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Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného dne 20. listopadu 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Obsadný J., Ing. Londinová L.,

ZO schvaluje
1. Rozpočtové opatření č. 6 - úpravu rozpočtu, příjmová část rozpočtu ve výši
10 062 766,83Kč, třída 8 ve výši 6 602 928,-Kč a výdajová část ve výši
16 665 694,83Kč
2. Plán inventur na rok 2017
3. Finální dokument Místní akční plán ORP Kopřivnice ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 usnesení

ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
2. Zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ZO
3. Zprávu o provedené průběžné veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace MŠ
Kateřinice
4. Zprávu kulturního výboru
5. Informace sociálního výboru
6. Informace starosty
Zapsala: Borkovcová P

Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Bc. Martin Havrlant

Investiční akce projekt: "Energetické úspory objektu čp. 194 v Kateřinicích" byla
podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004776
Prioritní osa IROP: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
Hlavním cílem projektu je zateplení obálky bytového domu na adrese Kateřinice čp. 194, včetně zateplení
stropu 2NP, střechy 2NP, střechy 1NP a výměny otvorových výplní. Výsledkem realizace akce je zejména
snížení spotřeby tepla a nákladů na vytápění bytových jednotek předmětného domu a s tím související
snížení ekologické zátěže. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

____________________________________________________________

Projekt „Pro radost našich dětí – Dětské hřiště Kateřinice“ byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj na základě Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci identifikační číslo: 117D815006641. Dotace ve výši 266 169,-Kč.
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Poplatek za odpad
Zastupitelstvo obce Kateřinice se na svém zasedání dne 13. 12. 2017 usnesením č. 34/2017 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona Obecně závaznou vyhlášku obce
Kateřinice č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za odpad na rok 2018 činí 450,-Kč/osobu a rok

Informace OÚ
Úřední dny OÚ Kateřinice v období Vánoc
Obecní úřad Kateřinice je v období od 21. 12. 2017 do 2.1.2018 uzavřen.

Ve středu 20. 12. 2017 bude Obecní úřad
otevřen v době od 8,00 do 13,00 hodin
Prvním úředním dnem v novém roce je středa 3. ledna 2018.

Informace OZO Ostrava
Firma OZO Ostrava oznamuje, že vývoz odpadů bude probíhat
v posledním týdnu v roce beze změny
vývoz v Kateřinicích ve středu 20. prosince 2017
Další vývoz čtvrtek 4. ledna 2018 a pak již opět každý lichý týden ve středu.

Informace MUDr. Krkoška Jan
ordinace v Kateřinicích každou středu od 6,30 hodin do 8,00 hodin
Ve středu 20. prosince 2017 v Kateřinicích běžné ordinační hodiny!
Ve středu 27. prosince 2017 v Kateřinicích neordinuje!!

Informace knihovny Kateřinice
Oznamujeme všem čtenářům knihovny, že v roce 2018 je půjčovní doba v knihovně
Úterý v době 15,30 – 17 hodin, rádi uvítáme nové čtenáře!!
V úterý 19. 12. 2017 bude ještě knihovna otevřena.
V úterý 2. ledna 2018 bude knihovna zavřená.
První půjčovní den V ROCE 2018 je úterý 10. ledna 2018
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Informace Pošty Trnávka
Otvírací doba pošty Trnávka :

Po, St,
Út, Čt,
Pá

13,00
08,00
13,00

-

16,30 hodin
10,30 hodin
16,00 hodin

Statistika roku 2017
Na počátku roku 2017 měla naše obec celkem 659 obyvatel.

Přihlášení a odhlášení z trvalého pobytu
V roce 2017 se k trvalému pobytu v naší obci přihlásilo celkem 9 občanů a naopak 16 občanů se
přihlásilo k trvalému pobytu v jiné obci (tedy byli odhlášeni).

Narození
V roce 2017 se v naší obci narodilo 6 nových občánků.

Úmrtí
V letošním roce zemřelo 8 občanů naší obce. Byli to tito občané:
Kahánek František
Medková Marie
Monsport František
Kresta Zdeněk
Bajer Vlastimil
Polášková Olga
Filip Lubomír
Velart Lukáš
K datu uzávěrky zpravodaje má obec Kateřinice 650 obyvatel.
Vzhledem k tomu, že Obecní úřad již nemá k dispozici aktualizované údaje z registru obyvatel
v jednotlivých měsících, jsou tyto údaje možná neúplné. Prosíme proto rodiče nově narozených dětí,
aby nám jejich narození hlásili, abychom si je mohli aktuálně evidovat a pozvat na připravované
vítání občánků.

