Kateřinský zpravodaj

Kateřinský
zpravodaj
září 2018

obec Kateřinice

Dnes se dozvíte:
¨

 Informace Obecního úřadu
 Humanitární sbírka
 Organizace školního roku 2018/2019
 Připravujeme
 Oznámení o době a místě konání voleb do ZO
 Informace pro občany

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

Kateřinský zpravodaj

USNESENÍ Z 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KATEŘINICE
KONANÉHO DNE 5. ZÁŘÍ 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Mikulková L., p. Tobolová N.,
ZO schvaluje:
1.
Rozpočtové opatření č. 4/2018: Příjmová část rozpočtu po 4. úpravě činí
10 802 450,76Kč, třída 8 ve výši 5 463 046,-Kč, výdajová část rozpočtu ve výši
16 265 496,76Kč.
2.
Směrnici č. 1/2018 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
3.
Nákup pozemků: p.č. 655/5 o výměře 42m2 za cenu 16,-Kč/22 tj. kupní cena 672,-Kč, p.č.
687/131 o výměře 79m2 za cenu 16.-Kč/m2 tj. kupní cena 1264,-Kč, p.č. 687/134 a to takto: část parcely
687/134 o výměře 8 223m2 za cenu 16,-Kč/m2 a druhou část parcely o výměře 3327m2 za 260,-Kč/m2
– vše k.ú. Kateřinice.
ZO bere na vědomí:
1.
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
2.
Zprávu finančního výboru
3.
Kontrola plnění rozpočtu ke dni 31. 7. 2018
4.
Rozpočtové opatření č. 3/2018
5.
Zprávu o provedení kontroly účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému za 1.
pololetí roku 2018
6.
Závěrečný účet DSO SMOPO Brušperk za rok 2017
7.
Zprávu kontrolního výboru DSO SMOPO Brušperk ze dne 25.4.2018
8.
Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za 1. Pololetí roku 2018
9.
Informace sociálního výboru
10. Informace starosty
Zapsal: Novák R.
Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Bc. Martin Havrlant



POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ, DÁLE JEN „POPLATEK ZA ODPAD“
Upozorňujeme všechny občany, poplatníky poplatku za odpad ve výši 450,- Kč za osobu, že
splatnost 2. poloviny tohoto poplatku je do 30. září 2018.
Poplatek můžete uhradit některým z následujících způsobů:
1. Platba na účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol: 1340+čp.;
např./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)
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INFORMACE KNIHOVNY KATEŘINICE
Knihovna Kateřinice oznamuje, že bude v úterý 16. 10. 2018 uzavřena.


HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Kateřinice vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU





Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Věci, které nám prosím nedávejte:
 elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky – ty
se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční:
dne:

1. října 2018

v čase:

9.00 – 12.00 hodin,

13.00 – 17.00 hodin

místo:

Obecní úřad Kateřinice,

místnost Klubu důchodců

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc!
Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou
těžko umístitelní na trhu práce. Více na: www.diakoniebroumov.cz



OZNÁMENÍ O MOŠTOVÁNÍ OVOCE
Klub zahrádkářů v Petřvaldě oznamuje občanům, že moštování ovoce bylo
zahájeno v sobotu 25. srpna 2018.
Moštovat se bude každou sobotu od 8.00 hodin do 11.00 hodin
a ve středu od 16 hodin.
Jelikož v moštárně není možnost mytí ovoce, je ve vlastním zájmu každého
pěstitele, aby k moštování přivezli ovoce čisté a také si zajistil odvoz odpadu z vylisovaného odpadu.
Tel: 736 202 074.
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INFORMACE MORAVAN, a.s.


MORAVAN, a.s., Kateřinice čp. 198 oznamuje, že výdej zrnin bude probíhat ve skladu
v Kateřinicích od 5. 9. 2018 do 31. 10. 2018 a to pouze v dobu a dny, jež jsou uvedeny níže:
úterý

9.00 – 16.00 hodin

a

čtvrtek

9.00 – 16.00 hodin



CVIČÍME JÓGU V DENNÍM ŽIVOTĚ
Od 7. září 2018 probíhá opět cvičení jógy v sále Obecního domu v Kateřinicích.
Cvičíme každý pátek od 17.15 do 18.45 hodin dle systému „Jóga v denním životě“. Cvičení je
vhodné pro všechny věkové kategorie, zájemci si mohou cvičení přijít kdykoliv vyzkoušet a pak se
rozhodnout, zda budou cvičit.
Přijďte udělat něco pro své zdraví!


