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Kateřinský zpravodaj
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného dne 13. listopadu 2019
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné,
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Leona Londinová, ing. Jarmila Vaňková

ZO schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 6/2019: Příjmová část rozpočtu po 6. úpravě činí 9 667300,-Kč, třída 8 ve výši
6 518 801,-Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 16186 101,-Kč
2. Smlouvu č. 006/2019/ni mezi obcí Kateřinice a městem Kopřivnice ve věci zpracování osobních údajů
při využívání služeb informačních technologií v rámci technologického centra města Kopřivnice
3. Plán inventur na rok 2019
4. Zapojení obce Kateřinice do komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Příbor a pověřuje
starostu obce Radka Nováka jako zástupce do řídící skupiny za obec Kateřinice
5. Pana Radka Nováka jako určeného zastupitele pro potřeby pořizování územně plánovacích dokumentací
obce Kateřinice pro období 2018 – 2022.
6. pořízení Změny č. 2 Územního plánu Kateřinic
7. Záměr obce vybudovat v úseku od mostku k RD čp. 72 p. Richter po hranici s k.ú. Trnávka u Nového
Jičína nový chodník a cyklostezku
8. Změnit plochu „smíšenou přírodního charakteru zastavěného území – přírodní a přírodě blízké
ekosystémy“ (X-PE) vedle bytového domu u areálu Moravanu na plochu vhodnou pro realizaci
sportoviště, dětského hřiště, hřiště pro volnočasové aktivity apod.
9. Zařazení pozemku p.č. 740/15 (Jiří Krkoška) do zastavitelných ploch pro výstavbu rodinných domů
10. Zařazení části pozemku p.č. 715/37 (ing. Jana Rečková, ing. Jaroslav Kahánek) do zastavitelných ploch
pro výstavbu rodinných domů
11. Zařazení požadavku paní Dany Zbavitelové do Změny č. 2 Územního plánu Kateřinic za podmínky
částečné úhrady nákladu na pořízení této změny v hodnotě 3Kč/m2 měněné plochy
12. Zařazení požadavku pana Jana Folty do Změny č. 2 Územního plánu Kateřinic za podmínky částečné
úhrady nákladu na pořízení této změny v hodnotě 3Kč/m2 měněné plochy
13. Zařazení požadavku pana Radka Matěje do Změny č. 2 Územního plánu Kateřinic za podmínky
částečné úhrady nákladu na pořízení této změny v hodnotě 3Kč/m2 měněné plochy
14. Zařazení požadavku ing, Radovana Lyse do Změny č. 2 Územního plánu Kateřinic za podmínky
částečné úhrady nákladu na pořízení této změny v hodnotě 3Kč/m2 měněné plochy
15. Zařazení požadavku paní Yvety Kirchnerové na změnu současné plochy p.č. 507/2 a část p.č. 507/5 ze
„smíšené výrobní“ na plochu „smíšenou obytnou - venkovskou“ do Změny č. 2 Územního plánu

ZO neschvaluje:
1. Zařazení požadavku paní Evy Dluhé a pana Václava Dluhého do Změny č. 2 Územního plánu Kateřinic

ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
Zprávu finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 4/2019 a 5/2019 úpravu rozpočtu
Kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31.10.2019
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kateřinic podaný
•
panem Radovanem Lysem, bytem Ostrava Poruba, Opletalova 793/8,
•
panem Václavem Dluhým, bytem Mniší čp. 18, Kopřivnice,
•
paní Evou Dluhou, bytem Osvoboditelů 1202, Kopřivnice,
•
panem Janem Foltou, bytem Kateřinice 164,
•
panem Radkem Matějem, bytem Kateřinice 98,
•
paní Yvetou Kirchnerovou, bytem Kateřinice 203.
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6. Stanoviska pořizovatele, tj. Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a
památkové péče, k předloženým návrhům
7. Informace výboru pro životní prostředí
8. Informace výboru pro přípravu investičních akcí
9. Informace sportovního výboru
10. Informace starosty
Zapsal: Borkovcová Pavlína

Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Ladislav Konečný



Poplatek za odpad
Zastupitelstvo obce Kateřinice se na svém zasedání dne 9. 12. 2019 usnesením č. 11/2019 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. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za odpad na rok 2020 činí 450,-Kč/osobu a rok

Informace OÚ
Úřední dny OÚ Kateřinice v období Vánoc
Obecní úřad Kateřinice je v období od 19. 12. 2019 do 5.1.2020 uzavřen.

