Slovo starostky:
Vážení občané,
čas běží čím dále rychlejším tempem a blížíme
se k poslednímu ročnímu období. Jsme na něj
připraveni?? Položte si tuto otázku a dokončete přípravy na zimu. Zima na nás již trochu
zaťukala, vystrčila drápky a ranní mrazíky
jsou předzvěstí toho, co teprve přijde.
Rekonstrukce vodovodního řadu neskončí dle
harmonogramu a můžeme si pouze přát, aby
počasí bylo nápomocno a neztížilo už tak těžkou situaci. Téměř každý týden je prováděn
kontrolní den a na posledním mi bylo sděleno,
že SVS vyhoví naší žádosti o umístění požárního hydrantu. Umístěn bude v parčíku proti
dětskému hřišti. Zástupce SVS mi současně sdělil, že zadávají projektovou dokumentaci na vodojem a odkyselovací stanici, ke stavebnímu řízení, pro nové stavební povolení. Toto je velký předpoklad, že se skutečně
vodojem vybuduje. Pan ředitel B. Špičák při kontaktu se mnou volá: “Vodojem, já vím“ a slibuje, že se pokusí zařadit tuto akci do příštího investičního plánu. Zřejmě bylo jeho sdělení při posledním setkání míněno
vážně. Vybudováním vodojemu a odkyselovací stanice se zlepší kvalita
vody a bude jí dostatek i při delším období sucha.
Na veřejném zasedání v listopadu jsme nedořešili prodej bývalého zdravotního střediska. Prodej dražbou byl již odsouhlasen Zastupitelstvem
města Hora Svaté Kateřiny. Nyní je třeba souhlas k vyvolávací ceně a ta
je 60 % z tržní ceny objektu tj. 540 tisíc. Některým zastupitelům se tato
částka zdá nízká. Agentura Real Capital, s.r.o. sděluje, že 60 % jako vyvolávací cena z ceny tržní je běžný postup, protože je třeba získat zájemce. Větší otázkou zřejmě je „prodat či neprodat“. Na žádost zastupitelky
Evy Horákové bylo již jednou řešení této věci odloženo o rok s tím, že se
pokusí najít řešení využití a grantu pro tento objekt. Nyní opět padají návrhy na rekonstrukci objektu pro víceúčelový dům a podobně. S něčím
takovým ale ve svých plánech vedení města nepočítalo. I při získání grantu, který není nikdy na stoprocentní úhradu nákladů, bychom město zatížili další hypotékou, když ještě nejsou splaceny první dvě z let 2001 a
2002. Máme mnoho práce na drobné údržbě města, jako je střecha u čp.
18, opravy bytového fondu, výstavba veřejného osvětlení a komunikace
v Zaječí ulici. Dále je odsouhlasen nákup malotraktoru při získání grantu
a tento grant je pouze ve výši 50 %. Tato dotace je již přiznána.
Velmi by mě zajímal názor občanů na tuto záležitost, proto vyhlašuji anketu PRODAT – NEPRODAT. Prosím, abyste lístek se zakroužkovaným
názorem předali v podatelně nebo vhodili do schránky MÚ, dále je možno
hlasovat na našich webových stránkách, či poslat e-mail.
Vážení občané, přeji Vám příjemné prožití adventního času, hospodyňkám málo připáleného cukroví a hlavně přeji pohodu. Nenechte se semlít
spotřební hysterií při nákupu dárků, i maličkost je krásná, je-li
z upřímné náklonnosti darována. Nenechte se vyhecovat sousedem, který
Vám zkontroluje, zda máte utřený prach na lustru a v klídku si připravujte vánoční pohodu a říkejte si, „Co stihnu, to stihnu“.
Vaše starostka Hana Řebíková

Co nás čeká
30. 11. 2013
Kino
16,30 a 19,30 hod.


