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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 21. listopadu 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Bc. Novobilský Dalimil, p. Poloprutský Petr

ZO schvaluje:
1. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu č. 7. Příjmová část rozpočtu po 7
úpravě činí 11 050 359,76Kč, třída 8 ve výši 5 463 046,-Kč a výdajová část
rozpočtu činí 16 513 405,76Kč.
2. V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a funkce
předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce (dle nařízení vlády
č.37/2003Sb., v platném znění) pro předsedu kontrolního výboru od
21.11.2018
3. Plán inventur na rok 2018

ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Složení slibu ing. Leony Londinové
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
Zprávu finančního výboru
Kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31.10.2018
Zprávu kulturního výboru
Zprávu sociálního výboru
Informace starosty

ZO ukládá:
1. Kontrolnímu

výboru provést kontrolu plnění usnesení ZO a provedených
výběrových řízení obce za období od 1.1.2018 do 26.10.2018, termín
10.12.2018, zodpovídá předsedkyně kontrolního výboru ing. Londinová

Zapsala: Borkovcová P.

Starosta obce
místostarosta obce
Radek Novák
Ladislav Konečný


Poplatek za odpad
Zastupitelstvo obce Kateřinice se na svém zasedání dne 12. 12. 2018 usnesením č. 4/2018
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 2019 činí 450,-Kč/osobu a rok
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Informace OÚ
Úřední dny OÚ Kateřinice v období Vánoc
Obecní úřad Kateřinice je v období od 20. 12. 2018 do 1.1.2019 uzavřen.

Ve středu 19. 12. 2018 bude Obecní úřad
otevřen v době od 8,00 do 13,00 hodin
Prvním úředním dnem v novém roce je středa 2. ledna 2019.
V měsíci lednu 2019 bude zahájena rekonstrukce obecního úřadu. Z tohoto
důvodu prosíme občany, aby v období od 14. do 31. ledna 2019 využívali pro
vyřizování svých záležitostí úřední dny pondělí, středa 8-12 hodin, 13–17 hodin.
Ostatní dny bude obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Informace OZO Ostrava
Firma OZO Ostrava oznamuje, že vývoz odpadů bude probíhat
v posledním týdnu v roce beze změny.
Vývoz v Kateřinicích ve středu 19. prosince 2018.
Další vývoz bude ve čtvrtek 3. ledna 2019 a pak již opět každý lichý týden ve středu.

Informace MUDr. Jan Krkoška
ordinace v Kateřinicích od 6,30 hodin do 8,00 hodin.
Ve středu 19. prosince 2018 v Kateřinicích neordinuje!!
Ve středu 02. prosince 2019 v Kateřinicích běžné ordinační hodiny!

Informace knihovny Kateřinice
Oznamujeme všem čtenářům knihovny, že v roce 2019 bude půjčovní doba
v knihovně úterý v době 15,30 – 17,00 hodin, rádi uvítáme nové čtenáře !!
V úterý 18. 12. 2018 bude knihovna otevřena.
První půjčovní den V ROCE 2019 JE ÚTERÝ 8. LEDNA 2019.

Kalendář 2019



I v letošním roce bude vydán kalendář obce Kateřinice 2019,
který bude do konce roku distribuován do každé domácnosti.
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Připravujeme:
Žolíkový turnaj
Ve čtvrtek 27. prosince 2018 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.


Silvestrovský fotbálek
Přijďte se pobavit na každoroční Silvestrovský fotbal do Kateřinic.Jsou zváni
všichni bývalí, současní i budoucí hráči našeho týmu TJ Sokol Kateřinice.

Sraz v neděli 30.12.2018 v 10,00 hodin, výkop v 10,30 hodin.
S sebou stačí obutí a dobrá nálada. Tekutiny a teplé jídlo zajištěno. Budeme se těšit.


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. 2018. S sebou
teplé oblečení a teplé nápoje.
Pavlína a Zdeněk Borkovcovi


Obec Kateřinice srdečně zve všechny občany na

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
KDY: 1. ledna 2019 v 17.30 hodin
KDE: na hřišti TJ Sokol Kateřinice
Občerstvení zajištěno!