Ve středu 18. 12. 2019 bude Obecní úřad
otevřen v době od 8,00 do 13,30 hodin
Prvním úředním dnem v novém roce je pondělí 6. ledna 2020

Informace OZO Ostrava
Firma OZO Ostrava oznamuje, že vývoz odpadů bude probíhat
v posledním týdnu v roce beze změny
vývoz v Kateřinicích ve středu 18. prosince 2019
Další vývoz čtvrtek 2. ledna 2020 a pak již opět každý lichý týden ve středu.

Informace MUDr. Krkoška Jan
ordinace v Kateřinicích každou středu od 6,30 hodin do 7,45 hodin
Ve středu 18. prosince 2019 v Kateřinicích běžné ordinační hodiny!
Další ordinace v novém roce v Kateřinicích bude ve středu 08. ledna 2020.
Ordinace v Příboře do Konce roku běžné ordinační hodiny bez omezení,
případně zástup MUDr. Krkošková Ivana.
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Informace knihovny Kateřinice
Oznamujeme všem čtenářům knihovny, že v roce 2020 bude půjčovní doba v knihovně
Úterý v době 15,30 – 17 hodin, rádi uvítáme nové čtenáře!!
V úterý 17. 12. 2019 bude knihovna otevřena.
V úterý 31. ledna 2019 bude knihovna zavřená.
První půjčovní den V ROCE 2020 je úterý 7. ledna 2020.

Informace Pošty Trnávka
Otvírací doba pošty Trnávka :

Po, St,
Út, Čt,
Pá

13,00
8,00
13,00

-

16,30 hodin
10,30 hodin
16,00 hodin

Statistika roku 2019
Na počátku roku 2019 měla naše obec celkem 650 obyvatel.

Přihlášení a odhlášení z trvalého pobytu
V roce 2019 se k trvalému pobytu v naší obci přihlásilo celkem 13 občanů a naopak 8 občanů se
přihlásilo k trvalému pobytu v jiné obci (tedy byli odhlášeni).

Narození
V roce 2019 se v naší obci narodilo 5 nových občánků.

Úmrtí
V letošním roce zemřel 1 občan naší obce :
paní Ludmila Erlová
K datu uzávěrky zpravodaje má obec Kateřinice 659 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.


Informace z Mateřské školy
Sourozenci Koneční reprezentují
Adéla Konečná, která dochází do MŠ Kateřinice do třídy mladších dětí – Káčátek a Matěj Konečný, který
navštěvuje 1. třídu ZŠ Trnávka.
Začali jsme cyklistickým závodem "Drtík", který pořádal v červnu SKI klub Kopřivnice. Ráda na něj
vzpomínám, jelikož to byla skvěle zorganizovaná akce, s doprovodným programem, všechny děti dostaly
spoustu krásných cen nejen za výkon, ale také v tombole - vyhrál každý, už teď se těšíme na další ročník.
Děti byly nadšené a tak jsme v závodění pokračovali i přes prázdniny a to v okolí Novojičínska, Ostravska i
Vsetínska. Adélka v kategorii odrážedel a Matěj v kategorii dětí do 6let (tratě 1-3km). V kategorii těch
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nejmenších (odrážedel) dostanou za snahu a zdolání tratě ( většinou cca 50-100m) všichni účastníci vždy
nějakou věcnou cenu či dobrotu, proto se Adélka vždy moc těší, a dokonce 3x se jí podařilo stát na stupních
vítězů! Brácha Matěj poctivě trénuje a podařilo se mu v seriálu závodů MTB Poruba vybojovat krásné
2.místo a na opavském závodě škol 2.místo. V říjnu ho ještě čeká závod dosud pro něj nejtěžší a nejdelší, na
10km a závodní sezona bude pro letošek ukončena :-)
Zuzana Konečná


