes skauting může 

fungovat. Stihly jsme oslavit narozeniny Dobrovolce a odrostlé ropuchy Karla a ke 

konci měsíce jsme s družinou Šneků uspořádali třídenní výpravu do Fryštáku. Celý 

víkend byl dost chaotický, ale užitý. Neobešlo se to bez nehod, klasicky očekávaných 

na výpravě se sedmnácti skautama. V listopadu se nám opět sešla dvojice narozenin, 

které jsme nezapomněly pořádně oslavit. V noci před schůzkou, která padla na 17. 

listopadu jsme upekly spoustu nádherných a vynikajících cupcaků pro Horku, která 

slavila 16 let. Udělaly jsme si hostinu a sedly ke sledování tematického dokumentu o 

obnovení skautské činnosti roku 1989 Hledání lilie. O týden později od nás Lenička, 

též slavící šestnáctiny, dostala mechový dort, opět vynikající. Měsíc jsme ukončili 

skautskou výpravou do Dinotic, kde jsme se věnovali zvelebování chaty. A i když k 

nám zavítal první sníh, od brigádo - výpravy nás to neodradilo. Odjížděli jsme 

spokojeni z dobře odvedené práce a plní zážitků. Zatím nám situace přeje a můžeme 

se osobně scházet, tak doufám, že to tak zůstane. Náš kolektiv se ani letos nezměnil, 

jsem hlavně ráda, že se i přes občasné neshody počet cérek nezmenšuje. 

Do nového roku 

nám i ostatním 

skautům přeju 

mnoho nových 

zážitků a nadšení v 

činnosti. 

Verík-Veronika       

Juráňová 

 

 

 



Spolek Moravská Organizace Vozíčkářů rok 2021 

V letošním roce MOV chtěla uspořádat dvoje tradiční setkávání, ale 

koronavirová pandemie a s ní spojená omezení nám toto 

neumožnila. 

Tak jsme mohli jen navštívit 

jiné a většinou letní akce, 

kdy byly podmínky pro 

uspořádání a účast 

uvolněné. Většina našich 

členů je sportovně 

založených, tak nás sami 

reprezentují v atletice 

vozíčkářů. Tyto závody se 

konaly po celé republice, 

např. v Ostravě, Zlíně, Olomouci, Praze a Pardubicích. 

Nejlepší reprezentanti mohli vyjet do Polska na ME, 

Chorvatska, Srbska, Dubaje a na soustředění na Kypr. 

Na příští rok plánujeme akci, 22. ledna tradiční 

setkávání a věříme, že se budeme moci setkat alespoň 

v omezeném počtu osob s našimi kamarády. 

A také jsme velmi rádi, že můžeme být součástí 

nového projektu, Para Moravia cup, který vznikl ve 

shodě pěti sportovních organizací, atletiky tělesně 

postižených, kde budeme zodpovídat za přepočtový 

systém sportovců a výsledky při závodech, které se 

budou konat už v příštím roce na Moravě a Slovensku. 

Všem bychom chtěli popřát hlavně krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí 

v novém roce 2021 

za M.O.V. Petr Adámek 

 

 

 

Vážení spoluobčané,  

letošní rok byl na setkávání a kulturní akce velmi skoupý. V minulých letech SPK 
pořádalo spoustu kulturních i sportovních akcí jak pro dospělé, tak i pro děti, ale 



množství omezení nám toto letos nedovolilo. Pevně věříme, že v dalších letech nám 
situace umožní vše dohnat.  

I přes tato omezení se nám však podařilo zorganizovat 7. ročník „Kateřinického 
benefičáku“ s podtitulem „Bezbariérové bydlení pro Otíka“. V areálu za kulturním 
domem se setkalo více jak 200 lidí, kteří dokázali otevřít svá srdce i peněženky a 
přispěli na dobrou věc. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, vystoupily 
kapely Šimonband, Darock a FLERET. V pauzách mezi kapelami ukázali své umění 
členové skupiny historického šermu ALTERNUS a SHDŠ Svobodní páni z Brtnice. 
Nesměla chybět ani „dražba nepotřebných věcí pro potřebné“, kde si každý mohl 
přijít na své a zároveň přispět na dobrou věc. Milovníci dobrého jídla a pití ochutnali 
grilovanou kýtu, guláš, smažené tvarůžky nebo dobroty od našich babiček a 
Hraběnek. Ze srdce děkujeme vám všem, kdo jste přispěli, jak už finančně, tak i svou 
přítomností na tomto krásném odpoledni. Velký dík patří také všem, kdo se podílel na 
organizování. Vybrané peníze jsme předali rodičům Otíka, který je od narození 
odkázán na pomoc rodiny, a náš společný dar jim pomůže zrekonstruovat stávající 
bydlení.    

