Slovo starostky:
Vážení občané,
před krátkým časem nás navštívil společně
s Martinem Klikou, radním Ústeckého kraje
pan hejtman Oldřich Bubeníček. Jeho návštěva byla rozplánovaná téměř na minuty. Středem jeho zájmu byla základní škola, její udržitelnost a život na horách. Při cestě ze základní školy tak silně foukal ledový vítr, že
jsem pouze z dáli upozorňovala na vše, co
jsme udělali a co děláme. Na úřadě jsme probrali
kromě
jiného,
možnou
pomoc
při komunikaci s firmou NET4GAS. Pan hejtman přislíbil pomoc, ale já nezapomínám na
heslo „Pomoz si a bude ti pomoženo“. Pan hejtman je sympaťák a nevypadá na člověka, který mluví do větru.
Od 7. října začala rekonstrukce vodovodního řadu. Práce jsou prováděny
po etapách, ta první kolem hospody a školy je již dokončena. Po zprovoznění nového řadu na náměstí se bude pokračovat na Růžovém vrchu a
závěr akce bude v ulici Svobody. Stávající vodovod na náměstí je z roku
1954 a v ulici Růžový vrch je vodovod ještě z litiny z roku 1928. Tato investiční akce z oblasti obnovy majetku SVS je jedna z 29 staveb za 112
milionů bez DPH. Paralelně probíhá rekonstrukce přívodního řadu pro
Novou Ves v Horách. Akce skončí dle harmonogramu 30. listopadu 2013.
Plynový řad v Zaječí ulici je dokončen a požádáme stavební úřad o kolaudaci stavby. V akci vybudování inženýrských sítí pro čtyři rodinné
domy ještě chybí osvětlení komunikace a výstavba vlastní komunikace.
Přívody vody do jednotlivých domů budou řešeny samostatnými vodovodními přípojkami.
Ve schránkách jste mohli nedávno objevit německý leták připomínající
události po skončení 2. světové války. Jejich distribuci i vytvoření má na
svědomí organizace VEWB z Olbernhau. Toto jsem dala na vědomí starostovi panu Dr. S. Laubovi a k mé spokojenosti věc postoupil Saskému
zemskému úřadu pro ochranu ústavních práv a dopis jim předal
k dalšímu řízení.
S účetní města, jsme zvažovaly ponechání platebního terminálu
v podatelně města. Vážení občané, využívejte více svých platebních karet
pro úhradu poplatků. Při úhradě vyšší než 300,-Kč si můžete ještě
v hotovosti vybrat 1.500,-Kč.
Zimní údržba pro letošní zimu je vyřešena. Všichni poptaní podnikatelé
se dostavili na úřad k jednání. Všem chci poděkovat za vstřícnost, protože každý jeden se bude na zimní údržbě podílet a dokonce si dokupovat
techniku nutnou pro zimní údržbu. Na příští zimní období vypíšeme
poptávku již v jarních měsících. Domnívám se, že pozdní vypsání poptávky bylo příčinou jejího neúspěchu.
Při veřejném jednání ZM vzbudila vlnu nevole informace z odboru dopravy Ústeckého kraje o zrušení zajížďky na Malý Háj. V oznámení je rovněž
avizováno snížení jízdného v trase Brandov – Hora Sv. Kateřiny o 8,- až
11,-Kč a na trase Brandov - Litvínov o 5,- až 11,- Kč. Na toto oznámení
budeme reagovat protestním dopisem.
Vážení občané, přeji vám příjemný podzim.
Vaše starostka Hana Řebíková
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Ze života DD

DD CUP 2013:
díl čtvrtý - Beach přehazovaná
Dne 14.9.013 se konal již 4. díl Turnaje v
beachpřehazované , kterého jsme se samozřejmě
zúčastnili, vždyť to byla předposlední šance získat
nějaké bodíky do DD Cupu. Poprvé jsme jeli s tetou Janou, která trošičku v Praze zabloudila, ale
naštěstí jsme vše stihli, jenom chytrolín Ríša nechtěl jít s námi a tak přišel až na druhý zápas.
Vše, ale dobře dopadlo a my jsme postupovali ze
skupiny z druhého místa – no nebudu to prodlužovat, celkově jsme skončili devátý a to je pro nás
dost dobrý výsledek. Den se prostě vydařil, pěkný
výsledek, sluníčko svítilo a užili jsme si i spoustu
legrace.
/MaSa/

vyhlášení předvede v divadle Broadway v muzikálu Casanova. Super byla i beseda s televizním komentátorem Tomášem Radotínským. Celkově jsme
skončili na skvělém jedenáctém místě z téměř šedesáti dětských domovů z celé republiky. Na Cupu
se nám vždycky moc líbí a budeme rádi, když se
zase příští rok zúčastníme.
(FrCa)

