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Kateřinský zpravodaj
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Kateřinice oznamuje:
Podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

V pátek 24. května 2019 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
a v sobotu dne 25. května 2019 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu v obci Kateřinice ve volebním okrsku č. 1 je
místnost Klubu důchodců na Obecním úřadě Kateřinice pro voliče bydlící v Kateřinicích.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu volební
lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
V Kateřinicích dne 24. 4. 2019

Radek Novák starosta obce



Informace Obecního úřadu
Možnost nákupu kompostéru

Zájemci, kteří si chtějí pořídit další, stejný kompostér na bioodpad, který jste obdrželi
v minulosti od obce na svou zahradu, si jej mohou objednat a poté zakoupit na OÚ
Kateřinice za cenu 2 991,-Kč. Závazné objednávky prosím do 31.5.2019 na tel:556729022
nebo obec@katerinice.cz.


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 pro obhospodařování místními zemědělci nebo využití
Starosta Radek Novák
pro potřeby obce.
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Kateřinský zpravodaj
Poplatek za odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) byl stanoven v naší obci
Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2018, o místních poplatcích pro rok 2019 ve výši
450,- Kč za osobu/rok.

Splatnost 1. poloviny nebo celého tohoto poplatku je do 30. dubna 2019.
Splatnost 2. poloviny poplatku je do 30. září 2019.
Poplatek můžete uhradit některým z následujících způsobů:
1. Platba na účet obce č.: 1762522379/0800; variabilní symbol: 1340 + čp.; /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).


Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Upozorňujeme všechny občany, že ve čtvrtek 2. 5. 2019 budou v naší obci
v odpoledních hodinách přistaveny kontejnery ke sběru velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat formou kontejnerů, tzn.
velkoobjemové kontejnery budou umístěny na třech místech – u ZD Moravan,
u prodejny Jednota a u fotbalového hřiště. Sběrna nebezpečného odpadu bude
umístěna na parkovišti u ZD Moravan taky 2. 5. 2019 v době od 12 do 17 hodin. Kontejner na
elektrospotřebiče bude přistaven na parkovišti u ZD Moravan. Důrazně upozorňujeme občany, že
kontejnery jsou určeny pouze pro ukládání nepotřebných věcí z domácností a nikoli jiného
odpadu jako např. starých vraků automobilů, odpadů z podnikatelské činnosti, stavební suti apod.


Provozní doba areálu pro odvoz bioodpadu
Od 1. dubna 2019 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
V úterý 30. 04. 2019 bude knihovna z důvodu pořádání akce „Stavění máje“ v obecní
zahradě uzavřena.
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Kateřinský zpravodaj
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
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční:

dne:
čas:
místo:

6. května 2019
9,00 – 12,00 hodin

13,00 – 17,00 hodin

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 humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www:diakoniebroumov.cz



Prázdninová brigáda pro studenty
Obec Kateřinice nabízí prázdninovou brigádu pro studenty ve věku 15 – 18let
s trvalým pobytem v obci Kateřinice (věk 15 let ke dni 30. 6. 2019 a dokončená školní
docházka) v minimálním rozsahu 10 pracovních dnů na dohodu o provedení práce.
Hrubá mzda 85 Kč/h. Zájemci se mohou již nyní hlásit osobně na OÚ Kateřinice, nebo na
email:obec@katerinice.cz


Nabídka pracovního místa

Obec Kateřinice vypsala výběrové řízení na pracovní místo pracovníka na pozici údržbář
obecního majetku, řidič. Bližší informace na úřední desce Obecního úřadu.


Informace MUDr. Jana Krkošky
Ve středu 1. května 2019 a 8. května 2019 bude z důvodů státních svátků ordinace MUDr.
Krkošky v Kateřinicích uzavřena.
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Pozvání
Obec Kateřinice Vás srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZAHRADY
u obecního úřadu Kateřinice

v úterý 30. 4. 2019 v 10:00 hodin,
s malým občerstvením pro děti.
Projekt „Revitalizace obecní zahrady – Vytvoření místa aktivního
odpočinku“ byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.



Obec Kateřinice srdečně zve na

STAVĚNÍ MÁJE
v úterý 30. dubna 2019
V zahradě u OÚ Kateřinice od 15:30 hodin.
Stavění májky v 17:00 hod. - pomocníci vítáni
Bohaté občerstvení, pečená kolena,
špekáčky k opékání, pivo, nealko.
Těšíme se na Vás!