V červenci jsme tradičně navštívili jižní Čechy a splavovali Vltavu na lodích. V září 
nechyběl ani automobilový orientační závod Blouďáček, díky kterému jsme křížem 
krážem sjezdili oblast kolem našeho krajského města.  

Ještě jednou děkujeme za vaše otevřená srdce a do nového roku 2022 vám všem 
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. 

Sdružení přátel Kateřinic 

 
 

 
 

 



Turisté hraběnky Kateřiny rok 2021 

 
Rok 2021 pro Turistky hraběnky Kateřiny začal netradičně. Z důvodu vládního nařízení 
proti šíření koronaviru se nemohl uskutečnit   tradiční lednový výšlap na Lázy, kde se 
většinou spřádaly nitky akcí na nadcházející rok. 

 Na první společnou akci jsme vyrazili v poslední květnový víkend k nedaleké naučné 
stezce Klenov, která začíná na Dušné - rozcestí Cáb a končí   u bývalého hotelu Klenov. 

K zajímavým místům naučné stesky patří Kámen slunovratů, pomník knížete 
Svatopluka Velikého, Svantovítová sklála a zřícenina hradu Klenov.  

Letošní VIII. ročník memoriálu Milana a Mirka 
Navrátilových se uskutečnil 19.6 a účastníky 
zavedl na Troják, do Rajnochovic, Kunovic a 
přes Lázy do Kateřinic. 

Začátkem července se vydali   příznivci 
cykloturistiky na Pálavu. Za čtyři dny a ujetých   
200 km jsme navštívili nejznámější oblasti 
Pálavy - vodní nádrž Nové mlýny, Lednicko-
valtický areál, Tři Grácie, Dolní Věstonice 
proslavené   nálezem   Věstonické venuše, 
Starovičky známé voňavým levandulovým 
polem. Zavítali jsme se do Mikulova a zámku 
patřící mezi dominanty této oblasti.  Zastavili 
jsme se i v Zaječí ve Vinařství U Kapličky, kde 
se natáčela známá česká komedie Bobule.  Ve 
Strachotíně   v příjemném posezení u vody a 
dobrým vínkem jsem se setkali s   bývalým 
členem našeho turistického spolku. 

Hlavní akcí tohoto roku se stal pro 20 turistů 
týdenní pobyt na Vysočině ve Žďáru nad Sázavou   v krásném přírodním prostředí u 
Pilské nádrže. Za krásného podzimního počasí jsme se vydali poznávat krásy 
Žďárských vrchů. Při putování po zdejším kraji jsme mohli vidět sochy sochaře M.  
Olšiaka Na Hamerském okruhu pod Rozštípnutou skálou jsme narazili na hlavu 
Mamuta vysokou 2,5m.  Od sochy s názvem   Mamlas byl krásný výhled na poutní 
místo Zelenou Horu, kterou jsem taky navštívili. Mezi zajímavá místa patřila obec 
Račín se sochou Raka a rybník Velké Dářko označováno za moře Vysočiny.  Našemu 
zájmu neunikl ani nejnavštěvovanější moravský hrad Perštejn lákající turisty 
z širokého okolí. Poslední den pobytu jsme zdolali   nejvyšší horu Žďárských vrchů 
Devět skal a Bílou skálu známou především hnízdištěm sokola stěhovavého.  



Po roční   pauze jsme se opět stali spoluorganizátory kateřinického  benefičáku  pod 

názvem „Kateřinický benefičák aneb bezbariérové bydlení  pro  Otíka.“ Turistky 

hraběnky Kateřiny podpořily benefičák svými vlastnoručně upečenými dobrotami a 

výtěžek z prodeje věnovali malému hendikepovanému Otíkovi na bezbariérové 

bydlení. 