Návštěva z Ranche Horní Wes
V neděli k nám přijeli milí lidé z Ranche Horní
Wes i se svým koníkem. My děti jsme si odpoledne
s nimi a jejich koněm opravdu užily. Někteří z nás
se svezli i sami. Pán, který přijel, se jmenoval Petr
Fiedler. S ním přijela paní Lenka Jungmannová a
také 2 děti Ondra a Kuba. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na hlavního hrdinu odpoledne, který
nás všechny zaujal, kůň Cleret. Ten váží něco mezi 500- 600 kg. Na Ranchi mají celkem 6 koňů - 2
jsou jejich vlastní a 4 půjčení. Také s nimi natáčí
filmy. Třeba Cleret hrál ve slavných Letopisech
Narnie. Byl velice poslušný, nechal se od nás kartáčovat, česat a masírovat. Vyzkoušeli jsme si, že
to není jen zábava, ale i práce. Každý si vyzkoušel,
jaké je to práskat bičem a moc se nám líbila
ukázka toho, co filmový hrdina dokáže - opravdu
poslouchal jako hodinky - tedy jako kůň. Moc jim
děkujeme za jejich zábavné a poučné odpoledne.
Na oplátku nás pozvali k nim na Ranch.
(faca)

Joj, Mama Roma!
Jednoho dne se nás teta zeptala, jestli bychom
chtěli do divadla v Mostě a my souhlasili. Nastal
sobotní den, kdy jsme vyjeli. Vstávali jsme o trochu dříve, ale to nám nevadilo, protože jsme se
moc těšili na Muzikál s názvem Joj, Mama Roma!
Tento muzikál byl plný pochopení, lásky a i humoru. Při představení zpívali písničky, při nich se
doprovázeli na hudební nástroje. Romové putovali
od východu za sluncem a svobodou. Cestou potkávali zlo, ale i dobro. Romové měli svého Pánbíčka a 12 romských přikázaní. Tento muzikál se
nám moc líbil a doufáme, že půjdeme zas na nějaké zajímavé představení do divadla Rozmanitostí v
Mostě.
(maša)

DD CUP 2013: díl pátý - Prevence
proti nehodám
Do Dolních Počernic jsme jeli už v pátek večer a
hned druhý den jsme začali závodit – cyklistika je
složena ze dvou částí: vědomostní a praktické.
Nejvíce se nám povedla křižovatka a jízda zručnosti. Mezi soupeři jsme poznali i naše kamarády z
mnoha akcí. Zajímavostí na doprovodném programu nebyla jen účast Městské police hl. města
Prahy, ale i zpěváka K. Vojtka, který se nám na

Významná návštěva
V pátek 4. 10. nás navštívil hejtman Ústeckého
kraje pan Oldřich Bubeníček a radní pan Mgr.
Martin Klika. Návštěva proběhla v rámci pracovního setkání starostů horských obcí. Během hodiny si prošli dětský domov a zajímali se o organizaci a běžný chod. Nemůžu si nechat pro sebe, že se
jim u nás líbilo, a že vyslovili pochvalu a důvěru v
práci našich tet a strejdů. Oběma významným
pánům patří naše srdečné poděkovaní.
(MS)
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Ze života školy
Dne 2. 9. 2013 jsme v základní škole přivítali nové prvňáčky. Školní docházku zahájilo 7 prvňáčků, kterým přejeme, aby do školy chodili rádi a
s úsměvem.
V pátek 13. září 2013 uspořádala ZŠ a MŠ Hora
Svaté Kateřiny ve spolupráci se starostou Nové Vsi
v Horách, Davidem Kádnerem cykloštafetu horských kol. Trasa vedla krásným okolím naučné
stezky „Gabrielka“. Cykloštafety se zúčastnilo celkem 42 cyklistů, kteří startovali ve čtyřech kategoriích. Nejmladšími účastníky byli žáci 2. a 3.
tříd. Na prvním místě se v I., II. a IV. kategorii
umístily štafety z mezibořské školy, druhá a třetí
místa patřila našim žákům. Ve III. kategorii obsadili první místa kateřinští cyklisté. Všichni účastníci obdrželi krásné a hodnotné ceny. Děkujeme
všem žákům, kteří se cykloštafety horských kol
zúčastnili. Poděkování patří též všem, kteří se na
organizaci této akce podíleli. Velké díky patří starostovi Nové Vsi v Horách Davidovi Kádnerovi,
který zajistil autobus a přispěl na ceny účastníků.
Žáci v rámci projektu RO-KA-PO navštívili dne 24.
9. 2013 SŠ gastronomie a služeb v Mostě a podívali se, jak to tam chodí, co se tam učí a vyzkoušeli si každý obor malou ochutnávkou. Žáci si
prošli průmyslovou školu a její dílny, obor prodavačka, kde si zkoušeli prodávat a ozdobně balit,
obor kuchař- číšník, kde si žáci zkusili udělat palačinky, chlebíčky, koktejly.
Ve středu 25. 9. 2013 se konalo na Hipodromu v
Mostě okresní finále v přespolním běhu pro ZŠ a
SŠ. Za naši školu běželo 12 žáků ve dvou kategoriích. Mladší žákyně uběhly závodní trať o délce
1,5 km a skončily na 9. místě. Starší žáci běželi 2
km a umístili se na 11. místě.
Dne 2. 10. 2013 proběhl ve škole nácvik pro
zvládnutí mimořádné události „AMOK“ ve spolupráci s Policií ČR. AMOK nastává, když pachatel
cíleně ohrožuje nebo i zabije. Musíme být na takové situace připraveni. Jednak tím plníme školní
vzdělávací program (jak reagovat na situace v
ohrožení u rizikového chování), a pak je důležité
poučit se ze situací, které nastaly v jiných zemích
Evropy. Děkujeme tímto Polici ČR za spolupráci.
Žáci dobyli Egypt – „Faraonovo tajemství“ a to dne
1. 10. 2013. Začalo to tím, že se žáci 7. třídy zúčastnili soutěže na téma kultura v Egyptě, kterou
vyhlásila Atlantis center. Jejich práce byla oceněna prvním místem a byli pozváni na slavnostní