01. 12. 2013
Zahájení adventu
(rozsvícení vánočního
stromu na náměstí)


05. 12. 2013
Mikulášská nadílka


07. 12. 2013
Čertovská zábava


11. 12. 2013
Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Hora Svaté Kateřiny


12. 12. 2013
Keramika v DD


13. 12. 2013
Den úcty ke stáří


14. 12. 2013
Kino
16,30 hodin


24. 12. 2013
Půlnoční mše
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Vítání občánků

Policie – telefonní čísla

V sobotu 23. 11. 2013 jsme přivítali naše
nejmenší občánky Klaudii Novotnou a Alberta
Jandru. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a pro
děti byl připraven dáreček.

Poznamenejte si prosím nová telefonní čísla nebližších policejních stanic.
Nová Ves v Horách - služební mobil: 607 990 380
pevná linka:
974 438 516
Obvodní oddělení v Hamru: 974 435 811.

Den úcty ke stáří
Přípravy na tento významný den již vrcholí! Těšíme se na naše seniory, kteří se přihlásili v hojném počtu dne 13. 12. 2013 od 17,00 hodin v
obřadní síni městského úřadu.

Uzavření mateřské školy
Vážení rodiče, v době od 23. 12. 2013 do 01. 01.
2014 bude mateřská škola UZAVŘENA. Od čtvrtka 02. 01. 2014 bude již obvyklý provoz.

Praktický lékař
MUDr. Aleš Tenk bude naposledy ordinovat dne
9.12.2013. Poté bude čerpat dovolenou. S novým
lékařem probíhá jednání. O výsledku budete informováni.

Rozhledna

Horské kino Kateřina
30. 11. 2013
16,30 hodin Já, padouch 2
19,30 hodin Revival
14. 12. 2013
16,30 hodin
Království lesních strážců

od 17. 12. 2013 do 10. 01. 2014 bude rozhledna
UZAVŘENA

Půlnoční mše svatá
Město Hora Svaté Kateřiny si Vás dovoluje pozvat
na tradiční PŮLNOČNÍ MŠI, která se bude konat
dne 24. 12. 2013 od 23:30 hodin v kostele sv.
Kateřiny.

Další promítání bude 11. 01. 2014

Kurz keramiky v DD
Veřejné zasedání Zastupitelstva
města Hora Svaté Kateřiny
Dne 11. 12. 2013 od 17,00 hodin
v budově Horského kina Kateřina.

Druhý tvořivý den bude 12. prosince od 15,30
hodin v dětském domově. Nezapomeňte pracovní
oblečení.

Svoz odpadů
Otevírací doba pošty
Od 20. 11. 2013 je prodloužena doba otevření
místní pošty. Nová otevírací doba je:
Po – Pá 09,00 – 10,15 a 14,45 – 16,30 hodin.

V příštích Kateřinských listech bude vložen kalendář svozu odpadů na příští rok. V těchto listech je vložen „Odpadový speciál“, ve kterém se
dozvíte, jak správně třídit odpad.
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Ze života DD

Kvadriatlon na zahradě

Pexeso od Petra Fulína

První listopadovou sobotu jsme po obědě bojovali
ve kvadriatlonu - sportovní soutěži, která se skládá ze čtyř disciplín. Jako první jsme museli dělat
kačenky (byly místo plavání), potom jsme objeli
hřiště na koloběžce, museli jsme běžet do kopce
do zahrady a střílet vzduchovkou. Závod odstartovali ti větší a potom šli ti nejmenší. Nejmenším
dětem jsme to o kousek zkrátili, aby to zvládly, ale
nevynechaly ani jednu disciplínu. O zábavu bylo
postaráno a nakonec všechny porazila Anička,
která nejlépe zastřílela z pušky a zvítězila celkově
o tři vteřiny. Body do sportovní celoroční soutěže
se jí budou hodit, mezi „intráky“ zatím vede.
(japt/stba/evba)

Velkou radost nám v týdnu udělala paní pošťačka,
která přinesla obálku s pexesem od závodního
jezdce Petra Fulína a jeho stáje. Naše výtvory se
povedly a pexesu rozhodně pomohly dodat určitý
punc originality. Rádi děláme radost i lidem okolo
sebe - děkujeme za dárek a slibujeme, že budeme
poctivě trénovat
(japt)

