
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ 
KATEŘINICKÝ 
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NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO OBCE 



 
 
 
 
SLOVO STAROSTY OBCE 
 

Vážení a milí spoluobčané a přátelé našich Kateřinic, 

 je mi velikou ctí, že Vás mohu opět po roce alespoň touto cestou pozdravit a na konci roku 2022 
se krátce zamyslet nad tím, co jsme mohli prožívat, co se podařilo, ale také co v nás zanechalo nejsilnější 
dojmy. Rád bych také využil této příležitost k poděkování a chtěl bych se pokusit najít v tomto adventním 
čase slova povzbuzení pro nás všechny do dalšího života.  

 Když tento článek píšu, je už třetí adventní neděle. Letošní první polovina prosince je, oproti 
předešlým rokům, mimo jiné díky příchodu zimy, trochu jiná. Přišlo vydatné sněžení a přicházejí zimní 
mrazy. Čas využíváme k podvečerní procházce v zasněžené krajině. Všude je vidět naša dědina, osvětlená 
nejrůznějšími vánočními světly a dekoracemi. Na protějším kopci a kolem nás bezstarostně pobíhají děti 
a užívají si sněhovou nadílku, úplně spontánně si hrají a jezdí třeba na bobech. Pak přijdeme domů do 
tepla, kde voní vánoční pečení, dáme si sklenku dobrého vína, zapálíme další svíčku na adventním věnci a 
trávíme čas se svými nejbližšími. I takto si třeba můžeme představovat poklidný a pokojný adventní čas a 
je úžasné, že ho takto můžeme prožívat. Pak si člověk zapne večer zprávy a vidí a slyší o bombardování na 
Ukrajině, o tom, kolik milionů lidí je bez elektrického proudu, bez tepla, bez svých bližních. To si lze jen 
těžko představit! Opět, jako téměř celý letošní rok, slyšíme, kde všude padají na Ukrajině bomby a kolik 
lidí přitom zahynulo a bylo zraněno. Člověku je najednou z toho až k pláči. Nechci Vás i teď stresovat 
nesmyslnou válkou v Evropě, relativní kousek od našich hranic, kdy ruský agresor napadl mírumilovnou a 
svrchovanou zemi, kde vraždí, drancuje, krade, co může, od toustovačů, přes pračky, ledničky až po úrodu. 
Chtěl jsem Vám jen říct, že su nesmírně hrdý na to, že su „Kateřinčan“, hrdý na to, jak jste se okamžitě, 
když ta hrůza na Ukrajině začala, snažili pomáhat třeba v podobě podpory humanitárních sbírek, nebo jak 
jste následně přijali v naší obci rodiny s dětmi, které se snažily před válkou uprchnout. Máme díky Bohu 
demokracii, ne totalitu a zotročení pod Ruskou nadvládou. Můžeme si v mezích zákona dělat a říkat, co 
chceme. Su opravdu rád, že těch, kteří u nás sledují ruskou propagandu a následně šíří neuvážené 
nesmysly, je výrazná menšina. Modlím se za všechny lidi a rodiny, kteří jsou v odloučení, za všechny ty, 
kteří přišli o někoho blízkého, za svobodu a mír nejen na Ukrajině. Ale také za ty agresory, aby svého 
vražedného řádění zanechali a prosili za odpuštění. Prosím, vytrvejme i nadále v pomoci potřebným.  

 Ale teď už snad trochu více optimisticky. V letošním roce jsme prožívali jistě i krásné chvíle. 
Podařilo se nám společnými silami dokončit naši novou školu, nebo bydlení pro seniory. Byly to opravdu 
krásné chvíle, třeba při oficiálním otevření školy, které jsme prožívali koncem března. Moc si vážíme toho, 
že jste přijali pozvání vedení obce na tuto akci a věřím, že jste si to společně s ostatními opravdu užili. 
Jednalo se o rozsáhlé stavby, a ještě jednou bych chtěl všem zejména z okolí naší školy, poděkovat za jejich 
trpělivost při zvýšené prašnosti, hlučnosti a stavebním ruchu. Su přesvědčen, že to stálo za to, a že naše 
škola bude i nadále, i v rámci nové přístavby školy, sloužit k důstojné výchově našich dětí a budoucích 
generací.  

 Budovy jsou ale jen hmota, která ožívá až s lidmi. Ožívá zejména s našimi dětmi a učiteli, kteří se je 
spolu s rodinou a ostatními dobrovolnými neziskovými organizacemi, snaží spolu vychovávat. Jsem 
opravdu vděčný, že naše paní učitelky a učitelé, ať už v mateřské, nebo v základní škole, pod vedením naší 
paní ředitelky Mgr. Šárky Muchové, učí naše děti nejen základním znalostem a dovednostem, ale také je 
učí k vzájemnému respektu, úctě, lásce, pracovitosti a sounáležitosti se svou obci, zemi a krajem, ve 
kterém žijí. Zejména takto společně dokážeme zajistit, že naše dědina bude i nadále žít, že naše děti, až 
vyrostou, založí si ve své obci rodiny a celý koloběh bude pokračovat. Náš bratr farář často říká, že 



největším bohatstvím člověka, je vidět děti svých dětí. To bych nám všem ze srdce přál. Děti jsou dar a 
tohoto daru se nám ne vždy dostává. Pokud se Vám tohoto daru zatím nedostalo, nezoufejte a zkuste 
svou lásku darovat lidem a dětem kolem sebe. Jistě Vám ji opětují.  

 Nelze opomenout naše dobrovolné neziskové organizace, kterých v naší obci působí celá řada. 
Některé u nás působí dlouhodobě, některé teprve kratší čas. Každopádně jim všem patří obrovský dík, že 
se snaží dobrovolně nabídnout, nejen našim dětem a občanům napříč všemi věkovými kategoriemi, 
aktivity v oblastech sportovního, společenského, zájmového, hudebního a kulturního vyžití. Aktivně se 
snaží nejen spoluvychovávat naše děti, mládež a budoucí generace, ale také se snaží zpříjemnit život třeba 
těm dříve narozeným. Jsem opravdu vděčný, že zastupitelstvo obce si důležitosti Vašich aktivit bylo vždy 
vědomo, bylo za ně vděčno, podporovalo je v maximální míře a pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. 
Přeji Vám všem hodně entuziazmu a energie do Vaší práce a aktivit, a pokud náhodou přijdou i drobné 
rozpory, abyste je dokázali vyřešit, dokázali se nad nimi nakonec povznést a dařilo se Vám i nadále 
naplňovat cíle, které jste si vy nebo Vaši předkové při zakládání Vašich organizací dali. 

 Jak jistě víte, v letošním roce proběhly volby do obecního zastupitelstva. Nejprve bych chtěl 
poděkovat všem těm, kteří se rozhodli kandidovat. Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché 
rozhodnutí, které vyžaduje nemalou odvahu. Jsem vděčný našim předkům, že v minulosti zavedli nepsaný 
koncept, kdy každý kandiduje sám za sebe, a že tento koncept všichni dobrovolně dodrželi. Do 
zastupitelstva obce se ale dostane jen 15 kandidátů. Nové zastupitelstvo již začalo pilně pracovat, mimo 
jiné na aktualizaci strategického plánu pro příští roky, jehož součástí je seznam projektů a priorit, na jejichž 
realizaci by se chtělo zaměřit. Konečné znění tohoto rozvojového dokumentu obce, bude vydáno do konce 
ledna 2023. Su také opravdu moc rád, že se i kandidáti, kteří se do zastupitelstva nedostali, zapojí do 
chodu obce jako členové, komisí, výborů nebo jakoukoliv dobrovolnou pomocí. Moc si vážím důvěry a 
podpory, kterou vedení obce dostalo a bude mi velkou ctí se na rozvoji naší obce Kateřinice spolupodílet.  

 Veliký srdečný dík patří také všem pracovníkům a spolupracovníkům obce, kteří pracují v kanceláři, 
nebo se každodenně starají o chod naší obce. Mnohdy nad rámec svých povinností, se díky své poctivé 
práci, snaží v maximální míře vytvářet důstojné podmínky pro náš běžný život. Opravdu ještě jednou veliké 
díky. 

 Vážení a milí spoluobčané, milí pracovníci obce, učitelé a učitelky, členové našich spolků, výborů a 
komisí, milí členové našich dobrovolných organizací, které v obci působí, chtěl bych Vám všem ještě 
jednou ze srdca poděkovat za spolupráci, pomoc, pokoru, podporu a vzájemnou lásku, kterou projevujete 
potřebným a sobě navzájem. Do nového roku 2023 nám všem přeji zejména pevné zdraví, hojnost 
optimismu a entuziazmu, hojnost vzájemné pomoci a lásky, vzájemné úcty, pokory, odpuštění a 
vzájemného respektu. Ze všeho nejvíce nám všem přeju mír! Aby všechny zbraně utichly! Aby lidé mohli 
zase spokojeně a v poklidu žít a vychovávat své děti a budoucí generace. Jsem přesvědčen, že s pomocí 
Boží, se vše navrátí k časům, o kterých budeme moci říct, že v nich máme zalíbení. Nám všem přeji, 
abychom do nového roku vyšli posíleni a plni energie s hrdostí budovat nejen naši obec. 

 

 

Vojtěch Zubíček, starosta obce 

 

  



 
 
 
 
SLOVO MÍSTOSTAROSTY OBCE 
 

Milí přátelé, spoluobčané Kateřinic, 

 když jsme před 11 lety s mojí ženou Jitkou přišli do Kateřinic, hned jsme poznali, že budeme bydlet 
ve „výjimečné“ dědině. Kateřinice nejsou výjimečné tím, že by zde byly hezčí domy, lépe opravené silnice 
nebo větší možnosti kultury nebo zábavy. Jsou jedinečné lidmi, kteří zde bydlí a žijí. Spousta našich 
známých se nás ptala a ptá, jak se nám v Kateřinicích žije, jací jsou tu lidé, jak nás přijali jako nově příchozí. 
A my všem můžeme s radostí odpovídat, že lidé jsou tu srdeční a milí, že nás přijali mezi sebe a my jsme 
zde našli nový domov a bereme to jako velký dar od Pána Boha. 

 Dnes stojíme na konci roku 2022 a máme se zamyslet nad uplynulým rokem. Co nám přinesl, co 
vzal, co jsme čekali a co ne. Jsem velmi rád, že se podařilo dokončit a uvést do provozu a hlavně plně 
využívat nové stavby v naší obci. Dům pro starší spoluobčany „Domov Kateřinka“, přístavbu naší základní 
školy, novou klubovnu sboru Českobratrské církve evangelické a další méně viditelné, ale potřebné věci 
od dalšího budování vodních zdrojů, přes nový most k ČOV a Gufexu, vybudování nových sítí kanalizace, 
vodovodu, osvětlení a internetu v místě nové výstavby a mnoho dalšího. Na druhou stranu nás zasáhly 
některé události, na které jsme ani nemysleli, nebo alespoň já jsem věřil, že se jich už v mém životě 
nedočkám. Především válka na Ukrajině, pár stovek kilometrů od našeho domova. S tím spojené obavy 
o energie, zvyšování cen, obavy o bezpečnost a další a další věci. Jsem opět velmi rád, že jsme mohli 
přijmout některé uprchlíky z Ukrajiny a nabídnout jim zde dočasné zázemí a bezpečí do doby, než se budou 
moci vrátit domů. Chtěl bych si přát, aby tomu mohlo být co nejdříve. 

 V minulém roce dokončilo svoji práci zastupitelstvo obce zvolené v roce 2018 a proběhly nové 
volby. Chtěl bych poděkovat všem, kteří v zastupitelstvu a vedení obce pracovali. Věřte, že není 
jednoduché přijmout svůj díl odpovědnosti za život obce a jsem vděčný všem, kteří jsou tuhle další práci 
navíc ochotni přijmout. Novým zastupitelům přeji moudrost od Pána Boha a odvahu při jejich někdy 
nelehkém rozhodování. Zároveň chci poděkovat všem pracovníkům a zaměstnancům obce za jejich práci, 
bez Vás by to nešlo. 

