Kateřinský zpravodaj

Kateřinský
zpravodaj
červen 2019 obec Kateřinice

Dnes se dozvíte:
¨

 Výsledky voleb do EP
 Informace Obecního úřadu
 Připravujeme
 Informace Policie ČR
 Slovo starosty
 Reklama

Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
1

Kateřinský zpravodaj

Výsledky hlasování ve volebním okrsku obci Kateřinice ve volbách do
Evropského parlamentu 24. 5. – 25. 5. 2019
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů (celkem)

529

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

157

Počet odevzdaných úředních obálek

157

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

156

Procent

29,7%

Číslo
strany
5

6
7
9
10
12
19
24
26
27
28
30
34
36
37
39
40

Název politické strany
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
DSSS – Za národní suverenitu!
ROZUMNÍ a ND- STOP MIGRACI – NECHCEME EURO
PRO Zdraví a Sport
HLAS
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
ANO 2011
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Soukromníci a NEZ s podporou ODA a prof. spol.
Evropa společně
Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strana lidová
Alternativa pro Českou republiku 2017

Počet
platných
hlasů
35
3
4
8
1
2
1
5
7
13
18
47
1
2
2
5
2



Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie

Jménem ČEZ Distribuce a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřinyv obci Kateřinice, které se bude konat

dne 18. 6. 2019 od 7,30 do 16,30 hodin.
Bližší informace na www.cezdistribuce.cz
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Výzva - pozemky

Stále se objevují případy, kdy několikrát během krátké doby jsou majitelé zemědělských
pozemků žijících v Kateřinicích oslovováni různými firmami s nabídkou odkoupení těchto
parcel. Vzhledem k tomu, že nelze garantovat, že se jedná vždy o dobré úmysly kupujícího, a
že kupující bude následně řádně na pozemcích hospodařit, vyzývám tímto občany k
obezřetnosti a k neukvapení se. V případě, že přesto máte zájem o odprodání pozemků na
katastru obce Kateřinice, prosím o možnost nabídnutí těchto pozemků místním zemědělcům,
obci nebo se informovat na OÚ. Zajistíte tím zachování územní integrity regionu s možností
ovlivnit využívání těchto pozemků pro obhospodařování místními zemědělci nebo využití
pro potřeby obce.
Starosta Radek Novák


Provozní doba areálu pro odvoz bioodpadu
Od 1. dubna 2019 je opět v naší obci přistaven kontejner na bioodpad. Občané mohou odvážet
bioodpad do kontejneru u technické budovy ve středu obce (bývala přidružená výroba Moravan
a.s.). Provozní doba, po kterou je možno bioodpad zde odevzdávat, byla stanovena takto:

Po – Pá: 6:30 – 14:00, So: 10:00 – 18:00, Ne: zavřeno
Větve lze ukládat vlevo vedle komunikace vedoucí ke Střelnici za panem Šprochem.


Informace knihovny Kateřinice
Otevírací doba knihovny o prázdninách – otevřeno ve dnech:
02. 07. 2019
09. 07. 2019
30. 07. 2019
13. 08. 2019
27. 08. 2019


Informace MUDr. Jana Krkošky
Dovolená MUDr. Krkoška Jan - v termínu od 01. 07. 2019 do 14. 07. 2019 a

od 05. 08. 2019 do 18. 08. 2019
Zástup MUDr. Krkošková Ivana v ordinaciv Příboře.


Obec Kateřinice srdečně zve všechny seniory

NA ŠKVAŘENÍ VAJEČINY
ve středu 12. června 2019
V parku u OÚ Kateřinice od 14:00 hodin.
Všichni senioři jsou srdečně zváni
Těšíme se na Vás!
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Kulturní výbor zastupitelstva obce Kateřinice Vás zve na

Vítání prázdnin s Během naděje
V sobotu 22. 6. 2019 od 15:00 hodin v zahradě u Obecního úřadu.
Program:
•
•
•
•
•
•
•

vystoupení taneční skupiny Rebelky
řetízkový kolotoč
EKO stánek výboru životního prostředí
střelecká soutěž o cenu starosty obce
kouzelnice Radka a vystoupení pro děti
Běh naděje
od 21hodin večerní program
Bohaté občerstvení a koláče k prodeji.
Těší se na Vás pořadatelé.
V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále OD Kateřinice.



