Duben 2011

Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Vážení občané,
od minulého vydání Kateřinských listů se mnoho událo a mnoho změnilo. Chci vás ujistit, že budu
dělat vše, aby nastalé změny byly ku prospěchu obce a věřím, že budou. Na úřadě mě najdete každé
pondělí do 17:00 hod. a ve středu do 13:00 hod. – přijďte.
Chci vás ujistit, že veřejné zasedání zastupitelstva města ze dne 7.3.2011 bylo v souladu se zákonem
o obcích č. 128/2000.
Velké úkoly budeme řešit postupně. Výběrové řízení na provedení kanalizace v Zaječí ulici je již
odesláno pěti firmám a další tři si vyzvedly zadávací dokumentaci. Další informace o této akci vám
podám, až po skončení výběrového řízení.
Čeká nás vypracování podkladů pro výběrové řízení na vybudování hřiště a zahrady u Mateřské
školky. Musíme to udělat rychle, abychom práce zvládly do příchodu nové zimy.
Tyto dvě akce považuji za stěžejní pro tento rok. Připraveny k realizaci jsou ještě další velké
projekty, ale mou snahou bude pracovat na rozkvětu obce raději pomaleji a přitom zabezpečit
nejvhodnější řešení a kvalitní provedení prací tak, abychom v budoucnu nemuseli opravovat.
Chci navrhnout zastupitelstvu města zpracování projektu k odkanalizování Růžového vrchu. To už
ale zabíhám ke konci kalendářního roku a do let příštích.
Jistě se budeme snažit zrealizovat další připravené akce na př. opravu kostela, malování základní
školy a rekonstrukci náměstí s klidovou zónou a místem pro parkování, ale to pouze tehdy, když
zajistíme granty na úhradu těchto akcí. V současnosti je podána žádost o grant, na opravu kostela, u
Krajského úřadu v Ústí nad Labem. V této věci je již dlouhodobě jednáno s městem Seifen, kde je
organizována sbírka - finanční pomoc na opravu kostela. Plánujeme návštěvu Seifenu.
Minulý pátek jsem byla na plese žáků z 8. a 9.třídy základní školy. Viděla jsem krásné mladé lidi,
kteří se chystají vykročit do života. Přeji jim úspěch a nám přeji, aby se tito mladí lidé, po skončení
přípravy na povolání, vrátili do obce a byli jí přínosem.
Dámy, páni, sedláci, obchodníci, učitelé, vychovatelé, živnostníci a vy všichni, kteří zde žijete,
hledejte cestu k nápravě věcí obecných tím, že se optáte … co já sama mohu udělat .. a kdybyste
s laskavostí moudrého člověka napomenuli nezbedné dítě, či poklidili zimní nepořádek před svým
bydlištěm, tak uděláte velmi mnoho pro druhé a také pro sebe. Na závěr Vám i sobě přeji pohodu a
sousedské porozumění.
Hana Řebíková
starostka města
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Vyzýváme a prosíme občany aby podávali návrhy na řešení parkovacích míst především v
prostorách kolem obytných domů 316 a 317 a pak v celé Dlouhé ulici. Vaše návrhy zasílejte
na email : obecni.urad@horasvatekateriny.cz a nebo osobně na Městském úřadě do
30.4.2011. V rámci svých návrhů vezměte na zřetel dispoziční možnosti se zřetelem na
vstupy ke vchodům a prostorám bytovek, na úklid sněhu, možnosti stěhování obyvatel ,
inženýrské sítě, chodníky a další . Na základě těchto návrhů bude vyhlášeno „Veřejné
slyšení“ k této problematice.
Pro občany připravujeme informační systém v podobě SMSek přímo do Vašich mobilů.
Zasílali bychom vám informace nejen krizového charakteru ( povodně, sněhová kalamitaneprůjezdnost silnic apod.), ale i informace o chodu obce a jejích akcích ( veřejné jednání
městského zastupitelstva, kulturní akce a veškeré další informace) . Prosíme občany aby se
registrovali pomocí formuláře , který bude uveden na webových stránkách nebo osobně na
Městském úřadě. Formulář najdete na adrese www.horasvatekateriny.cz v sekci „město“.
Přílohou Kateřinských listů je informační leták firmy EKO-KOM o třídění odpadů , jejich
putování a využití. Děkujeme všem občanům, kteří se do našeho systému třídění odpadů
zapojují. Systém bude nadále vylepšován a modernizován dle potřeb města i občanů.
Vzhledem k tomu, že se vyskytly problémy s ucpáváním odpadu kanalizace tuky
z domácností, prosíme Vás občany, abyste tyto tuky ( především v bytových domech)
nelikvidovali vylitím do kanalizace, ale větší množství těchto tuků dávali do směsného
komunálního odpadu (SKO) v uzavřeném obalu. Další možností je likvidace na
kompostérech či jiných zařízeních, které likvidují bioodpady. V rámci avizované
modernizace a vzhledem k blížícímu se termínu , kdy bude povinností města zajišťovat
využití bioodpadů , chceme najít řešení i pro naše město v této oblasti. Uvažujeme o dvou
variantách:
1) Klasické zahradní kompostéry
2) Speciální nádoby na biodpad.
O dalších akcích a změnách v oblasti odpadů budete nadále informováni. Připravujeme do
dalších vydání KL i přehled o vyseparovaných složkách a vytíženosti našeho systému .