 Milí spoluobčané, chtěl bych Vám všem poděkovat za to, že dokážeme být k sobě vstřícní a ochotní, 
že problémy, kterých je dost a určitě jich bude hodně i nadále, nebudeme řešit křikem nebo silou, ale 
v klidu s „chladnou“ hlavou a tak, abyste byli spokojeni a dobře se Vám v Kateřinicích žilo. Nikdy nejde 
vyhovět všem, a proto poděkování patří těm, kteří dokážou něco pro naši obec obětovat, ať už ze svého 
majetku, pohodlí nebo času. Věřím, že v příštím roce nebo v těch letech následujících se nám podaří 
dokončit opravu staré budovy školy včetně vstupu do původní budovy, že přibude nějaká další část 
chodníků, že postoupíme dál v hospodaření s vodou, dobudujeme společenskou část Domova Kateřinka 
a další věci.  

 Chci Vám všem ze srdce popřát požehnané, pokojné a radostné Vánoce, do dalšího roku našeho 
života hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti a ať se vždycky ve Vašem okolí najde někdo, kdo je 
ochoten pomoci, kdo je ochotný Vás třeba jenom vyslechnout nebo si popovídat. To dělá vztahy mezi 
lidmi krásnějšími. A tak si přeji, aby Kateřinice i nadále zůstaly výjimečnou dědinou s Božím požehnáním 
pro všechny obyvatele. 

 

                                                                                              

Jiří Stehno, místostarosta obce 



 
 
 
 
INVESTICE V ROCE 2022 A PLÁNY DO BUDOUCNA 
 

 Pokračovali jsme v dokončovacích pracích na připojení vrtů HKO 4 a HKO 5. Došlo k oplocení 
jímacích vrtů a celkové úpravě terénu, finálnímu zaměření, nyní probíhá kolaudační řízení, které by mělo 
být ukončeno do konce tohoto roku. Letos bylo utraceno 500 tis. Kč, na tuto akci jsme v tomto roce ještě 
obdrželi investiční dotaci ze SFŽP ve výši 395 tis. Kč. 

 Dalším projektem v dokončovací fázi byla Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice. 
V letošním roce bylo proinvestováno 1,6 mil. Kč, obdrželi jsme dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu v celkové výši 44,2 mil. Kč. Celkové náklady na tuto akci včetně moderního 
interaktivního vybavení dosáhly 51,6 mil. Kč, nyní probíhá kolaudační řízení. V návaznosti na tento projekt 
bylo proinvestováno 1,4 mil. Kč na stavební úpravy u budovy ZŠ, kdy byly dokončeny zpevněné plochy a 
opěrná zídka za novou budovou školy, přístřešek pro kola z budovy bývalých garáží u ZŠ a opraven sokl na 
původní budově. 

 

  

  

 Naše obec se opět zapojila do celostátní soutěže „Obec přátelská rodině“, v níž za jsme 3. místo 
obdrželi 215 tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Za tuto částku byly pořízeny informační 
panely o obci a přírodě, které budou umístěny u nádrže Březiny, a vyřezávaný betlém s osvětlením. 
Výrobcem tohoto betlému je místní občan Libor Děckuláček. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při dokončování okolí domu Kateřinka jsme vysadili na 38 vzrostlých listnatých stromů – různé 
odrůdy jabloní, hrušní, třešní a javorů. Tento projekt byl podpořen neinvestiční dotací ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši 155 tis. Kč. 

 Jako jedna z 9 obcí jsme se stali partnerem projektu Rozvoj a zlepšování komunikace s veřejností, 
tato akce byla z 95 % spolufinancována mikroregionem Střední Vsetínsko, celkové náklady na naši obec 
činily 546 tis. Kč. Byla pořízena dotyková elektronická úřední deska před OÚ, nová meteostanice na 
budově školy, nové webové stránky obce (www.obeckaterinice.cz), natočena video upoutávka o obci, 
pořízena mobilní aplikace Obecní síť, kterou si můžete instalovat do svého mobilu a do ní dostáváte 
veškeré aktuality z obce. Všechny tyto komponenty jsou kompatibilní a spolupracují spolu, vše se ovládá 
z jedné administrační sekce a informace kromě sociálních sítí putují i do místního infokanálu. V neposlední 
řadě byl pořízen geografický portál obce, kde se postupně eviduje veškerý majetek v obci – veřejné 
osvětlení, nádoby na odpad, přístřešky, bezdrátový rozhlas a sítě v majetku obce. Portál si můžou občané 
prohlédnout a vyzkoušet na adrese www.gobec.cz/katerinice.  

 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 územního plánu garantem 
úspěšného rozvoje obce. V letošním roce jsme vykoupili či směnili pozemky za 1,362 mil. Kč. 



 V rámci nové výstavby rodinných domů byly v lokalitě Za Liďáky II prodlouženy sítě vodovodu, 
kanalizace a rozvody pro kabelovou síť. Byla prodloužena stávající místní komunikace, takže došlo ke 
zpřístupnění 12 stavebních parcel. V rámci úspor byly tyto sítě budovány obecní technikou a pracovníky. 
Další lokalitou, kde došlo k rozšíření obecních sítí, jsou Požařiska, kde byla vybudována kanalizace pro 5 
nových domků a vodovod pro celou ulici. Vlastníci pozemků a stavebníci se budou na rozšiřování sítí 
spolupodílet. Celkové náklady dosáhly 3,44 mil. Kč. V rámci této akce probíhá i výstavba automatické 
tlakové stanice, která bude sloužit k připojení vrtu HKO7 Pod Chladnou do nového vodojemu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dále byla poskytnuta především místním neziskovkám, spolkům, církvi a jednotlivcům, kteří 
reprezentují naši obec, a organizacím pečujícím o naše seniory v zařízeních sociální péče částka 273 tis. Kč. 

 Pro příští rok obec počítá s realizací těchto projektů: 

 nový územní plán obce – bude zahájena analýza a sběr dat k pořízení nového plánu; 

 fotovoltaické panely na obecní budovy – ČOV, škola, obecní dílny a dům Kateřinka; 

 výstavba bezbariérových chodníků v části od Barcuchů ke škole, akce bude 
spolufinancována MAS Střední Vsetínsko, vlastní podíl 0,17 mil. Kč; 

 obnova původní budovy ZŠ čp. 154 – v rámci projektu by měly být vyměněny stávající 
podlahy a rekonstruovány elektrické rozvody včetně výměny svítidel, spolufinancování 
MMR, vlastní podíl 1,5 mil. Kč; 

 rekonstrukce hasičské zbrojnice – předpokládá se výměna vrat a rekonstrukce vnitřních 
rozvodů, spolufinancování prostřednictvím MAS SV, vlastní podíl 0,2 mil. Kč. 

 

 

  



 
 
 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

 V letošním roce jsme učinili další kroky ke zkvalitnění možnosti třídění odpadů. Vzhledem ke konci 
školního projektu na třídění elektroodpadu jsme se společností REMA systém, a. s., uzavřeli smlouvu 
umožňující občanům obce zbavit se elektrozařízení, aniž by končilo bez užitku ve směsném komunálním 
odpadu a poté na skládkách. V bývalém areálu ZD bylo zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení 
(obrazovky, monitory, žehličky, mobily, tablety, mikrovlnky, vysavače, eletro-hračky atd.) v podobě 
drátěné klece, kam lze umístit celoročně menší spotřebiče (v x š x h do 50 cm). Větších spotřebičů se lze 
zbavit buď v rámci svozů velkoobjemového odpadu dvakrát ročně (jaro, podzim), nebo v rámci služby, kdy 
při koupi nového spotřebiče, můžete ten starý předat prodejci. Dále na žádost občanů byly pořízeny ve 
spolupráci se společností EKO-KOM nádoby na drobné kovové obaly (plechovky od piva, limonád, krmení 
pro psi a kočky atd.), ty lze nyní uložit u všech tří obchodů, na sběrném místě v Bžezinách, u spodní 
hospody a u předposlední zastávky autobusu na horním konci. Co se týče kovového odpadu, který nevejde 
do těchto šedých nádob, lze jej celoročně uložit do velkoobjemového kontejneru v bývalém areálu ZD, 
který je umístěn mezi budovou dílen a dřevěnou skladovací budovou. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Podrobněji o odpadech na základě dotazů vzešlých z řad občanů 

 

Proč se to v naší obci vlastně dělá? 

 Mění se pohled na odpadové hospodářství, neboť 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. 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, které se bude navyšovat každým rokem 
z letošních 900 Kč až na 1850 Kč za tunu v roce 2029, k této ceně je ještě 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 navyšuje náklady na likvidaci odpadů je i fakt, 
že od 1. 1. letošního roku si už nemůžeme uplatnit odpočet DPH při provozu odpadového hospodářství a 
museli jsme se vrátit k poplatkovému systému u plateb od občanů. Důvodem této změny byla změna 
zákonů.  

 Když si tedy shrneme výše popsané, každou tunu nevytříděného odpadu draze zaplatíme, což se 
projeví zvýšením ceny poplatku pro všechny subjekty zapojené do odpadového hospodářství obce 
Kateřinice. A jak tedy udržet poplatky v rozumné výši? K tomu vede jediná cesta – třídění odpadů.  

 Za to, co vložíte do pytlů na plast, do kontejnerů na jakýkoli tříděný odpad, je nám placeno od 
společnosti EKO-KOM, zabývající se podporou třídění odpadů. Rovnice je jednoduchá, čím víc se vytřídí, 
tím větší dostaneme odměnu. Všechny takto získané prostředky zpátky investujeme do komfortnějších 
podmínek třídění a snižujeme těmito finančními prostředky i náklady na provoz odpadového hospodářství 
v obci.  

 

Dá se ještě vyzvednout žlutá 240litrová popelnice na plasty? 

 Ano. 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. Po vzájemné domluvě vám 
nádoba na plasty bude vydána. 

 mobil: 724 760 271  email: thp@obeckaterinice.cz 

 

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 a dolního obchodu, u spodní hospody a na sběrném místě v Bžezinách, u spodní 
hospody a u předposlední zastávky autobusu na horním konci.   

 

Co s kovovým odpadem který se nevleze do šedých kontejnerů? 

 Jak už bylo uvedeno výše 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 240litrové 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 opět několikrát stalo. V takovém případě potom 
likvidaci takto znečištěných tuků jsme povinni tvrdě zaplatit. Důležitým faktorem tohoto třídění odpadu 
je i bezpečnější chod splaškové kanalizace, kdy srážející se tuk nebude zanášet kanalizaci a znesnadňovat 
chod obecní čističky odpadních vod. 

 

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 1100litrových kontejnerů. 

 

Je co v třídění zlepšovat? 

 Ano je. Bohužel po letech růstu množství vytříděných odpadů v letošním roce došlo ke stagnaci a 
u směsného komunálního odpadu k nárůstu. Proto žádáme Vás, co v třídění odpadu máte rezervy, 
připojte se k těm, co poctivě třídí. Protože tito pomalu nemají co do komunálního odpadu dávat. To by 
byl ideální stav. Bohužel k němu nás čeká ještě dlouhá společná cesta.  

 

 Děkujeme Všem, kteří se již zapojili do třídění, protože je to to nejmenší, co můžeme udělat pro 
přírodu i náš život v ní a v důsledku i pro svůj rodinný rozpočet. 

 

Přemysl Sousedík 

  



 
 
 
 
SOCIÁLNÍ OBLAST V ROCE 2022 
 

 Rok 2022 byl v sociální oblasti naší obce rokem plným nových zkušeností, poznávání i úspěchů. Na 

počátku letošního roku jsme se společně se zástupci rodičů sešli nad nápady pro rodiny s dětmi, které 

posloužily k vypracování projektu k žádosti do soutěže pořádané MPSV - Obec přátelská rodině 2022. 

V červnu bylo vyhodnocení, my jsme získali v kategorii rodina 3. místo a díky získaným finančním 

prostředkům se nechaly zhotovit naučné informativní panely a pan Libor Děckuláček vyrobil dřevěný 

betlém před OÚ.  

 V roce 2021 jsme se do této soutěže zapojili v kategorii senioři a po získání 2. místa nás kontaktoval 

Odbor sociálních věcí ZK a v půlce května k nám v rámci výjezdního zasedání zavítala komise složená ze 

členů Výboru sociálního zastupitelstva ZK a jejich hostů s předsedkyní paní PaedDr. Alenou Gajdůškovou. 

Po prezentaci rodinné a sociální politiky obce si komise prohlédla novou přístavbu školy a dům Kateřinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počátek jara byl poznamenán situací na Ukrajině. Na základě rozhodnutí vedení a zastupitelstva 

obce jsme poskytli pomoc a ubytování dvěma ukrajinským rodinám.  Jsme moc rádi, že se od dubna v naší 

obci adaptovali, děti docházejí do naší MŠ a ZŠ. Za poskytnutou pomoc jsou obě rodiny moc vděčné a přes 

léto Olga, Anastazie a Yullie vypomáhaly s úklidem obecního úřadu i péčí o zeleň kolem nové školy a domu 

Kateřinka. Zároveň mi dovolte poděkovat všem občanům, kteří nezištně vypomohli a podpořili celostátní 

humanitární sbírku na pomoc Ukrajině i finančně podpořili dokoupení vybavení do poskytnutých bytů. 

