Slovo starostky:
Vážení občané,
máme za sebou důležitou událost a tou jsou volby do Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny.
Děkuji všem, kteří se voleb zúčastnili a volební účastí v počtu 71,02% z možných voličů, potvrdili svůj zájem o dění v obci. Děkuji všem, kteří mi dali svůj hlas a tím i důvěru. Budu se snažit
vaši důvěru nezklamat a pro obec pracovat třeba i v roli opozičního zastupitele (výsledky voleb
jsou jistě velmi dobře známy). Chci nadále pracovat ku prospěchu, bedlivě sledovat práci vedení,
ale vždy jednat konstruktivně, v jakékoli roli.
V uplynulém čtyřletém období jsem se věnovala osobně mnoha akcím, které byly dovedeny ke zdárnému konci. Dovolím si provést výčet těch nejvýznamnějších.
-

Výstavba kanalizace v Zaječí ulici
Hřiště a zahrada u mateřské školy
Úprava parků na náměstí a pod rozhlednou
Získání částky 100 000,-Kč na nákup šatnových bloků v ZŠ a jejich výběr
Oprava kanceláří a dalších prostor včetně schodiště na městském úřadě
Vrata pro požární zbrojnici
Vodovodní řad v Nové Vsi v Horách ke dvěma objektům patřících do našeho katastru
Plynofikace v ulici Zaječí
Mnohá jednání ohledně projektu na úpravu náměstí
Výstavba veřejného osvětlení v Zaječí
Výstavba komunikace v Zaječí
Oprava „Turistické cesty“ (nový živičný povrch ke kostelu a oprava komunikace až ke kapličce)
Zajištění nového praktického lékaře jednáním s ředitelstvím VZP

V příštím období se budu snažit realizovat body z volebního programu strany „SPOLU“. Kromě
toho se budu snažit ovlivnit věci, které jsou tzv. „rozjeté“, rozjednané a které s lítostí opouštím.
Jde o jednání s SVS o vybudování vodojemu a odkyselovací stanice, na které již bylo vydáno
územní rozhodnutí. Jednání se stavebním úřadem o vydání stavebního povolení pro realizaci
úpravy náměstí. Jednání s Net4Gasem o žádosti na dotaci pro zateplení ZŠ v roce 2015. S chutí
jsem koordinovala výměny kotlů a vybavení v obecních bytech. Tak tyto záležitosti spadají do
působnosti vedení obce tudíž starosty a místostarosty. O obsazení těchto postů budeme jednat
na pracovním jednání a poté dne 5. 11. na veřejném ustavujícím zasedání ZM. Srdečně vás na
toto jednání zvu.
Chci věřit, že příští období bude konstruktivní a klidnější nežli to předchozí a budeme všichni
pracovat „SPOLU“ pro blaho obce. Ještě si dovolím podotknout, že budu jediná žena mezi samými muži a můžu doufat, že mě budou hýčkat.
Vážení občané, pracovala jsem pro Vás na nynějším postu s chutí a ráda.
Vaše starostka Hana Řebíková
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Daniel Hůlka hrál volejbal na pláži v Itálii a navštívil děti z dětského domova
Zlatý Český slavík z roku 1998 Daniel Hůlka (46) dal odpočinout svým hlasivkám na slunných plážích v
italském Caorle, ale také si zde svůj pobyt zpříjemnil oblíbeným volejbalem a návštěvou dětí z dětského
domova Hory Sv. Kateřiny, které si zde díky společnosti StockholmDream Production, s.r.o. zkoušely své
první moderátorské krůčky.
V uplynulém týdnu si Dan dopřál odpočinek na slunci, kde si chtěl odpočinout před blížící se náročnou
sezónou. V rámci dvou volejbalových zápasů mezi „Hůlka“ týmem a týmem ALL TV, která do Itálie děti z
