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Poplatek za odpad
Prosíme občany, aby místní poplatky (poplatek za odpady, poplatek za psa)
platili v těchto dnech přednostně bankovním převodem. Připomínáme, že splatnost
poplatku za psa je 30.6.2020
Sazba poplatku za psa na rok 2020 činí 100,-Kč/ pes a rok
(druhý a další pes jednoho majitele 150,-/ pes a rok)
Splatnost poplatku za psa je 30. června 2020.
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.
Sazba poplatku za odpad na rok 2020 činí 450,- Kč/osobu a rok
Splatnost 1. poloviny nebo celého poplatku za odpad do 30. dubna 2020.
Splatnost 2. poloviny poplatku za odpad je do 30. září 2020.
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.

Informace MUDr. Krkoška Jan
MUDr. Krkoška Jan informuje, že do konce srpna 2020 bude ordinovat v Kateřinicích
jednou za čtrnáct dnů. Každý lichý týden v měsíci. (Ordinační středy jsou tyto: 1.7.,
15.7., 29.7., 12.8., 26.8.2020). V případě např. hlášené dovolené budeme o změnách
informovat. Ordinační hodiny od 6,30 hodin do 7,45 hodin.

Provozní doba areálu pro odvoz bioodpadu
Od 1. dubna 2020 je opět v naší obci přistaven kontejner na bioodpad. Občané mohou odvážet
bioodpad do kontejneru u technické budovy ve středu obce (bývala přidružená výroba Moravan
a.s.). Provozní doba, po kterou je možno bioodpad zde odevzdávat, byla stanovena takto:

Po – Pá: 6:30 – 14:00, So: 10:00 – 18:00, Ne: zavřeno
Větve lze ukládat vlevo vedle komunikace vedoucí ke střelnici za panem Šprochem.

Informace knihovny Kateřinice
Knihovna pro čtenáře otevřena

každé úterý v době 15:30 – 17:00 hodin.

Otevírací doba knihovny o prázdninách 2020 – otevřeno ve dnech:
07.07.2020, 28.07.2020, 04.08.2020, 18.08.2020


Kadeřnictví v Obecním domě c Kateřinicích
Zahájení provozucca: srpen – září 2020
Provozní doba : sudý týden - středa a čtvrtek
Soňa Stuchlá
lichý týden - čtvrtek a pátek
723 274 536
(po telefonické domluvě )
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Výzva
TJ Sokol Kateřinice hledá:

ŘIDIČE AUTOBUSU!

Náplň práce: údržba autobusu, jízdy s dětmi ze školky a školy, fotbalisty, seniory,
případné exkurze, výlety mnoho dalšího…
V případě zájmu nebo jakéhokoliv tipu na případného řidiče kontaktuje prosím kohokoliv z fotbalistů, nebo
volejte na telefonní čísla: +420 773 835 400 (Daniel Lys, předseda TJ Sokol Kateřinice),
+420 773 655 570 (Radek Novák, starosta obce Kateřinice)
Moc děkujeme za jakýkoliv tip!