Děkujeme také za opakovaný finanční příspěvek na bydlení pro ukrajinské rodiny Zlínskému kraji. Velké 

poděkování patří i nadačnímu fondu Svět oken ze Vsetína, který finančně podpořil nákup vybavení do 

bytu. 

 Několik občanů a rodin jsme podpořili potravinami z Potravinové banky ZK. Podíleli jsme se na 

velikonočním i podzimním tvoření se ZŠ a MŠ. Pořádali jsme floristický jarní kurz. Realizovali jsme aktivity 

se spolky ČCE i ZDZ. Podařilo se obnovit setkávání maminek RC Kačenka ve sklepě OÚ. 



 Snaha pomoci v sociálních záležitostech občanům je prioritou sociálního poradenství obce, každá 

tíživá situace, do které se občané a rodiny dostávají, nemusí být, ale dle závažnosti kladně vyřešena. Každá 

změna může narušit bezpečí zajetých kolejí. Veškerá navázaná spolupráce s některými sociálními službami 

Vsetínska vede k optimálnímu vyřešení jednotlivých situací občanů. 

 Závěrem mi dovolte ještě jedno velké poděkování všem občanům, kteří se zajímají o rodinnou 

a seniorskou politiku obce a podporují ji. I v nadcházejícím roce nás totiž čeká práce na nových projektech, 

vzdělávání se a pokračování v rozjetých činnostech v sociální oblasti. 

 Mnoho zdraví, štěstí, naděje do roku 2023 

 

Martina Valůšková 

  



 
 
 
 
ČCE KATEŘINICE 
 

70 let od postavení kostela v Kateřinicích 

 V neděli 2. 10. 2022, v den Díkůčinění (poděkování Bohu za úrodu a za vše, co nám dává), proběhly 
ve sboru ČCE v Kateřinicích i oslavy 70. let od postavení kostela. Kostel byl postaven v r. 1952 za pomoci 
bratra faráře Miroslava Janeby z Ratiboře a věrných bratří evangelíků, kteří se v tak nelehké době do 
stavby kostela pustili. Byl to velký zázrak a Boží láska – to vše dopomohlo ke stavbě tohoto kostela. Byla 
to jedna z posledních staveb v této oblasti, která byla v této době postavena (kostel v Rožnově p. R. je 
taktéž z této doby).  

 

 

 Oslav se zúčastnilo asi 120 osob z Kateřinic, okolí a také hostů. Na tyto oslavy přijel i nově zvolený 
synodní senior Pavel Pokorný z Prahy, který pozdravil náš sbor a spolu s bratrem farářem Miroslawem 
Jelinkem vedli bohoslužby. Následovala řada pozdravů. Všechny pozdravil starosta naší obce bratr Vojta 
Zubíček, z partnerského sboru Košariská sestra farářka Vladimíra Balcová, bratr Petr Maláč - bývalý farář 
v Hošťálkové, z našeho sboru bratr Jan Martinek. Místokurátor sboru, bratr Jiří Stehno, přečetl pozdrav 
od bratra faráře Pavla Šebesty, bývalého faráře v Kateřinicích, a pozdrav od bratra faráře Daniela Tomeše. 
Oslav se zúčastnili také vedoucí skanzenu z Rožnova p. R., bratr Jaroslav Polášek, a v pěkných valašských 
krojích jeho žena Pavlína s dcerou Lucií.  Po ukončení bohoslužeb celé shromáždění před kostelem vyfotila 



Hanka Lukášová. Prošli jsme se po nově vybudovaném bezbariérovém přístupu do kostela (byl postaven 
ze sponzorského daru). Pak následovalo otevření nově vybudované klubovny pro ZDZ, ale i jiné aktivity 
sboru. Při prohlídce klubovny bylo připraveno malé pohoštění při kávě a čaji.  Společný oběd připravili 
pracovníci školní kuchyně v kulturním domě pro 100 osob (řízky a bramborový salát). Po obědě se 
besedovalo a vzpomínalo, jaký je život ve sboru od postavení kostela. Na ruční zvonky zahráli i zvoníci ze 
ZDZ.  Slavnost skončila asi v 16 hod. Celá oslava proběhla ve velmi pěkné a radostné atmosféře.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodiny Martinkova a Fuksova z Poborova věnovaly k tomuto výročí kostela nový zvon SOLI-DEO-
GLORIA (samému Bohu sláva). Zvon přivezli do Kateřinic manželé Jelinkovi 30. 9. 2022 z polského města 
Přemyšl, kde byl vyroben 16. 9. 2022. Samotnou výrobu zvonu měli možnost zhlédnout manželé Stehnovi. 
Při přivezení zvonu do Kateřinic se shromáždilo asi 15 lidí. Zvon byl přivítán slavnostní fanfárou, kterou na 
trubku zahrál bratr Václav Čala z Ratiboře. Nyní je již zvon ve věži spolu se dvěma původními zvony. Poprvé 
zazvonil sám i pospolu s původními zvony dne 7. 12. 2022 v 18 hod. při zpívání koled u nového 
vyřezávaného betlému, který vyrobil Libor Děckuláček.  

 Rodině Martinkové a Fuksové patří veliké poděkování a zvony ať zvoní Bohu ke cti a chvále a nám 
všem ke vzpomínání. 

                                                                                                             Emilie Kamasová 

 

  



 
 
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN 
 

 Vánoce jsou bezesporu jedním z nejkrásnějších období v roce. Nalaďme se tedy na vánoční 
vlnu, neboť tento čas je časem přání, snů, ale i vzpomínání… Pojďme se na chvíli zastavit a 
poohlédnout za rokem minulým. 

 Máme za sebou další náročný rok, v němž jsme se všichni museli vyrovnávat s řadou obtížných 
situací, do nichž jsme se zdaleka nedostali pouze vinou koronaviru. Pandemie samotná totiž obnažila 
mnohem více společenských problémů a odkryla lidské charaktery, jejichž vzájemné střety zasáhly 
do života každého z nás. Za to, že jsme to společně zvládli, vděčím všem, kteří se na chodu školy 
podílejí.  Nejen za to, ale především za týmového ducha, vzájemnou podporu, profesionalitu a každodenní 
pozitivní energii, se kterou i v těch nejtěžších chvílích, co nám pandemie Covid-19 přinesla, upřímně 
děkuji. 

 Říká se, že všechno zlé, je k něčemu dobré, a já věřím, že jsme se hodně naučili a poučili do dalších 
let. Pro nás to byl rok transformační. Přestože by se mohlo zdát, že se během roku nic moc nedalo dělat, 
jelikož jsme nemohli organizovat oblíbené mimoškolní akce, v pracovní rovině jsme si však dali dohromady 
několik konceptů a ujasnili si směr, kterým se chceme dále ubírat, a hlavně jsme zprovoznili novou 
přístavbu. 

 Dokážeme se oprostit negativních vlivů společnosti a jsme vděční, že máme společně se 
zřizovatelem jasný cíl – naše děti a žáci si zaslouží školu, ve které se jim bude líbit a na kterou budou 
v budoucnu vzpomínat v dobrém.  

 Pokračujeme v rozvíjení základních gramotností pro život, a to už od mateřské školy s plynulým 
přechodem na první stupeň. Při tomto stylu učení nejlépe rozvíjíme samostatnost a myšlení dětí, 
vytváříme prostor, kde mohou projevit iniciativu, tvořivost, odpovědnost a upevnit sebedůvěru. Jsme 
průvodci na cestě za vzděláním a partnerem, který rád pomůže. Přístup Igora Hnízda je pro nás roztomilou 
pamětihodností. Zároveň využíváme digitální technologie nikoli jako pasivní sledující, ale jako aktivní 
prostředek výuky a hledání nových poznatků. 

 Chceme nasměrovat děti na plánování, co by chtěly dokázat, zažít, naučit se. Nastínit jim, jak jejich 
myšlenkové obrazy mohou pomoci splnit si své sny. Byli jsme poctěni návštěvou z NPI ČR, neboť si vybrali 
naši mateřskou a základní školu k natáčení videí, jež mají inspirovat ostatní školy. Velmi často 
organizujeme školení pro školy v blízkém okolí v logopedické prevenci, polytechnické výchově a 
matematické gramotnosti. Velké poděkování patří paní profesorce Edytě Gruszcyk-Kolczyńské  za 
uspořádání II. mezinárodní konference a rovněž panu profesoru Janu Amosi Jelinkovi za vydařenou 
III. mezinárodní konferenci polytechnické výchovy. Za organizaci obou konferencí patří poděkování obci, 
nadačnímu fondu a pedagogům i provozním zaměstnancům. Díky spolupráci s firmou Energy Land, s.r.o., 
vznikly sady pomůcek, které si už našly cestu i mimo naši školu. 

 Záleží nám na zlepšení kvality vzdělávání a podmínek pro vykonávání učitelské profese. Jedině tak 
zajistíme pokračování koncepční strategie vzdělávání dětí a žáků na naší škole. Velmi si vážíme finanční 
podpory zřizovatele, jelikož už nejsme malotřídní škola, učíme hlavní předměty samostatně. Radujeme se 
z velkých prostor nové přístavby, která slouží i dětem z mateřské školy a k setkávání se spoluobčany při 
mimoškolních akcích školy. Rezervy ale vidíme v nedostatečné propagaci kvalit naší školy prostřednictvím 
médií. Myslím, že je to krásné předsevzetí do nového roku – ukažme světu, jak to u nás děláme!  



 Věřím, že věta „O Vánocích mají k sobě lidé blíž a jsou k sobě ohleduplnější.“ není jen prázdná fráze, 
nerozčilujme se kvůli malichernostem a usmějme se na lidi kolem sebe. Vždyť úsměv a vlídné slovo dokáží 
zázraky. Ze srdce vám přeji krásné Vánoce a veselé zakončení tohoto roku a šťastný začátek toho příštího. 

 Za všechny zaměstnance, děti a žáky 

Šárka Muchová, ředitelka školy 

  

Naše děti a žáky učíme, že s pomocí přátel zvládneme každou cestu. 



 
 
 
 
ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY 
 

ZVONKY A ROK PLNÝ NOVÝCH ZÁŽITKŮ 

 Přešlo další jaro, léto, podzim a pomalu začíná čas adventu. Další báječný rok se blíží pomalu ke 
konci. Pro nás, Zvonky Dobré zprávy, to byl rok plný nových zážitků a změn. Konečně nás opustila veškerá 
opatření, která nás jako všechny sužovala v posledních dvou letech a my se mohli pustit do trénování 
nových písní a plánování koncertů. Odstartovali jsme tradičním Velikonočním koncertem v kateřinickém 
kostele, kde jsme se po vánoční pauze sešli s našimi věrnými, ale i novými posluchači. Na jaře jsme také 
navštívili Ostravu nebo Náchod. 

 Pomalu a jistě jsme se začínali těšit na blížící se tábor, který každoročně pořádáme s našimi přáteli 
z Pittsburghu. Novinkou letošního ročníku bylo navázání spolupráce se souborem Szironta Együttes, kteří 
pochází z Maďarska. Celá skupina se táboru zúčastnila a nechybělo ani pozvání do Maďarska, které 
bychom velice rádi v příštím roce realizovali. Mezi zúčastněnými byli taktéž zvoníci ze souboru The 
Southminster Ringers v čele s Richardem Pinkertonem, kteří pro nás připravili nové skladby a dbali na 
důslednou přípravu pro náš obvyklý letní koncert, který uzavírá tábor a letní sezónu. 

 Začátkem září byla dostavěna klubovna, která se od toho okamžiku stala našim novým útočištěm, 
místem kde se můžeme potkávat a pilovat melodie pro nadcházející koncerty. Všem, co se na výstavbě 
podíleli, upřímně děkujeme. Jelikož jsme si již delší dobu vědomi toho, že i naši členové stárnou a z dětí, 
které před deseti lety začínaly vytvářet tradici zvoníků na Valašsku, jsou nyní ve většině případů již 
dospívající lidé, kteří si šlapají cestu vstříc dospělosti, rozhodli jsme se vytvořit novou skupinu, která 
jednou bude hrdě pokračovat v tom, co jsme se doposud snažili vybudovat. Skupina mladých zvoníků se 
nyní skládá z 13 dětí, které se pilně učí všem technikám a souhře každý týden v úterý v prostorách 
klubovny.  