dětského domova přivezla se bývalý aktivním volejbalista více než činil.
„První zápas jsme prohráli celkem snadno 2:0 na sety,“ prozradil hvězdný zpěvák. „Druhý jsme po malém
občerstvení vyhráli jednoznačně 2:1,“ dodal zpěvák.
Během jednoho večerního moderátorského programu dětí, které si celý týden svého pobytu v Caorle
zkoušely pozice moderátorů, ale také například bavičů, či reportérů dorazil Dan Hůlka na kontrolu všech
dětí. Po příchodu zpěváka jakoby z dětí opadl stud a začaly Dana zasypávat otázkami týkající se jeho kariéry, ale také například velikosti jeho bot.
Mladý Radek (15), který se v dětském domově nachází od svých pěti let, hned na začátku zpěváka překvapil svou otázkou, týkající se velikosti bot a také oblíbený sport. „To je zajímavá otázka. Mám velikost
48,“ řekl se smíchem Dan. „Mým oblíbeným sportem je volejbal. Což dnes moc vidět na hřišti nebylo,“
dodal vysmátý zpěvák.
Během otázek dětí, ale také ostatních přítomných hostů bylo jen otázkou času, kdy dojde také na Draculu. „Na Draculu vzpomínám strašně rád. Dříve, když jsem byl mladší, mě unavovalo, jak si mě každý
spojuje jen s Draculou, ale poté mi došlo, že je to nádherná věc. Vždyť je krásné, když si vás lidé pamatují kvůli něčemu, co jste udělal. A když si vás s tím neustále spojují, tak to zřejmě bylo děláno velice
dobře,“ odpověděl Dan na otázku, zda ho neunavuje neustále spojování své osoby s muzikálem Dracula.
„Příští rok je dokonce pětadvacáté výročí muzikálu Dracula, takže bude příští rok ve znamení Draculy a
budeme jej hrát jak v Čechách, tak na Moravě i Slovensku. Bude se hrát také sériově v divadle Karlín,“
upřesnil o své nejslavnější roli Hůlka.
Na závěr dětem ještě zazpíval píseň „od stolu“ Ave Maria, za kterou byl odměněn velkým potleskem.
„Myslím, že si děti své první moderátorské krůčky velice užily. Na začátku byly celkem stydlivé, ale časem to ze všech docela opadlo. Své úkoly plnily velice svědomitě a myslím, že mezi nimi i nějaký ten moderátorský talent opravdu je,“ řekla tvář ALL TV a zpěvačka Lucy Junk, která děti k moři přivezla.
„Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na čtyřech večerech pro dobrou věc, které se
konaly v uplynulých měsících. Bez nich by děti k moři nikdy neodjeli. V současné době připravujeme
druhý ročník, aby tyto úžasné děti mohly s námi k moři i v příštím roce,“ dodala půvabná Lucy.
Chcete-li i Vy jakkoli pomoci při dalším ročníku moderátorského workshopu, neváhejte kontaktovat ALL
TV na e-mailu: info@alltv.cz.
Autor článku: Jakub Schulz
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Beach přehazovaná
Dne 13. 9. 2014 jsme byli na akci v
Praze Ládví na Beach přehazované,
bylo to tam hezké, i když jsme se
umístili na 26. místě z celkového počtu 29 družstev. Hráli jsme pět zápasů, přičemž jsme jeden zápas vyhráli a
zbytek jsme projeli na plné čáře. To
nám ale vůbec nevadilo, jeli jsme si
především zahrát. Dobře jsme se naobědvali, dali nám výborné grilované
masíčko, v pozdním odpoledni nám
nabídli i guláš. Když se blížil konec
dne a vyhlášení, přijeli motorkáři „Bílí
Andělé“, kteří nám přivezli nějaké
dárky, kdo chtěl, mohl se i svézt.
/děti DDHSK/