Informace MŠ Kateřinice

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Když jsme se po Vánocích sešli opět u „nás“ ve školičce, všichni
jsme se těšili, co nás čeká.
Nakonec jsme se ale, nestačili divit! Vezmeme to tedy pěkně po
pořádku.
27. 01. 2020 jsme zahájili 5-ti denní Lyžování se Sluníčkem. Po
prvé se k nám připojily i děti ze Základní školy v Trnávce. Počasí nám přálo a sníh nám vydržel .
Koncem února, konkrétně 20. 02. jsme začali navštěvovat Fry relax centrum ve Fryčovicích a jak jinak
než tradičním předplaveckým kurzem „Plavání s žabičkou“.
Záhy na to, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace koronaviru, musely být zrušeny všechny
naplánované akce. 13. 03. 2020 se nekonal tolik očekávaný dětský karneval. Od 17. 03. 2020 byla po
dohodě ředitelství mateřské školy a zřizovatele naše školička uzavřena. Byla zrušena objednaná divadla,
oslava Velikonoc u p. Matěje, návštěva Planetária, výlety obou tříd, oblíbené spaní ve školce, a spousta
dalších akcí pro děti.
Ke znovuotevření mateřské školy došlo až 25. 05. 2020. Od toho dne jsme pokračovali
v předplaveckém kurzu za přísných hygienických opatření. I přes uzavření mateřské školy od 04. 05. do 16.
05. probíhal distančně Zápis dětí do mateřské školy. Celkem přišlo 21 žádostí a pro příští školní rok, tj.
školní rok 2020/2021 je volných pouze 16 míst. Proto ve správním řízení bylo k předškolnímu vzdělávní
přijato 16 dětí a dalších 5 žádostí k předškolnímu vzdělávání muselo být odmítnuto.
Jediná akce, která byla v této nelehké situaci uskutečněna, bylo Pasování předškoláčků. To proběhlo
ve dvoře Komunitního centra v Kateřinicích za účasti obou starostů z Trnávky a Kateřinic, paní ředitelky
Mgr. Ivany Vidličkové ze ZŠ Trnávky, zástupců Klubu rodičů a zákonných zástupců „našich“ Sluníček .
Pro děti byly připraveny dárečky k rozloučení, sladká odměna a také výherní tombola na závěr.
A co nás čeká?
Prázdninový provoz bude 01. 07. do 17. 07. 2020. Pak bude mateřská škola uzavřena až do 31. 08.
2020. Na tuto dobu je naplánovaná rekonstrukce kuchyně.
Jménem svým a všech zaměstnanců mateřské školy bych chtěla všem dětem, jejich zákonným
zástupcům, přátelům školy a ostatním občanům popřát krásné prožití letních prázdnin, hodně prosluněných
dnů nejen sluncem, ale i dobrou náladou a úsměvem.
Snad příští školní rok nám přinese více úsměvů na tvářích, než tyto poslední měsíce.
Zuzana Němcová, ředitelka MŠ
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Hasičský záchranný sbor - Léto a prázdninový čas
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci mimo školní lavice již od
jara, své školní povinnosti si však musí plnit. A proto se již většina z nich těší na letní prázdniny, které si
plánují užít společně s rodiči anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i o
prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom myslet
na to, že děti budou mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat
zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické
přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy
nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního věku, moc dobře ví,
na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene na rizika, které se
špatným zacházením souvisí. Měli bychom také děti upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci si špekáček“ do
přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených
tábořištích:
• oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
• nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
• mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán
v místě, kde není žádný vodní zdroj,
• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí
vznícení šatstva),
• do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.
Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může být za bouřky obzvlášť
nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt.
Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních
stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu
s nohama u sebe. V případě silných větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či
větve. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal
nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů,
kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy
neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika
sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího auta. Seznamte děti s pravidly pohybu po
silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18
let povinná.
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Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času,
není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme
alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní
léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín


Informace Policie ČR - Rouška píše dějiny
Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko srovnání. Píše se milník
dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje
všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, všechny kolem a
v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se vrylo notoricky známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje
rouška chrání mě.“ Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým
v nás je. Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme se proto
vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie České republiky a zanechat tak historickou
stopu. Do projektu se může zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se
vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz
dalším budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00,
Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České pošty je až do odvolání možné zasílat roušky
zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ



TJ Sokol Kateřinice – Pozvánka na letní akce
I toto léto se na našem hřišti i bude konat několik námi organizovaných akcí, na všechny bychom vás chtěli
co nejsrdečněji pozvat. Naplánován je i ještě jeden přátelský zápas. A na co všechno se tedy s námi můžete
těšit?
Neděle 5. července – Turnaj v malé kopané
- začátek v 9:00, každoroční turnaj v malé kopané
- spojení s neoficiálním ukončením jarní části fotbalové sezóny
Sobota 18. července – Přátelské utkání
- začátek v 17:00, soupeřem bude Skotnice, hraje se ve Skotnici
Sobota 25. července – Oslavy 65 let fotbalu v Kateřinicích
- začátek v 10:00, turnaj na celé hřiště za účasti 4 týmů mužů, zápasy odehraje i mládež a stará garda
- bohaté občerstvení zajištěno
- od 20:00 volně zamíříme na taneční parket, k tanci a poslechu nám po celý večer zahraje DJ Speedi
Neděle 16. srpna – První mistrovské utkání
Sobota 22. srpna – Naše II. dětské olympijské hry
- začátek ve 13:30, druhý ročník olympiády pro děti na našem hřišti – hry, soutěže a sportovní disciplíny pro
mládež i dospělé, bohatý program i občerstvení
Tímto vás srdečně zveme na všechny tyto akce a budeme se těšit, až se s vámi uvidíme!
Fotbalisté z Kateřinic
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
málokdo z nás si dovedl ještě před čtyřmi měsíci představit, že v době, kdy byla většina z nás spokojena s tím,
jak se nám žije, budeme zanedlouho čelit problému, který výrazně ovlivní náš život. Svět se zpomalil, ale
nezastavil, život jde dál. Doufejme, že se dnes blížíme ke zdárnému ukončení pandemie koronaviru COVID – 19
a opět se společně setkáme na společných akcích v naší obci. I když ještě na sto procent nemůžeme potvrdit
konání Kateřinských dožínek 29.8.2020, přípravy již probíhají a pevně věřím, že se v srpnu společně setkáme.
Ačkoliv se zdá, že pandemie koronaviru pomalu mizí, nesmíme to podcenit, musíme být obezřetní a zodpovědní
ke svému okolí. V naší obci nebyl potvrzen žádný případ nákazy COVID – 19, což je chvályhodné.
Zároveň mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílejí na zabezpečení chodu života v obci, tedy zdravotníkům,
prodavačkám, pracovníkům pošty, i dobrovolníkům, zapojeným do šití ochranných roušek, za jejich nasazení a
ochotu, s jakou se postavili do první linie boje proti viru, který přepisuje novodobé dějiny.
Současná situace rovněž ovlivnila finanční situaci naší obce především na straně příjmové straně našeho
rozpočtu. Předpokládaný výpadek finančních prostředků v letošním roce se může pohybovat ve výši 1,3 mil.
korun. Z tohoto důvodu ZO Kateřinice rozhodlo na odložení rekonstrukce místních komunikací, která byla na
letošní rok plánovaná a to ve výši cca 1 mil. korun. Ostatní plánované opravy a investice se budou provádět dle
plánu. Hned na počátku roku byla provedena oprava břehu potoka v celkové hodnotě 600tis.Kč, byl zakoupen
nový sekací traktor BULLDOG na úpravu veřejných ploch. V následujících měsících proběhne rekonstrukce
kotelny v obecním nájemním domě v nákladu cca 400 tis. Kč, bude dokončena oprava omítek, výměna
elektroinstalace a výmalba v restauraci obecní dům v předpokládaném nákladu 70 tis. Kč a o prázdninách
započne rekonstrukce kuchyně v MŠ v hodnotě 750 tis. Kč. Na tuto akci obec podala žádost o dotaci z MAS
Poodří. Na druhou stranu nemusí být finanční výpadek (schodek) tak vysoký, protože vláda přislíbila obcím
částečnou kompenzaci za pokles daňových příjmů.
Jak jsem již zmínil výše, doufám že opatření se budou pomalu dále uvolňovat a my tak budeme moci se potkávat
na různých společenských akcích v naší obci 18.7. – letní setkání v parku OÚ, 25.7. oslavy založení TJ Sokol
oddíl kopané, 22.8. dětská olympiáda a 29.8. dožínky
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidné a slunečné léto, báječnou dovolenou, dětem krásné prázdniny s mnoha
zážitky a v neposlední řadě nesmím zapomenout na zdraví, které je v současné době potřeba. Starosta Radek Novák
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