 

 S přicházejícím časem Vánoc se plně soustředíme na trénování a koncerty, kterých nás čeká 
opravdu mnoho. Těšíme se, až budeme moci všem našim posluchačům zahrát vánoční melodie a trochu 



jim pomoci zapomenout na shon, který svátky doprovází. Tento rok jsme konečně odehráli koncert 
v Lidicích a Žatci, kde jsme nemohli dva roky po sobě skrze pandemii zahrát. Dále se naše zvonky mohly 
rozeznít v Senátu České republiky. Celý náš rok uzavřeme tradičním koncertem Urbi et orbi v ratibořském 
kostele, kde spolu s námi vystoupí i hosté a to Moravské děti z Holešova. Všichni jste srdečně zváni. 

 Když se ohlédneme za tímto rokem, tak se nám všem objeví úsměv ve tváři. Odehráli jsme 24 
koncertů, tudíž máme na kontě krásných 265 vystoupení za dobu naší působnosti. Naučili jsme se spoustu 
nových věcí díky projektu „Valaši sa učija“, ve kterém jsme již delší dobu zapojení a v příštím roce ho máme 
v plánu dokončit. Na závěr nám nezbývá nic jiného než poděkovat. Poděkovat za podporu a pomoc při 
naší cestě v budování nových zážitků a popřát Vám všem, abyste i v následujícím roce úžasných zážitků 
měli co nejvíce. 

 Za Zvonky Dobré zprávy 

Hana Malovaná 

 

 

 
 

  



 
 
 
 

TJ SOKOL KATEŘINICE 
 

Vážení spoluobčané, 

 rád bych tradičně na tomto místě přidal příspěvek i za fotbalový oddíl a připomněl nebo Vás 
seznámil s děním v tomto roce. 

 Po období, kdy jsme museli respektovat omezení, byl tento rok úplně volný a je potřeba si pořád 
uvědomovat jaké je to štěstí.  Naše činnost se mohla rozjet naplno a to sebou nese zodpovědnost za vedení 
klubu. Po dlouhá desetiletí byl našim předsedou pan Jiří Kuzník starší a podílel se tak na vedení a rozvoji 
fotbalu v Kateřinicích velkou měrou. Letos se rozhodl svoji funkci předat svému následovníku. Za svoji 
práci si zaslouží velké díky. Ovšem jak jste mohli postřehnout, ve fotbale funguje dále a přislíbil svoji 
pomoc. Pomyslné kormidlo po něm převzal jeho syn Ondřej Kuzník. Byl tak zvolen novým předsedou na 
výroční schůzi TJ Sokol, kde proběhla i částečná obměna výboru. Další velkou změnou je také ukončení 
několikaletého úspěšného trenérského působení Marcela Beňa na lavičce A týmu ke konci uplynulé 
sezóny.  

 Tým mužů ještě pod vedením trenéra Beňa zakončil sezónu 2021/22 na 8. místě tabulky 1. A třídy 
se ziskem 32 bodů. Nejlepšími střelci týmu byli s 8 brankami Ondra Čtvrtníček a Martin Smílek. Velkého 
úspěchu tým dosáhl, když dokázal vyhrát Zlínský pohár krajského fotbalového svazu. Ve finále jsme 
porazili na ligovém stadionu ve Zlíně tým Morkovic hrající krajský přebor. Na toto utkání byly vypraveny 
dva autobusy fanoušků a mládežnických fotbalistů, kteří se postarali o fanouškovskou kulisu utkání. 

 



 Jak už to bývá, přes léto proběhla vlna tradičních odchodů, někteří hráči se potýkají se zraněním a 
tak se snažíme tým doplňovat především místními odchovanci, ale také hráči z okolí. Tým převzal nový 
trenér Vítězslav Sacher a po podzimní části aktuální sezóny figuruje na 4. místě tabulky se ziskem 22 bodů.  

 V našem oddílu se snažíme vychovávat mladé fotbalisty a fotbalistky. Jak jsem už v minulých 
zpravodajích vzpomínal, je to snaha náročná z různých důvodů. Čím dál častěji se potkávám s trenéry 
z jiných dědin ale i měst a shodujeme se, že zájem opadá, mládež má spoustu možností…asi bych se 
opakoval. Snažíme se přivést mládež k fotbalu a udržet ji. V přípravkách jsou potřeba menší počty 
k sestavení týmů a v žácích už je pak potřeba více dětí. Spojujeme se tedy s okolními vesnicemi a 
figurujeme v soutěžích jako SD – sdružené družstvo. Tak máme například přihlášeny mladší a starší žáky, 
kteří hrají svoje domácí zápasy většinou u nás v Kateřinicích. Starší přípravka hraje v Hošťálkové. 
Dorostenci jsou pak v Ratiboři tak, aby mohli nakukovat už i do mužů u nás ale i ve svých domovských 
oddílech.  

 Starší žáci se ve skončené sezóně umístili na 7. místě tabulky. Tento tým se utkával se sehranějšími 
soupeři, se staršími hráči, ale postupně se vyrovnává, v létě tým doplnil náš silný ročník 2009 a v současné 
chvíli po podzimní části držíme 3. příčku tabulky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mladší žáci si druhým místem v tabulce vybojovali účast v turnaji o přeborníka okresu, který se 
uskutečnil v červnu. Na tomto turnaji nakonec vybojovali třetí místo. V nově rozjeté sezóně jsme zatím 
bez porážky na prvním místě naší tabulky. Stejně jako v minulých letech jsme přihlášeni do zimní ligy OFS 
Vsetín a dalších halových turnajů. Plánujeme zápasy na umělkách v zimním období. Naši žáci jsou také 
v okresních výběrech, kde měří síly s nejlepšími z jiných okresů. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mladší přípravka hraje pravidelné turnaje na hřištích v našem okrese a neeviduje se tabulka takové 
soutěže. Každoročně se účastníme závěrečného turnaje o přeborníka okresu, kterého se účastní až 30 
týmů. Letos v červnu se konal turnaj v Liptále a náš tým nepostoupil do bojů o umístění ze základní 
skupiny. V této kategorii jde především o hru a s její pomocí o naučení základních fotbalových dovedností 
a fotbalových pravidel. 



 Nejmladší kategorií je minipřípravka, kde se snažíme zapojit nejmenší děti a formou hry vštěpovat 
fotbalové první krůčky. Tyto týmy hrají turnaje v malých arenách s mantinely, které se používají třeba při 
florbale, aby měly děti co nejvíce doteků s míčem, absolvovali co nejvíce kliček a soubojů. Tímto bych rád 
apeloval na maminky a tatínky, aby nás kontaktovali a přivedli svoje nejmladší na trénink. Teď v zimě je 
asi ideální období, kdy se trénuje v naší tělocvičně a začít se dá klidně už ve čtyřech letech.  

 Opět se podařilo v červnu uspořádat turnaj „O pohár starosty obce“. Tentokrát už 5. ročník. Letos 
se jednalo o kategorie minipřípravka, mladší žáci a starší žáci. Historicky jsme od roku 2016 (proběhl nultý 
ročník) během šesti sérií uspořádali už 17 mládežnických turnajů.  O výsledcích, informacích a fotogalerii 
jsme Vás informovali na internetových stránkách obce a také pomocí obecní aplikace, kterou se také 
snažíme využívat. 

 

 Na úvod jsem zmiňoval změny ve výboru a je potřeba také vzpomenout a poděkovat všem 
ostatním, kteří se kolem fotbalu v Kateřinicích pohybují a podporují ho. Není potřeba jmenovat. Ať už se 
jedná o sponzory, fanoušky, hráče, trenéry, rodiče, správce hřiště, úklid a praní dresů, vybírání vstupného, 
obsluhu bufetu, hlasatele, fotografy, rozhodčí a další.  

 Na závěr přeji všem Vánoce ve zdraví a pohodě, šťastný vstup do Nového roku a třeba při tradičním 
Silvestrovském fotbálku od 10 hodin na viděnou.  

 Za TJ Sokol Kateřinice  

Zbyněk Děckuláček 

 

 

 
 
 

  



 
 
 
 
SPOLEK PŘÁTEL KATEŘINIC 
 

Milí spoluobčané, 

 je nám potěšením, že Vás můžeme prostřednictvím zpravodaje opět pozdravit a společně se ohlédnout za 
uplynulým rokem, který byl sice volnější a veselejší, ale nebyl příliš pestrý, co se naší aktivity týká.  

 Za největší úspěch pokládáme tradiční KATEŘINICKÝ BENEFIČÁK, který jsme letos uspořádali již po osmé. 
Výtěžek z celé akce jsme věnovali Matýskovi a jeho mamince, kteří potřebovali bezbariérově upravit své bydlení. 
V areálu za kulturním domem panovala radostná atmosféra. Děti si užily skákacího hradu, mohly si vyrobit pamětní 
placku se skauty a chytit si bonbóny, které vypadly za letadla. Skupina historického šermu Alternus předvedla své 
vystoupení a zástupci městské policie Vsetín představili svou práci a vybavení. Po celé odpoledne zněla areálem 
hudba skupiny Šimonband, písně v podání Kamily Polonyové, Pavla Tabáska a Martina Mikla. Večer hrála k poslechu 
i tanci skupina Fleret. Milovníci jídla si přišli na své díky dobrotám z udírny, gulášem a pamlsky, které tradičně 
připravily naše Hraběnky. 

 Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého dne. Dík patří chlapům z obecního 
úřadu za přípravu areálu a vytvoření zázemí pro celou akci. 

 Nejvíce jsme vděční Vám všem, kteří jste přišli, užili si s námi hezký den a přispěli na dobrou věc. Vždy nás 
potěší a zahřeje u srdce fakt, že v takové obtížné době si najdete čas a prostředky, které pomohou lidem v našem 
okolí.  

 Věříme, že i v nadcházejícím roce necháte svá srdce otevřená a přijmete do nich naše přání pevného zdraví, 
štěstí a pohody.    

         Hana Mičkalová 

 

  



 
 
 
 
SKAUTI 
 

 Rok 2022 byl pro naše skautské společenství vlastně jako i roky uplynulé plný dobrodružství a 
různých výzev. Avšak po předchozích dvou letech, kdy byla naše klasická činnost omezená na kontakt na 
dálku, individuální skautování a podobné speciality, jsme si v roce 2022 zase plně vychutnali kouzlo 
společných výprav, táboráků i pravidelných schůzek v klubovnách a kolem nich. 

 Na začátku roku jsme se díky přetrvávajícím omezením a pár komunikačním komplikacím nakonec 
nezapojili klasickým způsobem do Tříkrálové sbírky, ačkoli jsme měli připravených téměř 30 dobrovolníků, 
kteří se na dobročinnou akci těšili. O to víc doufáme, že se nám vydaří v roce 2023. Následně jsme v reakci 
na dění v Evropě doslova během jednoho odpoledne zorganizovali velkou sbírku materiálu pro lidi 
z Ukrajiny, kteří se ocitli v náročných situacích a následně se angažovali i v rámci přepravy materiálu a 
dlouhodobější sbírky, která probíhala ve vsetínském skautském domě na Rybníkách. 

 Po třech letech jsme se v dubnu konečně vypravili na tradiční výpravu na Ivančenu, kam se 
o víkendu kolem svátku svatého Jiří, patrona skautů, schází stovky skautů ze všech koutů Česka i 
Slovenska, aby uctili památku padlých bratrů popravených za účast v protinacistické odbojové skupině. Již 
tradičně s námi jezdí i rodičové našich členů a ani tentokrát tomu nebylo jinak. 

 Přípravy tábora byly v plném proudu už asi od března, v červnu vrcholily a ještě než to velkolepé 
zakončení skautského roku vypuklo, vyrazila skupinka dobrodruhů na Puťák – putovní tábor, letos 
historicky nejdelší, trval 7 dní, a také možná nejnáročnější. Vypravili se na přechod Nízkých Tater a 
splavování částí několika slovenských řek. Tradiční stálý tábor se nesl v duchu dobrodružství Indiany 
Jonese, který pátral po tajemství svatého grálu. Tentokrát na našem tábořišti v Budišově nad Budišovkou 
kromě nás tábořily ještě skautky z 2. dívčího oddílu ze Vsetína a taky oddíl ze Strážnice. 