Akce „Život na vesnici“
Co to jsou vlastně dožínky? Jak vypadá oves? Nebo jak se mlátilo obilí? Na tyto všechny otázky už by
vám mnoho dětí určitě dokázalo odpověď. A nejen z naší mateřské školky, ale z mnoha dalších, které se
zapojili do celodenní akce „Život na vesnici“, kterou uspořádala MŠ Kateřinice ve spolupráci s obcí
Kateřinice a kterou podpořil Místní akční plán ORP Kopřivnice II.
Záměrem této akce bylo seznámit děti z okolních mateřských škol, především děti z měst, s životem
lidí na vesnici. Mohly poznat naživo malá hospodářská zvířata, chovaná na vesnicích (husy, kachny,
králíky, různé druhy slepic, také kozu), byly seznámeny s významem včel pro krajinu - ukázka včelaře,
různých druhů medu. Prohlédly si zemědělskou techniku (kombajn na kukuřici, traktor používaný cca 40 let
a vývoj techniky až do dnešní doby)
nahlédly do košíčků s různými druhy obilovin a luštěnin,
rozeznávaly různé druhy zeleniny, vyzkoušely si dojení krávy (cvičné vemeno), a seznámily se s nástroji a
předměty, které se používaly v zemědělství v dávných dobách na vesnici („burdak“ na čištění obilí od plev,
kosa, odstředivka na mléko, a spoustu dalších).
Na závěr byly pro děti přichystané soutěže – skákání v pytlích, hod bramborou do nůše, slalom s kolečky a
v neposlední řadě skákací hrad, kolotoč a skluzavka ve tvaru traktoru.
Děti dostaly perníčky, odměnu za zvládnutí soutěží, byl pro ně přichystaný teplý čaj a na cestu domů dostaly
jako pozornost 1 mléčný výrobek.
Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci, která
skončila velmi vydařeně.
Jmenovitě: Obci Kateřinice a všem jejím zaměstnancům, p. Jiřímu Matějovi, p. Radkovi Matějovi, p. Lence
Matějové, p. Kateřině Tylečkové, p. Petru Poloprutskému, fa Aquazorbing s.r.o. Příbor, fa Moravan a.s. ,
p. Jiřímu Blažkovi, p. Lumíru Šimečkovi, p. Nohýlovi, p. Ivě a Ditě Opělovým a všem ostatním, kteří se byť
sebemenší pomocí na této akci podíleli.

Na skok do školky
Ptáte se, co se v naší školce událo od září do prosince? Bylo toho opravdu mnoho.
Školní rok 2019/2020 jsme zahájili s počtem 49 dětí. V letošním školním roce k nám nastoupí celkem 18
nových dětí, jedno z nich již s odkladem školní docházky.
CO SE TÝČE AKCÍ, ANI TENTOKRÁT JSME NEZAHÁLELI 
Děti se prezentovaly na těchto akcích: Pravidelné setkávání kateřinských seniorů, vystoupení pro seniory
v Trnávce, rozsvěcení vánočního stromu v obci Trnávka i Kateřinice, vítání občánků v Kateřinicích.
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Akce, které proběhly: Sorbon –pes fotbalista, Za dravci na návštěvu, Plavání, Život na vesnici – akce
v rámci ORP Kopřivnice, Lampionový průvod, Divadla v MŠ, Projektový den „Čertovský rej“, Rozsvěcení
stromu s mikulášskou nadílkou, Předvánoční minijarmark.
Akce, které nás čekají v nejbližší době (prosinec, leden, únor)
Vánoce za starých časů – Příbor, Vánoční dopoledne s nadílkou, Návštěva betlému u p. Matěje, Divadla
v MŠ, Lyžujeme se sluníčkem – lyžařský kurz pro děti.
UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOC:
MŠ bude uzavřena od 21. 12. 2019 do 05. 01. 2020.
PROVOZ BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 06. 01. 2020.
Podařilo se nám propojení lyžařského kurzu mateřské školy s výukou tělesné výchovy na ZŠ Trnávka a děti
tak mohou pokračovat v lyžařském kurzu i v základní škole.
Od letošního školního roku se budou děti setkávat na svazích Ski areálu Bílá jak z mateřské tak i základní
školy a já pevně věřím, že to přispěje nejen k upevnění již získaných dovedností, ale k ještě pevnější
spolupráci mateřské a základní školy.
Chtěla bych poděkovat všem lidem za pomoc, kterou nám poskytují, ať již se jedná o finanční, materiální
nebo slovní. Budeme dělat vše pro to, aby ten následující rok byl stejně podařený, plný akcí a zážitků, jako
ten letošní.
Teď jedno malé přání. Zkusme se my, dospělí, v této hektické předvánoční době chvíli zastavit, přestat
pracovat, uklízet, nakupovat a věnovat svůj vzácný čas těm, kteří to skutečně potřebují.
Závěrem bych chtěla popřát nejen dětem a jejich rodičům, ale všem obyvatelům Kateřinic krásný
adventní čas, plný pohody, zdraví a nadcházející svátky Vánoční prožít bez shonu, v kruhu svých
nejbližších. Do Nového roku jménem svým a všech zaměstnanců MŠ popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky,
porozumění a vykročení tou správnou nohou. Krásné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.
Za MŠ Kateřinice Němcová Zuzana, Bc.