Poslední víkend v září jsme zůstali věrni kateřinským chodníčkům a zamířili jsem přes 
Chladnou na nedaleké Lázy.  I přes pošmourné počasí listopadu se uskutečnil výšlap 
na Vrzavé skály v Držkové spojené s opékáním špekáčků. 

Děkujeme zastupitelům obecního úřadu za podporu a přejeme všem spoluobčanům 
klidné a veselé Vánoce a hodně zdraví v roce 2022. 

                                                                                                         J.Rožnovjáková  a  J. Meliš 

 
Rodinné centrum Kačenka 
V letošním roce naše sdružení zaznamenalo úbytek všech 
činností, jak mateřského centra, tak aktivit Dámského klubu. 
Uspořádali jsme v červnu jednu větší akci, kdy do Dámského 
klubu přijela paní lektorka mozaikových kurzů z Brna a naučili 

jsme se techniku mozaika, jednalo se o zdobení dekorativního předmětu technikou 
mozaika z keramických střepů. Některé maminky si přibraly na kurz své šikovné dcery 
a vznikly tak moc pěkné obrázky, mísy a jiné předměty. Děkujeme touto cestou 
vedení obce za podporu a využili jsme i finanční podporu pro neziskovky od MAS SV.  

Dovolte mi, oslovit Vás maminky, které byste chtěly organizačně zajistit chod 
mateřského centra, budeme velmi rádi, za každou z Vás, která by se chtěla zapojit. 

Přejeme všem maminkám, jejich dětem a rodinám poklidné a spokojené vánoční 
svátky, do nadcházejícího roku 2022 hodně zdraví, štěstí, rodinné i pracovní pohody, 
mnoho sil, elánu a energie do všech činností. 

Martina Valůšková, Daniela Hurtová 

                                                                                                                         



KLUB SENIORŮ KATEŘINICE 

S tím, že nás COVID-19 bude provázet ještě i nadále, téměř po celý rok 2021, jsme 
netušili. Pro nás seniory to bylo hodně náročné, protože jsme se nemohli scházet a 
museli jsme dodržovat všechna nařízení. 

V dubnu a květnu jsme prožívali velice smutné události, kdy z našeho kruhu odešli tři 
naši senioři tam, odkud není návratu. V neděli 18. dubna zemřela Miladka 
Březovjáková, 22. dubna Zlaťa Zubíčková a 15. května Jenda Zubíček. Bylo to pro nás 
velice těžké, protože jsme se s nimi osobně ani nemohli rozloučit. Možné to bylo 
pouze v úzkém rodinném kruhu za přísných hygienických opatření. V našich srdcích 
však na ně zůstane trvalá vzpomínka. 

První letošní schůzka se uskutečnila poprvé 1. září a přivítali jsme na ní 4 nové členy. 
Ve středu 15. září jsme navštívili firmu Zbranek v Zubří, kde jsme se seznámili s jejich 
výrobou železničních pražců. Pak jsme jeli do muzea krajek, kde se bylo na co dívat a 
obdivovat. Krása a nádhera, co všechno dovedou ženské ruce. V poledne jsme pak 
odjeli k panu Halamíčkovi do jeho nově vybudovaného areálu, kde chová pstruhy a 
také je pro nás i griloval. To byla dobrota. Mnozí si i čerstvé pstruhy zakoupili domů. 

Díky dotaci od Obce Kateřinice jsme uspořádali zájezd do Marlenky ve Frýdku-Místku 
a pivovaru Radegast v Nošovicích. Všichni účastníci zájezdu byli nadšeni a spokojeni. 
Tímto celému zastupitelstvu moc děkujeme, že i náš spolek podporují. 

Ve středu 29. září jsme pokračovali procházkou obcí – II. etapou od Dolní hospody po 
Domov seniorů Kateřinka. Na další schůzce jsme si připravili plán na příští rok 2022. 



Ve středu 10. listopadu jsme spolu se Stehnovými procestovali Island, což bylo velice 
zajímavé. Měli jsme možnost shlédnout úžasné vodopády, netradiční přírodu, sopky, 
krátery, zvláštní stavby, osady, města a také život lidí, kteří zde žijí.  

