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Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 9. prosince 2020
Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZO, ZO je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Bc. Havrlant M., Bc. Nagyová Břežná L.

ZO schvaluje:
1. Rozpočtové provizorium na rok 2021.
2. Dodatek č. 7 zřizovací listiny PO MŠ Kateřinice.
3. Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Úprava křižovatky silnic
III/04825 a III/4863 v Příboře“.
4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí
Kateřinice a Skotnice na období 2021 – 2023 .
5. Plán inventur na rok 2020.
6. Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikací v obci Kateřinice“ z programu
MMR.
7. Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 249/2 o výměře 91 m2, p.č. 249/3 o výměře
103 m2 a p.č. 249/4 o výměře18 m2, vše k.ú. Kateřinice.
8. Dar jednotce SDH Kateřinice na rok 2020 ve výši 22 000,- Kč.
9. Termíny zasedání na 1. pololetí roku 2021: 27.01., 24.02., 28.04., 23.06.

ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
2. Rozpočtové opatření č. 5/2020: Příjmová část rozpočtu po 5. úpravě činí
10 612 200,- Kč, třída 8 ve výši 7 782 771,- Kč, výdajová část rozpočtu ve výši
18 394 971,- Kč.
3. Zprávu o provedené průběžné kontrole hospodaření PO MŠ k 30.09.2020
4. Kontrolu plnění rozpočtu ke dni 30.11.2020
5. Zprávu sociálního výboru
6. Informace starosty

ZO ukládá:
1. Finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu obce na rok 2021 a předložit jej ZO
Kateřinice – termín: 05.02.2021, zodpovídá: předseda finančního výboru Bc.
Havrlant Martin.
Zapsala: Borkovcová P.
Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Ladislav Konečný
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Informace OÚ
Úřední dny OÚ Kateřinice v období Vánoc:

Obecní úřad Kateřinice bude v období od 21.12.2020 do 03.01.2021 uzavřen.
Posledním úředním dnem v roce 2020 bude středa 16.12.2020,
otevřeno v době od 8,00 do 11,00 hodin.

Prvním úředním dnem v novém roce bude pondělí 4. ledna 2021.

Poplatek za odpad
Sazba poplatku za odpad na rok 2021 činí 450,- Kč/osobu a rok
Splatnost 1. Poloviny, nebo celého tohoto poplatku je do 30. dubna 2021.
Splatnost 2. poloviny poplatku je do 30. září 2021.
Splatnost poplatku za psa je do 30. června 2021.
Prosíme občany, aby místní poplatky (poplatek za odpady, poplatek za psa) platili přednostně
bankovním převodem na 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.

Poplatek za psa

Sazba poplatku za psa na rok 2021 činí 100,- Kč/pes a rok
(druhý a další pes jednoho majitele 150,- Kč/pes a rok).
Splatnost poplatku za psa je do 30. června 2021.
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.

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

Možnost zakoupení dárkových poukázek na kadeřnické služby
v jakékoliv hodnotě a neomezené platnosti.

Informace OZO Ostrava
Firma OZO Ostrava oznamuje, že vývoz odpadů bude probíhat
v posledním týdnu v roce beze změny. Vývoz v Kateřinicích ve středu 30. prosince 2020.
Další vývoz popelnic bude ve středu 6. ledna 2021 a pak již opět každý lichý týden ve středu.

Informace knihovny Kateřinice
Oznamujeme všem čtenářům knihovny, že v roce 2021 bude půjčovní doba v knihovně v
úterý v době 15,30 – 17,00 hodin, rádi uvítáme nové čtenáře!!
V úterý 22. a 29. prosince 2020 bude knihovna uzavřena.
V případě příznivé epidemiologické situace bude první půjčovní den v roce 2021 úterý 5. ledna 2021.
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Informace MUDr. Krkošky
Z důvodu současné epidemiologické situace Mudr. Krkoška v Kateřinicích
neordinuje. V případě jakékoliv změny budete ihned informováni.
Komunikovat lze telefonicky, emailem. Lze objednávat elektronické recepty.
Tel: 556 722 082, email: mudr.jankrkoska@seznam.cz. Pro objednání receptu je třeba
nahlásit jméno, příjmení, název léků a telefonní číslo na mobil, kde bude e-recept zaslán. Pokud se Vám
nedaří dovolat na telefon, který je přetížen z důvodu trasování, lze nám potřebné údaje pro objednání ereceptu nahlásit telefonicky na OÚ, tel: 556 729 022 a my Vám e-recept pomůžeme objednat emailem.