otevření tohoto centra zábavy v našem hlavním
městě. Na úvod je čekala průvodkyně v dobových
šatech egyptské éry. Ta jim ve slovenském jazyce
předala základní informace o vzniku Egypta, o
historii této země, faraónech, mumiích. Žáci se
aktivně podíleli na slavnostním pohřbení mumie
se všemi náležitostmi. Předvedli nejen své velmi
dobré znalosti, ale také šikovnost a zdatnost (také
porozumění slovenského jazyka). Velice příjemné
bylo setkání s egyptským velvyslancem, který anglickým jazykem velmi kladně zhodnotil znalosti
žáků a dokonce nás pozval k návštěvě na egyptské
velvyslanectví. Pro žáky byla tato návštěva velmi
zajímavá a byla i odměnou. Za své znalosti byli
žáci odměněni formou malých upomínkových
předmětů. Akce byla zdařilá, žákům i paním učitelkám se líbila, byla motivací pro výuku dějepisu,
zároveň si také žáci procvičili anglický a slovenský
jazyk. Určitě se tak rádi zúčastní i dalších soutěží.
Dne 4. 10. 2013 navštívil naší školu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček za doprovodu
litvínovského radního Martina Kliky a starostů
místních obcí (Hany Řebíkové, Jiřího Mooze a Davida Kádnera). Pana hejtmana nejprve uvítali žáci
naší školy. Poté všichni zúčastnění zasedli ke „kulatému“ stolu a začala se probírat témata, která
školu nejvíce pálí, například financování škol, nedostatek žactva, dopravní obslužnost, volnočasové
aktivity, granty, dotace a projekty do kterých je
škola zapojena, byly probrány i možnosti, jak by
škola mohla za pomoci Ústeckého kraje ještě více
sama podporovat vlastní rozpočet. Dále byla zdůrazněna spolupráce s největším sponzorem školy –
bývalou Litvínovskou uhelnou, a. s., dnes Severní
energetickou a. s., která je již třetím rokem partnerem naší školy. Po téměř hodinovém dialogu
byla panu hejtmanovi předvedena škola a našel si
i pár minut pro rozhovor s žáky ve třídách. Nutno
podotknout, že všichni přítomní se shodli, že škola
je důležitou součástí všech tří obcí a bez školy by
zanikl život na horách.
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Informace

Oprava budovy bývalého soudu

Poptávková řízení

Dne 07. 10. 2013 byla dokončena akce „Realizace
energetických úspor čp. 106 – budova bývalého
soudu v Hoře Svaté Kateřiny“. Realizováno bylo
zateplení pláště celé budovy bývalého soudu a
výměna oken (dnes školní jídelna a ubytovna).

26. 09. 2013 bylo vyhlášeno poptávkové řízení na
zimní údržbu v Hoře Svaté Kateřiny. Obesláno
bylo pět místních občanů, kteří disponují vyhovující technikou. Do tohoto řízení se nikdo nepřihlásil, ale po jednání, které proběhlo dne 30. 10.
2013 je zimní údržba vyřešena.