O 14 dní později nás paní Šigutová chtěla naučit, jak se zdobí perníčky, ale setkání 
jsme museli zrušit z důvodu lavinovitě se šířícího COVIDU. Tímto pro nás v letošním 
roce společné setkávání opět skončilo. Doufáme, že příští rok se již snad budeme 
moci scházet pravidelně. Milí spoluobčané, přejeme vám všem v radosti a klidu 
prožité vánoční svátky a do nového nastávajícího roku 2022 pevné zdraví, všechno jen 
dobré a Boží požehnání na každý den.       
         Anna Martinková 

 

10 let! 

V průběhu ledna jsme začali plánovat koncerty na celý rok. Museli jsme 

přesunovat koncerty z loňského roku do letošního, jelikož o zvonky je největší zájem 

právě v době adventu. Termíny se plnily a byly hned obsazeny. Po dlouhé pauze jsme 

se sešli v květnu, abychom natočili koncert pro Literární jaro ve Vsetíně. V červenci se 

konal náš každoroční tábor, kde jsme oslavili 10 let existence našeho souboru. 

Zavzpomínali jsme na začátky, promítli si fotky a všichni jsme s údivem sledovali, kam 

až jsme se vypracovali. Za deset let tento soubor odehrál 241 koncertů a vystoupení 

na akcích. Kvůli vzniklé situaci spojené s pandemií nebylo koncertů ani loni, ani letos 

mnoho. V průběhu let jsme měli možnost se podívat do různých zákoutí České 

republiky, Evropy, ale i Ameriky. Musíme se pochválit, že za pouhých 10 let, což není 

moc, jsme toho zvládli hodně. Doufáme, že následujících 10 let se vyvine lépe, než se 

vyvíjí situace teď.  

První letošní koncert, za účasti diváků, jsme odehráli v Ratiboři na závěr tábora. Není 

nic úžasnějšího a výjimečnějšího než vidět publikum, jak sedí před námi. Člověk při 

hraní cítí a vidí podporu v jejich očích. Na tento koncert se na nás přijela podívat 

zvonkohra z Maďarska, se kterou plánujeme na příští rok spolupráci. V září jsme 

odehráli tři koncerty v Hradčanech u Přerova, v Martínkově (tento koncert jsme 

přesouvali na 4x) a poslední ve Vsetíně na Valašském záření. Adventní čas vypadal 

velmi nabitě, tudíž jsme nelenili a začali nácvik vánočních skladeb. Bohužel, jak si 

nikdo nepřál, koncerty se začaly rušit. V obci Číměř u Třebiče, jsme odehráli první a 

poslední koncert před publikem. O každoroční koncert „Urbi et Orbi“, ale nepřijdete. 

Bude se opět, tak jako loni, vysílat na naších facebookových stránkách, a i na 

infokanálech obce Kateřinice a obce Ratiboř. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš soubor má 22 členů, bohužel covidová situace nám nepomohla a spousta členů 

přestala docházet do souboru. Starší skupinu vede Emílie Adámková a mladší Andrea 

Kubíčková. Členy starší skupiny jsou: Dominika Muchová, Lucie Rybnikářová, Zuzana 

Vítková, Veronika Konvičná, Pavlína Valchářová, Kristýna Malovaná, Tereza Barvíková, 

Nikol Veselá, Kateřina Valchářová, Petra Malovaná, Hana Malovaná a Klára 

Malcharcziková. Členy mladší skupiny jsou: Veronika Bravencová, Daniela Koňaříková, 

Eva Vrajová, Jana Hrušková, Markéta Zubíčková, Michal Děckuláček, Natálie 

Janírková, Vanessa Vaculíková. Protože členové ubývají, potřebujeme a hledáme nové 

lidi do našeho týmu. Nejlepší příležitostí je tábor, kde se můžeme více poznat, naučit 

se nové věci a pomoct si při začátcích. Pokud budete mít zájem, přihlaste se na tábor. 

Věříme, že už konečně nastane dobrá doba a za námi přiletí Američané. Zvonky se 

zapojili do projektu „Valaši sa učija“. Díky tomuto projektu se můžeme učit novým 

věcem například: pečení výborných frgálů od naší paní Kamasové, malovat 

s ilustrátorkou dětských knih Vlastou Švejdovou, kurz fotografování, vyrábět náramky 

z kůže, šít tašky, tvořit z keramiky, dozvědět se něco o zdravovědě a spoustu dalších 

věcí. Velké díky tak patří Martině Valůškové, která nám tento projekt vede. 