Upozornění
Prosíme Vás o dodržování zákona o znečišťování pozemních komunikací !
Zákon stanovuje, že vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být řádně očištěna a pokud dojde
k znečištění, je potřeba provést bezodkladně úklid komunikace.
Na čistou cestu mají právo všichni občané naší obce.
Výzva pro majitele psů
Majitelé psů by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také pro své sousedy a spoluobčany.
Apelujeme na pejskaře, kterým přijde samozřejmé nechat psí exkrementy tam, kde jejich pes vykonal
potřebu, aby po svých miláčcích uklízeli.
Obec se touto problematikou zabývala již v minulosti, a proto navýšila počet košů a sáčků, aby umožnila
snadnější úklid exkrementů. Děkujeme všem, kteří přistupují k tomuto dlouhodobému problému
zodpovědně a berou ohledy na své spoluobčany.
Za výbor životního prostředí Ladislav Konečný

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

Kalendář 2021
I v letošním roce bude vydán kalendář obce Kateřinice 2021,
který bude distribuován do každé domácnosti.

Půlnoční výšlap
Chcete udělat na Nový rok něco pro zdraví? Pojďte jej přivítat společnou procházkou na kopec Kamenný.
Odchod ve 23:15 hodin od Obecního úřadu na Silvestra 31. 12. 2020. S sebou teplé oblečení a teplé nápoje.
Pavlína a Zdeněk Borkovcovi
V případě jakékoliv změny budete informováni!!

Informace pošty Trnávka
Otevírací doba pošty Trnávka :
Telefon: 954 274 261

po, st,
út, čt,
pá

13,00
8,00
13,00

-

16,30 hodin
10,30 hodin
16,00 hodin
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Veřejná sbírka pro Kateřinice pro pořízení veřejného
automatizovaného externího defibrilátoru
Obec Kateřinice ve spolupráci s Hasiči Kateřinice a se ŠVC Asklépios z.s. spustili
veřejnou sbírku pro pořízení veřejného automatizovaného externího defibrilátoru, který
bude umístěn v centru obce na budově hasičské zbrojnice. Automatizovaný externí
defibrilátor (AED) zvyšuje při náhlé srdeční zástavě šanci na přežití až o 75 %, pokud
je použitý do max. 5 minut od kolapsu. Dojezd zdravotnické záchranné služby
do venkovských oblastí je i v dnešní moderní době do této doby takřka nereálný,
a proto jsme se rozhodli zapojit do tohoto projektu a poskytnout našim občanům
jednoduché zařízení, které zachraňuje životy našich blízkých. Od dnešního dne máte
možnost podílet se i vy. A pokud váháte, zda-li přispět zhlédněte následující video
https://youtu.be/dh3QpBszxh0. Pokud chcete podpořit projekt vybudování veřejně dostupné sítě AED v obci
Kateřinice, můžete přispět formou daru na transparentní účet:

Číslo transparentního účtu: 2501700434 / 2010

Variabilní symbol 202006

https://www.aedprozivot.cz/Prehled-vypsanych-sbirek/


Tříkrálová sbírka bude
Již mnoho let se můžete s tříkrálovými koledníky setkávat vždy na
počátku nového roku. Možná letos nebude koleda znít ulicemi, ale štěstí,
zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci
přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Určitě
sledujte naše webové stránky charita.studenka.cz nebo facebokoový
profil Charity Studénka, abyste věděli, v jaké podobě sbírka proběhne. Také místní koordinátoři Vám
včas podají informace prostřednictvím místního rozhlasu či tisku. Pokud se chcete zapojit i vy,
neváhejte nás kontaktovat a staňte se dobrovolníkem. Výtěžek sbírky využijeme k přípravě
projektové dokumentace nové budovy, k opravě a nákupu kompenzačních pomůcek i podpoře
volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka bude konat. I malý
příspěvek je pro nás důležitý a každá koruna pomůže dobré věci.
Jarmila Pomikálková


Vítáme občánky do života
Tradiční slavnostní „Vítání občánků do života“ letos nemohlo z důvodu současné situace
proběhnout, přesto bychom rádi touto cestou obecního zpravodaje oznámili
narození těchto malých občánků a popřáli rodičům a příbuzným narozených
dětí, aby jim děti dělaly radost, a aby Vás všechny provázelo pevné zdraví,
štěstí a vzájemná láska. V letošním roce a na konci loňského roku přibyli a do
naší obce vítáme tyto malé občánky:

Dne 16.12. 2019 se manželům Pavlovi a Tereze Davidovým, bytem Kateřinice čp. 178, narodila dcera
Ema Davidová.
Dne 08.01. 2020 se panu Aleši Cochlarovi a paní Silvii Monsportové, bytem Kateřinice čp. 58, narodila
dcera Leontýna Cochlarová.
Dne 15.01.2020 se manželům Tomášovi a Lence Brusovým, bytem Kateřinice čp. 155, narodila dcera
Adéla Brusová.
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Dne 07.04.2020 se manželům Lukášovi a Martině Pospíšilovým, bytem Kateřinice čp. 171, narodila
dcera Kristýna Pospíšilová.
Dne 25.06. 2020 se panu Jaroslavu Tylečkovi a paní Barboře Křenkové, bytem Kateřinice čp. 135,
narodil syn Eliáš Tyleček.
Dne 16.07. 2020 se panu Jaroslavu Novobilskému a paní Kateřině Němcové, bytem Kateřinice čp. 179,
narodila dcera Nicol Novobilská.
Dne 11.08.2020 se manželům Michalovi a Magdaléně Mokrošovým, bytem Kateřinice čp. 93, narodila
dcera Elen Mokrošová.
Dne 02.09.2020 se manželům Janovi a Zuzaně Janečkovým, bytem Kateřinice čp. 182, narodila dcera
Jolana Janečková.
Dne 12.09.2020 se panu Janovi Jančovi a Veronice Opělové, bytem Kateřinice čp. 95, narodila dcera
Abigail Jančová.
Dne 18.09.2020 se panu Davidovi Kunešovi a Lucii Šugárkové, bytem Kateřinice čp. 2, narodila dcera
Rozálie Kunešová.
Dne 03.10.2020 se manželům Vladimírovi a Nikole Huňařovým, bytem Kateřinice čp. 165, narodila
dcera Ema Huňařová.
Dne 03.10.2020 se manželům Tomášovi a Kamile Kocourkovým, bytem Kateřinice čp. 57, narodila
dcera Patricie Kocourková.
Dne 10.11.2020 se panu Romanu Ridzákovi a paní Štěpánce Tobolové, bytem Kateřinice čp. 56,
narodil syn Teodor Ridzák.

Statistika roku 2020
Na počátku roku 2020 měla naše obec celkem 659 obyvatel.

Přihlášení a odhlášení z trvalého pobytu
V roce 2020 se k trvalému pobytu v naší obci přihlásilo celkem 25 občanů a naopak 8 občanů se
přihlásilo k trvalému pobytu v jiné obci (tedy byli odhlášeni).

Narození
V roce 2020 se v naší obci narodilo 12 nových občánků.

Úmrtí
V letošním roce zemřelo 9 občanů naší obce:
paní Drahomíra Kutáčová
paní Jarmila Kučerová
paní Marie Monsportová
pan Zdeněk Hlavatý
pan Jaroslav Lys
paní Eva Nedomová (z Domova Kateřinice)
paní Ludmila Podešvová
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paní Marie Madrá (z Domova Kateřinice)
paní Ludmila Kušová
K datu uzávěrky zpravodaje má obec Kateřinice 679 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.