TJ Sokol Kateřinice – podzim 2019
Fotbalová přípravka
Letošní ročník jsme pro starší přípravku využili možnost hrát Frýdecko-Místeckou soutěž. Jak z důvodu
nabídnuté spolupráce s Brušperkem, tak i s ohledem na větší počet mužstev v soutěži.
V podzimní části jsme dokázali 3 zápasy zvítězit a v 6 zápasech jsme utrpěli porážku. I přes zápornou
výsledkovou bilanci hodnotíme výkony kluků pozitivně i s ohledem na velmi úzký kádr. Kluci si vyzkoušeli
zápasy i proti velmi kvalitním mužstvům, například Baníku Ostrava.
Po skončení podzimní časti jsme se přihlásili do zimní ligy hrané v halách v Brušperku a Palkovicích.
V dosavadních odehraných zápasech jsme 6krát zvítězili, 2krát remizovali a 2krát prohráli.
Předpřípravka svou oficiální soutěž nehraje, ale účastnila se tří venkovních turnajů, kde dokázala být ve
většině zápasu úspěšná. Stejně úspěšně si zatím vede v halové zimní lize, která se rovněž hraje v Brušperku.
Potěšující je ale hlavně fakt, že se letos do předpřípravky přihlásil velký počet dětí. Nezbývá než doufat, že
u fotbalu vydrží co nejdéle.
Za naši mládež, Roman Mucha
Muži – okresní přebor
Na začátku sezóny jsme opět řešili nedostatek hráčů, což je v posledních letech nekončící problém. Naštěstí
jsme byli schopni sehnat několik posil, díky kterým jsme mohli odehrát většinu zápasů s minimálně několika
náhradníky, což se nám už dlouho nestalo, konkrétně Stanislav Bajer (Brušperk), Slavomír Bejdák
(Studénka), Jiří Milat (Brušperk), Josef Pelíšek (Brušperk), Vojtěch Sýkora (Brušperk) a Martin Šimko
(Trnávka). Do utkání se v průběhu celé sezóny zapojilo celkem 26 hráčů, ovšem mnoho z nich jsme
„využili“ v pouze případě nouze a nedostatku hráčů, která i s novými posilami bohužel v pár zápasech
nastala. Více než poloviční účast na trénincích i zápasech mělo celkem 12 hráčů. Dá se tedy říct, že
s novými posilami přišlo i zkvalitnění tréninkové účasti a kvality tréninků samotných. Na trenérském postu
zůstal i v této sezóně Josef Tyleček.
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Zimní přestávku přečkáme na 7. místě s celkem 20 body a skóre 22:19. Lépe se nám vedlo na domácím
hřišti, kde jsme z 6 zápasů 5 vyhráli. Naopak venku to bylo naopak – 1 vítězství a 6 proher.
Přes zimu si chodíváme zahrát futsal do brušperské haly, kde se nás pravidelně schází taky přes deset. 22.
prosince se chystáme na mezinárodní futsalový turnaj „Malibu Cup“, který se koná v brušperské hale a
kterého by se mělo účastnit 16 týmů z Česka, Slovenska, a dokonce i Srbska. Zimní příprava nám oficiálně
začíná v sobotu 25. ledna a končí prvním mistrovským zápasem jara – 21. března v Pustějově. 6. až 9. února
bychom se měli vydat na soustředění k přehradě Bystřička.
Za tým mužů, Jiří Obsadný
TJ Sokol Kateřinice
Tento rok se toho událo mnoho. Ve výboru nastalo pár změn v obsazení, opustil ho z rodinných důvodů
Jakub Richter a nahradili ho nově Tomáš Bittala a Roman Mucha. Na místo jednatele nastoupil místo
Jakuba Richtera Roman Nagy. Co se týče fungování, tak jsme schopni říct, že už se celý výbor stabilizoval,
každý si našel své místo a pole působnosti a spolupráce ve většině případů funguje tak, jak by měla.
V tomto roce se naplno rozjela i spolupráce mládeže s týmem Brušperku. Úbytek sportovců ve všech
oblastech celého sportovního odvětví nepostihuje bohužel jen dospělou kategorii, ale i tu mládežnickou, a i
proto se náš tým Kateřinic spojil s tím Brušperským, aby hráči měli vůbec s kým hrát. Po počátečním
„nesouhlasu“ z nuceného spojení jsou mladí hráči po konci této sezóny spokojení, kolektiv mají dobrý, bez
problému zapadli a tréninky i zápasy mají dobrou úroveň. Tato spolupráce by měla pokračovat i
v následující sezóně.
Na hřiště jsme nově tento rok zajistili i novou lajnovačku na barvu, která nahradila naši „nesmrtelnou“
lajnovačku na vápno. Měli jsme ji zapůjčenou na zkušební dobu, a nakonec jsme se po dobrých
zkušenostech rozhodli i pro koupi.
Tento rok po několika letech vyšel i bulletin (jakýsi přehled zpráv a událostí), kde je popisováno, co všechno
se za poslední dobu v našem fotbalu událo – od volby nového výboru, prodej starého autobusu až po
hodnocení sezón trenéry a pozvánky na pořádané akce.
Největší novinkou tohoto roku byla pro nás Olympiáda pro děti, kterou jsme uspořádali 24. srpna na našem
hřišti. Cílem této akce bylo podpořit mládež ve sportu a zároveň jsme uspořádali i nábor pro malé fotbalisty.
Akce se nakonec zúčastnilo přes 130 dětí a pomáhalo kolem 50 dobrovolníků, tímto všem děkujeme za
pomoc. Akce byla sice organizačně náročnější, ovšem odezva a zpětná vazba byla úžasná, proto s touto akcí
můžete počítat i příští rok, konkrétně 22. 8. 2020.
Další z akcí, kterou jsme tento rok pořádali, byla klasická Krmášová zábava, konaná 9. listopadu, které se
účastnilo přes 130 lidí, tímto opět děkujeme všem za podporu a účast a věříme, že si ji všichni užili.
Ani v zimní části sezóny nezahálíme, v této chvíli se už naplno rozbíhá příprava na další ročník fotBÁLU
čeká
nás
také
klasický
Silvestrovský
fotbal
(29.12.2019).
(18.01.2020)
a
Děkujeme moc všem divákům, fanouškům a sponzorům za podporu a doufáme, že si cestu na hřiště i na
ostatní námi pořádané akce najdete i v následující sezóně. Přejeme vám hezké prožití vánočních svátku a
nějaký ten pohyb k tomu… :-)
Za TJ Sokol Kateřinice, Jiří Obsadný