Informace z Mateřské školy
Na skok do školky
Ptáte se, co se v naší školce událo od září do prosince? Bylo toho opravdu mnoho.
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili s plným počtem dětí – tedy 25 dětí ve třídách jak Káčátek tak i
Sluníček.
V loňském školním roce se nám podařilo za podpory obce Kateřinice – coby zřizovatele a
technické pomoci MAS Poodří „získat“ dotaci z Operačního programu Vývoj výzkum vzdělávání (OP
VVV).
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Nyní jsme díky této dotaci získali interaktivní minikatedrou pro děti. Také jsme využili
personální podporu – školního asistenta po dobu 1 roku. Bylo financováno další vzdělávání
pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, logopedický asistent – preventista) a navázána užší
spolupráce se zákonnými zástupci formou různých tématickým besed, které se právě v mateřské škole
uskutečňují.
V případě vyhlášení dalšího dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) má mateřská škola zájem opět se do této výzvy zapojit.
Dle novelizace školského zákona s platností od 01. 09. 2017 byla přijata p. učitelka Hanka
Krasňanová. Vzhledem ke sníženému počtu hodin u dětí ředitelky organizace vypomáhá po dobu
vycházek dětí ve třídě Sluníček.
CO SE TÝČE AKCÍ, ANI TENTOKRÁT JSME NEZAHÁLELI ☺

Děti se prezentovaly na těchto akcích:
1. Pravidelné setkávání kateřinských seniorů
2. Rosvěcení vánočního stromu v obci Trnávka i Kateřinice
3. Vítání občánků v Kateřinicích

Akce, které proběhly:
•
•
•
•
•
•
•

Plavání
Lampionový průvod
Divadla v mš
Návštěva záchranné stanice Bartošovice
Návštěva Žerotínského zámku - Vánoce ve městě
Rozsvěcení stromu s mikulášskou nadílkou
Předvánoční minijarmark

Akce, které nás čekají v nejbližší době (prosinec, leden, únor)
•
•
•
•
•
•
•
•

Vánoční dopoledne s nadílkou
Návštěva betlému u p. Matěje
Divadla v MŠ
Usměvavé lyžování – lyžařský kurz pro děti
Návštěva p. ředitelky Vidličkové u předškoláků
Besedy s rodiči (externí pracovník – zubař, speciální pedagog – logoped)
Ekologický program: E – liška
Návštěva předškoláků v ZŠ

Na závěr se sluší všem úzkým i širokým rodinám našich současných, minulých i budoucích dětí
poděkovat za dobrou spolupráci, která, jak doufám, povede i nadále k naplňování toho nejdůležitějšího,
a to je dobře a důsledně vychovávat a vzdělávat. Budeme dělat vše pro to, aby ten následující rok byl
stejně podařený a plný akcí a zážitků, jako ten letošní.
Teď jedno malé přání. Zkusme se my, dospělí, v této hektické předvánoční době chvíli zastavit,
přestat pracovat, uklízet, nakupovat a věnovat svůj vzácný čas těm, kteří to skutečně potřebují.
Protože ani ten největší a nejdražší dárek nemůže nikdy nahradit společně strávené chvíle.
Za celý náš kolektiv Vám všem přeji plné hrsti zdraví, kapičku štěstí, lásku, porozumění,
optimismus a úsměv na tváři. A ve středu, 3. 1. 2018 se na Vás i Vaše děti budeme těšit!
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Mohli bychom leccos přát,
však máme přání jediné.
Mějte se rádi,
to špatné se rozplyne.
Překrásné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.
Zaměstnanci a děti MŠ Kateřinice

Tanečníci z Kateřinic
Dalimil a Pavla Novobilští.
Seniorští tanečníci z Kateřinic.
Tak je v současnosti zná Český taneční svět.
S tancem začali před pěti lety v tanečních kurzech Míšy Gatěkové a Jakuba Mazúcha u nás
v Kateřinicích. Bavili se dobře jako ostatní kurzisti, jen se chtěli naučit více.
Po dalším kole kurzů v Ostravě vznikl nápad zkusit tančit soutěžně, nejprve v hobby kategorii a po
prvních úspěších přišla registrace u Českého svazu sportovního tance v postupových soutěžích.
Od září 2015 si vytančili postupně výkonnostní třídy D,C,B a nyní tančí ve třídě A.
Současní trenéři našeho páru jsou Renata Mrázová z Brna a Michaela Riedlová z Ostravy.
Výsledkem dřiny na trénincích a trpělivosti trenérů je bezpočet medailí a množství pohárů za
vítězství v soutěžích po celé České republice i Slovensku.
Zpracoval: Dalimil a Pavla Novobilští

Dalším cílem našich tanečníku je účast na mezinárodních soutěžích a kvalifikace na Mistrovství
České republiky ve standardních tancích, kde budou reprezentovat naší obec.
Přejeme jim lehký a jistý krok do roku 2018 a hodně osobních i sportovních úspěchů v barvách.