Informace Mateřské školy: VZPOMÍNKA NA „AUŤÁK“
Když jsme se na jaře 2018 rozhodli nacvičit s dětmi na Den obce v Kateřinicích taneční pásmo s názvem
„Pomáda“, ani jsme netušili, jak si jej děti oblíbí a že bude mít takový úspěch. Někteří účinkující odešli do
školy a náš krásný červený auťák odpočíval ve sklepě. Ne na dlouho! Dvakrát, ještě na podzim 2018
posloužil při vystoupení pro seniory v Kateřinicích a v Trnávce. A zase sklep…
Na začátku roku 2019 nás oslovila p. ředitelka ze školky v Hájově, organizující „MOJE TRDLOVÁNÍ.“
Pozvání na účinkování v 6. ročníku jsme přijali. Na „auťák“ už zapůsobil zub času a po vytažení ze sklepa
vypadal jako kabriolet! To nás neodradilo a po opravě auta jsme s dětmi začali oprašovat taneční pohyby.
S elánem (hlavně klučičím) jsme v sobotu 16. března předvedli plně obsazenému KD v Kopřivnici, jak jsme
to perfektně zvládli.
„Ahoj Jani, fakt parádní vystoupení, těm klukům to prostě sedělo, vypadali maximálně spokojeně.“ Z SMS,
kterou jsem dostala od jedné divačky po vystoupení…
Ale abych nechválila jen kluky, holčičky si to také užily.
Všechna taneční vystoupení v tom březnovém odpoledni byla pěkná a po zásluze porotou oceněná. Naše
početná skupina obdržela diplom „ZA ORIGINALITU A SPRÁVNOU PARTU.“
Spolu s p. ředitelkou děkujeme všem rodičům účinkujících děti. Myslím, že i oni byli na své děti pyšní!
Děkujeme také paní Renátě Vlčkové za pomoc při organizaci a přesunu pomůcek na akci.
A co „auťák“? Je na zaslouženém odpočinku.
ZA SPRÁVNOU PARTU Jana Limberková
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POVEDENÉ VELIKONOCE
Ve středu 17. dubna jsme s dětmi prožili opravdu vydařené velikonoční dopoledne. Již tradičně nám pánové
Jiří a Radek Matějovi nabídli oslavit tento jarní svátek u nich na statku. Neváhali jsme, jsou jediní, kteří se
osobně znají s velikonočními zajíčky! Ti schovali dětem na louce čokoládová vajíčka a sami pomáhali
s hledáním. Po úspěšném nalezení sladkých dobrot jsme se přesunuli na nazdobený dvůr u domu. Paní
Papáková s dětmi nazdobila vajíčka, paní Borkovcová ukázala, jak se pletou tatary a několik jsme jich
dostali na výzdobu. Po malém občerstvení čajem a výborným mazancem naší paní kuchařky Bohunky
Monsportové jsme řekli koledu a hurá na prohlídku statku! Traktory, krávy, štěně a balíky? Co víc si přát?
Možná malou soutěž s vajíčky. A navrch poslední překvapení od zajíčka, balíčky s dobrůtkami a krásnými
perníčky. Ještě poslední fotku, balíček do ruky a můžeme zpět do školky.
Všem, kteří se na této akci podíleli, chceme touto cestou poděkovat. Radkovi Matějovi a jeho rodině,
Jiřímu Matějovi, Jaroslavu Lysovi, Jiřímu Blažkovi, Kateřině Lysové, sestrám Opělovým, Pavlíně
Borkovcové, paní Papákové a Renátě Vlčkové za pomoc s organizací.
Těšíme se na příští rok a přejeme všem krásné jaro!
Za děti i dospěláky
Hana Krasňanová


Zápis k předškolnímu vzdělávání
Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kateřinice

je stanoven na 2. května 2019 od 13.00 do 16.00
Současně proběhne i Den otevřených dveří!

hodin.

Vezměte sebou:
vyplněnou přihlášku
potvrzení o provedeném očkování (od 01. 01. 2017 je povinné), popř. můžete využít dokument na
našich www stránkách
děti, které přijdou k zápisu a nejpozději dne 31. 8. 2018 budou mít 5 let (tudíž se pro ně stane
poslední předškolní rok vzdělávání povinný), tak již očkování pro ně povinné není
rodný list dítěte
(Informace také naleznete na webových stránkách www.ms. katerinice.cz)
Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti . Zaměstnanci Mateřské školy Kateřinice.