POZVÁNÍ

V sobotu 20. října 2018 Vás zveme na

ŽOLÍKOVÝ TURNAJ PRO ŽENY
Turnaj se uskuteční v sále Obecního domu v Kateřinicích. Prezentace bude
probíhat od 13.30 hodin a začátek pak v 14.00 hodin. Startovné 100,- Kč.
V ceně občerstvení a ceny pro všechny hráčky.
Bližší informace p. Tylečková Jaroslava.


Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a obec Kateřinice pořádá

KATEŘINICKÝ TRAIL VII. ROČNÍK
Datum: neděle 14. 10. 2018
Místo konání: areál u Obecního úřadu Kateřinice
Kategorie:
děti do 6 let (v doprovodu rodičů)
děti 6 - 8 let, děti 9 – 12 let
ženy 13 -39 let, ženy 40+
muži 13 – 39 let, muži 40+
Hobby (všechny věkové kategorie)
novinka: smíšená kategorie Ty & Já
Závod je určen pro širokou veřejnost a pro všechny výkonnostní a věkové skupiny. Je připraveno bohaté
občerstvení a zázemí pro fanoušky i závodníky.
Přijďte si vyzkoušet a změřit své síly v krásném prostředí obce Kateřinice nebo povzbudit účastníky závodu.
Bližší informace a přihlášení: www.trail.katerinice.cz
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OČKOVÁNÍ PSŮ
V pátek dne 28. 9. 2018 proběhne v obci Kateřinice očkování psů proti vzteklině. Očkovat
se bude na parkovišti u ZD Moravan, a.s. v době od 8.00 do 8.40 hodin.
Očkovací průkaz psa s sebou.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH,
STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A
KONZERVATOŘÍCH
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začalo ve všech školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. - 10. 2. 2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

11. 2. - 17. 2. 2019

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

18. 2. - 24. 2. 2019

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

25. 2. - 3. 3. 2019

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,
Náchod, Bruntál
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník

4. 3. - 10. 3. 2019
11. 3. - 17. 3. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2019 do pátku 30. srpna 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


NABÍDKA PRÁCE
Firma Milan Žabčík z Petřvaldu, která se zabývá zpracováním a výrobou masných a uzenářských výrobků
přijme brigádníky nebo pracovníky do trvalého pracovního poměru do výroby uzenin a řidiče.
Bližší informace na tel: 774 328 232.
Telefon: +420 774 328 232
Email: milan.zabcik@seznam.cz

Provozovna: 742 60 Petřvald 20
Webové stránky: www.reznictvi-zabcik.cz
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PODĚKOVÁNÍ
Nastěhovaly se k nám vosy. Když jsem uviděla u hasičské zbrojnice hasiče, šla jsem k nim pro radu.
Byli to páni Martin Havrlant, Tomáš Cága a Václav Jalůvka. Tato trojice reagovala velmi rychle.
Vzali si jen potřebné věci k likvidaci vos a šli hned se mnou. Vosy, i když se urputně bránily,
zlikvidovali. Dali mi rady, co máme dělat, když se vosy znovu objeví. Moc jim touto cestou děkuji,
hlavně za ochotu, rychlost a udělení rady.
p. Kučerová Jarmila


OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
OBCE KATEŘINICE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022
Obec Kateřinice oznamuje občanům místo a dobu konání voleb do zastupitelstva obce
podle §29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1. Volby do zastupitelstva obce Kateřinice se uskuteční

5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
v pátek dne

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - Obecní úřad

Kateřinice, místnost Klubu důchodců pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Kateřinice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kateřinicích dne 20. 09. 2018

starosta Radek Novák



KOPANÁ

Datum
30.9.
7.10.
14.10.
20.10.
28.10.
3.11.
11.11.

Den
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

Začátek
15,30
15,00
15,00
14,00
14,00
11,00
13,30

Soupeř
Lokomotiva Suchdol n/O
Sedlnice
FK Primus Příbor
TJ Kunín
FK Pustějov
FK Trojanovice I
FK Trojanovice I