Informace Mateřské školy

Taky si vždycky říkáte, když začínají prázdniny, že to hrozně uteklo? Tak už je to zase tady. Končí
školní rok. A ten se už tradičně snažíme dětem zpestřit různými výlety a zážitky a využít krásné počasí
k pobytu venku.
Třída Sluníček letos opravdu nelenila. Stihla opravdu spoustu výletů v přírodě, třeba přírodní rezervaci
Kotvice ve Studénce, zotavovací pobyt na Horní Bečvě, společně s Káčátky oslavila Velikonoce na farmě p.
Radka Matěje a na Žerotínském zámku, odvahu a obratnost projevila v lanovém centru v Trojanovicích. Ani
Káčátka neseděla za pecí a užila si moc pěkný výlet do Dětského světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice,
společně se staršími kamarády poznávala tajemství vesmíru v ostravském Planetáriu, pan Jaroslav Lys jim
umožnil prohlídku svého statku, ale hlavně měla velký úkol. V květnu totiž slaví svátek jejich maminky, tak
s pomocí paní učitelek pro ně nazkoušela, zahrála a zatančila Květinkový karneval.
Protože nám zbývá do prázdnin trochu času, máme v plánu ještě procvičit těla v Žirafce s Káčátky a
Sluníčka prožijí dobrodružné nocování ve školce a na úplný závěr se společně rozloučíme s našimi
předškoláky s Klauny na volné noze. Po prázdninách přijdou noví, mladší kamarádi, kterých přišlo k zápisu
opravdu mnoho. Budeme se na ně těšit.
Ať máte prázdniny plné zážitků, tak jako my měli celý školní rok. Užijte si společně strávený čas
s dětmi a v září na shledanou.
Za MŠ Hana Krasňanová

Prázdninový provoz 1.7.- 19.7.2019
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Informace Policie ČR
V čase prázdnin a dovolených
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a
naplno, a to bez zbytečných starostí a času stráveného na policii nebo v těch
horších případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám chceme
připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez
starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí
doma zůstat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší
svá úskalí. Dětem může hrozit mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že
nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti, že
nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam chodit či
k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly manipulovat s ohněm a s ostrými
předměty. Připomeňte dětem, jak se mají chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby
nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon, který bude mít pořád u
sebe, a to i když půjde například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít
informace s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní
čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by nastala stresové situace, může mít problém si na tyto
čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na
sociálních sítích musí být ostražité a například informaci, že jsou doma samy, by neměly nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní
pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde:
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a přemýšlení, zda jste
uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie,
rolety, závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí rodinných domů
uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu klidu a pohodě přispěje,
když si domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými nebo dobrým sousedem a zároveň je požádejte o
vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí
světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené
nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie
s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla
cenných předmětů apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s
pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném
automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a
nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou sedadla
a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či
kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v zahradní restauraci se
nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při
vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách a
dovolených.
por. Mgr. Petr Směták komisař
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Květen se seniory
Naši senioři ve svých společných aktivitách nezahálejí. Pravidelně se potkávají ve středu na
obecním úřadě ve svém klubu, rádi navštěvují akce pořádané obcí nebo složkami a také se zúčastnili
setkání se seniory ve Fryčovicích. V úterý 28. května jsme vyrazili na náš první letošní výlet. Naše trasa
směřovala na Opavsko. První zastávka byla v městečku Budišov nad Budišovkou a to v tamním muzeu
Břidlice. Zajímavý výklad pana průvodce určitě poskytl spoustu informací o těžbě břidlice a životě v
této oblasti. Našim dalším cílem byla návštěva u našeho bývalého pana faráře pana Tomáše Juszkata na
jeho nové farnosti ve Slavkově u Opavy. Pan farář byl naší návštěvou velice potěšen, ukázal nám
slavkovský kostel, zajímavě povyprávěl o jeho historii a o svém novém bydlišti. Poté jsme vyrazili na
chutný oběd a pak už do arboreta Nové Dvory u Opavy. Už po cestě se naplnila nepříznivá předpověď
počasí a začalo nám pršet. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku skleníku s krátkým výkladem o
historii a současnosti arboreta a pár účastníků si prošlo část arboreta s rozkvetlými rododendrony. A pak
už se blížil cíl našeho výletu a to tvarůžkové občerstvení v restauraci U Buroně v Klimkovicích. Byla to
dobrota. Domů jsme se vraceli lehce promoklí, ale i tak spokojení. Hned druhý den jsme využili pozvání
Domova seniorů ke společnému setkání a posezení u harmoniky. Akce byla velice příjemná a milá,
společně jsme si zazpívali, poseděli a na oplátku jsme obyvatele domova pozvali na naše škvaření
Pavlína Borkovcová
vaječiny.