 V průběhu prázdnin se nám vyrýsovaly obrysy budoucnosti ve vedení oddílu, a tak už s příchodem 
nového skautského roku v září se po tříletém vůdcování Káji zapojuje Tovaryšek – Martin Uhřík a s chutí a 
nadšením vnáší nový vítr do plachet naší rozložité oddílové flotily. S příchodem nového roku kalendářního 
se vůdcovské žezlo přenese i oficiálně. 

 Pravidelné schůzky všech družinek stále probíhají, a dokonce jsme se na táboře rozrostli o jednu 
chlapeckou. Kluci si zvolili název Štíři, a tak ačkoli ve zcela novém složení, jakoby znovu ožila již kdysi 
fungující družina téhož jména. Obě chlapecké družiny mají nové rádce, doufáme, že se jim bude skvěle 
dařit. To samé si přejeme i pro družiny ostatní, veškeré vedení a každého člena od nejmladšího benjamínka 
až po nejstarší oldskauty, jak našeho oddílu a střediska, tak i všechny další. 

 Krásný nový rok plný dobrodružství, ale i pohody, slunečných dní, klidné krajiny a hlavně 
přátelských setkání přejí skauti z Šestky. 

Martin Uhřík (Tovaryšek) 

 

  

  



 Po delší době pociťuju, že v družince je cerkám opravdu dobře. Přirostly jsme k sobě. Nějak už to 
tak má prostě být. Snad je to tím, jak moc času spolu trávíme. Třeba si s přibývajícím věkem uvědomujeme, 
že naše přátelství je o něčem větším než jen o srandě při hře, avšak neskutečné zapálení do aktivit, chuť 
pomáhat lidem, blízkým i vzdáleným, společnosti či přírodě by mohl být povrchový výčet důvodů, proč 
nám to parádně "klape" počítaje i lehké nešvary, co se přirozeně objevují. Družinovky s našima cérkama 
jsou pokaždé unikátní. Člověk přijde s představou, jak to bude probíhat, většinou má i nějaké očekávání, 
ale ženy dokážou pořádně překvapit a ve většině případů v tom nejlepším slova smyslu! Ať už zkoumám, 
co vše umí a znají, nebo když společně zkoušíme nové zajímavé věci jako je signalizace praporky, či 
oprašujeme vědomosti a povídáme si o skautských zákonech a našich osobních hodnotách. Milovat to, co 
okolo sebe máme a využít všech možností si cokoliv zkusit je ideální stav, kterého bych se nejradši na furt 
držela. Proto jsme co nejčastěji venku, co to jen jde, za což se na mě občas cérky mračí, ale nakonec to 
vždycky ocení. 

 I když ne každá Žabka chodívá na výpravy, protože buďme upřímní, ne každému je po chuti 
chodívat horama dolama s báglem, aspoň několik z nás tvoří nerozpojitelný základ, který nesmí nikdy 
chybět, a vymetáme každou akci. Co jsme vlastně s družinkou v posledním roce podnikly? 

 Začátkem roku jsme s Žabama a Šnekama vyrazili do Fryštáku na chatu Elišku ve Skautském lese, 
zní to atraktivně, zážitek z tohoto místa byl v noci však lehce děsivý, ale zato jsme měli mimořádné 
odpoledne zdravovědy. Ještě v říjnu jsme mákly v Dinoticách na brigádě a na celý podzim se nám 
v Žabkách naskládala spousta narozenin, které jsme po správnu oslavily s domácím cukrovím. Pekly jsme 
o sto šest až nám z toho tekly slzy (štěstím samozřejmě). S přicházející zimou jsme pověřily Mikuláše 
Veríka, anděla Val a čerta Bebi, aby vyrazily do ulic a odměnily samé šikovné děti a jejich rodinám předaly 
přání do nového roku. To, že se děti bály nejen čerta, ale i anděla a Mikuláše bylo nechtěným vedlejším 
účinkem. O intenzitě sněhu v prosinci vypovídá to, že už při cestě na polární výpravu na Bařince jsme byli 
promočení jak kury za deště. Moc nás potěšila pozvánka na Irčinu oslavu 18. narozenin, kde se 
nakumulovalo množství skautů jakéhokoliv věku. Pomohly jsme navodit příjemnou atmosféru výzdobou 
a na samotné oslavě jsme pro hosty doplňovaly různé delikatesy, pohrály s dětmi, zazpívaly a měly jsme 
k dispozici několik druhů limonády. Žabošnečí výprava na Majolenku v prvním únorovém týdnu se 
původně jmenovala Žabošnečí jen díky mně, protože zbytek cérek asi plánoval trávit jarní prázdniny jiným 
způsobem, tak jsem se infiltrovala mezi ogary sama. Avšak Natka mě v tom nenechala, a ještě první den 
se přidala k nám. Byl to netradiční zážitek na luxusní chatě, která nám nabídla plazmovou televizi, troubu, 
tekoucí teplou vodu i mrazivou vodu v ledové kádi. Že letos furt něco slavíme? Ano, začátkem dubna jsme 
si připomněli vznik našeho oddílu, je mu již čtvrt století! Žabky se smyslem pro detail vyzdobily Březiny 
fotkami i papírovými dekoracemi, které kompletně zaplnily bílé zdi. Celé odpoledne i večer byly moc 
příjemné a pro mnoho lidí to byla srdečná záležitost. Konečně nás nepřekvapila žádná nemilost, která by 
nám zabránila v tradičním výstupu na Ivančenu, pro mne to byla tehdy první návštěva Ivančeny. K mohyle 
jsme přinesly ten nejkrásněji namalovaný šutr, asi čtyřikrát jsme potkaly skauty z Valmezu a cíleně to 
dotáhly až na Lysou Horu, kde jsme si za odměnu daly pořádný borůvkový knedlík. Špetku adrenalinu jsme 
do těl dostaly na závodu vlčat a světlušek ovšem ne jako soutěžící, ale na stanovištích, kde týmy Vlčušek 
(VLČata a svtětlUŠKY) plnily úkoly. Taky to byla super příležitost se vyfiknout do kostýmů postav z Harryho 
Pottera jako je například Mandragora. V tu samou chvíli, co se konal závod, se taktéž zvelebovaly Dinotice, 
přičemž Hruška nelenila a přiložila ruku k dílu při výstavbě krbu pod altánkem. Slíbily jsme zabavit děti na 
Kateřinickém benefičáku v květnu na luxusních prostorách dětského hřiště za hasičárnou, takže jsme 
zorganizovaly okolo pěti stanovišť relativně ve stínu, ale po celém dni nás to docela vycucalo. Avšak 
nejlepší atrakcí bylo pro děcka letadlo, které z nebes shazovalo bonbóny. Naprosto jedinečnou akcí pro 
nás byl Boj družin pořádaný v červnu bratry a sestrami z Púchova. Příležitost soutěžit s družinkou na 
stanovištích s úkolama někde v Púchovském lese? Ano prosím. Přidali se i ogaři, tak jsme pár družinovek 
věnovali mapování, uzlování, stavění přístřešků, rozeznávání stromů či pojmenovávání mapových značek 
(velmi neoblíbená kategorie). Již cestou na Slovensko to byly docela nervy, ale vyklubala se z toho parádní 
zkušenost, nová přátelství (máme návrhy na společnou výpravu s Púchovskými skauty). Objevovali jsme 
krásu Púchovské krajiny, dokud jsme měli čas, než nám pojede vlak zpátky. Na Vsetíně se od nás odpojili 



ogaři a s cérkama jsme pokračovaly s jedním stanem hledat místo k přespání, jelikož druhý den jsme 
plánovaly dojít k přehradě na Bystřičce. Setmělo se a my s malou dušičkou našly skryté místo mezi stromy 
na kopci za Kauflandem, což nám ten večer vůbec nepřipadalo jako šílenost. Přežily jsme, k Bystřičce jsme 
ve zdraví došlapaly a Val se stihla dokonce okoupat. Sjíždění Bystřičky o týden později mělo z řad Žab 
nečekaně velkou účast a vypadá to, že je nás víc, co budeme sdílet nadšení z tohoto mírumilovného 
sportu. Dazul nám pak oznámil, že letos má na starosti puťák, stejně jako kdysi tradičně konaný před 
letním táborem a že bude půl na půl pěší a na vodě v Nízkých Tatrách. Dál to ani nemusel rozebírat, jelikož 
nás to s Bebi a Rózou extrémně nadchlo a rozhodly jsme se, že si tuto sebedrtící akci nenecháme ujít. 
Z puťáku jsme přijely rovnou na tábořiště, kde nás čekala rekonvalescence v podobě stavění tábora. 
V Žabkách jsme v první táborový večer rituálně přivítaly Barču a Lišku, čímž jsme naši řadu posilnily a 
v následujících dvou týdnech jsme si poradily se všema nástrahama, co pro nás osud nadělil. Domů jsme 
jeli napůl naplnění energií a napůl emocionálně, duševně i fyzicky rozdrásaní, ale hlavně spokojení, někteří 
dokonce s novými funkcemi nebo s úspěšnou výzvou vanaře či třemi orlími pery (jako naše nejšikovnější 
Bebi). Tábor ale nebyl poslední akcí v tomto školním roce, kdy jsme se společně viděli. V srpnu přišla 
srdečná událost, svatba Káji a Víti. My si nemohly nechat ujít tak speciální příležitost a chtěly jsme jim to 
udělat co nejkrásnější. Dny před svatbou jsme věnovaly nacvičování scénky o tom, jak Kája postupovala 
v oddíle. Valná většina byla jistojistě fikce a shoda jmen je pouze náhodná. Kromě samotného tance a 
zpěvu v sobotní odpoledne jsme si užily i celý předchozí pátek, který byl věnován přípravám a chystání 
jídla. 

 Náročný, intenzivní, plný emocí, smíchu, pláče, radosti, krizí, růstu, pádů, rozbitých nohou, 
prozpívaných večerů, utahaných mozků, takový a mnohem komplexnější byl uplynulý skautský rok. A jaký 
bude ten letošní? Nebudeme to nechávat náhodě, uděláme si ho přesně takový, jaký chceme! A věřím, že 
bude energický a pozitivně naladěn, tak nažhavte mysl, otevřete oči a buďte ready do akce, protože nelze 
zapalovat ostatní, pokud sami nehoříte! 

Verík - Žaby 

 

  



 Advent, čas rozjímání, bilancování…. Rok se s rokem sešel, uteklo to rychle a budeme vítat rok nový. Než se 
tak stane, pojďme si zavzpomínat, co všechno jsme zvládli se Světluškama a Vlčatama zažít. 

Rozjezd byl trochu opatrný, protože nikdo nevěděl, jestli už zaženeme ten protivný virus natolik, aby 
nebránil pravidelným schůzkám a dalším akcím. Zpočátku jsme se vyhýbali velkým akcím, věnovali se dětem na 
schůzkách. Protože však rok 2022 slavila Šestka krásně polokulaté narozeniny, bylo potřeba oslavu pořádně 
připravit. Dazul pracoval na speciální edici Šestáku v knižní podobě a rozhodně jsme nechtěli chybět na společné 
fotce. Tak se poprvé v únoru potkala kompletně všechna šestkařská Vlčata a Světlušky – slavnostně v tričkách a 
šátcích. Byla nás pořádná hromada! Koncem února se Hanny zúčastnila zdravotnického kurzu, a tak se jí to zalíbilo, 
že jsme si na schůzku pozvali opravdovou lékařku Šárku, která dětem předvedla základy první pomoci. Asi největší 
úspěch mělo balení do termofolie.  

Dokud byla venku zima, využívali jsme prostory Březin k učení bez mučení – programovali jsme včelky, 
zkoušeli hrát na boomwhackers nebo si „utloukli“ kytičkový obrázek. Programování se nám tolik zalíbilo, že jsme si 
zajeli i do vsetínské knihovny a pod taktovkou paní knihovnice ovládli další elektronické hračky. 

Jakmile začalo jarní sluníčko ohřívat okolí, vyrazili jsme i na velkou výpravu s celým oddílem – cílem byla 
Maruška a na konci opékání špekáčků. Mňamka… Nezapomněli jsme ani na přírodu a jednu minivýpravu věnovali 
úklidu lesa. Stihli jsme postavit i skřítkovské domečky – tedy spíš veledomy. 

Před Velikonocemi jsme vytvářeli zajíčky z ponožek a rýže nebo se naučili s Elen zdobit perníčky trochu jinak. 
Velikonoce jsme trávili s mobilem v ruce – nelekejte se, neseděli jsme v křesle, ale vypravili se na dobrodružnou 
Velikonoční stezku s aplikací Actionbound. 