Letos se nám podařilo uzavřít projekt Erasmus+. Výsledné video tohoto projektu je ke 

zhlednutí na našem facebooku. Tímto děkujeme všem, kteří na tomto projektu 

spolupracovali, pomohli nám s administrativou, vytvořením fotografií a videí aj. 

Naše klubovna se staví a doufáme, že jí již příští rok budeme aktivně využívat. 

Děkujeme všem, kteří nám přispěli na tuto stavbu, a budeme rádi za jakýkoliv další 

příspěvek. 



A poslední díky patří Vám všem, kteří nás podporujete, jezdíte na naše koncerty, 

přispíváte finančními dary, nebo pořádáte pro nás různé sbírky. Děkujeme! 

Přejeme Vám požehnané vánoční svátky plné radosti, štěstí a zdraví do nového roku 

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, ohlédnutí za rokem 
2021 

Rok za rokem přichází tak, jak se střídají roční období a my se 

ohlížíme zpět - jaký byl ten minulý rok. 

Žijeme v těžké době, době pandemie covid -19 a ve strachu, co přijde a co bude dál. 

Zapomínáme na slova, která jsou zapsána v knize knih – bibli, kterou má doma, určitě 

každá rodina. 

V evangeliu Marka, 5.kapitola, verš 36 je napsáno: “Neboj se, jen věř“.                   

Žalm 47, verš 8: „Vždyť Bůh je Král nad celou zemí“. 

Tady je na místě vyjádřit vděčnost. Možná si říkáte vděčnost za co? Vždyť tento rok je 

plný strachu, obav a starostí. Přesto stojí za to děkovat Pánu Bohu, za všechno, co 

jsme přijali, za to co se nám ve sboru i v celé obci podařilo i za Jeho ochranu a péči. A 

také poděkovat za všechno, co jsme přijali od bratří a sester, kteří už mezi námi 

nejsou a v tomto roce zemřeli. 

 Platila a stále platí různá omezení setkávání, přesto se v našem sboru konaly 

pravidelně bohoslužby. Na bohoslužby se scházel omezený počet účastníků tak, 

abychom neporušovali nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví. Od začátku roku do 

začátku prázdnin byly bohoslužby nahrávané a lidé, kteří se nemohli zúčastnit, mohli 

bohoslužby sledovat na infokanálu obce, nebo přes internet. Mnozí to uvítali. 

Kromě bohoslužeb proběhlo i několik různých setkání a akcí. 

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


Poděkování patří sestře Evě Müllerové za přípravu nás (sester) ze sboru a za vedení 

bohoslužeb 7.března – světový den modliteb.  Martin Kamas nám ve své přednášce 

přiblížil neznámou zemi Vanuatu. 

 

Těšíme se tomu, že byla započata a je před dokončením stavba klubovny pro ZDZ a 

třeba i jiné účely. To za velké pomoci naší obce, pana starosty bratra Vojty Zubíčka, 

zastupitelů a obětavých pracovníků obce. Samozřejmě velké poděkování patří i všem 

ostatním od Michala a Filipa Kamasových, kteří na sebe vzali starost se stavbou, přes 

všechny další odborníky, kteří na stavbě pracovali a pracují až po Vás, kteří na stavbu 

přispíváte. Chceme, aby naše mladá generace věděla, že na ně myslíme, tak, jak 

pamatovali naši předci na nás, když budovali náš kostel. Chtěli bychom, aby náš sbor 

rostl, aby byl místem, kde se všichni i nadále budeme setkávat jako bratři a sestry 

všech generací. Vždyť všechno, co máme a můžeme konat, je velký dar od Boha, který 

jsme dostali a máme zač děkovat. Prosím, abyste na to pamatovali, že náš sbor není 

uzavřená společnost. Zveme všechny, kteří touží uslyšet Boží slovo, podle něho žít, 

pomáhat druhým a konat dobré dílo. Máte možnost přispět, jak na potřeby sboru - a 

to na účet sboru, nebo v kanceláři kostela, tak také na stavbu nové klubovny - do 

pokladniček (na obci, v kostele) nebo na účet pro tuto stavbu určený. Děkujeme všem 

ochotným dárcům, kteří již přispěli, a budeme vděčni za každý dar, kterým na 

budování našeho sboru přispějete. 



