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Poplatek za odpad
Prosíme občany, aby místní poplatky (poplatek za odpady, poplatek za psa)
platili v těchto dnech přednostně bankovním převodem. Připomínáme, že splatnost
poplatku za psa byla do 30. 6. 2020 a splatnost poplatku za odpad byla 30. 09. 2020.
Sazba poplatku za psa na rok 2020 činí 100,- Kč/pes a rok
(druhý a další pes jednoho majitele 150,- Kč/pes a rok)
Splatnost poplatku za psa byla do 30. června 2020.
účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol u poplatku za psa: 1341 + čp.
(příklad: poplatek za psa čp. 32 bude VS 134132) konstantní symbol: 0308.
Sazba poplatku za odpad na rok 2020 činí 450,- Kč/osobu a rok
Splatnost 1. poloviny nebo celého poplatku za odpad byla do 30. dubna 2020.
Splatnost 2. poloviny poplatku za odpad do 30. září 2020.
účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol u poplatku za odpad: 1340 + čp. (příklad: poplatek za
nemovitost čp. 32 bude VS 134032) konstantní symbol: 0308.

Informace MUDr. Krkošky
MUDr. Krkoška Jan informuje, že do konce října 2020 nebude v Kateřinicích ordinovat.
Ordinace v Příboře otevřena dle běžných ordinačních hodin. V případě dalších změn Vás
budeme informovat.

Kadeřnictví v Obecním domě Kateřinice
Provozní doba : sudý týden - středa a čtvrtek
lichý týden - čtvrtek a pátek
(po telefonické domluvě)

Soňa Stuchlá

723 274 536

Od 22.10.2020 do odvolání dlenařízení vlády kadeřnictví uzavřeno. Změny budou ihned oznámeny.

Změna úředních hodin Obecního úřadu Kateřinice od 12. 10. 2020
PONDĚLÍ, STŘEDA
9:00 - 11:00 hod a 14:00 - 17:00 hod
Prosíme občany, aby
pokud možno omezili kontakt se zaměstnanci úřadu,
upředňostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech
případech, kdy je to možné. Email: obec@katerinice.cz, tel: 556 729 022,
mobil: 773655570 pan Novák Radek
Svoz velkoobjemového odpadu
Připravujeme svoz velkoobjemového odpadu na sobotu 7. listopadu 2020 v době od 8,00 do
11,00 hodin. Svoz se uskuteční pouze na parkovišti u fotbalového hřiště, kde bude firma OZO
Ostrava a.s. odebírat odpad do přistavených kontejnerů.
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že všechny avizované kulturní akce do konce roku 2020, jako je Setkání jubilantů,
Krmášová zábava, Vítání občánků, zpívání koled, Setkání v čase předvánočním…, se z důvodu současné
epidemiologické situace ruší.

Prosba
Prosíme občany, kteří uvažují o ořezu svých jehličnanů, tújí, keřů a podobně, aby tento materiál věnovali
obecnímu úřadu pro vánoční výzdobu. Ti z Vás, kteří se rozhodnou materiál věnovat, prosím o nahlášení na
obecní úřad. Odvoz materiálu zajistíme. Dále prosíme občany, aby v případě většího množství ořezaných
větví, tyto ukládali vlevo u místní komunikace za panem Šprochem. V případě malého množství je možno
ukládat na sběrném místě u hospodářské budovy obce.
Děkujeme.

Výzva
Máte někdo zajímavou fotografii obce Kateřinice? (Oslovujeme občany s výzvou o zaslání fotografií do
kalendáře). Pokud máte nějakou zajímavou a povedenou fotografii obce Kateřinice v kterémkoliv ročním
období, přírody, budov a podobně, pošlete fotografie v digitální podobě v dobrém rozlišení na email
obec@katerinice.cz. Pro dokončení kalendáře nám zbývá pár volných míst pro fotografie. Děkujeme.

Organizace školního roku 2020/2021
•
•
•

konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
konec 2. pololetí: středa 30. června 2021
zahájení dalšího školního roku 2021/2022: středa 1. září 2021

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:
• Den české státnosti: pondělí 28. září 2020
• Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
• Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020
• Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020
• Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021
• Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
• Jarní prázdniny: viz tabulka na konci článku
• Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
• Velký pátek: pátek 2. dubna 2021
• Velikonoční pondělí: pondělí 5. dubna 2021
• Svátek práce: sobota 1. května 2021
• Den vítězství: sobota 8. května 2021
• Hlavní letní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021
Přehled termínů jarních prázdnin 2021 podle okresů a obvodů Prahy:
Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
1.2.-7.2.
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
2021
Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
8.2.-14.2.
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk,
2021
Opava, Jeseník

Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
3

Kateřinský zpravodaj
15.2.-21.2. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
2021 Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
22.2.-28.2. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
2021 Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
1.3.-7.3. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
2021 Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
8.3.–14.3.
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové,
2021
Teplice, Nový Jičín