Připravuejeme
Žolíkový turnaj
Ve středu 27. prosince 2017 Vás zveme na smíšený
Žolíkový turnaj pro hráče a hráčky z Kateřinic
v sále Obecního domu v Kateřinicích, prezentace ve 13,30 hodin,
startovné 70,-Kč, začátek ve 14,00 hodin. Těšíme se na Vás.

Srdečně zvou pořadatelé.
Kalendář 2018
U příležitosti výročí „660. Výročí první písemné zmínky o
obci Kateřinice“ bude vydán kalendář obce Kateřinice 2018, který
bude distribuován do každé domácnosti.
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Obec Kateřinice u příležitosti výročí 660. let od první písemné zmínky o
obci Kateřinice, které budeme slavit v roce 2018, připravuje

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
KDY: 1. ledna 2018 v 17.30 hodin
KDE: na hřišti TJ Sokol Kateřinice
Bude zajištěno občerstvení a prodej upomínkových předmětů a
kalendářů obce Kateřinice na rok 2018
Půlnoční výšlap
Chcete udělat na Nový rok něco pro zdraví? Pojďte jej přivítat společnou procházkou
na kopec Kamenný.
Odchod 23,15 hodin od Obecního úřadu na Silvestra 31. 12. 2017. S sebou teplé
Pavlína a Zdeněk Borkovcovi
oblečení a teplé nápoje.

Pozvání

SILVESTR NA HŘISTI
Restaurace Sport na hřišti Kateřinice si Vás dovoluje pozvat
na oslavu Silvestra.
Přijďte společně oslavit příchod Nového roku

31. prosince 2017 od 19 hodin
Nutná rezervace na tel. čísle 739 668 626
večeře formou rautu 200,-Kč
Restaurace SPORT na hřišti Kateřinice Vás zve na

TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE
dne 20. ledna 2018
Přihlášky v restauraci nebo na tel. čísle 739 668 626

Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
7

Kateřinský zpravodaj
Obec Kateřinice a kulturní výbor zastupitelstva obce si Vás dovoluje pozvat
v sobotu 24. února 2018 v 19,30 hodin

NA OBECNÍ BÁL
na téma „NEBE, PEKLO, RÁJ“
Proměňte se v anděly, vládce pekel, mystické Bohy slunce, či Adama a Evu.
K tanci i poslechu hraje skupina MARAS. Těšit se také můžete na tombolu s
hodnotnými cenami, občerstvení a doprovodný program. Vstupné 80 Kč.
Tombola a slosovatelné vstupné!
Místenky lze zarezervovat na Obecním úřadě Kateřinice od 1. 2. 2018

Informace - plesová sezóna 2018 v Kateřinicích a Trnávce
sobota
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota

13. ledna 2018
26. ledna 2018
10. února 2018
24. února 2018
03. března 2018
10. březen 2018

Myslivecký ples Kateřinice
Sportovní ples Kateřinice
Turbo ples Trnávka
Obecní bál Kateřinice
Obecní bál Trnávka
Dětský karneval MŠ v Kateřinicích
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Omezení a uzavírka komunikací
Z důvodů pokračujících prací na budování nové souběžné komunikace směr Hájov – Rychaltice bude nadále
tato komunikace uzavřena. Plánovaný termín otevření souběžné silnice je 1. 7. 2018.
Z důvodů realizace silnice D48 Příbor – Rychaltice a provádění opravy mostu nad komunikací
Kateřinice – Hájov bude na silnici pod mostem sveden provoz do jednoho jízdního pruhu a to v termínu od
10. 1. 2018 do 30. 11. 2018. V tomto místě bude rovněž v termínu od 13. 1. 2018 do 14. 1. 2018 úplná
uzavírka. Objízdné trasy jsou vedeny přes okolní vesnice.