Lampionový průvod
Všechny malé děti mají rády světýlka, a proto se
tety rozhodly, že bychom těm našim prckům mohli
připravit lampionový průvod na zahradě. Já jsem
se toho sama ujala. Každé dítě dostalo lampionek
a obešli jsme celou zahradu. Samozřejmě jsme
nepochodovali jenom tak, různě jsme přitom sportovali a zpívali plno písniček. Některé lampionky
zhasly a tak jsem je musela pořád dokola zapalovat, ale žádný neshořel /huráá/. Děti chodily s
velkým elánem a radostí. Myslím, že se jim to moc
líbilo a klidně si to příští rok zopakuji.
/ledz/

Olejomalba podruhé

Halloweenská stezka odvahy
Na sobotní "dušičkový" večer jsme si udělali halloweenskou stezku odvahy. Nalíčili a oblékli jsme
se jako duchové, strašidla a čarodějnice a chodili
jsme po zahradě podle zapálených svíček. Na stanovištích jsme plnili i úkoly - udělat strašidelný
obličej, vymyslet jména pro pět duchů, napodobit
ducha... Velké děti nás i v temných koutech strašily. Stezka byla docela strašidelná, ale všichni si
to užili a někteří se i pěkně vylekali.
(izsi)

Na začátku listopadu se uskutečnilo
druhé setkání dětí
z
výtvarného
kroužku
s
olejomalbou pod vedením pana Šimka.
Tentokrát se maloval pohled na noční
krajinu a z celého
odpoledne vám přinášíme celou řadu
fotek díky šikovnému panu Stanislavu Matoušovi za objektivem
fotoaparátu. Poděkování patří jim oběma, těšíme
se na další tvůrčí odpoledne.
(japt)

Ze života školy

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – říjen/listopad
Poděkování panu Lahovskému za vedení florbalového kroužku.
Moc děkujeme - žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny.

Pokračování na další straně

Ze života školy
Dne 17. 10. 2013 se v MŠ konala Drakiáda, už od samého rána se do školky slétali draci všech možných velikostí, tvarů i barev.
Dne 21. 10. 2013 žáci deváté třídy navštívili Česko-saský veletrh vzdělávání „Sokrates“, který se jako každý rok pořádal ve
sportovní hale v Mostě..V úterý 22. 10. 2013 se 7., 8. a 9. třída vydala do Litvínova, aby se zúčastnila projektového dne. Paní

učitelky Křivánková, Balážová a Meissnerová připravily téma: „Finanční gramotnost v praxi“. Po příjezdu do Litvínova byli žáci
rozděleni do skupin, tzv. rodin. Každá z rodin měla určené příjmy domácnosti a také praktické úkoly, které měli zjistit. Zjišťované informace se týkaly cen nájmů, možnosti půjček a úvěru, kurzů měn, informace o zaměstnání, soc. dávkách, cen jednotlivých potravin, výrobků apod. Žáci I. stupně a 6. třídy vyjeli dne 22. 10. 2013 do aquadromu Most, aby v rámci ŠVP plnili základní plavecké dovednosti. Úterý 22. 10. 2013 se v MŠ neslo v duchu hesla „z nouze ctnost“. Jelikož v celé horní části obce
netekla voda, tudíž nefungovala ani školní jídelna, byly děti z MŠ pozvány na oběd do jídelny v dětském domově. Po domluvě
se zástupkyní ředitelky dětského domova paní Zdenou Bertholdovou jsme návštěvu protáhly na celé dopoledne. Kamarádi,
kteří v dětském domově žijí – Ládík, Nikolka, Kubík a Jiřík pozvali na návštěvu do svých pokojíčků, po kterých nás s velkou
hrdostí provázeli. Dne 23. 10. 2013 se zástupci naší školy vydali na mezibořskou sjezdovku. Pro nás již tradiční sportovní
soutěž i v letošním roce pro nás byla úspěšná. Ve velké konkurenci atletů a dalších škol se našich 7 zástupců umístilo na
předních místech. V jednotlivých kategoriích vybojovali 3 medaile. Radek Badi se umístil na 2. místě a v této kategorii je ještě
na 5. místo probojoval Dalibor Brunner. Alice Šillerová vybojovala 1. místo. Pro druhé místo si doběhla Natálie Pšeničková. I další účastníci se umístili vždy do desátého místa. Děkujeme za reprezentaci nejen již zmiňovaným, ale také Kláře Puffové, Marcele Puffové a Jiřímu Volšičkovi. Dne 23. 10. 2013 skupinka předškoláků a starších dětí z MŠ navštívili knihovnu v Hoře