Připravujeme
Vítání občánků
Na neděli 15. prosince 2019 připravuje sociální komise Zastupitelstva obce
Kateřinice malou slavnost – tradiční vítání občánků do života. V letošním roce
přivítáme tyto malé občánky:
Dne 22. 01. 2019 se panu Robertovi Szabóovi a paní Veronice Schenkové
bytem Kateřinice čp. 185 se narodila dcera Sára Szabó
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Dne 01. 03. 2019 se panu Radkovi Zvoníkovi a paní Zuzaně Maniakové bytem Kateřinice čp. 192
narodil syn Daniel Zvoník
Dne 25. 05. 2019 se manželům Michalovi a Tereze Přibilovým bytem Kateřinice čp. 207 narodila
dcera Mia Přibilová
Dne 25. 06. 2019 se manželům Jiřímu a Barboře Blažkovým bytem Kateřinice čp. 8 narodila dcera
Tereza Blažková
Dne 06. 09. 2019 se manželům Adamovi a Adéle Černoškovým bytem Kateřinice čp. 26 narodila
dcera Sára Černošková
Přejeme všem, aby jim děti dělaly radost, provázelo vás všechny pevné zdraví, štěstí a vzájemná láska.


Kalendář 2020
I v letošním roce bude vydán kalendář obce Kateřinice 2020,
který bude distribuován do každé domácnosti.