Střípky z mateřské školy
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili v plném počtu – 50 dětí. Pečují o ně 4 učitelky, včetně ředitelky
organizace a 3 správní zaměstnanci.
V měsíci září nejstarší děti ze třídy Sluníček zahájily, jak již je zvykem, předplavecký kurz ve Fryrelax centru ve Fryčovicích. Vzhledem k jarní epidemiologické situaci, kdy nebylo možné uskutečnit výlety,
jsme využili krásného podzimního počasí a uspořádali mimořádný školní výlet do ZOO Ostrava. Zúčastnily
se ho nejen děti „sluníčkové“, ale také nejstarší děti z Káčátek. Počasí nám přálo, tak jsme si jej všichni užili
a navíc si zpáteční cestu zpříjemnili jízdou vláčkem. Dlouho jsme se však v mateřské škole neradovali,
neboť i tentokrát zasáhla epidemiologická situace. Školka se nezavřela, ale nejprve nám zrušili předplavecký
kurz, divadélka s pohádkami a pak zavřeli i základní školy. V důsledku tohoto nařízení museli odejít 3 naši
zaměstnanci na OČR (ošetřování člena rodiny) a nám nezbylo nic jiného než na celý dlouhý měsíc omezit
provoz pouze pro pracující rodiče.
Od 30. listopadu však byl provoz opět obnoven na obě třídy. V pátek 04.12. k nám přišel Mikuláš
s nadílkou a pomohl nám rozsvítit vánoční strom. Děti ještě čeká vánoční nadílka, tak snad pod stromečkem
něco najdou! A pak už jen vánoční nadílka u nás doma. No toto letí.
Po vánocích se ve školce sejdeme 04.01.2021 a budeme se těšit na „Lyžování se Sluníčkem“ ve Ski areálu
Bílá, které nám začíná 11.01.2021. Snad se do té doby nic nezmění!
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat všem rodičům za ochotu a vstřícnost v této nelehké době.
Za to, že si děti nechali doma a pomohli tak nám tuto dobu zvládnout.
Milí rodiče, bez Vás, bychom to nezvládli. Moc Vám děkujeme! Já osobně velmi děkuji i zaměstnancům,
kteří byli v práci a celý měsíc zajišťovali provoz pro ty děti, jejichž rodiče pracovali.
Také děkuji zřizovateli za ochotu a vstřícnost, s jakou nám pomohl tuto situaci řešit.
Závěrem bych chtěla popřát všem lidem klidné prožití adventního času, vánočních svátků, mnoho zdraví,
štěstí a lásky do nového roku 2021.
Za kolektiv mateřské školy Zuzana Němcová


Činnost místních hasičů v roce 2020
Blíží se konec roku, a tak přichází čas, kdy se začínáme ohlížet a hodnotit jaký letošní rok byl. Nejen
hasiče, ale celý svět zasáhla koronavirová pandemie, se kterou jsme se museli naučit žít. Stejně jako všichni
ostatní, i my jsme museli respektovat všechna vládní nařízení, kvůli kterým jsme řešili několik komplikací,
např. když čtyřikrát během roku byly zrušeny povinné vzdělávací kurzy pro členy naší jednotky. Byli jsme
také nuceni zrušit několik setkání, při kterých je prováděna odborná příprava a údržba techniky. Sbor
dobrovolných hasičů bohužel letos neuskutečnil ani Josefovskou, ani Krmášovou zábavu. Karneval na ledě
nebyl pro změnu uspořádán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. I naši nejmladší byli ve velké
míře ochuzeni o kroužek mladých hasičů. I přes všechna letošní omezení, jsme se snažili být ku prospěchu
občanům a celé obci a držet se tak hesla „Sobě ku cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci.“.
Během roku jsme však stihli najít alespoň pár hodin pro zdokonalení hasičů a věnovali jsme se
odborné přípravě. V únoru jsme vyrazili na stanici Hasičského záchranného sboru MS kraje do Bílovce, kde
proběhl výcvik připravující členy na požáry v bytech či domech. O pár dní později proběhlo taktické cvičení
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na domov seniorů v Kateřinicích, které jsme si zopakovali i na začátku října. Hned první dny letních
prázdnin jsme využili rozvolnění opatření a sešli se na dalším výcviku, který se uskutečnil na hrázi místní
vodní nádrže. Poslední přípravou roku byl pilařský výcvik v neděli 6. prosince.
Zásahová činnost jednotky nijak nevystoupila z normálu. Co se stává, ale již skoro tradicí, jsou
každoroční jarní zásahy po dlouhodobých nebo přívalových deštích, kdy dochází na území obce
k zaplavování domů, pozemků, ucpávání koryta potoka a dalším problémům. V průběhu letního období jsme
zasahovali u několika rodinných domů, kde jejich obyvatele ohrožoval bodavý hmyz. Celkově jsme k 6.
prosinci zasahovali u 18 událostí a u třech požárních cvičení, kdy poslední proběhlo na Mikuláše v areálu
zemědělského družstva a mělo za úkol prověřit připravenost jednotky. Úspěchem je, že v letošním roce jsme
nemuseli zasahovat u žádného požáru.
Bez podpory zřizovatele a sponzorů bychom v dnešní době nemohli zcela jistě fungovat. V roce 2020
získali hasiči dvě velké dotace. Nadace Agrofert věnovala hasičům zásahové vybavení v celkové výši 34
tisíc korun. Dalším sponzorem, tentokrát na činnost mladých hasičů, byl Moravskoslezský kraj. Přívěsný
vozík a časomíra včetně nástřikových terčů byla pořízena v hodnotě 108 800 Kč a 70 procent částky
pokryla dotace našeho kraje. Zbylé prostředky dofinancoval sbor dobrovolných hasičů z financí vydělaných
na kulturních akcích v předchozích letech. Za podporu patří velký dík i vedení obce, která dle zákona o
požární ochraně zabezpečuje chod jednotky SDH na svém území.
Velký sportovní úspěch získali mladí hasiči v září, když na silové hasičské soutěži TFA Junior
Kopřivnice vybojovali první, druhé, třetí i čtvrté místo. K tomuto úspěchu a skvělé reprezentaci sboru i obce
jim ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Závěrem bychom chtěli popřát všem našim občanům kouzelné Vánoce a velmi pevné zdraví
v nadcházejícím roce. Věříme, že v příštím roce se s Vámi opět uvidíme na našich akcích a situace ve světě
se brzy uklidní a stabilizuje.
Jan Tihelka, velitel jednotky
