V současné době připravujeme další poptávková
řízení. První je na rekonstrukci sociálního zařízení
v budově kina a druhé na modernizaci promítací
techniky. Na obě akce jsme dostali dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši
410.000,- Kč.

Odpady
Rekonstrukce vodovodu
V době od 07. 10. do 30. 11. 2013 probíhají práce
na vodovodním řadu na náměstí Pionýrů, v ulici
Svobody a Růžový vrch. Dbejte prosím zvýšené
opatrnosti a omluvte případné omezení a odstávky.

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady
je splatný nejpozději do 30. 11. 2013.
Dále připomínáme, že ve svozový den musí
být odpad připraven v zavázaných pytlích
do 8°° hodin. Po této hodině již nebude odvezen. Při potížích se svozem můžete volat na
tel. 605 133 158.

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané 25. 10. 2013 a 26. 10. 2013.
Výsledky hlasování v Hoře Svaté Kateřiny:
1. ČSSD (40 hlasů)
2. ANO 2011 (39 hlasů)
3. Úsvit přímé demokracie T. Okamury (34 hlasů)
3. KSČM (34 hlasů)

Plyn v ulici Zaječí
V ulici Zaječí byla dokončena firmou Plynomont
Teplice, s.r.o. plynofikace k parcelám, které jsou
určeny pro výstavbu rodinných domů.

Horské kino Kateřina
Program:
02. 11. 2013
16,30 hodin Ostrov pokladů
19,30 hodin Martin a Venuše
16. 11. 2013
16,30 hodin O myšce a medvědovi
30. 11. 2013
16,30 hodin Já, padouch 2
19,30 hodin Revival
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Informace

Veřejné zasedání
zastupitelstva města

Vítání občánků

Dne 11. 12. 2013
od 17,00 hodin v budově kina

Jarmarky s Albertem
Myslíme si, že u nás v Dětském domově v Hoře Sv.
Kateřiny máme šikovné děti a samozřejmě i tety. A
proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „Jarmarky s Albertem“, který pořádá nezisková organizace Spolu dětem a Nadační fond Albert. Zúčastnili jsme se školení v Praze, kde jsme se naučili jak na finance, ale také jak si třeba udělat reklamu. Ale to nejdůležitější jsou přece jen naše
výrobky, které Vás můžou v předvánočním čase
potěšit, anebo jimi můžete obdarovat své blízké.
Určitě si vyberete v naší pestré nabídce, v které
naleznete např: vánoční dekoraci, náramky, přívěsky na klíče atd. Tímto Vás všechny srdečně
zveme do prodejny Albert / OC Centrál Most/ –
podívat se na nás a na výsledky naší práce můžete
22. 11. 2013.
Na všechny se těší děti a tety z DD Hora Sv. Kateřiny.

V obřadní síni městského úřadu proběhne dne 23.
11. 2013 od 11,00 hodin vítání občánků. Novými
občánky města jsou Klaudie Novotná a Albert
Jandera. Miminkům i jejich rodinám přejeme
hodně zdraví a štěstí.

Lampionový průvod svatého Martina
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá dne 08. 11. 2013
od 17,00 hodin tradiční lampionový průvod. Sraz
je před hasičskou zbrojnicí. Program: průvod
městem, posezení u čaje, plnění úkolů. S sebou si
přineste lampion a dobrou náladu. 

Sběrný dvůr
V minulých dnech byly dokončeny opravy a úklid
sběrného dvora za městským úřadem. V příštích
Kateřinských listech vyjde „Odpadový speciál“,
kde se dozvíte důležité informace o odpadech.

Kurz keramiky v DD
Přihlášené účastníky kurzu keramiky prosíme,
aby do 13. 11. 2013 uhradili částku 50,- Kč (za
materiál) na podatelně městského úřadu. První
tvořivý den bude 21. listopadu od 15,30 hodin
v dětském domově.
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Den úcty ke stáří
Město Hora Svaté Kateřiny zve všechny kateřinské seniory na „Den úcty ke stáří“,
který se bude konat v pátek 13. 12. 2013 od 17,00 hodin v obřadní místnosti
městského úřadu.
Pokud máte důchodový věk a chcete se zúčastnit tohoto dne, vyplňte prosím návratku a doručte ji na podatelnu městského úřadu nejpozději do 28. 11. 2013.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Návratka

Jméno(a), příjmení:

Zúčastním(e) se „Dne úcty ke stáří“

ANO

NE

-------------------------------------------------------------------------Foto ze setkání u příležitosti „Dne úcty“ z minulého roku.
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