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Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 24. dubna 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Londinová L., p. Poloprutský P
ZO schvaluje:
1. Účetní závěrku obce Kateřinice za rok 2016 /příloha č. 1
2. Účetní závěrku PO Mateřská škola Kateřinice za rok 2016 /příloha č. 2
3. Rozpočtové opatření č. 1/2017: Příjmová část rozpočtu po 1. úpravě činí 7 983 300,-Kč,
třída 8 ve výši 6 602 928,-Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 14 586 228,-Kč.
4. Závěrečný účet obce Kateřinice za rok 2016 - zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad
5. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018 -2020
6. Kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 687/97 k.ú. Kateřinice o výměře 5018m2 za kupní cenu
100 000,-Kč.
7. Poskytnutí daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti se sídlem v Morkově na podporu
charitativní akce „8. Setkání postižených a opuštěných dětí" ve výši 1 000,-Kč.
8. Poskytnutí daru JK Cairo ve výši 5 000,-Kč.
9. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové Mateřské školy mezi obcí Kateřinice
a obcí Trnávka
10. Darovací smlouvu mezi obcí Kateřinice a Regionem Poodří na převod dvou cyklistických
zastavení „Informační místa k zastavení v obcích Regionu Poodří“
11. Smlouvu č. NJ/161/e/2017/Ty o zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku na p.č. 805/1
k.ú. Kateřinice mezi obcí Kateřinice a MSK zastoupeným SSMSK Nový Jičín za jednorázovou
úplatu 1210,-Kč
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
2. Zprávu finančního výboru
3. Kontrola plnění rozpočtu ke dni 31. 3. 2017
4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
5. Zprávu o provedené kontrole PO Mateřská škola Kateřinice za rok 2016
6. Informace kulturního výboru
7. Informace starosty
Zapsala: Borkovcová P
Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Bc. Martin Havrlant