Kompetence a okruh činností starostky a místostarosty naleznete na webových stránkách města,
v sekci „město“ a „ městský úřad“.
V Kateřinských listech přikládáme zápis z jednání starostů tří horských obcí, kteří vyjadřují svůj
postoj k „Optimalizaci“ poštovní sítě v našich obcích. Budeme nadále jednat o zachování
stávajícího stavu resp. rozšíření služeb pošt v našich obcích.
Lukáš Pakosta
místostarosta města

Ze života základní školy a dětského domova
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PLES ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍDY
Dne 18. 3. 2011 se konal již třetí tradiční ples žáků naší školy. Přípravy byly jako vždy náročné, ale vyplatily se.
Ostřílenou moderátorkou večera byla žákyně 8. třídy Alena Studničková a po krátkém přivítání zástupkyně statutárního
orgánu – paní Věry Sehnalové se slova ujali představitelé místních obcí – starostka města Hory Svaté Kateřiny – paní
Hana Řebíková, starosta obce Brandov – pan Jiří Mooz a starosta obce Nové Vsi v Horách – pan Jan Bejček.
Následovalo šerpování žáků 9. třídy, tanec s učiteli a rodiči a následně volná zábava. Kolem desáté hodiny se začala
losovat bohatá tombola, kterou vedl trefnými komentáři pan Patrik Studnička. Poté se všichni přítomní opět dali do
tance a skvělá zábava panovala až do konce plesu.
Co ještě dodat? Snad jen, že účast byla překvapivá, sešlo se více jak 80 hostů, atmosféra byla skvělá, zábava v plném
proudu… za což tímto všem zúčastněným děkujeme. Také bychom rádi poděkovali za organizaci paní Věře Sehnalové,
Simoně Studničkové, Nikole Šecové, Evě Patové a všem sponzorům a rodičům, kteří na ples přispěli jak věcně, tak
finančně. A na závěr – všichni se těšíme na příští ples žáků.

Nikola Šecová, Dis.

Ples školy
Srdečně Vás zveme na PLES ŠKOLY,který se uskuteční
1.4.2011 od 20:00 hod.
na sále Horského Domova.
Vstupné: 110,- Kč
Hrají: Manželé Dvořákovi
ZŠ Hora Svaté Kateřiny

Koncert The Beatles Night
Zúčastnili jsme se koncertu THE BEATLES NIGHT, kde zazněly skladby od skupiny Beatles
v podání symfonického orchestru. Vstupenky na koncert jsme dostali od nadace Spolu dětem.
Měli jsme obavy, zda se dětem koncert bude líbit, ale velmi nás všechny zaujal. Díky tomuto
koncertu jsme si udělali krásný výlet do Prahy a také jsme si vyzkoušeli jízdu metrem. Pro
někoho nová zkušenost, pro jiné děti to nové nebylo, jelikož na takové výlety DD Hora Svaté
Kateřiny jezdí už léta. Jsme moc rádi, že na nás nadace myslí a že díky nim můžeme vyrazit za
kulturou i mimo okres Most.
D. Krmenčíková a Z. Bertholdová
Vychovatelky DD Hora Svaté Kateřiny

Upozornění, důležité, různé
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Sbírka

ZUMBA

Od 7.3.2011 do 29.4.2011 PO – PÁ od

Zveme Vás na první lekci ZUMBY, která se koná
2. dubna v sobotu od 17:00 hod. Kurz
obsahuje 10 lekcí za 600,-Kč. Kurz lze zaplatit
do 1. dubna (pátek) na podatelně Městského
úřadu Hora Svaté Kateřiny. S sebou pohodlné
oblečení a obuv, pití, ručník a dobrou náladu. Těší
se na Vás cvičitelka Petra Aulická.

8:00 do 14:45 na MěÚ Hora Svaté
Kateřiny bude opět probíhat sbírka
použitého ošacení pro Diakonii Broumov

! Upozornění !
Upozorňujeme na splatnost poplatků ze psů,
která je do 15.4.2011.
MěÚ Jana Gröblová, účetní

Program
Horského kina Kateř ina

Denisa Krmenčíková, organizátorka

Sběr kovového odpadu
SDH pořádá dne 30.4.2011 sběr kovového
odpadu.
Prosíme obyvatele, aby dávali odpad na přístupné
místo
Výtěžek bude použit na činnost mladých hasičů
Jiří Ţilka, starosta SDH

9.4.2011

16:30
19:30

Rango
Cizinec

23.4.2011 16:30 Gnomeo a Julie
19:30 Nevinnost
Pozvánka na 3. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Hora Svaté
Kateřiny
Dne: 06.04.2011
Od: 17°° hodin
V budově kina
Program je uveřejněn na úřední desce.

Turnaj ve stolním tenise
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá dne 24.4.2011
od 9°° hodin v tělocvičně základní školy
turnaj ve stolním tenise ve čtyřhře.
Rozlosování bude provedeno na místě.
Startovné 50,-Kč/osoba
Z důvodu zajištění občerstvení přihlášky i platbu
podávejte na MěÚ u V. Šebkové do 15.4.5011.
Jiří Ţilka, starosta SDH

Z kroniky Hory Svaté Kateřiny
K 1. Dubnu 1966 byla u státní hranice zrušena
některá ženijně technická zabezpečení.
Poz.: ženijně technická zabezpečení např.: vysoký
plot z ostnatého drátu, za ním zoraný a uvláčený
pás země, vysoké strážní věže apod.
Mgr. Mlada Matějíčková, bývalá kronikářka obce
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