Připravujeme:
Sportovní výbor Zastupitelstva obce Kateřinice pořádá
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“
pro neregistrované hráče
Kde: sál Obecního domu v Kateřinicích
Kdy: sobota 21. prosince 2019
Čas: registrace 8:30 - 9:00 hodin
Startovné: 150 Kč – v ceně startovného občerstvení
Kateřinice hrají stolní tenis již 21 let!!
Těšíme se na Vás


Bruslení pro veřejnost

HC FEŠÁCI Kateřinice – Trnávka Vás zvou na tradiční veřejné vánoční bruslení, které
letos proběhne na zimním stadionu ve Studénce a to 26.12. 2019 od 17:30 -18:30 zváni
jsou všichni příznivci i nadšenci bruslení na ledě.. BRUSLENÍ ZDARMA


Žolíkový turnaj
V pátek 27. prosince 2019 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.


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. 2019. S sebou teplé oblečení a teplé nápoje.
Pavlína a Zdeněk Borkovcovi
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Kopaná



Pozvání
Obec Kateřinice srdečně zve všechny spoluobčany na

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
KDY: ve středu 1. ledna 2020 v 17.30 hodin
KDE: na hřišti TJ Sokol Kateřinice

Občerstvení zajištěno
 
Restaurace SPORT na hřišti Kateřinice Vás zve na

TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE

Akce proběhne dne 25. ledna 2020.
Přihlášky v restauraci nebo na tel. čísle 739 668 626.


Informace - plesová sezóna 2020 v Kateřinicích a Trnávce
sobota
sobota
sobota
sobota
pátek

11. ledna 2020
18. ledna 2020
15. února 2020
29. února 2020
13. březen 2020

Myslivecký ples Kateřinice
Sportovní ples Kateřinice
Obecní bál Kateřinice
Obecní ples Trnávka
Dětský karneval MŠ v Kateřinicích
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Pozvání
Obec Kateřinice a kulturní výbor zastupitelstva obce si Vás dovoluje pozvat
v sobotu 15. února 2020 v 19,30 hodin

NA TRADIČNÍ OBECNÍ BÁL
na téma „KVĚTINOVÝ PLES“
Těšit se také můžete na tombolu s hodnotnými cenami, občerstvení a doprovodný program. Vstupné 80 Kč.
Místenky lze zarezervovat na Obecním úřadě Kateřinice od 3. 2. 2020.