Fotbalový rok 2020
Celý ten rok je poznamenán koronavirem covid-19. Dne 18. ledna jsme ještě uspořádali již tradiční
fotBÁL, hrála skupina Mlock z Brušperku a zlatým hřebem večera bylo vystoupení Divokých koček, ovšem
pak se začalo všechno uzavírat a jarní část sezóny se ani neodehrála. Po částečném rozvolnění jsme 9.
května uspořádali sběr starého železa – od roku 2018 jsme obnovili tradici sběru, a i tentokrát se naplnila
dokonce tři celá auta, za odvoz děkujeme autodopravě Kutáč a za poskytnutí starého železa vám všem, kteří
jste nějakým dílem přispěli. Dne 5. června jsme v rámci přípravy a tmelení kolektivu týmu mužů vyrazili na
paintball do Příbora, který vlastní bratři Marek a Radim Hýlovi, tímto jim děkujeme za poskytnuté zázemí a
výživně strávené odpoledne.
Dne 5. července se měl konat již tradiční turnaj v malém fotbale, tzv. ED Cup, bohužel z důvodů
pozitivního případů covid-19 v jednom z pořadatelských týmů byl turnaj preventivně zrušen.
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Dne 25. července jsme oslavili 65. výročí od vzniku fotbalu u nás v Kateřinicích, uspořádali jsme
turnaj ve velkém fotbale, zúčastnily se týmy Ženklavy, bývalých hráčů "Old Stars" z Kateřinic a aktuálního
A týmu Kateřinic. Olbramice, které se měly také zúčastnit, bohužel odřekly v den konání turnaje. Vítězství
vybojoval tým Kateřinice "Old Stars". Náhradním programem místo zrušeného zápasu byl ještě turnaj v
pokutových kopech, který vyhrál Tomáš Malý. Večer jsme den oslav uzavřeli taneční zábavou s DJ
Speedim.
Nesměl chybět ani druhý ročník naší olympiády pro děti, která se konala 22. srpna. Vzhledem k situaci
jsme nevěděli, kolik lidí přijde soutěžit, ale účast byla nad očekávání. Počasí i vše ostatní vyšlo na
výbornou.
Co se týče konkrétně fotbalové sezóny, jarní část se neodehrála vůbec a podzimní část sezóny byla
předčasně ukončena. (Více v jednotlivých článcích o mládeži a mužích.) Kdo ví, co přinese rok 2021.
Co se týče ostatních aktivit, tak jsme tento rok ještě řešili opravy nabouraného autobusku, který je již
v této chvíli „v plné polní“ a je opraven, bohužel teď ale nemá vzhledem k situaci koho vozit. Důležitou
otázkou bylo také případné spojení A-týmu Kateřinic s Brušperkem, které nám nabídl sám Brušperk. Pro
spojení hrálo hlavně to, že bychom po tolika letech konečně netrpěli nedostatkem hráčů, což je náš asi
nejpalčivější problém, a kádr by byl dostatečně široký, ovšem největším záporem této změny by bylo
přejmenování Kateřinic na Brušperk B, čímž by náš tým mužů prakticky zmizel z fotbalové mapy. Nakonec
z těchto úvah o spojení po několikaměsíčním debatování a přemýšlení sešlo. Jestli to bylo dobré nebo
špatné rozhodnutí? To ukáže až čas.
Na našem hřišti se také na začátku podzimní části sezóny na čas usídlili i hráči Brušperku, kteří kvůli
opravám jejich areálu a hřiště u nás 2x týdně trénovali. Také zde odehrály zápasy týmy Petřvaldu A, MFK
Vítkovice, Stará Bělá a také již zmíněný Brušperk.
Děkujeme všem, kteří nám nějakým způsobem tento rok pomohli, od sponzorů, pomocníků na naších
akcích, až po hráče a funkcionáře klubu a všechny zainteresované. Tento rok byl zkouškou pro všechny a
doufám, že příští rok bude o mnoho lepší, než byl rok tento. Nezbývá nám než to všechno nějakým
způsobem zvládnout a doufám, že se na jaře již potkáme alespoň v nějaké podobě na hřišti.
Přejeme všem do nového roku všechno nejlepší a hlavně zdraví, které je v této době nejvíc důležité.
Za TJ Sokol Kateřinice, Jiří Obsadný
Mladší přípravka 2020/2021
Letošní podzimní sezóna byla ovlivněna, tak, jako celá společnost, Covidovou pandemií. Ještě před
začátkem sezóny jsme stihli klukům uspořádat letní fotbalový camp na Starých Hamrech, což se setkalo
s velkým úspěchem nejen u kluků, ale i u rodičů. Za organizaci bych tímto chtěl poděkovat všem
zainteresovaným a zároveň Markovi a Barče Demlovým za zapůjčení chaty. Kluci utužili kolektiv a zároveň
i potrénovali a užili si spoustu legrace.
No a pak už se po dovolených začalo trénovat a přišla nová sezóna, která pro většinu kluků byla první
soutěžní v jejich krátké fotbalové kariéře. Po prvních dvou prohraných zápasech se kluci našli a rozjeli
parádní podívané, které odnesly týmy Lubiny 15:5, Bartošovic 13:8, Olbramic 21:0 a Žiliny 21:1. Poté opět
