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Kateřinský zpravodaj
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného dne 27. února 2019
Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Bc. Martin Havrlant, Bc. Leona Nagyová Břežná
ZO schvaluje:
1.
Rozpočet obce Kateřinice na rok 2019. Příjmová část rozpočtu ve výši 9 338 300,- Kč, třída 8 ve výši
6 518 801,- Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 15 857 101,- Kč. Rozpočet je schodkový, schodek je
kryt převodem prostředků z let minulých.
2.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2020-2022
3.
Výsledek inventarizace majetku a inventarizační zprávu za rok 2018
4.
Poskytnutí daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti Mořkov ve výši 3 000,- Kč
5.
Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Trnávka ve výši 10 000,- Kč
ZO bere na vědomí:
1.
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
2.
Zprávu finančního výboru
3.
Informace kulturního výboru
4.
Informace starosty
Zapsala: Borkovcová P

Starosta obce
Místostarosta obce
Radek Novák
Ladislav Konečný


Informace Obecního úřadu:
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 ve snaze zachovat pozemky pro obhospodařování
místními zemědělci nebo využití pro potřeby obce.
Starosta Radek Novák


Poplatek za odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) byl stanoven v naší obci
Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2018, o místních poplatcích pro rok 2019 ve výši
450,- Kč za osobu/rok.

Splatnost 1. poloviny nebo celého tohoto poplatku je do 30. dubna 2019.
Splatnost 2. poloviny poplatku je do 30. září 2019.
Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
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Poplatek můžete uhradit některým z následujících způsobů:
1. Platba na účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol: 1340 + čp.; /poplatek za
nemovitost čp. 32 VS 134032/ konstantní symbol: 0308.
2. Platba v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.
3. Platba složenkou, která Vám přijde poštou (pouze u rekreačních objektů).


Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Upozorňujeme všechny občany, že ve čtvrtek 2. 5. 2019 budou v naší obci
v odpoledních hodinách přistaveny kontejnery ke sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat formou kontejnerů, tzn. velkoobjemové
kontejnery budou umístěny na třech místech – u ZD Moravan, u prodejny Jednota
a u fotbalového hřiště. Sběrna nebezpečného odpadu bude umístěna na parkovišti u
ZD Moravan taky 2. 5. 2019 v době od 12 do 17 hodin. Kontejner na
elektrospotřebiče bude přistaven na parkovišti u ZD Moravan. Důrazně upozorňujeme občany, že
kontejnery jsou určeny pouze pro ukládání nepotřebných věcí z domácností a nikoli jiného
odpadu jako např. starých vraků automobilů, odpadů z podnikatelské činnosti, stavební suti apod.


Provozní doba areálu pro odvoz bioodpadu
Od 1. dubna 2019 bude opět 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.


Vývoz komunálního odpadu po velikonocích
Odvoz odpadů v Kateřinicích po velikonočních svátcích bude proveden ve čtvrtek 25. 4.2019.

Svoz bioodpadu firmou OZO Ostrava
Svoz bioodpadu občanům, kteří mají sepsanou smlouvu s OZO Ostrava, s. r. o.:
V letošním roce se bude svážet v lichý týden ve středu. První svoz bude proveden 10. 4. 2019.


Prázdninová brigáda pro studenty
Obec Kateřinice nabízí prázdninovou brigádu pro studenty ve věku 15 – 18 let s trvalým
pobytem v obci Kateřinice (věk 15 let ke dni 30. 6. 2019 a dokončená školní docházka)
v minimálním rozsahu 10 pracovních dnů na dohodu o provedení práce. Hrubá mzda 85Kč/h.
Zájemci se mohou již nyní hlásit osobně na OÚ Kateřinice, nebo na email: obec@katerinice.cz


Nabídka pracovního místa
Obec Kateřinice přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka na pozici údržbář obecního
majetku, řidič. Bližší informace u starosty obce Radka Nováka.

Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
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Informace MUDr. Jana Krkošky
Ve středu 1. května 2019 a 8. května 2019 bude z důvodů státních svátků ordinace MUDr.
Krkošky v Kateřinicích uzavřena.