V mezičase jsme se intenzivně připravovali na ZVaS (Závod Světlušek a Vlčat) ve stylu Harryho Pottera. 
Vyslali jsme dokonce několik skupin a ostudu jsme si rozhodně neudělali! 

Ke konci skautského roku jsme si pozvali pro změnu dva zástupce silného pohlaví – pana učitele Müllera, se 
kterým jsme pronikli do světa vědy a Bodieho, který nám ukázal, kolik krásy skrývá orchidejová louka na Dubcové. 

A samozřejmě výlet za odměnu – ve velkém stylu, luxusními povozy jsme se vypravili hledat „ohnivou 
oháňku“. Tu jsme neobjevili, musela stačit bronzová na soše lišky Bystroušky v parku na Hukvaldech. Nikomu to 
rozhodně nevadilo, protože celý den bylo co objevovat v parku i na hradě. 

Prázdninové počasí nám udělalo na táboře radost, a kdo byl, nelitoval. Slzičky jsme ronili až v září (ale jen 
trochu a dojetím), kdy se se Světluškami a Vlčaty loučili „přerostlíci“ a přecházeli ke starším. Moc jich nebylo, zato 
nových dětí jsme převzali z Benjamínků nespočet. Bylo jich tolik, že někteří rozšířili družinku v Ratiboři. Hanny 
s Kikinou potěšilo, že se přidala k vedení družinky v Kateřinicích Danny a občas i Evča. V tomhle silném složení už se 
toho dá podnikat spousta i s tak velkou skupinou. Pěkně rozdělené – Kikina je specialista na skautskou tématiku, 
Hanny s Evčou na pohyb a hry, Danny kreativní aktivity. Schůzky pěkně odsýpají, děti trénují fyzičku, mozkové závity 
a ze schůzek si odnesly už spoustu krásných výrobků.  

Vypravili jsme se i na Příšernou stezku, opět s aplikací Actionbound. A jak jinak – za tmy a s čelovkama. 
Dětem se tyhle aktivity líbí, proto se utvořily dvě skupinky a vzájemně si takovou stezku s aplikací připravily. 
Samozřejmě jen krátkou, kolem Březin.  

Podzimní dny jsou krátké, zimní ještě kratší… Sluníčko šetří světlem, ale i tak jsme aspoň část schůzky ještě 
venku. Na slepou bábu se dá hrát i za tmy. Schováváme se jen před tlupou mikulášské družiny, protože čerti vypadali 
hrůzostrašně. Ale jen vypadali… 

Máme před sebou poslední letošní schůzku, chystáme se na oddílové Vánoce a o svátcích určitě načerpáme 
spoustu energie do dalších měsíců, které plánujeme trávit jak jinak – spolu. 

Za vedoucí chci poděkovat všem, kteří nám schůzky pomáhají organizovat a vyplňovat, připravují si pro děti 
i nás program, přidají se k nám na výpravu nebo jinak podpoří Světlušky, Vlčata i nás vedoucí. Je to pak jiná „práce“ 
a jsme opravdu vděční, že je v Kateřinicích a okolních obcí tolik úžasných lidí. Děkujeme a budeme se těšit v dalším 
roce na nová dobrodružství. Přejeme všem jen to dobré, pevné zdraví, hodně lásky a štěstí. 

Hanny 

 



 Když se mě Pepa zeptal, jestli chci být rádce, tak jsem řekl, že jo. Rádce jsme vybírali dva z důvodu 
rozdělení družiny Šneků. Nové rádce jsme vybírali, protože Pepa musel odejít na školu. Jelikož bylo hodně 
šneků, něco kolem 18, s tím že ještě měli přistoupit noví členové, tak jsme se museli rozdělit na dvě 
družiny, na Štíry a Šneky. Družiny se rozdělily mezi mě (Kubu) a žabáka. Žabák má šneky a já Štíry.  

 Rozdělili jsme skupiny speciálním rituálem, který proběhl na táboře. Když jsem družinu na táboře 
převzal, neměli jsme vymyšlený název ani pokřik. Název jsme vymysleli během tábora a pokřik na první 
družinovce. Družinu jsem převzal myslím v pohodě, už jsme měli asi 9 družinovek, zatím bez problémů. 
Na družinovkách hrajeme hry, ale učíme se i věci jako například vázat uzly. Na družinovkách dokonce i 
vaříme čaj z různých surovin, co najdeme. Od té doby, co jsem rádce, byly dvě výpravy. První byla s 
Veríkem na chatu Pohanku, která je kousek za Zlínem. Ta proběhla v pohodě, až na to, že tam nejspíš 
strašilo. Byla to pohodová výprava, kde jsme hráli spíše vědomostní hry. Druhá výprava byla Pepova. Byla 
do Dinotic a byl to hodně velký extrém. Hráli jsme tam hry akční a běhací. 

Kuba - Štíři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jelikož jsem teprve na táboře převzal družinu, tak nemám tolik zážitků, ale něco málo už jsme zažít 
stihli. Třeba když jsme byli na výpravě do Jizerských hor a jeden člen naší družiny snědl nějakou bobuli, co 
jsme nevěděli, jestli není jedovatá. Dopadlo to tak, že jsme si mysleli, že je jedovatá ale nakonec jsme 
vygooglovali, že se z ní dělají marmelády. Tak je z toho pěkná historka.  

 Na družinovkách probíráme přírodu, uzly, ekologii, až po nějaké ty vědomostní soutěže. 
Rozrůstáme se pěkně, máme většinou na družinovkách plný počet členů, které to velice baví a jsou do 
toho zapálení.  

 Tak to by bylo ode mě všechno.  

Žabák - Šneci 



 Benjamínci, skupina nejmladších skautů a skautek, se zaměřujeme zejména na tvořivou část pro 

podporu jemné i hrubé motoriky, estetického vnímání a rozvoj řeči. Také na posílení osobnosti a vnímání 

věcí a lidí kolem nás. Zní to možná trochu nadneseně, ale umíme to udělat zábavnou a hravou formou a 

děti to hodně baví. Vlastně ani neví, že se něco učí. O tom svědčí i velký zájem o skautskou činnost. 

Podařilo se nám „předat“ do starších Světlušek a Vlčat 12 Benjamínků – zatím nejvíc v naší historii. To také 

navodilo otázku počtu členů a bohužel si musíme přiznat, že nejsme nafukovací. Kdyby měl někdo zájem 

posílit řady našich vedoucích, uvítáme to 😊 

 Z akcí, které proběhly mimo naše běžné každotýdenní schůzky, bych ráda zmínila bubnování 

s Lukášem, kanisterapii, návštěvu Vrtule ve Valašském Meziříčí, charitativní sbírku pro Ukrajinu, zdobení 

perníčků, výrobu adventních věnců, pokusy a polytechnické aktivity s Martinem, závody Světlušek a Vlčat, 

Parawesterniádu – dětský den pro handicapované děti… 

  Irena Drábková – Benjamínci 

 

 

 

  



 
 
 
 
TURISTÉ HRABĚNKY KATEŘINY 
 

 Rok 2022 zahájili Turisté hraběnky Kateřiny neobvyklým způsobem, první sobotu tohoto roku za 
mrazivého počasí vyrazili opékat špekáčky na Kosiska. 

 I když z důvodu vládního nařízení proti šíření koronaviru, nebyly předem domluveny žádné akce, 
potkali se členové našeho spolku v polovině ledna u ledopádů na Pulčinách a také na turistických trasách 
kolem Kateřinic - Lázech, Prženských pasek, Kosisk, Končin a Trojáku. 

 Na velikonoční neděli za chladného a větrného počasí jsme se vydali z Trojáku kolem rozhledny 
Maruška a přes Končiny na Lázy. Z Končin byla pěkně vidět rozhledna na Kelečském Javorníku.  

 Začátkem měsíce května jsme uskutečnili výšlap z Brňova přes Jarcovsků kulú a sedlo Plíšková na 
Lázy. Cestou jsme došli k soše knížete Sáma, který v 7. století sjednotil slovanské kmeny. V sedle Plíšková 
se nachází kamenný pomník T. G. Masaryka a zajímavý kruhový přístřešek. Další příjemné posezení bylo u 
líp u Mrnuštíků nad Oznicí.  

 V letošním roce jsme byli opět spoluorganizátory benefičního koncertu. Turistky hraběnky Kateřiny 
podpořily benefiční koncert svými vlastnoručně upečenými dobrotami a výtěžek z prodeje věnovali na 
bezbariérové bydlení malému Matýskovi a jeho mamince. 

  IX. ročník memoriálu Milana a Mirka Navrátilových za slunečného počasí zavedl 20 účastníků na 
Dušnou, Bystřičku, Mikulůvku a přes Lázy do Kateřinic. Letošní trasa byla dosti fyzicky náročná hlavně pro 
účastníky bez elektrokol.   

  

  



 Koncem prázdnin se uskutečnil týdenní turistický pobyt v Malé Skále v Českém ráji. Za hezkého 
počasí jsme se vydali poznávat krásy Maloskalska, které je především známo zříceninou hradu Vranov-
Pantheon a skalního hradu Frýdštejn. Skalní hrad Frýdštejn se také proslavil natáčením pohádky Z. Trošky 
O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Dalším zajímavým místem byly Besedické skály, ty jsou tvořeny 
dvěma od sebe oddělenými skalními městy Kalich a Chléviště, propojeny řadou turistických stezek. 
Navštívili jsme i méně známé Suché skály a malé skalní město Drábovna. Z vyhlídky na Jizeru byla vidět 
zřícena hradu Trosky, Bezděz a vysílač Ještěd. Zdolali jsme nejvyšší horu Českého ráje Kozákov, známou 
bývalými nalezišti polodrahokamů. 

 Z rozhledny Kozákov jsme na obzoru zahlédli Sněžku a hrad Valštéjn, Prachovské skály a skalní 
město Hruboskalsko, kde jsme pobývali v roce 2014. Poslední den našeho pobytu jsme zavítali na 
Riegrovou stezku. Trasa stezky nás vedla po pravém břehu řeky Jizery, zčásti vylámaná ve skále se čtyřmi 
skalními tunely. Nejatraktivnějším úsekem stezky je skalnatý kaňon, který zpřístupňuje 77 m dlouhá visutá 
lávka. Po celou dobu procházek jsme utrhávali ze stromů zrající trnky a litovali, že u nás letos nejsou.  

 Na konci listopadu jsme zůstali věrni kateřinským chodníčkům a zamířili jsme přes Snoz, Ojičnou, 

Chladnou, Veselou a smeťák do hospůdky na hřišti, kde jsme si zavzpomínali, co všechno jsme viděli a 

zažili za 13 let turistických výšlapů a výletů.  

 Děkujeme zastupitelům obecního úřadu za podporu a přejeme všem spoluobčanům klidné a veselé 
vánoce a hodně zdraví v roce 2023. 

 

                                                                      Jaroslava Rožnovjáková a Jan Meliš 

 

 

                                                                                                        

  



 
 
 
 
KLUB SENIORŮ 
 

 Protože COVID od loňského roku nepolevil a v letošním roce trval přes leden a únor, začali jsme se 
scházet až v březnu, kdy to bylo možné. 

 Hned začátek března jsme začali besedou o Bangladéši s p. Františkem Tomancem. Je to jedna 
z nejlidnatějších a nejchudších zemí na světě, ale lidé jsou tam spokojeni a šťastni. O 14 dní později byla 
opět velmi zajímavá beseda o Thajsku. 

 V pátek 25. března proběhlo slavnostní otevření nové přístavby školy, kde naše seniorky přispěly 
napečením sladkých a slaných dobrot. Při této příležitosti mnozí navštívili i seniorské bydlení Kateřinka. 
Koncem března jsme uskutečnili exkurzi u ing. Mojmíra Hurty, který vyrábí nábytek. Prohlédli jsme si 
moderní stroje a zpracování materiálu. 

 Před Velikonocemi nás p. Zdenka Šigutová naučila technice zdobení perníčků. V dubnu jsme jeli do 
firmy Jelínek Vizovice, kde vyrábí různé druhy likérů a slivovice. Bylo to hodně zajímavé, hlavně košt 
několika druhů likérů a pak možnost si je i zakoupit. 