 

V neděli 16.5. jsme měli vzpomínkovou neděli na br. Bohuslava Nováka a sestru 

Jarmilu Novákovou. Vzpomínka se uskutečnila i u hrobu v Hodslavicích a poté jsme 

navštívili i tamější kostel. 

V červnu 13.6. proběhlo odložené sborové shromáždění, ve kterém jsme si 

připomněli bratry a setry, kteří nás opustili. Sboru byla podána zpráva o činnosti a 

hospodaření v uplynulém roce. 

20.6. jsme přivítali v našem kostele Vlastu Švejdovou - ilustrátorku dětských knížek, 

která se zúčastnila bohoslužeb a všechny pozdravila. 

Jako každým rokem jsme se setkali 6.července pod širým nebem Na Snozi ke 

vzpomínkové slavnosti na upálení Mistra Jana Husa. Slovem posloužil a zúčastněné 

pozdravil br. farář Petr Maláč ze sboru v Hošťálkové. 

Uskutečnil se i tábor ZDZ, tentokrát opět z důvodu pandemie bez mezinárodní účasti. 

Ve spolupráci s obcí jsme uspořádali opět dobročinné akce, a to byl 2x bazar oblečení 

a nepotřebných věcí pro potřebné (na podporu dostavby klubovny pro ZDZ a pro 

Diakonii Vsetín.) Akce proběhla v kulturním domě. 

Velmi nás zasáhlo neštěstí - řádění tornáda na jižní Moravě, které postihlo několik 

obcí. Rozhodli jsme se pomoci tím, že jsme uspořádali sbírku na pomoc postiženým 

rodinám v postižených obcích. Věříme, že Bůh je naše útočiště, naše síla a pomoc 



v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se nechceme bát, ale taky chceme na všelijak 

zasažené pamatovat v modlitbách i praktickou pomocí. 

Děti z náboženství a nedělní školy se připravují na vánoční slavnost, chtějí svým 

vystoupením připomenout i nám všem dospělým, že Vánoce nejsou jen uklízení, 

shánění dárků a příprava dobrého jídla. Připravují se na oslavu narození našeho Pána 

a Spasitele, který se pro nás všechny bez rozdílu narodil a také byl obětován, 

abychom my žili v radosti a pokoji. Chtějí svým vystoupení potěšit nejedno smutné, 

zarmoucené a často i zatvrzelé lidské srdce. Věříme, že se jim to podaří v této tak 

těžké a ustrašené době. 

Přejeme i my Vám všem, ať prožijete radost z narození našeho Spasitele a Boží láska a 

požehnání Vás provází nejen o Vánocích, ale i v roce 2022. 

  
Miroslaw Jelinek            Emilie Kamasová                      Jiří Stehno                                                                                                  

farář sboru            kurátorka sboru                místokurátor sboru 

a celé staršovstvo sboru ČCE v Kateřinicích 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi se s Vámi podělit o informace ze sociální oblasti naší obce. Od loňského 

roku, bylo při OÚ zřízeno poradenství v sociální oblasti. Občané se obracejí 

v záležitostech pomoci s různými požadavky. Nejčastěji jsme poskytovali poradenství 

ve vybavení záležitostí pomoci o osobu blízkou a péči v domácím prostředí, 

hospicovou péči, využili jsme služeb terénních sociálních pracovníků Azylového domu 

pro ženy a matky s dětmi Vsetín, Elimu Vsetín, Diakonie Vsetín, Charity Vsetín. Ve 

finančních a rodinných záležitostech jsme využili služeb poradny pro rodinu 

Azylového domu Vsetín a Občanské poradny VKCI. Dětem ze sociálně slabších rodin 

byla nabídnuta možnost letního tábora v Březinách, který zajišťovala brněnská 

organizace, 7 dětí využilo této možnosti. Vypomohli jsme s vyřízením invalidního 

důchodu i v pracovních záležitostech s Úřadem práce. 