Informace Základní školy Trnávka

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 se uskuteční

v úterý 01. dubna 2019 v době od 14.00 do 17.00 hodin
v 1. patře budovy ZŠ školy v Trnávce.
Zápis se týká dětí, které k 31. srpnu 2019 dovrší šesti let věku a také dětí, kterým
byl v roce 2018 povolen odklad povinné školní docházky. V případě onemocnění či
jiné překážky, která zabrání dostavit se k zápisu v daném termínu, je možná individuální domluva.
Zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují MŠ Kateřinice, mají k dispozici pořadník z důvodu
rychlejšího vyřízení. Ostatní se mohou dostavit kdykoliv v určené době.
Více informací na webových stránkách školy www.zstrnavka.cz


Informace Mateřské školy Kateřinice

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kateřinice
je stanoven na 2. května 2019 od 13.00 do 16.00 hodin.
Současně proběhne i Den otevřených dveří!
Vezměte sebou:
vyplněnou přihlášku
potvrzení o provedeném očkování (od 01. 01. 2017 je povinné), popř. můžete využít
dokument na našich www stránkách
děti, které přijdou k zápisu a nejpozději dne 31. 8. 2018 budou mít 5 let (tudíž se pro
ně stane poslední předškolní rok vzdělávání povinný), tak již očkování pro ně povinné
není
rodný list dítěte
(Informace také naleznete na webových stránkách www.ms. katerinice.cz)
Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti . Zaměstnanci Mateřské školy Kateřinice.


Připravujeme:

V sobotu 6. dubna 2019 Vás zveme na

Žolíkový turnaj pro ženy
v sále Obecního domu v Kateřinicích, prezentace ve 13,30 hodin, začátek ve
14,00 hodin. Startovné 100,- Kč. V ceně občerstvení a ceny pro všechny
hráčky. Těšíme se na Vás. Bližší informace p. Tylečková J.
Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
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V sobotu 4. května 2019 připravujeme zájezd na jarní část výstavy Floria Kroměříž.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na OÚ Kateřinice do 15. 4. 2019, tel: 556 729 022,
obec@katerinice.cz. Podle zájmu bude zvolen autobus na dopravu. Cena dopravy: 170,-Kč,
členové Klubu zahrádkářů zdarma.
Vstupné: důchodci 80,- Kč, dospělí: 100,- Kč.


Pozvání

Srdečně zveme všechny spoluobčany na akci
„Ukliďme Kateřinice“
Výbor životního prostředí zve všechny ke společnému úklidu Kateřinic a to
v pátek 12. dubna 2019. Sraz v 15,30 hodin u Obecního úřadu.
Ukončení akce proběhne s opékáním špekáčků na hřišti TJ Sokol. Pytle na
odpad a špekáčky zajištěny! S sebou své rukavice a dobrou náladu. Těšíme se
na Vaši účast a podporu.
„Mysli na Zemi a Kateřinice, začni u sebe!“


Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech,
zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení
domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový
textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí
mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu je vybavení
bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché zřízení pro rychlé
zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a
akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i
nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou
pořizovací cenou.
Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou je však
rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi vlhké prostory
(koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních prostorů střech.
Správná instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané místnosti. Maximální hlídaná plocha
jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m.
Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost
vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce a signalizace a to jak rodinné tak
i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je lepší,
když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.
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Seniorský rok 2018 v Kateřinicích
Ve svých společenských aktivitách obec nezapomíná ani na naše dříve narozené.
Každoročně pro ně připravujeme zájezdy a další akce, kde se senioři mají možnost potkávat,
posedět, podělit se o své zážitky nebo poznat něco nového. V květnu loňského roku jsme
vyrazili na náš první zájezd a to do Litultovic. Tady jsme měli možnost si nejprve
prohlédnout zrekonstruovaný větrný mlýn v osadě Choltice, kde jsme si mohli dokonce i s
panem mlynářem za doprovodu jeho harmoniky zazpívat. Dále jsme navštívili tamější zámek
s bohatou expozicí historických předmětů, kde nás provedla a velice zajímavý výklad nám
podala kronikářka paní Tomášková. V zámecké restauraci jsme si krátce odpočinuli,
občerstvili se a vyrazili jsme do planetária v Ostravě. Po prohlídce planetária a zajímavých
informací od průvodce jsme zhlédli v hlavním sále pořad o planetách a hvězdách sluneční
soustavy. Našim posledním cílem byla zastávka v restauraci "Mexiko" v Klimkovicíh na
jejich vyhlášené tvarůžky. Byly báječné!!
Ještě koncem května jsme společně připravili "škvaření vaječiny" u obecního úřadu, kde si
na výborné vaječině ze 100 vajíček pochutnalo víc jak 25 seniorů. I měsíc červen byl velice
zajímavý, protože probíhaly oslavy 660. výročí první písemné zmínky o obci Kateřinice,
takže jsme si všichni užili bohatý kulturní program na hřišti TJ Sokol a především jsme přišli
zhlédnout velkou výstavu kronik, historických předmětů a fotografií do sálu Obecního
domu. A že se bylo opravdu na co podívat.
Koncem měsíce září pro seniory obec opět organizovala "Setkání s jubilanty" v sále
Obecního domu. Odpoledne nám zpestřily svým programem děti z naší mateřské školky a
krásné hudební vystoupení bratrů Dostálových. Výborné občerstvení a dárky od obce jen
umocnilo nádherný dojem z celého odpoledne.
Na další zájezd jsme se vydali v říjnu. Naší první zastávkou byla návštěva dřevěného kostela
sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem včetně výkladu o historii kostela.
Prostory kostela, který byl přestěhován z Podkarpatské Rusi a znovu byl postaven, byly
velice zajímavé. Dále naše cesta vedla do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme se rozdělili na
dvě skupiny, jedna se vydala na turistický výšlap na Jurkovičovu rozhlednu a druhá část
navštívila prodejní galerii "Svět kamenů", kde nám její ředitelka podala malý výklad o
vystaveném zboží a po prohlídce galerie jsme si zakoupili malé dárky v podobě kamínků,
náramků nebo náhrdelníků z drahých kamenů. Další cesta směřovala na Pustevny se
zastávkou na výborný oběd v tradiční zájezdní restauraci „Na Zavadilce“.
Na pustevny nás autobus vyvezl až na horní parkoviště a tam si každý mohl vybrat svůj
program. Ti zdatnější se vydali na trasu k soše Radegasta a ke kapli Cyrila a Metoděje,
někteří si prohlédli rekonstrukci chaty Libušín nebo vznikající „stezku v oblacích“ a další
odpočívali v restauraci s nádhernou vyhlídkou na okolní kopce Beskyd. Neskutečnou
devízou tohoto dne bylo nádherné slunečné a teplé počasí babího léta, které jsme si toho dne
všichni užili.
Rok se pomalu blížil ke konci a my jsme ještě vyrazili začátkem prosince naším malým
autobuskem na poslední výlet na vánoční výstavu na zámek Kravaře se zastávkou na
zpáteční cestě v Globusu. Na výstavě jsme načerpali vánoční inspiraci a v supermarketu
nakoupili vánoční dárky. A tímto výletem jsme společně uzavřeli velice bohatý loňský rok.
Pavlína Borkovcová
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Zveme Vás na koncert :
Obec Kateřinice ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Múzickou školou v Ostravě uvádějí
hudebně – dramatický pořad, věnovaný 100. výročí vzniku československé státnosti

„DEN JE KRÁSNÝ“
V pátek 5. 4. 2019 v 17:30 hodin v sále Obecního domu v Kateřinicích.
Program: L. Janáček – Lidové písně (připomenutí 90. výročí úmrtí skladatele), filmové a jiné
melodie z třicátých let, písně V+W+Ježek, Suchý+Šlitr a písně z muzikálu Starci na chmelu.
Účinkují: COLLEGUM CANTORUM – žáci z pěvecké třídy
Drahomíry Míčkové
Martin Hýl – klavírní doprovod, Drahomíra Míčková – průvodní slovo
Těšíme se na Vaší účast. Vstupné dobrovolné.


Informace z farnosti

Římskokatolická farnost zve všechny občany na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2019:
KVĚTNÁ NEDĚLE – 14. 4. 2019
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald

ZELENÝ ČTVRTEK – 18. 4. 2019
15.30 hod Trnávka
17.00 hod Petřvald
18,30 hod Mošnov

VELKÝ PÁTEK – 19. 04. 2019
13.00 hod Trnávka
15.00 hod Petřvald
17.00 hod Mošnov

BÍLÁ SOBOTA – 20. 4. 2019
18.00 hod Trnávka
18.00 hod Mošnov
20.00 hod Petřvald

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 21.4.2019
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 22.4.2019
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald
PŘÍL EŽ IT O ST KE SV ÁT O ST I SM ÍŘENÍ
Petřvald
Příležitost ke sv. smíření před Velikonocemi P. Pavel Grodek
neděle 14.04. Květná neděle 14.00 – 15.30
Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou za
rok a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!!!
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Kopaná
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Firma JUKKA Kunovice bude prodávat
v středa 27.března 2019 v čase 12.45 - 13.15 hodin
před Jednotou v Kateřinicích
následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné
švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a
stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a
čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod
a jiné. Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.
Vydává Obec Kateřinice. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 14194.
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