Místo
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma

Odjezd
13,45
12,45
9,45
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na úvod Vás všechny zdravím a v krátkosti Vás chci informovat o proběhlých, ale také ještě o
plánovaných akcích v naší obci do konce letošního roku.
Rok 2018, ve kterém si připomínáme 660. výročí od první písemné zmínky o naší obci, jsme zahájili 1.
ledna na hřišti TJ Sokol pěkným ohňostrojem. Následovala plesová sezóna, včetně Obecního bálu, který byl
tentokrát uspořádán pod názvem „Nebe, peklo, ráj“. Tak jako v minulých letech, byl i v letošním roce o
tento ples veliký zájem. Spousta zajímavých masek, krásné vystoupení zorganizované naší mládeži, prostě
vydařená akce. V měsíci dubnu jsme měli možnost zhlédnout koncert mladých hudebníků z Kateřinic,
Trnávky a okolních vesnic, kteří navštěvují Základní uměleckou školu v Brušperku. Dobrovolné vstupné
bylo
věnováno
ZUŠ
Brušperk
pro
rozvoj
talentu
mladých
hudebníků.
V tomto aprílovém měsíci byla zorganizována taky akce Ukliďme Kateřinice, která pomohla naší
vesnici se zbavit odpadků, se kterými si příroda neporadí. Toto užitečné jarní odpoledne bylo zakončeno na
„Kateřinické přehradě“, kde bylo pro účastníky připraveno občerstvení. Poslední dubnový den proběhlo na
obecní zahradě stavění máje. Pro návštěvníky jsme připravili výborné grilované vepřové kolena a možnost
opečení si špekáčků. Po této akci se již mocně začalo finišovat na přípravách hlavní společenské akce tohoto
roku - Dne obce Kateřinice, který byl připomenutím 660. výročí první dochované písemné zmínky o naší
obci. Za hezkého, slunečného počasí proběhl Den obce 16. června v areálu fotbalového hřiště s bohatým
programem, který zaujal a pobavil všechny generace. Součástí této akce byla také v sále Obecního domu
uspořádaná výstava o životě a historii v naší obci. Následovaly další tradiční akce – Vítání prázdnin
s Během naděje, Kateřinské dožínky, Kolem Kateřinic po burčákové stezce a Setkání s jubilanty.
Do konce roku jsou v plánu ještě tyto akce – 14. října běžecký závod Kateřinický trail, 20. října Žolíkový
turnaj pro ženy, 28. října výsadba lípy v obecním parku ke 100. výročí vzniku ČSR, 3. listopadu Krmášová
zábava, 9. listopadu koncert, který pro nás připraví paní prof. Drahomíra Míčková, 24. listopadu pletení
adventní výzdoby, 1. prosince Setkání v čase předvánočním s prodejem zabijačkových specialit, 15.
prosince Turnaj ve stolním tenise, poslední týden v prosinci Žolíkový turnaj pro občany Kateřinic a o
půlnoci 31. prosince výšlap na kopec „Kamenný“.
I v letošním roce se prováděly opravy a údržba obecního majetku. Opravena byla místní komunikace u
fotbalového hřiště v nákladu 402 tis. Kč, která byla podpořena dotací z MMR ve výši 213 tis. Kč, na nově
zateplený nájemní dům byla poskytnuta dotace z MSK v rámci dotačního programu „Program podpory
financování akcí s podporou EU pro obce do 3.tis. obyvatel na akci: „Energetické úspory objektu čp. 194
v Kateřinicích a to ve výši 502tis.Kč., byla rozšířena zpevněná plocha vedle pergoly na hřišti, společně
s obcí Trnávka byly zbudovány nové úseky chodníku na hřbitově, bylo rozšířeno sběrné místo tříděného
odpadu u fotbalového hřiště. Během měsíce září a října ještě projde úpravou okolí pomníku padlých.
S podporou dotace ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu MSK provedeme revitalizaci obecní zahrady, jejíž součásti
bude výsadba zeleně a vybudování nových hracích prvků pro děti v celkové investici cca 800 tis. Kč. Od