 V květnu mezi nás přijela p. Ermincová ze Štramberka a naučila nás péct „štramberské“ uši, které 
se díky jí podařily. Koncem měsíce jsme uskutečnili exkurzi do firmy Jelinek ve Val. Meziříčí, kde vyrábí 
dřevěný nábytek – ložnice, sedací soupravy, stoly, obývací stěny, rošty do postelí a lamelové matrace. 
Prošli jsme celou výrobou, která byla hodně zajímavá. V červnu jsme pololetí zakončili společným 
grilováním na farní zahradě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V září jsme jeli na celodenní zájezd do dřevěného kostelíka v Gutech, který vyhořel a znovu byl 
zhotoven v Hošťálkové, pak převezen a v Gutech opět postaven. Pak jsme navštívili firmu Hyundai 
v Nošovicích, kde jsme si prohlédli hotová auta a pak vláčkem projeli celou výrobu, která je plně 
automatizovaná. Pro všechny účastníky to byly silné a nevšední zážitky. Na závěr jsme navštívili krásný 
zámek ve Frýdku – Místku. Tímto děkujeme celému obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce, že finančně 
podporují aktivity spolků v obci. My senioři si toho skutečně moc vážíme.  

 Na další naši schůzku zavítal p. Petr Smílek z Austrálie, který tam žije přes padesát let. Promítl nám 
hodně obrázků ze Sydney, Melberne a okolí a povyprávěl nám, jak se tam žije. Začátkem října jsme 
uskutečnili III. etapu – procházku obcí.  

 Dne 11. října nás zasáhla smutná zpráva, z našeho středu odešel p. Jan Martinek z čp. 281, který 
zemřel po těžké nemoci. Moc nám chybí, protože patřil mezi organizátory našeho klubu. 

 Začátkem listopadu nás provázeli manželé Stehnovi Dolomity v Itálii. Bylo co obdivovat a vidět tu 
nádheru hor. Na další schůzce jsme plánovali, co uskutečníme v příštím roce. Na poslední listopadové 
schůzce jsme vyráběli vánoční ozdoby, které použijeme na Vánoce. A nyní, v prosinci, se těšíme na 
závěrečné posezení před Vánoci, které si všichni užíváme společně s pohoštěním a tombolou. Už se těšíme 
i na Vánoce, které bychom chtěli prožít v rodinném kruhu ve zdraví a pohodě.  

 Na závěr přejeme všem spoluobčanům, aby i oni prožili spokojené a pohodové Vánoce, a také 
hodně zdraví, štěstí, radosti, klidu a Boží požehnání v novám roce.  

 

 Za Klub seniorů  

Anna Martinková 

  



 
 
 
 
HASIČI 
 

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči, 

 dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho hasičského sboru v uplynulém roce 
2022. 

 Počet členů našeho sboru ke dni 1. 12. 2022 činil 60, z toho 10 žen. V letošním roce nedošlo 
k žádným významným změnám v naší členské základně. 

 Výroční valná hromada sboru se konala v sobotu 15. ledna v prostorách sklepu obecního úřadu. 
Valná hromada zhodnotila plnění úkolů a činnost v roce 2021. 

 Valná hromada okrsku č. 10 – Ratiboř se v letošním roce konala v sobotu 26. února v sále 
kulturního domu v Kateřinicích. Zúčastnili se jí členové výboru okrsku a delegovaní hosté. Pravidelného 
jednání představitelů a starostů SDH okresu Vsetín se zúčastnil starosta sboru Miroslav Kobéda a členka 
kontrolní a revizní rady okresu Vsetín sestra Jaroslava Hrušková. 

 V březnu zasahovala naše jednotka u požáru travnatého porostu nad dolním obchodem. 

 V dubnu proběhla pravidelná příprava preventistů obcí. Za náš sbor se ho zúčastnil preventista 
obce bratr Lukáš Dančák. Velitelský den jednotek SDH územního odboru Vsetín proběhl v pátek 15. března 
na stanici HZS Vsetín. Účastnil se ho velitel jednotky a velitelé družstev. 

 V soboru 30. dubna se naši členové zúčastnili Mezinárodní hasičské pouti na svatém Hostýně. 

 V úterý 4. května na zámku v Přibyslavi bylo našemu nejstaršímu členu, bratru Janu Žabčíkovi za 
jeho celoživotní práci v hasičském hnutí slavnostně předáno nejvyšší hasičské vyznamenání titul 
„Zasloužilý hasič“. Moc gratulujeme, přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let. Na této významné 
události ho doprovázel starosta sboru Miroslav Kobéda, náměstek starosty OSH Přemysl Sousedík a 
starosta krajského sdružení Vlastimil Nevařil. 

 V jarním období jsme se věnovali přípravám na okrskové kolo v požárním sportu, které se konalo 
v sobotu 14. května v Hošťálkové. Naše družstvo mužů obsadilo krásné druhé místo. 

 V květnu oslavil náš dlouholetý člen bratr Jan Kladňák životní jubileum 85 let. Při této příležitosti 
jsme ho navštívili a předali mu malý dárek. 

 V letním období jsme provedli dvě ukázky hasičské techniky v Dětském bezbariérovém centru 
Březiny. 

 Memoriál Eduarda Uličníka a Pavla Dančáka se uskutečnil v sobotu 25. července na fotbalovém 
hřišti v Kateřinicích. Tímto děkujeme TJ Sokolu Kateřinice za možnost uspořádání této akce. Bohužel účast 
družstev na této soutěži byla velmi malá, proto zvažujeme další pořádání této soutěže. 

 V červenci jsme se zúčastnili oslav 125 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Janové. Tradiční 
taneční zábava se skupinou Kosovci se konala v pátek 22. července na hřišti za obecním úřadem. Zábava 
se velmi vydařila a byla značným přínosem pro naši pokladnu. 

 Sobota 3. září patřila odborné praktické přípravě jednotek PO okrsku č. 10 – Ratiboř ve spolupráci 
s HZS Vsetín a Zdravotní záchrannou službou Zlín. Školení probíhalo v Dětském bezbariérovém centru 
Březiny a jeho okolí. Námětem cvičení bylo zdokonalení jednotek v teoretické a následně praktické 
přípravě ve zdolávání typických činnosti při zásazích jako je první pomoc, požár automobilu, práce 



s motorovou pilou a požár tlakové láhve. Přípravy se zúčastnily JSDH Kateřinice, JSDH Jablůnka, JSDH 
Hošťálková a JSDH Ratiboř. Příprava byla hodnocena jako velmi zdařilá a byla přínosem pro všechny 
zúčastněné hasiče. 

 V sobotu 8. října jsme uspořádali přípravu jednotek PO Dálková doprava vody Kateřinice 2022 – 
„Putovní kýbl“. Námětem přípravy jednotek PO byla dálková doprava vody za pomocí PS 12 a dalších strojů 
z volného vodního zdroje k místu požáru. V našem případě to bylo z vodní nádrže v Březinách směrem na 
Prženské paseky. Této přípravy se zúčastnilo 16 sborů z celého okresu, z toho 3 z našeho okrsku. Celá akce 
byla ukončena malým občerstvením v naší zbrojnici. 

 V říjnu naše jednotka zasahovala u požáru komínového tělesa čp. 137. Naštěstí nedošlo k žádnému 
zranění ani škodě na majetku. 

 V sobotu 29. října jsme již tradičně prováděli asistenční službu při Bonver-Parter Rally Vsetín. 
Naším úkolem bylo zajištění tankovací zóny. 

 Jsme velmi rádi, že v letošním roce nedošlo k velkým požárům ani jiným závažným událostem. 
V příštím roce se budeme opět věnovat získávání nových členů, preventivně výchovné činnosti, 
doplňování a údržbě hasičské techniky. Rádi bychom v příštím roce obnovili práci s dětmi a mládeží. 

 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 požehnané Vánoce a doufám, že v příštím roce se do našich srdcí a domovů 
vrátí klid a pohoda, která panovala před covidem a válkou na Ukrajině. 

 Za SDH  

Miroslav Kobéda, starosta sboru 

  



LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA 
 

Začátkem letošního roku jsem s obavou čekal, jaká bude letošní střelecká sezona a jestli po nekonečných 
omezeních vůbec bude. Naštěstí se situace s virem relativně stabilizovala a my jsme mohli znovu začít 
jezdit na soutěže. 

 Jako by toho nebylo málo, koncem února vypukl konflikt na východě.  Do toho problémy s energií, 
která se promítla do zdražení všeho. Samozřejmě se to projevilo i ve střelectví. Začal být nedostatek 
střeliva, zvedla se jeho cena, zvýšilo se startovné a ubylo sponzorů. To mělo za následek úbytek závodů 
v ČR. V této negativní atmosféře nebyla ani nálada pořádně trénovat. Naštěstí se minimální příprava 
nepromítla do výsledků. Bylo tomu spíše naopak. 

 S cérkama jsme se zúčastnili celkem šesti závodů. Proběhla opět série malorážkových soutěží na 
střelnici Vršava ve Zlíně. V květnu byla první akce. Katka se umístila na prvním místě.  Na mě zbylo třetí. 
Další soutěž byla v červenci. Zde již byly obě, Pavlína byla druhá a Katka třetí v kategorii ženy. Já jsem 
skončil druhý.  A poslední finálové klání bylo koncem září. Mně se moc nedařilo, skončil jsem na šestém 
místě. Katka se umístila na druhém místě, Pavlína byla třetí ve své kategorii.  Z této série se započítaly dva 
nejlepší výsledky. Mně a Katce to dalo druhé místo a Pavlína skončila třetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V pátém měsíci byla ještě jedna střelecká akce, a to Celostátní přebor ve Světnově na Vysočině 
v kulovnici. Zde se mi podařilo vystřílet v absolutním pořadí třetí místo a v ženách byla Katka třetí a Pavlína 
šestá. Dalším CP byla v září malorážka ve Stunkovicích nad Blanicí.  Vybojoval jsem třetí místo v celkovém 
pořadí, a to po dramatickém rozstřelu, který se opakoval šestkrát! Byl to nejtěžší závod, co střílím. A těch 
soutěží od 95 roku už bylo. Pavlína se umístila druhá v ženské kategorii. 

 Poslední závod byla malorážka v Lulči u Vyškova. Zde se mi podařilo vystřílet se 790 body druhé 
místo. Co mě ale doslova vyrazilo dech, byl výsledek Katky, která nastřílela neuvěřitelných 789 bodu. Jestli 
se nepletu v ženách to byl nejlepší nástřel, co jezdím po soutěžích. Tento výsledek by s přehledem stačil 
v absolutním pořadí na první desítku. Klobouk dolu. Abych nezapomněl, Pavlína byla v ženách třetí.  



 Krom kulové střelby jsme začali zatím jen trénovat brokovou střelbu Skeet, Trap a Parcour. Vytvořili 
jsme skupinu zájemců o tuto střelbu. Musím vyzdvihnout Filipa Kamase, který po těžkém začátku, kdy se 
trápil a hledal, jak na to, nyní dosahuje výborných výsledků. Má na to vyhrávat v brokových disciplínách.  
Potvrdil to na honu v Choryni. Moc nechybělo a byl by Králem honu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co povědět na závěr. Nezačal jsem moc optimisticky. Co bych si moc přál je MÍR. Ať se tem náš 
svět dá zase do pořádku. 

 Příjemné prožití vánočních svátků přejí  

Katka, Petr a Pavlína Valchářovi 

  



 
 
 
 
RODINNÉ CENTRUM KAČENKA 
 

 V letošním roce jsme se s maminkami a dětmi začali opět po odmlce scházet a tvořit. Zaměřili jsme 
se na kreativní činnosti tematicky k danému období, abychom si svými výrobky mohli následně vyzdobit 
své domovy. Na jaře děti prstovou technikou malovaly rozkvetlé stromy, společně jsme vyráběli velikonoční 
dekorace, lepili kytičku pro maminky k svátku matek. V létě jsme zorganizovali piknik na farní zahradě. V 
září maminky tvořily věnce z padaného listí a podzimní dušičkové lucerničky. V listopadu jsme všichni pekli 
halloweenské perníčky a vyráběli bílého koníka pro svatého Martina. Před Vánocemi jsme tvořili závěsnou 
dekoraci „moje rodina“, kdy si každý k domečku přidělal tolik srdíček, kolik mají členů rodiny. 

 V příštím roce rádi uvítáme nové maminky, které v sobě chtějí probudit kreativní duši nebo si jen 
tak popovídat o společných rodičovských záležitostech a zapojit děti do kolektivu, aby se pomalinku začaly 
připravovat na školková léta. 

