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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného dne
25. září 2019
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Poloprutský Petr, Bc. Havrlant Martin

ZO schvaluje:
1. Zmaření investice – projekt „Realizace systému door-to-door a provoz re-use centra
2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-128016907-SOSB VB-3 Kateřinice u NJ, p.č.687/158 a 159, NNk, cena věcného břemene
3000,-Kč za jednorázovou úplatu ve výši 3 000,-Kč

ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kateřinice
Informace sociálního výboru
Informace sportovního výboru
Informace kulturního výboru
Informace starosty

ZO ukládá:
1. Kontrolnímu výboru provedení kontroly plnění usnesení ZO a provedených výběrových řízení
za období od 1.1.do 25.09.2019. Termín: 12.11.2019, zodpovídá předseda kontrolního výboru
ing. Londinová Leona
Zapsal: Borkovcová Pavlína
Starosta obce
Místostarosta obce
Radek Novák
Ladislav Konečný


Znáte organizaci Modrý kříž?

Posláním organizace Modrý kříž je pomáhat lidem ohroženým závislostí, či lidem závislým na
alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, stejně jako jejich rodinným
příslušníkům a blízkým osobám.
Hlavním cílem je poskytování kvalitních odborných služeb, které klientům pomáhají řešit sociální,
psychické a zdravotní potíže, do nichž se dostali v důsledku užívání návykových látek, a které
zároveň podporují změnu jejich životní situace a návrat k nezávislému životu.
Služby jsou poskytovány dle zákona o sociálních službách a jsou zdarma. S našimi klienty se
setkáváme v příjemných prostorách čtyřech poboček Moravskoslezského kraje - Ostravě, FrýdkuMístku, Karviné a Českém Těšíně. Více informací na www.modrykriz.org.


Nabídka práce

HLEDÁME PRACOVNÍKY
Společnost IF FACILITY a.s. hledá do svého týmu nové spolupracovníky ženy i muže na pozici:

UKLÍZEČ/KA na letiště L. Janáčka v Mošnově
NABÍZÍME: Práci na HPP Zkrácený úvazek 5 hodin denně.
Jedná se o úklid areálu letiště a letadel. Vhodné i pro OZP. Nástup IHNED.
Zájemci hlaste se na tel. č.: 774 899 528 nebo na kariera@iffacility.cz
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Činnost místních hasičů – II. a III. čtvrtletí roku 2019
Jarní a letní dny jsou již za námi a pomalu se připravujeme na příchod zimy.
Kromě toho, že byste neměli zapomenout na údržbu spalinových cest před
topnou sezónou se poohlédneme na šesti měsíční období roku 2019 u místní
jednotky dobrovolných hasičů. V jarních měsících zaměstnávají hasiče po celé
zemi hlavně požáry v přírodním prostředí, Kateřinicím se toto naštěstí letos
vyhnulo, nicméně potrápil nás jiný živel – voda, a to hned několikrát. V období
od konce dubna do konce května hasiči museli zasahovat celkem u pěti zásahů
spojených s přívalovým deštěm. Hlavní prioritou bylo vždy zamezit vodě z polí,
aby se dostávala k rodinným domům a dalším nemovitostem. Přes veškerou snahu došlo k zatopení několika
domů (sklepů) a pozemků, kde jsme následně prováděli čerpání vody, tak aby nedocházelo k dalším škodám
na majetku našich spoluobčanů. U každé události spojené s touto nepřízní počasí monitorujeme společně se
zástupci obce i vodní tok Trnávka a provádíme odstraňování naplavenin hlavně u mostů a lávek, tak aby
nedocházelo k nechtěnému vylití vody z koryta. V daném období jsme zasahovali ještě u jedné likvidace
bodavého hmyzu u rodinného domu na spodním konci obce.
Co určitě nikomu neuniklo byly červnové oslavy 130. výročí založení SDH v Kateřinicích. Přípravy na tyto
velkolepé oslavy nám zabraly 5 měsíců, ale dnes již můžeme hodnotit a po vašich ohlasech konstatovat, že
akce se velmi vydařila. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.
Během roku nezůstává stranou ani povinná odborná příprava hasičů, kterou nařizuje Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR všem dobrovolným jednotkám. Odborná příprava hasičů nebo také
školení či výcvik probíhá jak v teoretické formě, tak i té praktické a to nejen na hasičské zbrojnici, ale
například v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, na stanicích Hasičského záchranného sboru nebo
různě v terénu na místech vhodných pro aktuální typ výcviku. V období II. a III. kvartálu proběhl výcvik na
stanici v Bílovci, kde se hasiči zdokonalovali při hašení požárů sklepů a jiných podzemních prostor. Na
stanici v Bílovci proběhlo také víkendové školení na téma dopravní nehody. V rámci příprav na oslavy
našeho sboru proběhl výcvik hašení požárů přenosnými hasícími přístroji a zkoumání procesů hoření.
V sedmém měsíci jsme se také zapojili do taktického cvičení Hasičského záchranného sboru MS kraje.
Námětem cvičení byl požár v domově seniorů v Kateřinicích. Toto cvičení vzhledem k charakteru objektu a
počtu ubytovaných osob bude každoročně pravidelným bodem v rámci zdokonalování členů jednotky.
Předposlední záříjový den se hasiči zúčastnili ještě kurzu bezpečné jízdy připraveného speciálně pro
dobrovolné hasiče z Moravskoslezského kraje.
Nezapomínáme ani na práci s mládeží a snažíme se vychovat naši novou generaci hasičů. Od loňského roku
jsme po letech obnovili kroužek mladých hasičů, kteří se již od raného věku učí různým hasičským
dovednostem, získávají bohaté zkušenosti a to nejen k hasičům, ale i do osobního života, poznávají spousty
nových přátel a samozřejmě trenují požární disciplíny, tak aby mohli vyhrávat na soutěžích v širokém okolí.
V letošním roce se děti předvedly na našich oslavách, obecních dožínkách, soutěžily v požárním útoku
v Bruzovicích nebo se zúčastnily netradiční soutěže v silových disciplínách v Kopřivnici.