Mysleme na bezpečnost i během Vánoc a Silvestra!
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období
snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých materiálů, jejíž
neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní
věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na stáncích
drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se svíčky smí
zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato
informace vždy měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda
jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich
převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů
použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního
věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by
měla být nehořlavá podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček
do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit
záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku
nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období
Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby
vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas
zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící
nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří
manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená
zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím
nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce
spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze
prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické
předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít
zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko
přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na
ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu. Před silvestrovskými oslavami je vhodné
také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v
domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun.
Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na odkazu zde:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas nám stále neúprosně utíká dál a tím pádem se i kvapem blíží konec roku 2017. Z tohoto důvodu
bych se chtěl ohlédnout ještě zpět a zhodnotit uplynulé období letošního roku.
Rok 2017 byl pro nás všechny plný očekávání, nejenom z hlediska hospodářského a politického
vývoje, ale také z života a rozvoje naší obce.
I letošní rok jsme v Kateřinicích žili bohatým kulturním, společenským i sportovním
životem. Kalendář akcí nabídnul několik desítek podniků. Jsem rád, že vedle akcí většího rozměru –
Vítání prázdnin, Kateřinské dožínky, Pochod kolem Kateřinic po burčákové stezce, Trailový závod
a Setkání v čase předvánočním v Komunitním centru ………..... jsou k výběru i ty menšího typu Stavění a kácení máje, Setkání se seniory, Turnaj ve stolním tenise, Běh naděje, turnaje, fotbalové
zápasy,
plesy
a
zábavy.
Všem,
kteří
nám
pomáhali
při
organizaci
a přípravách, všem pořadatelům a spolkům, děkuji. Před námi je přivítání nového roku a také bohatá
plesová sezona.
Začíná se pomalu plnit kalendář akcí pro rok příští. Mimo všech tradičních se můžeme těšit
především na Den obce, který se uskuteční 16. 6. 2018 u příležitosti oslav 660. výročí první
písemné zmínky o obci Kateřinice.
V letošním roce jsme prováděli opravy, rekonstrukce a nákupy v rámci záchovné údržby
obecního majetku. Celkové investice v této oblasti dosáhly výše cca 5 mil. korun, což je na naší
obec dosti vysoká částka. Pro potřeby, nejenom fotbalistů, byl pořízen nový minibus v hodnotě 900
tis. Kč, na který obec poskytla dar v plné výši, byly provedeny opravy povrchů místních
komunikací k panu Křenkovi a k suchému poldru v nákladech cca 700 tis. Kč. Pro naše nejmenší
jsme provedli výměnu hracích prvků na dětském hřišti u fotbalové plochy v nákladu 495 tis. Kč.
Tato akce byla podpořena z dotace ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve výši 266 tis. Kč.
Největší investiční akci v letošním roce bylo provedení výměny otvorových výplní a zateplení
obvodového pláště budovy nájemního domu čp. 194. Tato rekonstrukce byla podpořena rovněž
dotací z MMR částkou 827 tis. Kč, kdy celkové investice na tuto rekonstrukci byly ve výši 2,6 mil.
Kč. Během roku se rovněž prováděly ještě další stavební akce menšího charakteru, jako např.
výměna oken v přísálí Obecního domu (45 tis. Kč), vybudování vpustě u chodníkového tělesa (90
tis. Kč), rekonstrukce stanoviště na kontejnery na tříděný odpad u prodejny Jednota a další.
A co v příštím roce? Snažíme se většinu akcí budovat s podporou dotací. Máme podanou žádost
z programu OPŽP na zkvalitnění zázemí sběrného místa včetně dopravního prostředku na odvoz
bioodpadů, z pomocí dotací z MMR a z rozpočtu Moravskoslezského kraje chceme zrevitalizovat
obecní park a zahradu naproti OÚ a nadále pokračovat v opravě místních komunikací, kde máme
rovněž podanou žádost na spolufinancování z MMR.
Opětovně jsme v letošním roce, i když v omezeném počtu, zabezpečili provoz čety
pracovníků VPP pod vedením pana Jiřího Strakoše. Podařilo se nám tímto zajistit údržbu obecních
ploch, pořádek, čistotu a příjemný vzhled naší obce. Možnost získat pracovníky VPP, na které
dostaneme finanční prostředky z Úřadu práce, je rok od roku složitější. V letošním roce byli dva
pracovníci finančně podpořeni z ÚP (Jiří Piš, Stanislav Lihocký) a dva pracovníky jsme platili
z obecního rozpočtu (Jaromír Polášek, Petr Matalík).
Chtěl bych z pozice starosty obce poděkovat a vyzdvihnout práci Jednotky sboru
dobrovolných hasičů. V letošním roce neprováděli jen menší zásahy, ale především byli nápomocni
při řešení situací u přívalových dešťů, úklidu místních komunikací a v neposlední řadě, také při
odstranění spadlého stromu na vysoké napětí při vichřici, kdy se postarali o to, že elektrický proud
pro obec Kateřinice a Trnávku byl vypnut „pouze“ pět hodin. Na email starosty přišel nejeden
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kladně hodnotící email na jejich činnost, např. od ředitele územního odboru Nový Jičín HZS
Moravskoslezského kraje plk. Ing. Petra Adamuse, nebo také občanů z Trnávky.
Jako každoročně požádám, či připomenu – topte ekologicky a auta parkujte tak, abychom mohli
provádět zimní údržbu komunikací. Předejdete tak zbytečným komplikacím. Jsme potěšeni, že
mnozí z vás poctivě třídí. Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují
na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice, a že obce a města hledají způsoby, jak občany
motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože ministerstvo životního
prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, ve které je uvedeno předpokládané
zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu. Základ poplatku za ukládání
využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se
pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2 000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a
měst, které budou muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení
poplatku za odpady. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů.
Měl bych ještě jednu prosbu na Vás, kteří uvažujete o prodeji pozemků v Kateřinicích. Pokud máte
zájem prodat nějaký pozemek, zkuste oslovit nejdříve místní zemědělce nebo obec Kateřinice, zda
nemají zájem o odkup nabízených parcel, nebo požádat o radu. Není vždy dobrým řešením prodávat
pozemky, aniž byste věděli, kdo za tím vším stojí. V budoucnu to může přidělat problém nám všem.
Závěrem mi dovolte poděkovat Všem za spolupráci při práci v obci (zaměstnancům obce,
zastupitelům, jednotlivcům, spolkům i podnikatelům). Vánoce vždy bývaly svátky klidu,
tak ať to tak zůstane. Popřál bych nejen všem dětem, ale i dospělákům, aby se Vám splnila všechna
přání a provázelo Vás stálé zdraví. Hezké prožití svátků vánočních a těším se na společné shledání u
novoročního ohňostroje 1. 1. 2018 v 17:30 hodin na fotbalovém hřišti.
Nechci být nostalgický, byť blížící se Vánoce k tomu vybízejí, snad můžu napsat – dobře se nám tady žije.
Radek Novák, starosta obce
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky
Starosta obce Kateřinice oznamuje: Podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona zákona č.
275/2012 Sb. o volbách prezidenta republiky ve znění pozdějších předpisů
1. Volby prezidenta republiky se uskuteční
V pátek 12. ledna 2018 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
případné II. Kolo se uskuteční
V pátek 26. ledna 2018 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hod. do 14,00 hod
2. Místem konání voleb prezidenta republiky v obci Kateřinice ve volebním okrsku č. 1 je místnost
Klubu důchodců na Obecním úřadě Kateřinice pro voliče bydlící v Kateřinicích.
3 . Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní a státní občanství České
republiky.(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb volební lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě II. kola voleb obdrží volič volební lístky přímo ve volební místnosti.
V Kateřinicích dne 28. 12. 2017