 Budeme se těšit na nové podněty a návrhy, kterými byste chtěli rozvíjet a podporovat činnost 
rodinného centra Kačenka. Děkujeme za podporu vedení obce a MAS SV za poskytnuté finanční 
prostředky. 

 Přejeme všem pokojné svátky a v novém roce hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a 
osobní i pracovní pohody. 

 
Dana Kovářová 

 

  



DÁMSKÝ KLUB 
 

 Nadešel čas vánoční, pojďme společně zhodnotit aktivity Dámského klubu v tomto roce. Dle časových 

možností jsme uspořádali jen několik setkání, které ovšem byly bohaté na zážitky, kreativitu i upevnění vztahů 

tvořivých žen.  

 Na jaře jsme si užily jarní tvoření, vyráběly jsme jarní věnec, výsadbu košíku a květinové aranžmá, tento 

odpolední maraton vystřídalo poklidné posezení s ochutnávkou a pečením kváskového chleba. Paní Blanka svým 

přístupem a veselou náladou skvěle okořenila naše setkávání. Pomyslnou třešničkou na dortu byla exkurze v září do 

Kroměříže, kde jsme navštívily lázně, květnou a zámeckou zahradu. Díky pěknému počasí se pobyt vydařil a 

motivoval k novým aktivitám, proto mi dovolte Vás pozvat ve středu 11. 1. 2023 na novoroční setkání, kde 

probereme nové aktivity a něco malého si vyrobíme.  

 Děkujeme Vám všem, které se účastníte našich setkání a přejeme Vám společně s Danielou poklidné svátky 

vánoční v kruhu svých nejbližších, radost, zdraví a štěstí do roku 2023. 

Martina Valůšková a Daniela Hurtová 

 

  



 
 
 
 
eduKAČKA, nadační fond 
 

Vážení spoluobčané, 

 chtěl bych Vás v adventním období pozdravit jménem nadačního fondu, který působí při zdejší 
základní a mateřské škole. Jmenujeme se eduKAČKA, nadační fond. Naše jméno vzniklo kombinací 
latinského slova EDUKACE – vzdělávání, výchova a zdrobněliny KAČKA, která odkazuje na jméno naší 
vesnice a zároveň bylo také inspirací podoby našeho loga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existujeme krátce, navíc nás zasáhlo i období epidemie, ale i tak už jsme stihli uspořádat několik 
akcí, které měly za úkol zvýšit povědomí o naší škole a zlepšit také úroveň poskytovaného vzdělávání 
(například díky našim přátelům z Polska – paní profesorce Edytě Gruszcyk-Kolczyńské  a panu profesoru 
Janu Amosi Jelinkovi, to byly dvě úspěšné mezinárodní pedagogické konference, které k nám přilákaly 
spoustu hostů).   

 Získali jsme i několik finančních darů, které použijeme k plnění našich cílů, jež jsou uvedeny v grafu 
výše. Pokud byste se rozhodli naši činnosti podpořit jakoukoliv částkou, můžete tak učinit na transparentní 
účet 2402040725/2010 (v souladu se zákonnými ustanoveními Vám na dar vystavíme potvrzení pro 
daňové účely). Věříme, že v novém roce, budeme dále úspěšně rozvíjet svou činnost a umožníme, aby 
v naší obci existovala škola, do které děti a žáci chodí rádi. 

 

Martin Müller, předseda správní rady 

Co je naším cílem? 

podpora 

vzdělávání 

rovné příležitosti 

pro všechny zlepšení 

spolupráce s rodiči 

podpora 

mimoškolních 

aktivit 

příspěvky  

na exkurze  

a výlety 
ocenění za 

reprezentaci 

školy a obce 

nákup 

pomůcek  

a vybavení 

pořádání 

vzdělávacích a 

kulturních akcí  

pro veřejnost 



  



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Významná jubilea v příštím roce oslaví: 
 

70 let 
HRUŠKA Josef 
ADÁMEK Vladimír 
JANÍRKOVÁ Zdenka 
MIKŠÍKOVÁ Milada 
MRLINOVÁ Věra 
NEDĚLNÍK Břetislav 
PISKLÁKOVÁ Alena 
STAŇKOVÁ Alena 
VRBOVÁ Věra 
ZUBÍČEK Jaromír 
ŽABČÍKOVÁ Věra 

75 let 
BŘEZOVJÁK Jiří 
DANČÁKOVÁ Vlasta 
DORŇÁKOVÁ Anna 
HALÁMKOVÁ Eliška 
KUTĚJOVÁ Anna 
MATĚJOVIČOVÁ Věra 
ŠIMČÍKOVÁ Alena 
ULIČNÍKOVÁ Stanislava 
VALCHÁŘOVÁ Naděje 
ŽAMBOCH Jan 

80 let 
DAVÍDEK Jindřich 
SMĚLÁ Božena 
ULIČNÍKOVÁ Ivana 
VACULÍK Svatoslav 
VALŮŠKOVÁ Alena 
VAŇKOVÁ Jiřina 
ZUBÍČKOVÁ Olga 

85 let 
BLAŽKOVÁ Věra 
DŘEVOJÁNKOVÁ Rút 
HURTA Vladimír 
KLADŇÁKOVÁ Vlasta 
PALOVÁ Marie 
ZUBÍČKOVÁ Jaroslava 

 

 
 
86 let 

KLADŇÁK Jan 
KOTRLOVÁ Františka 
LIĎÁK Josef 
ZUBÍKOVÁ Marie 
ZUBÍKOVÁ Olga 

87 let 
BLAŽEK Jaroslav 
KOCOUREK Josef 
KOVAŘÍČKOVÁ Zdeňka 
MATISKOVÁ Marie 

88 let 
ROŽNOVJÁKOVÁ Emilie 

89 let 
HRUŠKOVÁ Jarmila 
ULIČNÍKOVÁ Emilie 
ZUBÍK Lubomír 
ŽABČÍK Jan 

90 let 
GERLÍKOVÁ Karla 
ZUBÍČKOVÁ Hedviga 

91 let 
HRUŠKOVÁ Jiřina 

92 let 
HRUŠKA Jan 

94 let 
STRASLIČKOVÁ Emilie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

    

 Z našeho středu navždy odešli: 
 
 

 ADÁMEK Josef 
BŘEZOVJÁK Jan 
ČABLÍK Zdeněk 
FUSKOVÁ Vlasta 
HRBÁČKOVÁ Jaroslava 
JANČA Bohumil 
JANOTOVÁ Terezie 
KOVÁŘ Jaroslav 

KUTĚJ Jan 
MALÁ Božena 
MARTINEK Jan 
MIZERA Milan 
ŠIMČÍK Josef 
ŠŤASTNÝ Josef 
VALŮŠEK Jaroslav 
ZUBÍČEK Bohuslav

 
 

 

 

 
 
 
 
V uplynulém roce se narodili: 
 
 
HLINSKÁ Emily 
KAMASOVÁ Magdaléna 
KOVÁŘ Rudolf 
KUBÍČEK Marek 
LAMBOROVÁ Štěpánka 

PROCHÁZKA Sebastian 
ROŽNOVJÁK Michal 
SUCHÝ Andrej 
ŠKRLOVÁ Zuzana 
ULIČNÍK Jan 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zlaté svatby – 50 let společného života 
ŠIGUTOVI Zdeňka a Otakar  
KAMASOVI Emílie a Jaroslav 
HRUŠKOVI Eva a Josef  
MACHALOVI Jaromíra a Antonín  
SUŠŇOVI Helena a Josef 

 

Platinová svatba – 65 let společného života 
 KLADŇÁKOVI Vlasta a Jan  
 

Briliantová svatba – 70 let společného života 
GERLÍKOVI Karla a Emil  

 

 

 

 

 

 

 

  



KABELOVKA TKR KATEŘINICE – KOMUNIKAČNÍ SÍŤ OBCE  
 

  Obec Kateřinice disponuje vlastní komunikační sítí od roku 1998. Z původní „kabelovky“ za 

uplynulých 24 let vyrostla v moderní komunikační síť. Provozovatelem této sítě je společnost TKR Jašek, 

která pod obchodním názvem ValachNET na ni poskytuje služby INTERNET, TELEVIZE, TELEFON a 

INFOkanál. 

ZABODUJTE s em 

NEJEN O VÁNOCÍCH 

     Vyzkoušejte si bez obav vyšší rychlost internetu na 14 dní bezplatně – 

žádné kličky, žádná ale. Testovací provoz pro každého, kdo si o něj řekne. Volejte nebo napište email, ve 

kterém uveďte heslo „INTERNET do KATEŘINIC na MAX“.  

 

     V rámci naší nejnovější služby – chytré televize  jsme připravili 

pro každého možnost sledovat 30 dní bezplatně přes 100 TV programů včetně možnosti si nahrávat 

oblíbené pořady nebo shlédnout vysílání až 7 dní zpětně. Co budete potřebovat? 1. internetové připojení 

od nás, 2. pár minut na registraci účtu, 3. zavolat nám nebo napsat email pro aktivaci vybraných placených 

programů. Nezapomeňte připsat heslo „FIXPROTV do KATEŘINIC na MAX“.  

 Dne 5. 10. 2022 jsme upravili parametry klasického digitální televizního vysílání DVB-C (ladění 

KABEL) na „kabelovce“. Vysílání ve vysokém rozlišení obrazu HD se stalo standardem pro všechny diváky.  

 Více informací najdete na našich WWW stránkách www.valachnet.cz. 

 Volejte 571 115 225 nebo nám napište email na muj@valachnet.cz. 

 

 



 
 
 
 
KALENDÁŘ POPLATKŮ V ROCE 2023 
 

Výše poplatků a plateb za služby 

1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (není předmětem DPH) 

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

 „paseky“ mimo intravilán obce*    300,-- Kč (25,-- Kč měsíčně) 

 rekreační objekt bez TP mimo intravilán obce*  300,-- Kč (25,-- Kč měsíčně) 

 ZTP        300,-- Kč 

 ZTP/P        osvobozeno od poplatku 

*výčet čp. a č. ev. je uveden v obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 v článku 7, odstavec 5. 

 

2. 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 

 

3. Platba za odběr vody z obecního vodovodu – vodné (ceny včetně DPH)  

 dle množství odebrané vody         33,-- Kč/m3  

  

4. Platba za vypouštění odpadních vod do kanalizační sítě obce – stočné (ceny včetně DPH) 

 a) pouze 1 jeden zdroj vody – obecní vodovod 

  dle množství odebrané vody       33  Kč/m3  

 b) vlastní studna nebo smíšený zdroj 

  stanoven průměr na osobu      1 155,-- Kč (96,25 Kč měsíčně)  

 c) vývoz žumpy (domovního septiku) na ČOV v r. 2023  1 348 Kč 

 

 Veškeré platby a poplatky vybírají bezhotovostně nebo hotově na obecním úřadě každé pondělí 

a středu v čase 7.00-11.30 a 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. 

  



Splatnost poplatků 

TERMÍN SPLATNOSTI TYP SPLATNÉ PLATBY/POPLATKU 

BŘEZEN 2023 
celá platba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 

poplatek za psa 

DUBEN 2023 
polovina ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv, 
polovina ceny stočného, fakturace – likvidace odpadu (firmy) 

ZÁŘÍ 2023 
polovina ceny vodného 
polovina ceny stočného 

 

 

 

 

 

  

 

Ceny vodného a stočného pro období r. 2023, které budou splatné v r. 2024 

 Především z důvodu růstu cen elektrické energie byly zvýšeny ceny vodného o 2,20 Kč (bez DPH) 
a stočného o 5,50 Kč (bez DPH): 

 vodné (ceny včetně DPH)     35,20 Kč/m3  

 stočné (ceny včetně DPH)     38,50 Kč/m3  

měsíční paušál na osobu     112,29 Kč 

 Žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby v průběhu ledna 2023 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! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať sa máte v novém roce 

aspoň tak dobře,  

jako tyto stračeny  

na kateřinických lůkách. 

.  

PF  

2023 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podepsané články vyjadřují názory a postoje autorů a neprošly jazykovou úpravou redakce. 

Fota u článku jsou dílem autorů. 

 

Ostatní použité fotografie: 

vnější obálka – Daniel Svoboda, Martina Valůšková 

vnitřní obálka – Milan Valůšek 

společenská kronika – Daniel Svoboda, Martin Müller 

pf – Daniel Svoboda 

 

 

 

Vlastním nákladem v počtu 350 kusů vydala OBEC KATEŘINICE, ©2022. 