občanů jsme vykoupili pozemky na katastru obce v hodnotě 1 300 tis. Kč. Jedná se o ornou půdu a pozemky
pro výstavbu RD. Nakoupen byl pracovní stroj Goliath, určený pro sečení a mulčování svažitých terénů,
jako je hráz přehrady a poldru. Samozřejmě je možno jej použít i na ostatní plochy v obci.
Přesuňme se ale do současnosti. Měsícem říjnem končí volební období 2014-2018 a čekají nás tak další
volby do Zastupitelstva obce Kateřinice.
Pro připomenutí bych chtěl jen vzpomenout na to, že ve volebním období 2014-2018 pracovalo naše
obecní
zastupitelstvo
v tomto
složení:
Bc.
Martin
Havrlant,
Ladislav
Konečný,
ing. Leona Londinová, ing. Ludmila Mikulková, Radek Novák, ing. Jaroslav Obsadný, Petr Poloprutský,
Naděžda Tobolová a ing. Jarmila Vaňková ml.
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Během funkčního období proběhlo celkem 42 veřejných zasedání Zastupitelstva obce Kateřinice
s průměrnou účastí zastupitelů 94,3 %, což je 8,4 zastupitele na jednotlivém zasedání zastupitelstva obce.
V posledních čtyřech letech se nám podařilo získat dotace na opravu mostů, zbudování chodníkového tělesa
směrem na Trnávku, pořízení změny Územního plánu č. 1, protipovodňový varovný systém, rekonstrukci
dětského hřiště, zateplení a výměnu oken v bytovém nájemním domě, opravu místních komunikací,
revitalizaci obecní zahrady a různé další menší akce. Rovněž podpora zaměstnanosti v obci nám nebyla
lhostejná - dotace na pracovníky údržby zeleně a obecního majetku naší obce jsme se snažili využít v plné
míře.
Snahou bylo udržet nastolenou „laťku“ při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcích
pořádaných obcí či složkami: Den obce, Obecní ples, Vítání nových občánků, setkání s jubilanty, Burčáková
stezka, Běh naděje, rozsvícení vánočního stromu se zabijačkou, Krmášová zábava, Trailový závod, večerní
kino, Kateřinské dožínky, koncerty, Turnaj ve stolním tenise, fotbalová utkání, atd.
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás všechny pozvat k nadcházejícím komunálním volbám, které se
konají v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018. Věřím, že i Vy zastáváte názor, že volby do našeho obecního
zastupitelstva nejsou bezvýznamné a je správné využít možnost a právo i svým hlasem formovat budoucí
vývoj a rozvoj Kateřinic. Možná Vám na kandidátních listinách v letošních volbách do zastupitelstva obce
Kateřinice budou určitá jména ze současného zastupitelstva obce scházet. Někteří současní zastupitelé se z
různých důvodů rozhodli v letošních volbách nekandidovat.
Dovolte mi při této příležitosti poděkovat všem členům končícího stávajícího zastupitelstva za jejich
práci, zodpovědnost a poctivost při výkonu svého mandátu. Věřím, že právě končící volební období čtyř let
bylo pro naši obec obdobím dalšího rozvoje a celkové prosperity. Jsem velice rád, že v Kateřinicích již
několik let panuje, místo mnohdy falešného politikaření, tvůrčí atmosféra a prvořadá snaha pracovat ve
prospěch obce. Chci rovněž poděkovat pracovníkům obce - p. Pavlíně Borkovcové, p. Pavle Onderkové, p.
Jiřímu Strakošovi, všem zaměstnancům MŠ pod vedením p. Zuzany Němcové, pracovníkům „pracovní
čety“, vedoucím a členům spolků a organizacím.
Poděkování patří i Vám všem za Vaši práci a aktivitu, která je hlavním motorem celkové prosperity, bez
které bychom, my zastupitelé, nikdy nic sami nedokázali.
Stále totiž platí, že největší bohatství obce je práce a aktivita lidí.
Velmi děkuji a jsem s pozdravem.
Ke správné volbě ve dnech 5. a 6. října přeji Vám i obci šťastnou ruku.
Radek Novák, starosta.