S pokrytím potravin v sociálně slabších rodinách z Potravinové banky Zlínského kraje, 

nám velmi vypomáhá jejich koordinátorka paní Pavla Miklicová. Průměrně zaváží co 

dva měsíce potraviny a drogerii, které jsou rozděleny převážně 7-8 občanům a 

rodinám naší obce. Ti jsou velmi rádi za tuto formu pomoci. Když se na nás někdo 



obrátí s konkrétním problémem, vždy se snažíme co nejobjektivněji vyhodnotit jeho 

situaci a najít řešení. Proto se využila možnost příspěvku na mzdu z Úřadu práce na 

pracovní místa pro veřejně prospěšné práce při OÚ.  

K dalším činnostem, které se v letošním roce podařily, patřila realizace aktivit v rámci 

projektu Valaši sa učija sboru ČCE a spolku Zvonky Dobré zprávy. Na začátku roku 

jsme poslali žádost na MPSV do soutěže Obec přátelská seniorům a na konci května 

komise našemu projektu udělila 2. místo v kategorii 601-3000 obyvatel. 

 

Z tohoto projektu se finanční prostředky čerpaly např. na květinovou výsadbu a 

truhlíky u Domu Kateřinka, stolní kalendář, brožuru Paměti našich občanů a další. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat našim seniorům, kteří během podzimu poskytli 

potřebné informace a fotografie.  

Do nadcházejícího roku bych chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, toleranci a 

ohleduplnost k slabším, vitalitu a pozitivní nadhled. 

             Martina Valůšková 

administrativně sociální pracovník 

 



Společenská kronika 
                                                                                                    

      Vítej mezi námi 

Václav Kubíček 
Jan Zajíček 
Štěpán Ferfecki 
Simon Ferfecki 
Matěj Kuzník 
Marie Sochorová 
Linda Pařenicová 
Vojtěch Filgas 
Ema Drábková   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z našeho středu navždy odešli 
 
Jaroslav Pilčík 
Miroslav Hrbáček 
Daniel Kubza 
Zlaťa Zubíčková 
Jan Zubíček 
Alena Sekulová 
Marie Dančáková 
Petra Bělíčková 
Stanislav Halámek 
Jarmila Adámková 
Jan Bartoň 
Jaroslava Hrbáčková  
    
 

   
    
    

   
    
   
   

Zlaté svatby v r. 2021 – 50 let společného života 
 
Alena a Jan Žambochovi 
Marie a Miroslav Kamasovi  
 
Diamantová svatba v r. 2020 – 60 let společného života 
 
Vlasta a Jan Žabčíkovi  
 
 
   

  Životní jubilea v roce 2022 
 

70 let                                                                       
     
    Valčíková Marie 
    Adámková Františka 
    Dobešová Božena 
    Staněk Jiří 
    Machala Antonín 
    Dvořáková Vladimíra 
    Zicha Josef 
    Petřeková Bohunka 
    Štůsek Miroslav 
     

       Pěničková Marie 
Machalová Jaromíra 
Dřevojánek Jaromír 
Žambochová Alena 
Čablík Jan 
Surá Jarmila 

 
     
    
      

                   
  



75 let 

Zezulková Emílie 
Mikšíková Danuše 
Hruška Jaroslav 
Uličník Eduard 
Kovářová Gustava 
Zubíková Jarmila 
Mizera Milan 
Kamas Jaroslav 

      
       

80 let 
      Janotová Terezie 
      Surá Marie 
      Uličník Bronislav 
      Adámková Jarmila 
      Hurtová Jaroslava 
      Žabčíková Vlasta 
      Mikšík Jan 
      Kotrlová Eliška 
      Panáčková Františka 
       
               

     
85 let 

     Kotrlová Františka 

     Zubíková Olga 
     Kladňák Jan 
 
      Liďák Josef 
      Zubíková Marie 
 

  
86 let 

   Matisková Marie 
     Blažek Jaroslav 
     Kocourek Josef 
     Kovaříčková Zdeňka 

    
  
     87 let 
     Jaroslava Rožnovjáková 
 



     
    88 let 
    Jarmila Hrušková 
    Josef Adámek 
    Lubomír Zubík 
    Emílie Uličníková 
    Jan Žabčík 
 

  89 let 
    Karla Gerlíková 
    Vlasta Fusková 
    Hedvika Zubíčková 
   

  91 let     
    Jan Hruška 
 

  93 let 
    Emílie Strasličková  

   
  94 let 

    Bohuslav Zubíček     
 

  98 let 
    Božena Malá 
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