Barevný podzim
V sobotu 27. 9. jsme vyrazili na „Barevný podzim“ do Horního Jiřetína,
tuto akci zde pro děti pořádají každý rok a letos jsme se jeli pobavit i
my.
Nejprve jsme obsadili atrakce na dětském hřišti a také skákací hrad, ale
potom jsme se zaujetím sledovali vystoupení skupiny Los Gatos, které
se nám moc líbilo.
Před vyhlašováním vítězů „Jiřetínského talentu“ se přihlásila naše Lenka a také předvedla své taneční umění, které určitě zaujalo.
No a potom už jsme se jen vesele bavili, tančili a soutěžili. Odpoledne
uteklo jako voda.
Děkujeme za pozvání Občanskému sdružení Dialog Horní Jiřetín.
/děti DDHSK/
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V 6. třídě jsme se úspěšně přemístili na 2. stupeň a čekal nás adaptační pobyt, který nám měl pomoci se blíže poznat s naší
novou třídní učitelkou a zároveň nás také více stmelit. Náš pobyt začal pátečním odpolednem, kdy naším prvním úkolem bylo
ubytování ve školní ubytovně. Poté jsme se vydali do tělocvičny, kde jsme hráli různé hry, jiné než v hodinách tělesné výchovy.
V podvečer po svačině jsme se vydali na krátkou procházku po Hoře Svaté Kateřiny. Večer nám zpestřili různé stolní a komunikační hry. V sobotu ráno po snídani jsme se opět vydali rozhýbat své tělo do tělocvičny a poté si zahrát ještě další hry. Adaptační pobyt se nám vydařil a všem se moc líbil.
Žáci 6. třídy
Poslední zářijový pátek po vyučování nám rodiče přivezli batohy a spací pytle a my jsme se všichni s paní učitelkou Královou
přemístili do ubytovny naší školy. Po společném obědě jsme zahájili náš adaptační program, abychom se všichni lépe poznali a
stali se z nás kamarádi, kteří se na sebe mohou spolehnout. Odešli jsme do tělocvičny, kde jsme zkoušeli odvahu na kruzích a
žebřinách, hráli hry ve skupině, které byly zaměřeny na soustředění a důvěru. Bylo to jiné, než v hodinách TV. Po odpolední
svačině jsme prošli Horu Svaté Kateřiny a cestou jsme si vyprávěli zajímavé příběhy a své zážitky. Po večeři jsme hráli společenské hry a čekali, až se venku setmí. Potom následovala stezka odvahy. Vůbec jsme se nebáli, protože nás byla celá skupina. V
sobotu dopoledne jsme se znova těšili na tělocvičnu. Adaptační pobyt se nám moc podařil.
Žáci 1. třídy
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U příležitosti Evropského dne jazyků žáci naší školy měli 30. 9.
2014 projektový den na toto téma. Většinou se pracovalo po
dvou třídách. Tentokrát se paní učitelky zaměřily na to, aby žáci
během celého dne hovořili různými evropskými jazyky. Na konci projektového dne jsme tak slyšeli žáky mluvit německy, italsky, francouzsky, norsky, slovensky, rusky, anglicky. Všem se
projektový den líbil a těší se na jeho zopakování příští školní
rok.
Ve středu 1. 10. 2014 se naše skupina Peer-aktivistů, sešla s
našimi druháčky a druháčky z Louky. Popovídali si společně o
kouření, pití alkoholu, ale také o zdravém životním stylu. Práce
ve skupinách proběhla v přátelském prostředí. Dětem se setkání líbilo.
Žáci 4. a 5. třídy Hory Svaté Kateřiny a žáci 3., 4., a 5. třídy z
Louky u Litvínova si společně zasoutěžili ve štafetových bězích při hodině Tělesné výchovy. Žáci se velmi snažili a moc je to
bavilo. Také si obě školy vyzkoušely početnější hodinu tělocviku. Sportovní soutěže si další den užili také všichni prvňáčci - z
Louky i z Kateřiny.
V pátek dne 3. 10. 2014 uspořádala ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny pod záštitou starosty Nové Vsi v Horách Davida Kádnera
cykloštafetu horských kol právě na Nové Vsi v Horách. Klání se
kromě žáků ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, zúčastnili také žáci
Sportovní soukromé základní školy s. r. o. Litvínov a Základní
školy a Mateřské školy Meziboří. Štafety se zúčastnilo 21 dvojic,
které absolvovaly na kolech trasu dlouho 6 km. Dvojice děvčat
a chlapců byly rozděleny do 3 kategorií a jejich sportovní nasazení bylo přímo olympijské. Nejlepší štafeta absolvovala za
příznivého počasí trasu za 11 minut, což bylo velmi obdivuhodné. Na závěr byli všichni odměněni krásnými dárky a diplomy.
Každá ze škol obdržela pohár a jednotlivci vyhráli cyklistické
potřeby, sladkosti a drobné školní pomůcky. Poděkování za
krásný závod patří především panu starostovi Davidu Kádnerovi, hasičům z Nové Vsi v Horách, kteří zajišťovali bezpečnost
závodu, dále pak pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou
Věrou Sehnalovou ze ZŠ Hora Svaté Kateřiny, který zorganizoval tento závod a také všem pomocníkům na trati. Zároveň bychom také chtěli poděkovat všem zúčastněným žákům a jejich pedagogickému doprovodu. Všichni se už opět těšíme na další
ročník cykloštafety, která se již stala sportovní tradicí na Základní škole Hora Svaté Kateřiny.
Ve středu 8. října navštívili žáci ze 4., 5., 6., 7., 8. a 9. tříd divadlo Rozmanitostí v Mostě, kde žáci shlédli představení Sindibádova dobrodružství. Vyrazili po druhé vyučovací hodině. Doprava
byla zdarma a vstupné bylo uhrazeno ze ŠR. Žáci zažili opravdu jeden velký koncert plný písniček a živé hudby, doprovázený stínovým divadlem. Určitě to byla zajímavá a netradiční
podívaná.
Již tradičně (jako každý rok) se zástupci sportovců z naší školy
dne 15. 10. 2014 vydali na Meziboří pokořit sjezdovku. Počasí
sice nepřálo, ale den se i přesto vydařil. Kategorie jsme neměli
obsazené všechny, ale úspěchy přesto přišly. Nejlépe se umístili nejstarší žáci, a to v kategorii chlapců i dívek. Radek Badi a
Marie Šándorová vybojovali 2. místa. Dalibor Brunner skončil
na místě 4. a Marcela Puffová doběhla na místě 5. a na 6. se
umístila Natálie Hrubá. Mladší žáci Matěj Primas skončil 9. a
Kamil Ferko 10. Všem děkujeme za skvělou reprezentaci.
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Odpady