Sportovec roku 2019 Moravskoslezského kraje
Na začátku února mi přistála v e -mailu pozvánka na slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2019
Moravskoslezského kraje s tím, že budu vyhlášena v kategorii Nejlepší handicapovaný sportovec.
Nevěřila jsem svým očím. Pořádně mi to došlo, až když se ve schránce objevil doporučený dopis s
oficiální pozvánkou a vstupenkami na galavečer, který se m ěl konat 5. 3. v aule Gong. Ten byl ale pár dní
před termínem zrušen vzhledem k situaci okolo koronaviru. Součástí zprávy o zrušení byl ale příslib
náhradního termínu. A tak nezbývalo než čekat.
Další zpráva přišla asi před dvěma měsíci. Stálo v ní, že galavečer je definitivně zrušen a místo něj
proběhne slavnostní předávání cen na Krajském úřadě v Ostravě. Datum jsem si zapsala do kalendáře. Je to
asi s podivem, ale žádné výrazné pocity mnou v tu chvíli neprobíhaly. Nejspíš to bylo tím, že uplynula
delší doba od původního termínu a mezitím se v mém životě stalo spoustu jiných věcí.
Celé mi to začalo docházet až ve chvíli, kdy jsem v pondělí odpoledne zahlédla svůj obličej na televizi
Polar v pořadu nesoucí název už zmíněné akce. Byli zde představeni všichni, kteří mají být oceněni. Já si
uvědomila, že je to vážně pravda a za 2 dny opravdu dostanu cenu. I když někde vzadu v hlavě pořád byly
pochyby, jak se můžu rovnat těm, kteří jsou například několikanásobnými mistry světa.
48 hodin uplynulo jako voda. Já se oblékla do společenského oblečení a zanedlouho jsme s maminkou
vyrážely směr Krajský úřad. Hned po vystoupení z auta se nás ujal pán, který nás zavedl před sál
zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Kolem už postávali ostatní, kteří si taky přišli pro svou cenu.
Podepsali jsme prezenční listinu a mohli usednout na svá místa v sále označená jmenovkami. Vedle
jmenovky na mě ještě čekala taška s dárky. Musím říct, že celá akce byla opravdu pěkně připravena a
zachovala důstojnost všech, i přesto v jakých byla podmínkách. Po chvíli se v sále objevil i pan hejtman Ivo
Vondrák, náměstek Stanislav Folwarczny a další vysoce postavení, kteří měli předávat ceny. Tím mohl
začít celý program.
Po úvodním slovu pana hejtmana uvedl moderátor první kategorii, kterou byla Mládež do 19 let. Na
plátně se začalo promítat video s medailonky oceňovaných a ti postupně nastupovali dolů před pultík
moderátora, kde jim byla předána kytice, cena a ocenění v krásných semišových deskách, ve kterých se
kromě něj ještě skrývala obálka s poukázkami.
Myslela jsem si, že má kategorie bude až jedna z posledních. Mýlila jsem se. Byla totiž hned jako druhá.
Nastoupit před moderátorský pultík jsem kvůli schodům nemohla, to ale nebyl problém. Cenu mi totiž až
nahoru k mému stolu přišli předat pan hejtman a pan předseda Všesportovního kolegia Karel Kafka. Když
přede mnou stáli a třásli mi rukou, bilo se ve mně mnoho pocitů. Lhala bych ale, kdybych řekla, že
negativních. Kdybych byla člověk, který dává emoce bezprostředně najevo, asi by se mi z očí začaly kutálet
slzy. Zažívala jsem velkou radost, ale i trochu nervozity, jestli si to vůbec zasloužím.
Na závěr mého článku bych chtěla poděkovat vedení obce Kateřinice, které mi umožňuje bezplatně
využívat prostory obecního sálu za účelem tréninku.
Barbora Skopalová
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Topná sezóna je před námi
I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si připomenout základní pravidla
pro provozování a údržbu spalinových cest, vzhledem k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak,
aby při provozu komínů a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a
revizi spalinové cesty.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