do života zasáhlo omezení vyplývající z pandemie a sezóna byla napřed přerušena a následně i celá zrušená.
Uvidíme, co nám přinese příští jaro a kvůli klukům doufám, že se budou moci vrátit na fotbalové trávníky co
nejdříve.
Kromě mladší přípravky jsme s nejmenšími absolvovali i víkendové turnaje, kde si taky vedli nadmíru
úspěšně a většinu svých zápasů vyhráli.
Bohužel letošní sezónu jsme z důvodů malého počtu dětí nemohli přihlásit mladší žáky, tudíž jsme pro
kluky, kteří spadali do těchto ročníků, hledali uplatnění jinde, a proto jsme nakonec využili možnost, aby
hráli v Brušperku. Zatím této možnosti využili Tobiáš Mucha, Petr Ožana a Dominik David. Tímto přejeme,
ať se jim v novém týmu daří a doufám, že je brzo uvidíme zase hrát v dresu Kateřinic.
Na závěr bych rád poděkoval fotbalovému klubu v čele s Danielem Lysem a všem rodičům za
bezproblémovou spolupráci. Za vedoucí přípravek Roman Mucha, Mirek Polášek a Lumír Novotný přejí
příjemné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok 2021.
Za týmy mládeže, Roman Mucha
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Muži 2020/2021
Do podzimní části sezóny jsme vstupovali s novým herním rozestavením, kdy jsme z obranného 4-5-1
přicházeli na 4-3-3, přičemž jsme využívali naše mladé motorové myši Martina Havrlanta, Jiřího Jalůvku,
Jana Lihockého, Slavomíra Bejdáka, na hrotu se zkušeným Tomášem Bittalou. Částečně jsme sice byli
oslabení o Vojtěcha Sýkoru, který se vrátil do Brušperku bojovat o místo mezi muži, ve středu zálohy ho
však výtečně nahradil Lukáš Richter, který patřil k oporám mužstva. Nicméně vinou častých zranění se nám
odchod Vojtěcha Sýkory dost vymstil.
Mistrovskou sezónu jsme zahájili pohárovým zápasem v Rybím. Nastoupili jsme v optimální
novopečené sestavě a po velmi pěkném prvním poločase jsme si odvezli vítězství 4:1.
Vlivem deštivého počasí, které poškodilo v Žilině hřiště, kde jsme původně měli hrát první mistrovský
zápas, jsme tedy poprvé začali doma – chyběla nám lehkost a zápasu by asi slušela remíza, avšak zranění
hostujícího brankáře 10 minut před koncem nám usnadnilo cestu ke třem bodům, které jsme po výhře 2:0
nakonec brali my. Další na řadě byl soupeř, se kterým jsme zametli v poháru – Rybí. Nevím, jestli vysoká
prohra 0:3 byla způsobená nedávným pohárovým zápasem, ve kterém jsme jim předvedli všechny naše
zbraně, nebo v hlavách hráčů, nicméně scénář se opakoval i za 14 dní doma se Studénkou, kdy mužstvo
drželo soupeře 40 minut pod tlakem, ale nedokázalo vstřelit branku, zato soupeři se v obou případech
podařilo nám dát gól do šatny, ve druhé půli se naše hra více otevírala a soupeři nás z brejku trestali.
Mezitím jsme odehráli dva zápasy venku, a to v Bordovicích, odkud jsme si odvezli zasloužený bod (1:1), a
v Trojanovicích, kde se o vítězství domácích 1:0 postarali rozhodčí. V dalším pro nás důležitém domácím
utkání jsme díky lehkovážnosti a pomalu vzrůstající herní křečí uhráli jen bod s Velkými Albrechticemi
(2:2). Zápas v Suchdole (3:0) a doma s vedoucím Kunínem (1:5) nešlo snad ani hodnotit jinak, než slovem
„bída“. Mezitím se nám ještě podařilo vypadnout doma v pohárovém utkání s Příborem (1:3). V rozpadlé
sestavě jsme vyhlíželi Corona pauzu, ale do Oder jsme ještě museli. Boj o poslední místo v tabulce dopadl
lépe pro nás – domácí hráli a tvořili si šance, ale zapomínali na zadní vrátka, kterými jsme pronikali a z
brejků trestali.
Vítězstvím 4:1 se uzavřela podzimní nedohraná část pro nás s pouhými osmi body a skóre 10:20. S tím
nemůže být spokojený ani ten papír, na který to právě píšu, nicméně je to výzva a zkušenost pro omlazený
mančaft Kateřinic, který bez svých dlouholetých opor jako by místy ztrácel dech. Především mladí hráči si
musí uvědomit, že je to o píli, morálce a nasazení, kterou musí sami v sobě probudit na místo chytání
móresů od fotbalových hvězd – plné huby keců, vymlouvání se na různá zranění a v neposlední řadě také
životospráva, hlavně ti kulatí. Chtěli bychom posílit na všech postech – od brankáře až po hrotového
útočníka, který nám v naší hře scházel zcela určitě nejvíc.
Nicméně sportu zdar, fotbalu zvláště, a na jaře s více body na viděnou. Za tým mužů, Josef Tyleček


Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto období si všichni začínáme
uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas strávený s rodinou a svými
blízkými, a tak se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na které v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v tento
čas se najdou takoví, kteří se právě toho snaží zneužít. Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své blízké a často
vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy peněz ve svých peněženkách pečlivě uložených v kabelkách
a nákupních taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních domů, stojí před
regály plnými různého zboží, mačkajíc se v davu dalších nakupujících odkládají kabelky do nákupních
vozíků a po očku sledují vystavené zboží. To je však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích sdělují
bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky. Řada dnešních seniorů
se pohybuje v internetovém prostředí, ať již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou
komunikovat se svými blízkými. Není nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných obchodech
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srovnat s cenami různých srovnávacích portálů na internetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše
pár kliky si nakoupíme zboží, které je nám doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese
svá rizika. Sice se nepotkáme tváří tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít o své úspory. Jedním
z doporučení je, pokud to ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat na dobírku a neplatit za dané zboží
předem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé
recenze na daný obchod, ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti, že neuvádíme svá
čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení by nám do budoucna mohla přinést nejeden
problém, jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme všichni trochu více
naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří nám může zazvonit kdokoliv třeba i osoba prokazující se
danou společností, která např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky,
využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již k tomu
došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě, nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě.
Neodcházejte od nich k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte v peněžence.
Ostatně ani informaci kolik peněz jste si naspořili, nikdy nikomu nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie Moravskoslezského kraje poutavým
způsobem vypráví příběhy seniorů, ne však vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých příběhů, již
byla v uplynulém období distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou působností
v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují některé spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých
proběhly preventivní besedy s preventisty Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak a pro ty byla kniha namluvena a vydána
jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou hru nazvanou „Kterak se
obětí nestáti“. Hrát ji může dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací desku, hrací
kostky, figurky, herní karty a pravidla. Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí,
kritickým situacím doma i venku a druhá strana náleží tématu kybernetické bezpečnosti, tedy jak se
bezpečně chovat v on-line prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného chování, aby se nestala
obětí trestného činu. Hra je určena k distribuci vybraným subjektům jako jsou základní školy, kluby seniorů,
zařízení pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu
krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce hry bude zajištěna do vyčerpání zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k dispozici také drobnosti v podobě
křížovek či zvětšovacích lup pro lepší čtení. S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor, nprap. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence MSK



Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se chýlí ke konci rok 2020, který si snad každý z nás na konci minulého roku představoval trochu
jinak. Situace je stále nejistá a nepřehledná, světlo na konci tunelu je prozatím v nedohlednu. Nu, ale i v této
„blbé“ době se pracovalo a dalo udělat hodně pěkných a užitečných věcí, o kterých jsem Vás informoval
v minulých zpravodajích.
Plán na rok příští se prozatím sestavuje a nemáme ještě stanovené priority investičních akcí. V plánu
máme např. opravu mostku přes vodní tok, opravu MK a zastávek, zpevnění břehu vodního toku, přeložku
el. vedení u požární zbrojnice, rekonstrukci budovy OÚ či chodníku na přehradě. Vše je závislé na
finančních prostředcích rozpočtu obce a obdržených dotacích na některé zmíněné akce.
I v letošním roce jsme zabezpečili provoz pracovní čety VPP a brigádníků pod vedením pana Jiřího
Strakoše. Podařilo se tím 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
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složitější. V letošním roce byl pouze jeden pracovník finančně podpořen z ÚP a tři pracovníky jsme platili z
obecního rozpočtu. Od poloviny roku jsme pak rozšířili počet trvalých pracovníků údržby na dva stálé
zaměstnance. Chci všem poděkovat za odvedenou práci a pomoc našim spoluobčanům.
Měl bych ještě prosbu na ty z Vás, kteří uvažujete o prodeji pozemků v Kateřinicích. Pokud máte
zájem prodat nějaký pozemek, především pak ornou půdu, zkuste se obrátit na obecní úřad v Kateřinicích
nebo na drobné místní zemědělce, zda nemají zájem o odkup nabízených parcel. Pracovníci obecního úřadu
Vám rádi poskytnou radu nebo informaci. Není vždy dobrým řešením prodávat pozemky, aniž byste věděli,
kdo za tím vším stojí. V budoucnu to muže přidělat problém nám všem, ale to už vaše rozhodnutí nepůjde
vrátit zpět.
Závěrem mi dovolte poděkovat Všem za spolupráci a práci v obci - zaměstnancům obce,
zastupitelům, jednotlivcům, spolkům i podnikatelům.
Vážení spoluobčané, přátelé, zkusme překonat těžkou dobu v soudržnosti, vzájemné solidaritě,
s plnou odpovědností vůči zdraví a životu druhých lidí. Pomáhejme si navzájem, protože tak můžeme
pomoci tomu, aby byl svět v příštích měsících a letech zase normální. Ač neproběhly tradiční akce, věřím,
že Vánoce si určitě uděláme. Vraťme se v čase a oslavme svátky vánoční a příchod nového roku jako kdysi
– v poklidu a kruhu rodinném. Napečme cukroví, připravme štědrovečerní menu a připomeňme sobě i dětem
naše tradiční lidové zvyky.
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.
Ať můžeme býti všichni opět spolu,
sejdeme se za rok na zabíjačce u vánočního stromu.
Co nebylo tento rok,
ať se splní napřesrok.
Váš starosta, Radek Novák


Římskokatolická farnost
Z důvodu současné epidemie jsou vánoční bohoslužby pořádány v omezeném režimu, na jednotlivé mše je třeba
se objednávat, sledujte internetové stránky Římskokatolické farnosti Petřvald …
https://petrvaldfarnost.webnode.cz/


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 2021 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
Zastupitelstvo obce Kateřinice a pracovníci Obecního úřadu.
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