Tříkrálová sbírka 2020

20. ročník Tříkrálové sbírky klepe na dveře. Stalo se již tradicí, že vždy počátkem ledna se můžete setkat s
charitními tříkrálovými koledníky, kteří za zpěvu koledy přinášejí požehnání do Vašich domovů a žádají
Vás o finanční příspěvek. Následující řádky Vám mohou zodpovědět některé otázky, které se sbírky týkají.
Jak je využit výtěžek Tříkrálové sbírky?
65 % peněz zůstává charitám, které si je vykoledovaly. Dalších 15 % jde na činnost regionální (diecézní)
charity. Celkem 10 % jde na pomoc v zahraničí (např. při zemětřesení nebo povodních). 5 % jde na
celostátní projekty a na samotnou organizaci sbírky jde zákonných 5 %.
Jak poznat falešného koledníka
Pravý koledník Charity Česká republika se může prokázat kolednickou průkazkou a úředně zapečetěnou
pokladničkou. Pokud někdo tvrdí, že koleduje ve jménu Charity ČR ve prospěch Tříkrálové sbírky a
nesplňuje výše uvedené, pokládáme ho za falešného koledníka. V takovém případě mu prosím nepřispívejte
a kontaktujte místní charitu nebo tks@charita.cz.
Kolik musí být vedoucímu skupinky?
Alespoň jeden člen kolednické skupiny musí být držitelem občanského průkazu, tedy musím mít alespoň 15
let. Doporučení CHČR je aby vedoucímu skupinky bylo 18 let.
Využíváme dětskou práci?
Děti se do koledování zapojují z vlastní vůle, ve svém volném čase, se souhlasem rodičů a bez nároku na
mzdu. Celkových 60 tisíc dobrovolníků věnuje svůj čas a energii, aby pomohli potřebným, lidem v nouzi.
Dobrovolnictví není otázka věku, ale hodnot.
Co se děje s penězi v pokladničkách?
Pokladničky se v souladu se zákonem o sbírkách rozpečeťují na příslušných obecních úřadech pod úředním
dohledem je obsah spočítán, vykázán v zápisu o rozpečetění. Hotovost je následně vložena na sbírkový účet.
Sbírka je celostátní. Jejím pořadatelem je Charita Česká republika se sídlem v Praze, dle osvědčení
vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a
1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
Charita ČR předkládá Magistrátu hl. Prahy každoročně vyúčtování sbírky.
Souvisí financování Charity Česká republika s církevními restitucemi?
Charita Česká republika funguje jako nezisková organizace. Její financování je zajišťované z více zdrojů a je
velmi závislá na darech, grantech a dotacích. Církevní restituce se jí nijak netýkají.
Jde výtěžek sbírky na pomoc uprchlíkům?
Naprostá většina vybraných peněz putuje na zdravotní a sociální služby. Charita Česká republika dále
poskytuje pomoc cizincům, kteří mají platné povolení k pobytu, nebo kteří v České republice požádali či již
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získali azyl. Tedy státem registrovaným osobám. Další část pomoci směřuje do míst konfliktů s cílem
umožnit lidem zůstat v jejich domovech. Rozdělení peněz viz otázka 1.
Jménem Charity Studénka bych Vám chtěla ze srdce poděkovat za Vaši vstřícnost a podporu, které si
velice vážíme a díky níž můžeme pomáhat potřebným.
V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti obdrželi částku 523 092 Kč. Mohli jsme nakoupit a opravit
zdravotní a kompenzační pomůcky do půjčovny za 63 280,- Kč. Část výtěžku ve výši 11.500,- Kč směřovala
dětem na podporu jejich volnočasových aktivit. Studie nové budovy, ve které by vznikl denní stacionář, 6
míst odlehčovací služby, 18 míst domova pro seniory a zázemí pečovatelské služby stála 181 500,- Kč a
byla plně hrazena z výtěžku letošní sbírky.
Studii si můžete prohlédnout na www.studenka.charita.cz. Také díky vašemu přispění jsme mohli dokončit
výstavbu garáží, které jsou již zkolaudovány a využívány.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2020 máme v úmyslu použít na financování projektové dokumentace výše
zmíněné nové budovy. Znovu podpoříme volnočasové aktivity dětí v obcích, kde sbírku realizujeme. Pro
velký zájem o zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek část
peněz použijeme na doplnění sortimentu těchto pomůcek, případně na jejich
opravu.
J.Pomikálková