Obec Kateřinice a kulturní výbor zastupitelstva obce si Vás dovoluje pozvat

v sobotu 16. února 2019 v 19,30 hodin

NA OBECNÍ BÁL
na téma „LETEM SVĚTEM“
Přijďte se proměnit za Japonce, Ira, Němce, Egypťana nebo za ..…. .
K tanci i poslechu hraje skupina SÁGA.
Těšit se také můžete na bohaté občerstvení a doprovodný program. Vstupné 80 Kč.
Slosovatelné vstupné!
Místenky lze zarezervovat na Obecním úřadě Kateřinice od 1. 2. 2019
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Bruslení pro veřejnost
HC FEŠÁCI Kateřinice - Trnávka Vás zvou na vánoční bruslení, které se
uskuteční
na
zimním
stadionu
v
Kopřivnici
v sobotu 29. 12. 2018 od 16.00 do 17.30 hodin. BRUSLENÍ ZDARMA.


Informace - plesová sezóna 2019 v Kateřinicích a Trnávce
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

12. ledna 2019
19. ledna 2019
16. února 2019
2. března 2019
9. březen 2019

Myslivecký ples Kateřinice
Sportovní ples Kateřinice
Obecní bál Kateřinice
Obecní bál Trnávka
Dětský karneval MŠ v Kateřinicích



Pozvání na ples
Hráči a přátelé fotbalového oddílu TJ Sokol Kateřinice si Vás dovolují pozvat na „fotBÁL“

Sobota 19. ledna 2019, začátek v 19,00 hodin, Obecní dům Kateřinice,
vstupné 80,-Kč. Hraje skupina Rebel. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Atraktivní program a noční překvapení samozřejmostí. Na Vaší účast se těší fotbalisté.


Tanec pro ženy a dívky

Každou středu od 16.1.2019 od 18.00 do 19.00 hodin v sále Obecního domu Kateřinice.
Informace na www.tanecjana.flox.cz , tel. 605 433 9678, e-mail: tanec.una@email.cz


Statistika roku 2018
Na počátku roku 2018 měla naše obec celkem 650 obyvatel.

Přihlášení a odhlášení z trvalého pobytu
V roce 2018 se k trvalému pobytu v naší obci přihlásilo celkem 9 občanů a naopak 13 občanů se
přihlásilo k trvalému pobytu v jiné obci (tedy byli odhlášeni).

Narození
V roce 2018 se v naší obci narodilo 7 nových občánků.

Úmrtí
V letošním roce zemřeli 3 občané naší obce. Byli to tito občané:
Štefková Růžena
Klajná Jarmila
Lys Vladimír
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.
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Fotbalová sezóna
Do podzimní části fotbalového ročníku 2018/19 jsme vstoupili s velkým očekáváním,
které potvrdilo vítězství doma s Tískem a především po výborném výkonu v Lichnově
0:3. Bohužel již od následujícího kola přišlo velké oslabení týmu. Nejprve skončil Honza
Sedláček, pak ve výborné formě hrající Petr Pavlíček přestoupil do Vítkova a zranění
Pepy Tylečka znamenalo stopku do konce podzimu. Ve Stachovicích jsme ještě v 60´ pomýšleli na
bodový zisk, ale domácí otočili z 0:2 na 4:2. Zápas ve Velkých Albrechticích se nepovedl brankáři
Jirkovi Holáňovi, jenž domácím "namazal" na tři branky, nakonec Jarda Polášek se postaral jen o
zkorigování výsledku na 4:2. Ve čtvrtém utkání v řadě na soupeřově hřišti jsme po bojovném výkonu
zvítězili nad Studénkou 2:3 po pk. Bohužel opět nastala podobná situace jako v minulé sezóně, kdy
díky absenci několik hráčů základní sestavy museli do konce sezóny pravidelně zaskakovat "naši
čtyřicátníci" a tím se snížily šance na bodový zisk. O to více nás pak musí mrzet domácí porážka s
Bordovicemi 0:1, Suchdolem 1:5. Následně pak v Sedlnici 4:2 a Kuníně 5:0. Zlepšený výkon přineslo
derby doma s Příborem, ale soupeř byl velice efektivní a zvítězil 4:2. Naštěstí jsme úspěšně zvládli
klíčové utkání podzimu v Bystrém 2:5 a především doma s Pustějovem 3:2, kdy v závěru utkání otáčel
skóre David Richter. Poslední dvě kola nás čekal do té doby vedoucí celek OP Trojanovice I. Tento
dvojzápas jako by ukázal nevyzpytatelnost našeho mužstva. Nejprve jsme v Trojanovicích prohráli
drtivě 9:1 a naopak doma zcela překvapivě zvítězili 2:1.
V polovině soutěže jsme na nelichotivém 11. místě se 17 body a záporným skórem 27:44. Jarda
Polášek je čtvrtý nejlepší střelec v soutěži s 11 brankami. Bohužel na výsledcích se podepsala
skutečnost, že jsme neodehráli dvě utkání ve stejné sestavě. Trenéři Roman Nagy a Pepa Tyleček
nemohli být mnohdy spokojeni s přístupem některých hráčů jak k tréninku, tak i samotným zápasům.
S tím i souvisí špatné výkony a výsledky před domácím publikem. V minulé sezóně jsme byli
nejlepším týmem v soutěži na domácím hřišti, naopak nyní patříme s Trojanovicemi-Bystré k
nejhorším… Hlavním úkolem pro vedení klubu přes zimní přestávku je doplnění a zkvalitnění kádru o
několik hráčů. Pořádně pak mužstvo připravit na jarní část soutěže.
Na rozdíl od mužů naši mladší žáci odehráli podzimní část velice sympaticky. Svěřenci Radka Nováka
a Michala Světlíka se aktuálně dělí o vedoucí pozici s Novým Jičínem „B“. Mrzet mohla snad jediná
porážka s posledním týmem tabulky z Bludovic. Nicméně aktivní skóre 51:13 a 28 bodů dávají velikou
šanci na celkové vítězství v OS. Projevuje se výborná práce s mládeží doplněná mladší přípravkou pod
taktovkou Michala Nagye a Romana Muchy.
Musíme připomenout i úspěšné zorganizování fotbalového náboru v rámci Fotbalové asociace ČR,
kterého se zúčastnily děti ZŠ z Trnávky, MŠ z Kateřinic a MŠ z Hájova.