Poděkování ZŠ Petřvald
V úterý 25. dubna 2017 se v ZŠ Petřvald uskutečnil jarní sběr starého papíru. V roce výročí 750 let
od první písemné zmínky o obci Petřvald jsme se pokusili překonat rekord školy ze školního roku
2007-2008. Reakce občanů na výzvu o pomoc nás mile překvapila. Díky všem zúčastněným byl
rekord školy překročen o 5 450 kg a činí v současné době 26 857 kg starého papíru. Děkujeme
všem, kteří nám pomohli dosáhnout tohoto úspěchu.
Žáci ZŠ Petřvald
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Jak jsme uklízeli Kateřinice
Jaro může být mnohými z nás spojováno s probouzející se přírodou, která dostává nádech plné svěží zelené
barvy, aktivním zpěvem ptáků či s typickou svěží vůní jarních měsíců. Pro spoustu lidí je předjaří či
samotné jaro plné zahradních či zahrádkářských aktivit a prací kolem domu.
Zimní období jsme se pokusili zahnat, a tím podpořit přicházející jarní čas, také my v Kateřinicích. Přibližně
čtyřicet dobrovolníků, a to od nejmenších občánků až po seniory, se setkalo dne 30.03.2017 v 16:00 hodin u
místního obecního úřadu. Jakmile jsme obdrželi nezbytné pytle na odpad a rozdělili se na tři úklidové
skupiny, vyrazili jsme do práce. Jedna skupina se vydala severním směrem spodní cestou (jak my říkáme
„dědinou“). Její trasa byla bezpochyby nejdelší – až na „dolní konec“. Aktivně pročistila veřejné prostory až
k severní hranici katastru naší obce. Při svém návratu ke společnému cíli na přehradu nevynechala ani
fotbalové hřiště a okolí podél hlavní komunikace. Druhá skupina se rovněž aktivně a svižně vydala směrem
k poldru
na
„Vápenku“.
Odpad
sbírala
jak
po
místních
pěšinách
a komunikacích, tak i v přilehlých lesích, které byly v minulosti místem neřízeného skládkování. V potocích
pak nalezli nejen staré skleněné láhve, ale i kovy. Odpadky ve střední a horní části obce podél hlavní
komunikace až pod kopec „Kamenný“ sesbírala třetí skupina. K určenému cíli se pak vydala lesními
pěšinami, kde postupně do plastových pytlů sbírala nežádoucí odpad. Úklidem volně se povalujících
odpadků byla zbavena také přehrada a její blízké okolí. Toto místo bylo rovněž našim společným cílem, kde
se všechny tři skupiny opět setkaly a kde bylo pro účastníky této akce připraveno občerstvení. Dospělí
rozdělali oheň a společně s dětmi si opekli špekáčky, zakousli také něco sladkého a zahnali žízeň. Po své
dobrovolné aktivitě jsme si mohli takto zaslouženě odpočinout a posilnit se.
Životní prostor není jen domov a jeho bezprostřední okolí, o které se staráme a pečujeme. Aktivně jsme se
mohli alespoň částečně podílet na úklidu veřejných prostor naší obce, které téměř denně využíváme, kde
společně žijeme a setkáváme se. Neměli bychom je znečišťovat a zahlcovat odpadky mimo místa k tomu
určená – koše, kontejnery, sběrný dvůr apod., kde jsou připraveny k dalšímu zákonnému zpracování. Bylo
skvělé pozorovat děti a mládež, jak se uvědoměle podivovali nad tím, co mohou v přírodě a ve veřejných
místech najít za odpad, který tam vůbec nepatří, což často komentovali slovy: „Kdo to tady odložil, když je
támhle popelnice a dále odpadkový koš? No to teda nechápu“. To jsou chvíle, kdy si uvědomíte, že pořádání
takových
akcí
má
své
opodstatnění
jak
z pohledu
životního
prostředí,
tak
i výchovného a sociálního.
Za organizátory děkujeme všem, kteří se březnové čtvrteční odpoledne podíleli na úklidu obce a společně
s námi takto trávili svůj volný čas. A věříme, že v příštím roce se k nám opět připojí nejen oni. Zároveň
děkujeme zaměstnancům obecního úřadu za vstřícnost a aktivní pomoc při přípravě naší akce či při akci
samotné. A je nutné obecnímu úřadu také poděkovat za zajištění následného úklidu pytlů se sebranými
odpady, které jsme průběžně na našich trasách za sebou zanechávali. A nebylo jich teda málo!!!
O uklízení Kateřinic jste mohli také zaslechnout ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
Příspěvek naleznete zde: http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/deti-a-dospeli-uklizeji-katerinicena-novojicinsku-v-dalsich-obcich-vyrazi-na-uklid-v-dubnu--1714060
Výbor životního prostředí obce Kateřinice

Informace Policie ČR květen 2017
Začala motorkářská sezóna
S postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá na našich silnicích stále více motocyklistů, kteří
se vydávají po dlouhé pauze na pohodové projížďky, které se však mohou velmi rychle změnit v minimálně
hodně nepříjemný zážitek. Na rozdíl od automobilistů, kteří jsou v případě nárazu chráněni deformační
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zónou, je motocyklista chráněn pouze ochrannou přilbou a několika milimetry oblečení, které má na sobě.
Jezdec na motorce je tedy mnohem zranitelnější než řidič auta.
Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou motorkáře, stále častěji však motocyklisté doplácí na
chyby a nepozornost ostatních účastníků silničního provozu.

Proto apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby byli ohleduplní a tolerantní, jediná
„schválnost“ či nepozornost může vést k tomu nejhoršímu, zbytečnému vyhasnutí, mnohdy
mladého, lidského života…
Rady pro motorkáře:
Přehnaná agresivita a defenzivní jízda vám může ublížit, ohleduplnost a tolerance je klíčem k úspěchu.
Jezdec na motorce je mnohem zranitelnější než řidič auta, proto předvídejte a problémům raději
předcházejte. Na jízdu je potřeba se soustředit, nikdy nejezděte, pokud se na to necítíte.
Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak v pneumatikách a jejich stav, správnou funkčnost
brzd). Zabere to minutku a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku můžete spolehnout. Během prvních
kilometrů je dobré své motorce a gumám dopřát, aby se ohřály na správnou provozní teplotu. Není třeba
připomínat, že alkohol ani jiné návykové látky ovlivňující koncentraci k řízení nepatří!