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
snad máme deštivé dny za sebou a dále nás čekají už jen samé „prosluněné“ dny. I když dešťové
vody je také potřeba. Vydatné deště nám částečně nadělaly problémy, ale s pomocí členů jednotky
SDH Kateřinice se podařilo nástrahy a škody způsobené deštěm minimalizovat. Také stavění májky,
které mělo proběhnout 30. 4. 2019, jsme byli nuceni z bezpečnostních důvodů posunout na sváteční
dopoledne prvního května. Chci poděkovat všem členům jednotky SDH Kateřinice za pomoc při
řešení těchto událostí. V případě, že se tyto situace budou opakovat a budete potřebovat pomoc
našich hasičů, volejte o tuto pomoc na telefonní linku 150.
Ve zkratce bych Vás chtěl informovat o plánu některých letošních investičních akcích. Co
tedy máme pro letošní rok naplánováno?
Do letošního rozpočtu byly zařazeny akce, které se týkají především oprav a údržby obecního
majetku. Z vlastních zdrojů byla financována rekonstrukce kancelářských prostor v budově
obecního úřadu, provedena byla výmalba obecního sálu, dále se ještě počítá s instalací schodiště,
s výměnou vstupních dveří a opon na jevišti. V měsíci březnu došlo k částečnému zpevnění
kritického místa břehu potoka u pana Jánského a byla dokončena úprava odpočinkového prostoru za
pomníkem padlých, kde byla vystavěna kamenná zídka a plocha byla oseta travním semenem. V
současné době probíhá rekonstrukce prostor v kulturní místnosti restaurace Sport, kde se provádí
výměna elektroinstalace, zateplení a instalace sádrokartonu na stropu, oprava stěn a podlahy.
V době letních prázdnin plánujeme opravit místnost klubu důchodců a ordinaci lékaře na OÚ.
Neopomeneme v letošním roce také na opravu místních komunikací, protože určitá místa to již
vyžadují. V letních měsících budou práce zaměřeny především na údržbu zeleně. Tak jak se již stalo
tradicí, tak i letos budou v prázdninových dnech pracovní četě pomáhat brigádnici z řad naší
mládeže. Na prázdninovou brigádu se nám přihlásilo devět dětí z naší obce ve věku 15 – 18 let.
Podporujeme všechny příležitosti k častějšímu společnému setkávání našich občanů, proto je naší
snahou každoročně připravovat různé společenské a kulturní akce. Začátkem měsíce dubna jsme se
sešli na koncertě s Doc. Drahomírou Míčkovou a jejími žáky na krásném jarním koncertě s názvem
„Den je krásný s tebou“. Veliká účast nám potvrdila, že se sejdeme i příště. Dále bych Vás chtěl
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pozvat na nejbližší akce. V sobotu 22. 6. na Vítání prázdnin, které proběhne na zahradě naproti OÚ,
dále 29. 6. na oslavy 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Kateřinicích na hřišti TJ a také
na Kateřinské dožínky, které se letos uskuteční 31. 8. Ať už si z nich vyberete, nebo si jen s radostí
budete užívat krásy naší podbeskydské přírody, věřím, že letní sluníčko vám dodá energii a naplní
vás silou, zdravím a optimismem. Přeji vám pohodové a prosluněné prázdninové dny.
S pozdravem Radek Novák, starosta obce



Víkend otevřených zahrad v Piaristické zahradě Příbor
Kdy 8. červen 2019 10:00 - 9. červen 2019
Sobota 8.6. 2019
10.00 hod. - koncert Stanley's Dixie Street Band
11.00 hod. - komentovaná prohlídka Piaristické zahrady
15.00 hod. - koncert ukrajinské hudby EVAMORE žáci ZUŠ Příbor pod vedením Taťány Lomako a sbor ZŠ Milady
Horákové Kopřivnice
Neděle 9.6. 2019
14.00 hod. - Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor "100 let československé písně"
14.30 hod. - Módní přehlídka Calzanatta a společenské šaty salónu Eva
15.00 hod. - Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor "100 let československé písně"
15.30 hod. - Módní přehlídka společenské šaty Helena Bedrnová
V případě deštivého počasí se program přesouvá do refektáře Piaristického kláštera.
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