Informace Záchranné služby MSK
V MSK odstartoval Firstresponder systém /

PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MS

Zdravotnická záchranná služba MSK chystá spuštění tzv. firstresponder systému na území
Moravskoslezského kraje. Jde o zapojení školených zachránců do poskytování první pomoci pacientům v
ohrožení života na místě události, a to ještě před příjezdem posádky ZZS. Systém je již využíván úspěšně
nejen v zahraničí, ale i v několika prvních krajích České republiky.
Jedinečnost myšlenky spočívá v propojení záchranné služby s vyškolenými zachránci, kteří jsou v dosahu
místa události, na němž se nachází pacient ve stavu ohrožujícím život. Operační středisko je v indikovaných
případech aktivuje prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Vyškolený zachránce, je-li právě poblíž, tak
může poskytnout základní první pomoc dříve, než posádka ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího stanoviště.
Takový včasný zásah může být nesmírně důležitý a zvyšuje naději pacienta na přežití.
Realizace systému firstresponderů je plánována v několika fázích. Zdravotnická záchranná služba již
vyškolila vybrané dobrovolníky z vlastních řad. Prošli celým testovacím provozem a následně budou využiti
v rámci spuštění systému. Současně s testováním mobilní aplikace byl systém upravován pro plné využití
zdravotnickým operačním střediskem.
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Souběžně byla připravena osnova a náplň kurzu Firstresponder ZZS MSK, kterým musí projít každý
dobrovolník v Moravskoslezském kraji. Kurz obsahuje pět vyučovacích hodin a jeho obsahem je seznámení
se s aplikací pro přijetí výzvy, základy první pomoci v podobě zástavy masivního krvácení, uvolnění
dýchacích cest či správného vedení základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného externího
defibrilátoru. Nedílnou součástí je také seznámení dobrovolníků s etickým kodexem poskytování první
pomoci či zvládáním stresových situací. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží
certifikát a jsou zařazeni do systému s unikátními přihlašovacími údaji platnými pro jedno mobilní zařízení.
V nejbližší vlně budou ve stejném rozsahu pro činnost firstresponderů připravováni dobrovolníci ze
základních složek IZS. Později dále členové ostatních složek IZS, kteří v Moravskoslezském kraji fungují:
Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba, stejně jako zařazení členové jednotek požární
ochrany obcí. V poslední vlně budou osloveni dobrovolníci pracující ve zdravotnických povoláních. Lékaři
a nelékařský zdravotnický personál s kvalifikací dle zákona 96/2004 Sb. (sestry, záchranáři, řidiči
zdravotních dopravních služeb, laboranti, sanitáři, aj.). Záchranáři v rámci Moravskoslezského kraje
předpokládají postupné vyškolení několika set osob. Další zájemci, aktuálně ze skupiny tzv. ostatních složek
IZS - tedy Českého červeného kříže, Vodní záchranné a Horské služby, stejně jako zařazení členové
jednotek požární ochrany obcí, se mohou hlásit. Případné dotazy lze směrovat na e-mail: fr@zzsmsk.cz


Informace Policie ČR
Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání mobilních telefonů
…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě mezi 31letou chodkyní a osobním motorovým
vozidlem, které řídila stejně stará řidička. Chodkyně měla vstoupit na přechod pro chodce v době, kdy již
uvedené vozidlo projíždělo přes přechod pro chodce. Následně měla narazit do boční části vozidla,
upadnout na komunikaci a způsobit si středně těžké zranění. V době přecházení přes přechod měla v ruce
držet mobilní telefon a střídavě se dívat směrem před sebe a na mobilní telefon, se kterým manipulovala,
čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla…
V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší a větší počet lidí. Zároveň jsou
častěji používány i v silničním provozu. Je potřeba si však uvědomit, že jejich používání v dopravě může být
nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo třeba při jízdě na kole. Poslední ohroženou
skupinou jsou chodci.
Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a jako takoví jsou povinni
zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci kolizních situací. Je na místě
připomenout, že při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat
ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj
vlastní.
Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou mladých lidí. Tato činnost
zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje se na hudbu a
nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se může vyhnout nebezpečí. Za velmi
nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a oči na obrazovce
mobilního telefonu. Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i ostatní účastníky
silničního provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.
Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečností silničního provozu je chování
chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů více jak 1600
přestupků (o téměř 200 více než za stejné období loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to v 750
případech (o téměř 150 více než za stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla „chůze na
červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to ve 200
případech. Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním provozu obezřetní. Do
vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet je stejně
por. Mgr. Lukáš Kendzior komisař
důležité jako vidět či být viděn.
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