Radek Novák starosta obce
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST zve všechny občany na společné slavení
Vánoc – VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY od 24. 12. 2017 – 1. 1. 2018

4. neděle adventní - Štědrý den (24. 12. 2017)
07,30 hodin Mošnov
08,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald
Půlnoční Mše sv. (24. 12. 2017)
20,00 hodin Mošnov
22,00 hodin Petřvald
24,00 hodin Trnávka
Slavnost Narození Páně (25. 12. 2017)
07,30 hodin Mošnov
08,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald
Svátek sv. Štěpána (26. 12. 2017)
07,30 hodin Mošnov
08,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald
Nový rok (01. 01. 2018)
7,30 hodin Mošnov
8,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald
S úctou P. Mgr. ThLic. Lucjan Lasoń – farář

Vánoční
Betlémská světýlka nesou se tmou,
na stromech září s oblohou,
šedý mráz přírodě korunu strojí,
na oknech ledové obrazce zdobí.
V srdeční krajině teplo se rozvlní,
duše se obalí vánoční nadějí,
do očí dětiček vloudí se těšení,
tisíce lidiček ukončí běsnění.
Podání rukou od srdce jdou,
pohledy očí zasněné jsou,
lidé se scházejí a šťastní jsou,
užij si pohodu Vánoce jdou.

Děkujeme všem spoluobčanům za pomoc, přízeň a důvěru,
kterou jste nám v uplynulém roce věnovali.
Přejeme Vám příjemně prožité vánoční svátky plné radosti a odpočinku
a v novém roce 2018 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
Zastupitelstvo obce Kateřinice a pracovníci Obecního úřadu.
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Reklama
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