Základní bezpečnostní pravidla:
-

dodržujte stanovenou rychlost- ostatní účastníci silničního provozu většinou neumí odhadnout vaši
rychlost,
pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (přilba, kombinéza, rukavice a moto boty),
mnohdy vám může zachránit život, přes kombinézu je dobré navléci reflexní šle či vestu
základní podmínka je předvídat – svou bezpečnost máte především ve svých rukou,
nikdy nemáte 100 % přednost – vždy je zapotřebí počítat s tím, že vás může někdo na silnici ohrozit,
byť máte podle předpisů přednost,
neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v pozornosti, mějte neustále přehled o všech a o
všem,
udržujte bezpečný odstup,
v žádném případě nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých nevidíte konec a nemáte přehled, co se
v nich děje,
nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíždění prudce brzdících aut, nikdy nevíte,
proč brzdí, co je před nimi,
nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka.

A ještě jedna dobrá rada – nikdy není chyba si předjíždění rozmyslet a počkat na vhodnější dobu...
por. Mgr. Lenka Sikorová komisař

JAK S PRÁVNĚ KOMPOSTOVAT!!
CO PATŘÍ A CO NEPATŘÍ DO KOMPOSTÉRU
Do kvalitního kompostu můžete přidat skoro všechny organické odpady ze dvora, zahrady i
domácnosti. Ideální je co nejrůznorodější směs materiálů.
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Co patří do kompostu:
všechen zahradní odpad jako: tráva, listí (POZOR: s ořechovým listím raději opatrně, seno,
sláma, plevel, piliny, dřevní štěpka, hlína, odřezky z vinné révy, vychladlý popel a uhlí ze dřeva.
kuchyňský odpad jako: káva, čajové sáčky, podrcené skořápky z vajec, bioodpad z kuchyně
(slupky ze zeleniny a ovoce - i citrusové plody), papírové kapesníky, podrcené ořechové skořápky
atd. Zbytky vařených jídel se doporučuje dávat jen v malých množstvích. Smíchejte je s větším
množstvím suchého materiálu.
Do kompostéru můžete dávat i trus býložravých zvířat (POZOR: takže žádné psí a kočičí výkaly
nesmí jít do kompostu) znehodnotily by ho.
Náš tip: Pokud máte hodně katrónových krabic (co nejmíň barvených), nastříhejte nebo nařežte je
do kompostu na malé kousky. Tvoří ideální hnědou složku kompostu (jako piliny,dřevní štěpka)
pokud například právě vysypete do kompostu hodně posečené trávy, která tvoří zelenou složku.
Takové vyvážení a promíchání složek zajistí rychlejší a kvalitnější kompostování.
Co nepatří do kompostu:
zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z dřevotřísky, uhynulá zvířata,
chemicky ošetřené zbytky, trus masožravých zvířat atd.
Důležitá je co nejjemnější struktura materiálu. Vydatně vám pomůže sekačka se sběrným
košem, která dokáže rozdrobit i spadané listí a také zahradní drtič na odřezané větve ze stromů a
keřů.
Při domácím kompostování neexistují téměř žádné legislativní omezení. Při zakládání kompostu
doporučujeme zohlednit některé zásady a pravidla ověřené v praxi.
KAM UMÍSTIT KOMPOSTÉR
jednoznačně na vašem pozemku nebo pokud ne, musíte mít souhlas majitele pozemku, neměl
by být v blízkosti zdroje pitné vody ani v záplavovém území, musí být v kontaktu s
půdou: pro zlepšení přístupu mikroorganismů a půdních organismů ke kompostování materiálu je
třeba zajistit přímý kontakt se zemí. Takže pokud hledáte kompostér s dnem, vaše hledání je
zbytečné, tak to bohužel v přírodě nefunguje.