Jubilanti
V říjnu oslavili nebo oslaví kulaté
nebo půlkulaté narozeniny: Natálie Dresslerová, Irena Krausová, Václav Donát,
Lucie Leipeltová, Miroslav Švanda, Lenka Kohoutová, Karel Vokál, Libuše Křížová, Lenka
Frantová, Matyáš Končel a Aneta Lahovská.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a štěstí.

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady
je splatný nejpozději do 30. 11. 2014.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat TJ Sokol Nová Ves v
Horách za půjčení pomůcek na cvičení s dětmi.
Lilian Meissnerová a Iva Šnejdarová

Pozvánka

Inzerát
Nabízím doučování z AJ, všechny úrovně. Petra Končelová, tel.: 739 499 125.

Upozornění
Pořadník pro prodej dřeva z majetku Města
Hora Svaté Kateřiny je ke dni 1. 10. 2014
ukončen. Dle možností začneme opět dřevo
rozvážet.

Zveme Vás na ustavující zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny, které se koná
dne 5. listopadu 2014 od 17,00 hodin v budově kina.
Z nového zastupitelstva města ve složení: Ing.
Viktor Koláček, Radko Kuzebauch, Bc. Petr
Lahovský DiS., Adolf Loos, Lukáš Pakosta,
Hana Řebíková, Otto Šec, Lubomír Šlapka,
Aleš Vaněk, budou zvoleni zástupci města.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Hora Sv. Kateřiny
Pořadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

jméno

počet hlasů

Pakosta Lukáš (SOUSEDÉ)
Kuzebauch Radko (SOUSEDÉ)
Řebíková Hana („SPOLU“)
Lahovský Petr („SPOLU“)
Loos Adolf („SPOLU“)
Vaněk Aleš (SOUSEDÉ)
Koláček Viktor (SOUSEDÉ)
Šlapka Lubomír (Změna pro HSK)
Šec Otto st. (ČSSD)
Stawiarzová Martina („SPOLU“)
Turzó Jan (SOUSEDÉ)
Pakosta Jakub (SOUSEDÉ)
Šecová Nikola („SPOLU“)
Vagaši Petr (SOUSEDÉ)
Červeňák Pavel (SOUSEDÉ)
Lahovská Lucie („SPOLU“)
Schmieder Helmut (SOUSEDÉ)
Brunnerová Sandra („SPOLU“)
Sirotková Anna („SPOLU“)
Komendová Jindřiška („SPOLU“)
Meissnerová Zlatuše (Změna pro HSK)
Holubová Gabriela („Kateřinští“)

116
98
96
94
92
92
89
56
39
88
81
71
71
70
63
63
62
60
56
54
47
40

Pořadí

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

jméno

počet hlasů

Šabková Emília (Změna pro HSK)
Vejražková Lenka (Změna pro HSK)
Řehořová Petra (Změna pro HSK)
Horáková Eva (ČSSD)
Sochorec Jakub (Změna pro HSK)
Novotná Libuše (Změna pro HSK)
Štefančíková Irena (Změna pro HSK)
Žilka Jiří (ČSSD)
Útrata Luboš (Změna pro HSK)
Šec Otto ml. (ČSSD)
Sejvalová Kateřina („Kateřinští“)
Viga Petr (ČSSD)
Zetková Jitka (ČSSD)
Schmieder Martin (ČSSD)
Horák Karel (ČSSD)
Charvátová Lucie („Kateřinští“)
Havlová Hana („Kateřinští“)
Müller Jan („Kateřinští“)
Tirpáková Blanka („Kateřinští“)
Petříčková Martina („Kateřinští“)
Marková Jaroslava („Kateřinští“)
Prošek Erik („Kateřinští“)

39
39
38
36
36
35
35
34
33
30
24
24
24
23
21
19
19
17
16
12
11
11
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Lampionový průvod svatého Martina
SDH Hora Svaté Kateřiny Vás zve v pátek 07. 11. 2014 od
17,00 hodin na tradiční lampionový průvod. Sraz je
v 16,45 hodin před hasičskou zbrojnicí.
Slovo místostarosty:
Vážení občané,
děkuji Vám a můžu mluvit i za své kolegy. Děkujeme Vám za Vaše hlasy, kterými jste nás ve
volbách podpořili. Je to závazek, který se budeme snažit plnit ze všech svých sil. Poděkoval bych
i za velmi vysokou volební účast (71,02%), která byla jedna z nejvyšších v okrese. Je vidět zájem
o dění v našem městě. Neustávejte i nadále, přijďte na naše plánovaná setkání, choďte na veřejná zasedání zastupitelstva a spolupodílejte se na akcích pořádaných ve městě. Jen tak budeme
vědět Váš názor a Vaše přání. Přejme si, nejen ještě krásný podzim, ale i ještě krásnější zimu.
Lukáš Pakosta, místostarosta
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