Slovo starosty
Prosinec je neodmyslitelně spojen s adventem a Vánoci. Také letos jsme dodrželi tradici rozsvícení
Vánočního stromku v rámci akce „Vánoční setkání v Kateřinicích“. Jsem velmi rád, že jsme se mohli zase
po roce při této akci setkat a symbolicky tak společně zahájit dobu adventní v našich krásných Kateřinicích.
Vánoční setkání, které proběhlo v sobotu 7. prosince, nám připomenulo, že se blíží čas vánoční. Nastal čas
bilancování, hodnocení uplynulého roku a plánování toho budoucího. Proto bych si v krátkosti dovolil
zrekapitulovat rok 2019.
V letošním roce bylo ukončeno několik investičních akcí menšího charakteru v celkové výši cca
1,5mil. Kč. Z počátku roku se započalo pracovat na úpravách prostor salónku v restauraci na hřišti, byla
zahájena 1. etapa rekonstrukce budovy obecního úřadu, kdy byla nově vybavena kancelář úřadu funkčním
nábytkem, rekonstruováno osvětlení a dveře v celém spodním patře budovy. V průběhu roku pak proběhly
také dokončovací práce na veřejné zeleni za pomníkem padlých, došlo také na opravu části místních
komunikací v hodnotě cca 140 tis. Kč a opravu zábradlí na mostku přes vodní tok. Velkou obměnou prošel i
sál Obecního domu, kde se provedla výmalba, zbudováno bylo nové schodiště do půdních prostor,
vyměněny vnitřní opony na jevišti a zakoupeny nové židle a stoly. Tyto investice v sále Obecního domu
byly podpořeny z dotace MAS Regionu Poodří ze Státního zemědělského intervenčního fondu částkou
300 000,- Kč., celková hodnota investice v Obecním domě činila cca 700tis. Kč.
A plány na rok 2020?
Rekonstrukce kuchyně v MŠ, oprava mostů, oprava místních komunikací, výsadba aleje stromů, zahájení
prací na obnově parku u OÚ, doplnění obecního mobiliáře (koše na psí exkrementy), nádstavba OÚ, nákup
nové sekačky. A samozřejmě slyšíme i na podněty Vás, občanů obce Kateřinice.
Veřejná prostranství a základní opravy obecního majetku se nám daří provádět především díky práci
pracovní čety, která byla v letošním roce tvořena 5 pracovníky pod vedením Jiřího Strakoše. Stále nás tíží
situace s rozšířením počtu pracovníků v této pracovní skupině. Máme zájem o posílení stálých pracovníků
údržby, ale nějak se nám to nedaří. Proto bychom rádi uvítali zájemce z řad občanů, třeba i důchodce, který
by měl zájem se na zvelebování naší obce podílet.
Nejen prací je člověk živ, je třeba se společně potkávat a bavit. Velmi povedené, ale také hojně
navštívené byly tradiční kulturní akce. Ať už se jednalo o Obecní bál, Kateřinské dožínky, burčáková stezka,
Trailový závod nebo už zmíněné vánoční setkání v Komunitním centru. Především Trailový závod
v letošním roce povýšil o další „stupínek“. Nádherné počasí, spousta spokojených závodníků a diváků,
účast bývalého reprezentanta ČR ve skocích na lyžích Jakuba Jandy, částečná změna tratě a perfektní
organizace spolu s velmi kladnou odezvou závodníků udělal výbornou reklamu naši obci. Chtěl bych proto
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poděkovat celému organizačnímu týmu v čele se Zdeňkem Borkovcem za jejich několikadenní přípravu a
samotnou organizaci závodu. Nutno vzpomenout i na hasičské oslavy 130. let založení SDH v Kateřinicích.
Bohatý program, hojná návštěva, výborná organizace a samozřejmě i super počasí přispělo k nádherné akci.
Nelze zapomenout na naše další společné akce. Například stavění máje, vítání prázdnin spolu s Během
naděje , setkáni s jubilanty, pletení věnců, zpívání koled, turnaj ve stolním tenise, novoroční ohňostroj nebo
také vítání občánků. Musím konstatovat, že život v Kateřinicích je bohatý a stále se něco děje.
Dovolte mi, abych poděkoval Vám, občanům, kteří dáváte pro spokojený život v naší obci něco
navíc. Podílíte se na přípravách, organizaci či na samotném průběhu různých akcí. Pak jsou tu lidé, kteří na
úkor svého volného času pracují s dětmi, organizují sportovní a společenský život pro nás, spoluobčany.
Dále jsou tu lidé ze všech zájmových a sportovních organizací, trenéři, vedoucí a členové zastupitelstva
obce. Moc všem děkuji za práci, která je za nimi vidět. Jejich práce si velice vážím, protože takových lidí
prostě ubývá.
Prosinec je také měsícem, na který se těší děti i dospělí. Nastává čas Vánoc, s ním snad pohoda a klid
v našich srdcích i domovech. Přeji Vám všem pohodové prožití blížících se svátků a vstup do Nového roku
tou správnou nohou. Užijme si společně sváteční chvíle, zapomeňme na sváry a najděme v sobě dobro, které
je lidskou přirozeností.
Radek Novák, starosta obce


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST zve všechny občany na společné slavení
Vánoc – VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY od 24. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Půlnoční Mše sv. (24. 12. 2019)
20,00 hodin Mošnov
22,00 hodin Petřvald
24,00 hodin Trnávka
Slavnost Narození Páně (25. 12. 2019)
07,30 hodin Mošnov
08,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald
Svátek sv. Štěpána (26. 12. 2019)
07,30 hodin Mošnov
08,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald
Nový rok (01. 01. 2020)
7,30 hodin Mošnov
8,45 hodin Trnávka
10,00 hodin Petřvald
S úctou P. Mgr. ThLic. Lucjan Lasoń – farář



Vánoce za dveřmi
Já mám z vánoc nejraději,
když se kolem všichni smějí.
Když se kapři mrskají a prskavky prskají.
Není vůbec důležité dostat dárků horu.
Hlavní je, že těšíme se, na vánoce spolu!
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 2020 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
Zastupitelstvo obce Kateřinice a pracovníci Obecního úřadu.
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