Svaté Kateřiny. Knihovnice, paní Dvořáková dětem umožnila vstup do knihovny i mimo otevírací dobu, za což jí velmi děkujeme. Ve středu 23. 10. 2013 navštívilo 22 žáků ze školní družiny také Městskou knihovnu v Litvínově. Dne 22. 10. 2013 se na
pozvání paní řídící Věry Sehnalové ve škole uskutečnilo setkání zastupitelů všech tří horských obcí. Zastupitelé byli seznámení
s prací a financemi za období posledních tří let. V základní škole a mateřské škole se za zmíněné období (2011-2013) událo
spoustu velkých změn. Zastupitelům byl předán přehled dotací, projektů a sponzorských darů, kde tento celkový součet činil
částku neuvěřitelných 2.514.040,- Kč!!. Ještě jednou děkujeme všem. Dne 1. 11. 2013 se od 15:30 hodin uskutečnila
v mateřské škole Dýňová slavnost. Celá školka se tak v páteční odpoledne proměnila v kouzelné místo plné světýlek, ozdob a
také dobrot. Jelikož byl zájem o akci skutečně veliký, tvořilo se všude – u stolků i na zemi. Práce šla všem od ruky a brzy bylo
ve školce plno rozsvícených dýní. Poté, co se začalo stmívat, přemístili jsme se před školku, kde každé dítě dostalo svůj lampión, a vydali jsme se na krátkou procházku, při které nám na cestu zářily svíčky z lampiónů.Dne 4. 11. 2013 naší školu navští-

vil divadelní soubor „Docela velkého divadla Litvínov“, se svým představením Princezna na hrášku. Ve čtvrtek 7. 11. 2013
žáci devátého ročníku navštívili střední odbornou školu v Hamru. Účelem návštěvy byla „ochutnávka“ prohlédnutí školy
v rámci projektu RO-KA-PO. Po přivítání paní ředitelkou žáky rozdělili do dvou skupin. První skupina zůstala ve škole, kde
probíhala prohlídka aranžerské dílny, dílny švadlen a kadeřnictví. Druhá skupina se vydala na prohlídku dílen truhlářů a čalouníků. V každé dílně pro nás byla připravena práce z oboru. Zkusili si např. hoblování, řezání, přišití knoflíků a spoustu dalšího.
Návštěva školy byla moc zajímavá.

Dne 8. 11. 2013 se v městské hale v Lounech pořádalo krajské kolo podzimního pětiboje všestrannosti projektku OVOV. Kromě základních škol z Loun a Postoloprt se do klání zapojili také žáci z Mostu, Chomutova, Bíliny, Stráže pod Ralskem, Litoměřic a řady dalších škol. Naši školu reprezentovali žáci ve složení: Brunner Dalibor, Badi Radek, Trnka Petr, Klajdáčová Natálie,
Pšeničková Natálie a Puffová Marcela.Ve středu 6. 11. 2013 se zúčastnily dvě žákyně z deváté třídy Daniela Nickelová a Lucie Baňková 18. ročníku matematické soutěže „LOGIK“. Soutěž se uskutečnila v budově Podkrušnohorského gymnázia Most.
Celkem se přihlásilo 65 žáků a žákyň z 9. tříd z oblasti Mostecka. Pro soutěžící bylo připraveno 20 příkladů, jejichž náplň nepřesahovala rámec učiva základní školy pro daný ročník, ale spíše vyžadovala jistou úroveň logického myšlení.