A na závěr několik čísel za uplynulé čtyři roky:
Finanční objem získaných dotací:
Finanční objem příspěvků pro spolky, organizace:
Finanční objem poskytnutý MŠ na její provoz:
Hodnota majetku

k 30. 9. 2014 :
k 30. 8. 2018 :

Stav peněžních prostředků

k 30. 9. 2014:
k 30. 8. 2018:

Počet obyvatel

k 30. 9. 2014:
k 30. 8. 2018:

3 734 468,00 Kč
cca 1 700 000,00 Kč
1 570 000,00 Kč
66 309 606,00 Kč
78 736 085,72 Kč
5 610 984,09 Kč
9 089 253,58 Kč
656
645
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VOLEBNÍ PROGRAM

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
na volební období 2018 – 2022
 Sestavovat a dodržovat vyrovnaný rozpočet obce, zvelebovat a navyšovat majetek obce, řídit
se pravidly vzorného hospodáře
 Uspokojovat potřeby obyvatel obce, které usnadňují jejich každodenní život, být nápomocni
při řešení různých životních situací
 Zajistit rozvoj obce také prostřednictvím mimodaňových příjmů rozpočtu obce (dotace,
granty, prodeje, pronájmy apod.)
 Vstřícná a efektivní správa obce vůči občanům
 Podporovat aktivity ve prospěch života seniorů
 Podporovat a zlepšovat podmínky pro zájmové a sportovní vyžití dětí a mládeže
 Podporovat zvýšení bezpečnosti pohybu občanů po obci, prevence kriminality a rozšíření
informovanosti občanů
 Zajistit dostupnost služeb v obci – sociální služby, lékař, obchod, pošta, holičství
 Pokračovat v opravách mostů a lávek, postupně provádět opravy místních komunikací,
veřejných prostranství a odpočinkových míst (zón)
 S pomocí dotačních titulů provést rekonstrukci Hasičské zbrojnice a budovy bývalé
přidružené výroby v areálu Moravan, a.s.
 Udržet a zlepšovat dopravní obslužnost obce
 Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj zdravého životního stylu obyvatel obce – prevence,
osvěta a podpora aktivit
 Nadále monitorovat stav životního prostředí a aktivně se podílet na jeho zlepšování
 Podporovat činnost zájmových spolků a sdružení, nadále zajišťovat akceschopnost jednotky
SDH
 Spolupracovat s občanskými, zájmovými a společenskými organizacemi
 Podporovat udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních, sportovních a společenských
tradic, soudržnosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a
rozvoj naší obce
 Propagovat obec navenek a pečovat o vzhled obce. Chceme zeleň a krajinu pro lidi
 Podporovat podnikatelskou činnost v obci, tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského
podnikání, služeb, cestovního ruchu apod.
 Nadále rozvíjet spolupráci s dalšími obcemi a městy prostřednictvím Regionu SMOPO,
Regionu POODŘÍ, Euroregionu Beskydy a MAS POODŘÍ, podporovat meziobecní
spolupráci
 Podporovat rozvoj občanské společnosti a principů demokracie na komunální úrovni
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KANDIDÁTNÍ LISTINA
„Sdružení nezávislých kandidátů č. 1“
pro volby do Zastupitelstva obce Kateřinice pro volební období 2018 -2022 konané ve
dnech 5. – 6. 10. 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Radek Novák, muž, 46 let, zootechnik, Kateřinice, bez politické příslušnosti
Ing. Leona Londinová, žena, 46 let, OSVČ, Kateřinice, bez politické příslušnosti
Petr Poloprutský, muž, 27 let, OSVČ, Kateřinice, bez politické příslušnosti
Bc. Dalimil Novobilský, muž, 46 let, konstruktér, Kateřinice, bez politické příslušnosti
Bc. Jarmila Vaňková ml., žena, 31 let, ekonomický pracovník, Kateřinice, bez politické
příslušnosti
Jiří Obsadný, muž, 25 let, student, Kateřinice, bez politické příslušnosti
Bc. Leona Nagyová Břežná, žena, 40 let, sociální pracovník, Kateřinice, bez politické
příslušnosti
Bc. Michal Světlík, muž, 35 let, informatik, Kateřinice, bez politické příslušnosti
Radek Matěj, muž, 32 let, SHR, Kateřinice, bez politické příslušnosti



KANDIDÁTNÍ LISTINA
„Sdružení nezávislých kandidátů č. 2“
pro volby do Zastupitelstva obce Kateřinice pro volební období 2018-2022 konané ve
dnech 5. – 6. 10. 2018
1. Ladislav Konečný, muž, 66 let, důchodce, Kateřinice, bez politické příslušnosti
2. Libuše Brožová, žena, 65 let, důchodkyně, Kateřinice, bez politické příslušnosti
3. Ing. Jaroslav Obsadný, muž, 52 let, IT technický specialista, Kateřinice, bez politické
příslušnosti
4. Bc. Martin Havrlant, muž, 44 let, státní zaměstnanec, Kateřinice, bez politické příslušnosti
5. Tomáš Cága, muž, 29 let, řidič, Kateřinice, bez politické příslušnosti
6. Ing. Monika Tylečková, žena, 44 let, OSVČ, Kateřinice, bez politické příslušnosti
7. Hana Krasňanová, žena, 34 let, učitelka, Kateřinice, bez politické příslušnosti
8. Aleš Kutáč, muž, 44 let, OSVČ, Kateřinice, bez politické příslušnosti
9. Věra Richterová, žena, 50 let, nástrojář, Kateřinice, bez politické příslušnosti
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INFORMACE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by
neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna
2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a
kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a
kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům,
podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do
volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních
hmot třídy reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu,
provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o
provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve
spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem
osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování
pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze
spalinové cesty.
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Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

čištění spalinové
cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
plynné
pevné
kapalné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní provoz

3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

1 x za rok

1 x za rok

kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců
v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte
hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit
hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo
písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup
vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a
utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo
života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je
nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro
které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo,
zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín Zborovská 5,
741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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