Jan Tihelka
velitel JSDH Kateřinice
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Parkujeme vždy správně…?
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Se
zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími
automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno. Není neobvyklé, že
obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i když jsou tyto plochy
zřetelně označeny dopravním značením "Zákaz stání - nástupní plocha pro požární techniku" nebo
„Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání.
Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči
potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele nebo vést protipožární
zásah.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je špatná
průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá
vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z
prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné události často komplikovaně dostávat
jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a čekají
na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro postiženého neskutečně dlouhou dobou.
Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem nebo příliš
blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno dodávat
z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.
Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel větších měst
a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou rozmístěny
nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto menších
lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, návštěvě různých institucí a také k
návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká všech.
Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí nebo znemožní použití
označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč.
Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to pokutou až do výše
20 000,-- Kč.
Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat několik zásad správného parkování:
- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3m
k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům,
- neparkovat před vstupem do objektu,
- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,
- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,
- neparkovat nad podzemními hydranty.
Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas. nprap. Dagmar Benešová HZS MSKe, územní odbor Nový Jičín


Svoz velkoobjemového odpadu
Připravujeme svoz velkoobjemového odpadu na sobotu 9. listopadu 2019
v době od 8,00 do 12,00 hodin. Svoz se uskuteční pouze na parkovišti u
fotbalového hřiště, kde bude firma OZO Ostrava a.s. odebírat odpad do přistavených
kontejnerů.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH
ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začalo ve všech školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 28. října, úterý 29. října a na středu
30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí ve středu 5.
ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna
2020. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody, hl. města Prahy

3. 2. - 9. 2. 2020

10. 2. - 16. 2. 2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

17. 2. - 23. 2. 2020

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

24. 2. - 1. 3. 2020

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

2. 3. - 8. 3. 2020

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

9. 3. - 15. 3. 2020

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. září 2020.


Připravujeme:

V sobotu 19. října 2019 Vás zveme na

Žolíkový turnaj pro ženy
v sále Obecního domu v Kateřinicích,
prezentace ve 13,30 hodin, začátek ve 14,00 hodin.
Startovné 100,-Kč. V ceně občerstvení a ceny pro všechny hráčky.
Těšíme se na Vás. Bližší informace p. Tylečková Jaroslava.
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Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a obec Kateřinice pořádá

Kateřinický trail VIII. ročník
Datum: Neděle 13. 10. 2019
Místo konání: areál u Obecního úřadu Kateřinice
Kategorie: děti do 6 let (v doprovodu rodičů)
Děti 6 - 8 let, děti 9 – 12 let
Ženy 13-34 let, ženy 35-49 let, ženy 50+
Muži 13-34 let, muži 35-49 let, muži 50+
Hobby (všechny věkové kategorie)
smíšená kategorie Ty & Já, novinka: štafety
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


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: 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:

21. října 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
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Pozvání
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Kopaná
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