VYHRÁLI JSME!!!
Velké poděkování paní učitelce Křivánkové za zpracování projektu „Chytré hlavy pro sever“ na všem, kteří nás podpořili
svými hlasy. Naše škola se umístila na 3. místě! Za podporu děkujeme Vršanské uhelné a.s.
Pozn. redakce – bez úprav – materiál ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
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HOSKA zve všechny děti na

která se koná 5. 12. 2013 od 17:00 hodin na sále
Horského domova
Vstup na sál bude možný pouze se vstupenkou
zakoupenou v předprodeji (10,-Kč/osoba) na MÚ
Hora Svaté Kateřiny.
Předprodej je do úterý 03.12. 2013
Balíčky přineste na sál ČITELNĚ nadepsané

Anketa:
Jaký je Váš názor na prodej bývalého zdravotního střediska čp. 76
v Hoře Svaté Kateřiny?
Souhlasím, s prodejem
Zakroužkujte prosím Vaši volbu

Nesouhlasím, s prodejem
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Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
– zahájení adventu
Srdečně Vás zveme na zahájení adventu 01. 12. 2013 od 17,00 hodin na
náměstí.
Připraveno je vystoupení dětí ze ZŠ a
MŠ Hora Svaté Kateřiny, stánek
s výrobky žáků školy, tradiční živý
betlém, tvořivé dílničky pro nejmenší a
samozřejmě i něco na zahřátí.

Příspěvky od občanů
13. 11. 2013 Pakosta Petr st., předseda komise POV
Sousedé,
dovolte mi, abych jako občan i jako předseda komise POV (Programu obnovy venkova) našeho
horského města poděkoval těm, co chtějí pomoc v kritických zimních měsících a pro usnadnění
sjízdnosti a dostupnosti udržovat místní komunikace, sobě i Vám všem sousedům, ale i chatařům i chalupářům i turistům a pracovníkům a pracovnicím ve zdejších zařízeních, tím, že si
opatřili zimní dopravní techniku, a to někteří již před několika lety.
Jsou to Milan Mahušek z Rudolic v Horách, který si opatřil sněhovou frézu a závěsnou škrabku i šípový pluh, Helmut Schmieder závěsnou škrabku, Jiří Sejval závěsnou škrabku, Adolf
Loos závěsnou škrabku, rodina Pakostů šípový pluh a vlastnoručně vyrobený pluh na malotraktor pro chodníky a naše úzké uličky.
Motorové jednotky – traktory k tomuto nářadí (které nesou toto zařízení) si všichni museli
opatřit za značné peníze (které většinou také splácejí i několik let). Množství pohonných hmot
je pro jejich velké stroje s předními náhony v těchto klimatických podmínkách jistě odlišné od
pohonných hmot v osobních autech.
Takže, až někoho z nich potkáte a bude chumelit a bude špatná viditelnost, raději zpomalte
nebo i zastavte i svoje výkonné terénní auto a snažte se ho pochopit, že ten řidič traktoru má
za sebou nebo před sebou širší nářadí než je samotný traktor. Raději zpomalte, nevíte, kdy
budete potřebovat vytáhnout z příkopu. Silničáři totiž mají zakázáno vytahovat auta a prostředky z příkopu. Ti za volantem traktoru ještě musí brzo ráno nebo pozdě večer nakrmit a
napojit domácí dobytek anebo právě v zimě být ve stáji u porodu telat, jehňat nebo kůzlat. A
málokdy stihnou Televizní noviny.
A proto ještě jednou děkuji všem zemědělcům, našim sousedům za jejich předvídavost a za to,
že chtějí pomoci v dobách horších.
Soused - Petr Pakosta st.
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