čištění spalinové
cesty

pevné

kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní provoz

3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v
kalendářním roce.
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního
technika spalinových cest.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření
sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba.
Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, nejpozději do 10
pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se
spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na
tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je
to možné, omezte přístup vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle. Požár
v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína. Pozor!
Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch
k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče.
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Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života
zasahující osoby!
Několik rad na závěr:
- dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči,
- spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno,
- ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno nedokonalému
spalování a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je častou příčinou otravy.
Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti!
nprap. Dagmar Benešová, HZS MSK, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Informace Policie ČR
„Nebuďte neviditelní…“
Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké stmívání, dále tak související
povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a
krajským koordinátorem BESIPu započali opětovně apelovat na nejzranitelnější účastníky silničního
provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto skutečnost a dbali na svou viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena například v Ostravě
(Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a
zejména chodcům připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích v době snížené viditelnosti.
Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky silničního
provozu opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty se však chodci
setkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je-li však
chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů).
Reflexní prvky je vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí (případně obě místa),
vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky byly viditelné a díky nim se stal viditelným i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl být i součástí školních
brašen či batohů. Zejména mladší školáci mohou být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a
odhadovat vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat.
Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují permanentně prostřednictvím přednášek a besed,
za všechny lze připomenout projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či
Markétina dopravní výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a poslouchají hudbu. Tato
skutečnost pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli
neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich pohyblivost může
být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora v silničním provozu tak může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ policisté při preventivní
akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky. Některým chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního
předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích
dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci,
například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá
povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná vrchní komisař
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tento rok zdá se mi poněkud podivný. A myslím si, že to není jenom můj názor. Na jaře jsme byli strašeni
tropickým létem a největším úbytkem spodní vody za 500 let (nevím, kdo to sice kdysi evidoval, ale budiž).
Skutečnost byla taková, že z počátku léta pršelo skoro každý den, teploty nebyly nic moc, až se z toho
nakonec vyklubalo docela klasické léto. Stále mezi námi přebýval koronavirus, který bohužel prozatím
„nezhynul“, jak jsme si všichni přáli – zato „zhynulo“ - nekonalo se a konat ani nebude mnoho tradičních i
netradičních akcí. I my jsme byli nuceni zrušit Kateřinské dožínky, Setkáni s jubilanty, prosincovou
zabíjačku, Krmášovou zábavu a možná i další. Největší riziko nákazy hrozí právě na takovýchto akcích.
Dále nás k tomu vedla nejistota a nepředvídatelná opatření. Nezbývá než věřit, že si to vynahradíme příště a
věřit v lepší časy.
Při schvalování státního rozpočtu se vždy bojuje o každou miliardu schodku, dnes máme schodek mínus půl
bilionu, příští rok to budou zase stovky miliard a nic se neděje. Doufejme, že jsou tato rozhodnutí dobře
uvážená, protože i obecní rozpočet tento deficit sanuje a jsou na něm závislé plánované investice do
budoucna.
Co se nám podařilo dokončit: v měsíci červnu proběhla celková rekonstrukce kotelny v nájemním domě
v hodnotě 399 676,- Kč. Došlo k výměně dvou starých plynových kotlů a dvou zásobníků teplé vody za
nové, byly vyměněny veškeré rozvody v místnosti kotelny. Zároveň se z důvodu zajištění chodu kotelny a
splnění současných bezpečnostních předpisů instalovalo příslušné bezpečnostní zařízení.
V době letních prázdnin probíhala v mateřské škole rekonstrukce kuchyně. Instalovaly se nové rozvody
plynu, vody a elektřiny, zhotovily se nové omítky, obklady a dlažby. Největší položkou investice pak bylo
nerezové vybavení kuchyně – konvektomat Unox, průběžná myčka, šestihořákový sporák, kuchyňská váha,
regály a stoly. Práce na rekonstrukci jsme si prováděli vlastními silami - místními řemeslníky, pracovníky
obecní čety a brigádníky z řad mládeže, za což jim všem děkuji. Náklady na tuto rekonstrukci činily
cca 693 000,- Kč, ale kuchyně v MŠ si tuto investici již zasloužila, když vezmeme v úvahu, že byla
postavena v roce 1979 a některé vybavení bylo ještě původní.
I v letošním roce jsme během prázdnin umožnili letní brigádu osmi studentům z řad místní mládeže, což jim
určitě napomohlo manuálně se rozvíjet a zároveň je potěšilo, že se také podíleli na zvelebení obce a mohli si
přivydělat nějakou tu korunu.
V měsíci září se pokračovalo na zvelebování prostor v Obecním domě. Tentokrát se jednalo o místnost
výčepu restaurace. Byla zde vyměněna elektroinstalace, zhotoveny nové omítky a výmalba vše v hodnotě
58tis.Kč. Konečně se nám povedlo vyjednat s Povodím Odry vyčištění koryta toku Trnávka v okolí
fotbalového hřiště, což určitě přispělo ke zkapacitnění toku a rychlejšímu odtoku vody při přívalových nebo
déle trvajících deštích, což jsme si již také ověřili v nedávné době. Chtěl bych vyjádřit poděkování členům
jednotky SDH Kateřinice, pod vedením velitele Jana Tihelky, kteří byli nápomocni při monitoringu a
čerpání vody ze sklepů a kontaminovaných studní při deštích v měsíci červnu, protlačení neprůchodné
kanalizace a také při odstraňování nebezpečného hmyzu u několika nemovitostí v obci.
Závěrem Vám přeji, abyste se dobře orientovali ve všech nařízeních ve spojení s epidemiologickou situací,
ale hlavně hodně zdraví, pevné nervy a náš tradiční kateřinský „Krmáš“ (7. 11.) oslavte v kruhu rodinném.
Držím také palce všem dětem, učitelům a rodičům, aby zvládali distanční výuku co nejlépe.
Starosta obce Radek Novák

Přání našim jubilantům!
Milí jubilanti, dovolte, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce Kateřinice alespoň
touto cestou popřál k Vašemu jubileu, které jste v letošním roce v kruhu svých nejbližších oslavili. Přejeme
Vám velmi pevné zdraví, hodně radosti a optimismu do dalších let Vašeho života. Těšíme se na nejbližší
možné společné setkání.
Starosta obce Radek Novák
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