Informace Mateřské školy
Krásný předvánoční čas, milí dospěláci. Víte, co je nového? Přece všechno! V září
k nám nastoupilo 12 malých kamarádů do oddělení Káčátek a počáteční slzičky už jim
dávno oschly. A starší děti, které přestoupily do třídy Sluníček začaly rovnou trénovat
naši loňskou úspěšnou Pomádu, aby ji mohly předvést na Setkání seniorů.
U nás se pořád něco děje. Hrajeme si, tvoříme, zpíváme, tančíme, trochu se učíme
a taky sportujeme. Sluníčka úspěšně odplavala všechny lekce plaveckého kurzu a
vody už se nikdo nebojí!
Říjen a začátek listopadu byl opravdu krásný a teplý, nabízel mnoho možností k vycházkám za
poznáváním stromů a sběru přírodnin a vděční jsme byli za bohatou úrodu ovoce, na kterém jsme si
často pochutnávali. Konec podzimu jsme završili tvořivými dílničkami společně s rodiči, se kterými
nás to vždycky baví.
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Ani jsme nemrkli a Advent byl za dveřmi. Čekala nás spousta práce s nazkoušením písniček a
básniček, abychom pomohli rozsvítit oba vánoční stromy v našich obcích. Bez nás by to prostě nešlo!
Taky nás čerti neodnesli a Mikuláš nás obdaroval sladkými balíčky.
Přípravy na Vánoce mohou začít. Budeme stříhat, lepit, malovat, péct, zpívat a zdobit. Sluníčka se
už byla inspirovat na Žerotínském zámku v Novém Jičíně s programem Vánoce ve městě. A před
Ježíškem ještě stihneme pozdravit miminka na tradičním Vítání občánků. Držte nám palce, aby nám
přinesl do školky pěkné dárky, všichni si je zasloužíme.
Buďte všichni zdraví a mějte se rádi.
Pohodové Vánoce přejí děti a učitelky z MŠ.


Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané.
Ten vánoční čas, dočkali jsme se zas ...
A je to tady. Zima zatím neudeřila nějak tvrdě na naši milovanou obec, ale první sníh, první mrazíky a
všechny další strasti zimy jsou tady. Hezky se kouří z komínů, domov nám provonělo vánoční cukroví
a začínají se k nám pomalu, ale jistě, blížit vánoční svátky. Přichází období klidu a pohody. Tak
alespoň na chvilku se, prosím, zastavme a vychutnejme kouzlo vánočních svátků. O vánočním období
by mělo být vše klidnější, pozitivnější a přívětivější. Snad i proto nebudu dnes psát o tom, co nás trápí
a tíží.
Téměř všechny ještě prováděné stavební práce skončily těsně před nástupem zimy. Jako poslední
dokončené akce roku 2018 byly práce na úpravách obecní zahrady a kolem pomníku padlých.
Revitalizace obecní zahrady, jejíž součástí byla výsadba zeleně, zbudování nových laviček a hracích
prvků pro děti, byla podpořena dotací z programu „ Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK“ ve výši
400 tis. Kč, kdy celkové náklady na tuto akci činily 800 tis. Kč. O již dříve provedených investičních
akcích, opravách a údržbě obecního majetku v letošním roce jsem se již zmínil v zářijovém zpravodaji.
Dne 28. Října 2018 u příležitosti 100.výročí vyhlášení samostatnosti Československé republiky byla
vysazena v parku u Obecního úřadu pamětní lípa srdčitá. Tato slavnostní akce byla zahájena státní
hymnou, poté byla lípa vysazena a nakonec byl proveden slavnostní přípitek.
Rok 2018 byl především z důvodů 660. výročí první dochované písemné zmínky o naší obci velmi
bohatý na společenské události. Hlavně díky aktivitě a zájmu místních složek, spolků, mateřské školy,
obce, podnikatelů a některých spoluobčanů naše obec žila i v letošním roce pestrým kulturním,
společenským a sportovním životem. Všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a jakkoliv
pomáhali, patří velké díky.
I v roce 2019 budeme slavit pěkné výročí. Tentokrát SDH Kateřinice oslaví 130. výročí založení
sboru, takže 29.6. 2019 nás opět čekají oslavy s bohatým programem. Z pohledu investičních akcí
chceme pokračovat v opravách místních komunikací a mostu, v úpravách vzhledu obce… V plánu
máme podat žádosti o dotace na revitalizaci obecního parku, opravu místní komunikace, obnovu
vybavení obecního sálu, rekonstrukci školní kuchyně v MŠ a vybavení zařízením hasičské zbrojnice
pro potřeby SDH.
Nemohu opomenout činnost pracovní čety pod vedením pana Jiřího Strakoše. V některých případech
byli nápomocni i Vám spoluobčanům. Udržovali naše veřejná prostranství, prováděli drobné i větší
opravy na obecním majetku, napomáhali při přípravách a organizaci různých akcí a byli vždy
nápomocni tam, kde bylo třeba. Chtěl bych jim, za sebe i za Vás, všem poděkovat.
S nastávajícím zimním obdobím, stejně jako v letech minulých, je potřeba zabezpečit zimní údržbu
místních komunikací. Upozorňuji majitele vozidel, kteří parkují svá vozidla na místních
komunikacích, odstavných a zelených plochách podél místních komunikací, aby v maximální míře
využívali k parkování vlastních pozemků nebo parkovali tak, aby usnadnili a umožnili průjezd
traktoru při vyhrnování sněhu nebo při provádění posypu.
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K nadcházejícím vánočním svátkům Vám všem přeji hodně pohody ve Vašich rodinách a příjemné
prožití celého adventu. Pod vánočním stromečkem pro děti spoustu dárků a hodně rozzářených
dětských očí. Přeji Vám, aby se Vám podařilo se opravdu na chvíli zastavit a skutečně si vánoční
svátky užít v kruhu svých blízkých. Všem společně do nového roku přeji hlavně hodně zdraví a osobní
spokojenosti. Mějte krásné a pokojné vánoce.
Radek Novák, starosta obce


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST zve všechny občany na společné slavení
Vánoc – VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY od 24. 12. 2018 - 1. 1. 2019

Půlnoční Mše sv. (24. 12. 2018)
20,00 hodin Mošnov
22,00 hodin Petřvald
24,00 hodin Trnávka

Slavnost Narození Páně (25. 12. 2018)
07,30 hodin Mošnov
08,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald

Svátek sv. Štěpána (26. 12. 2018)
07,30 hodin Mošnov
08,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald

Nový rok (01. 01. 2019)
7,30 hodin Mošnov
8,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald
S úctou P. Mgr. ThLic. Lucjan Lasoń – farář



VÁNOČNÍ
Jan Krůta

Když se blíží Vánoce a poletují vločky,
když se peče cukroví pro děti, psy a kočky,
když se všichni sejdou doma, nevytáhnou paty,
přišel zase po roce večer štědrý, zlatý.
Držíme se za ruce a zpíváme tiše,
koledy jsou písničky z vánočního plyše.
Ustelou nám ke spánku a stromek lesem voní,
do snu tisíc zvonečků všem lidem tu noc zvoní.

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 2019 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
Zastupitelstvo obce Kateřinice a pracovníci Obecního úřadu.
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Informace k jízdním řádům
Od 9.12.208 vyšly v platnost nové jízdní řády. Dopravní obslužnost zajišťuje ČSAD Vsetín, a.s.
V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek prosím, abyste kontaktovali společnost ODIS na
telefonním čísle 597 608 508 nebo na emailu info@kodis.z či n facebooku KODIS.cz.
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