Pro vaše pohodlí a efektivitu doporučujeme, aby nebyl vzdálený od zdroje biologického
odpadu a přístup k němu byl pohodlný i za deštivého počasí, neměl by být vystaven
celodennímu přímému slunci, lepší je polostín někde pod stromem nebo místo kde víte, že
během dne sluníčko nedohlédne, kolem kompostéru si nechte dostatečný prostor na možnost
manipulace s nářadím a následné vybírání kompostu
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KOMPOSTOVÁNÍ
Pravidlem úspěšného průběhu kompostování je různorodá skladba materiálů, optimální vlhkost a
dostatek vzduchu.
1. Velikost a skladba materiálů
U hůře rozložitelných materiálů (uhlíkatých), jako jsou dřevo, tvrdší části zeleniny či stonky
starších rostlin platí základní pravidlo, že čím jsou částice menší, tím rychleji se zkompostují.
Ideální je využít zahradní drtič. Měkké šťavnaté materiály (dusíkaté) jako hnůj, posečená tráva,
kuchyňský bioodpad jsou snadno rozložitelné, proto je třeba je zmenšovat.
Dobrý rozklad zajistí vyvážené míchání materiálů. Platí, že dusíkaté materiály musíme
směšovat s uhlíkatými a jejich objemový poměr by se měl přibližovat k 1: 1.
2. Přístup vzduchu a vody
Užitečné bakterie a půdní organismy, které se starají o rozklad zeleného odpadu, potřebují kromě
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živin i neustálý přísun vzduchu a dostatek vlhkosti. Pokud jim dokážete zajistit vyváženou
kombinaci, začnou se množit rychlým tempem. I zde platí že, čím menší částice odpadu do
kompostu dáte, tím se spíše zkompostovat. Platí však i pravidlo, že čím jsou částice menší, tím je
mezi nimi méně dutinek, kde se může udržet vzduch. Bez něj kompost pouze hnije a zapáchá.
Proto je třeba masu z času na čas provzdušnit pomocí aeratoru (překopávače kompostu).
3. Správná vlhkost
Další podmínkou dobrého kompostování je správná vlhkost. Nedostatek vlhkosti zpomaluje až
zastavuje proces rozkladu, naopak nadměrná vlhkost způsobuje nežádoucí hnilobný proces. Do
uzavřeného kompostéru se bez vaší pomoci voda nedostane, proto je důležité správnou vlhkost
kontrolovat a v případě potřeby ji doplnit politím, případně snížit přidáním suchých materiálů.
Správnou vlhkost lze zjistit pouze rukou.
Pokud z materiálu vytisknete pouze několik kapek - je vše v pořádku.
KDY JE KOMPOST ZRALÝ?
Vyzrálý kompost má hnědou až tmavohnědou barvu, drobtovité strukturu, nezapáchá, ale
voní jako lesní půda.
O zralosti kompostu se můžete přesvědčit jednoduchým testem klíčivosti. Do nádobky s vlhkým
prosetým kompostem vysejte semínka řeřichy seté, a pokud během týdne většina semen vyklíčí,
můžete kompost použít v zahradě.
Kompostování s radostí! Autor: Ing. Nina Oravcová

Připravujeme:
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Sportovní výbor zastupitelstva obce Kateřinice Vás zve na:

Vítání prázdnin s Během naděje
V sobotu 1. 7. 2017 od 15:00 hodin v zahradě u Obecního úřadu
Program:
•
•
•
•
•
•

Ukázka práce Policie České republiky
Vystoupení tanečních skupin K-Cats a
Rebelky
Řetízkový kolotoč a poník
Běh naděje
Lukášova chemická laboratoř
Od 21hod. večerní program
Občerstvení a koláče k prodeji.
Těší se na Vás pořadatelé.
V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále OD Kateřinice.

Reklama

Chcete zdarma kotel ?
Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci,
určenou jen pro 6000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398
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