Slovo starosty
Vážení občané,
astronomické léto je za námi a babí léto, to nejkrásnější období v Krušných
horách, které trvá, a doufám, že ještě dlouho bude, nás krásně naplňuje pozitivní
energií před krušnou zimou.
V novém školním roce jsme přivítali i novou paní ředitelku naší základní školy paní
Mgr. Jitku Novákovou, která se do nové role velmi rychle zapracovala a doufám,
že změna povede k oživení nejen naší školy, ale i k oživení našeho města.
Základní škola díky projektu „Realizace energetických úspor“, dostala nejen
krásnou fasádu, ale byla kompletně zateplena a spolu s další zakázkou „ Regulace
topného systému“ by měla přinést úsporu provozních financí, které poskytuje
naše město do rozpočtu školy.
Jsem rád, že se díky SÚS podařilo opravit asfaltový povrch našeho náměstí a
město může s daleko lepším pocitem vítat návštěvníky a turisty, kteří k nám
zavítají. Samozřejmě další práce na zvelebování náměstí budou pokračovat.
V podzimních měsících budou postupně pokáceny suché kaštany v alejích v ul.
Hřbitovní a Růžovém vrchu.
Na posledním zastupitelstvu města byl zvolen nový 2. místostarosta pan Mgr.
Viktor Koláček, který bude mít především na starosti školu, tvorbu rozvojových a
strategických plánů města, dotace a dotační politiku (podrobné kompetence viz
níže). Předsedou finančního výboru se stal Bc. Petr Lahovský. Změny, které byly
nastartovány, povedou k zefektivnění práce města i městského úřadu a využití
potenciálu, které naše město ještě skrývá. Změny jsou také odpovědí na kritiku ve
fungování vedení města. Zavázal jsem se, že budeme více informovat než
doposud a dále vést otevřenou politiku pro všechny občany našeho města.
Přeji Vám hodně pohodového babího slunce a další krásné podzimní dny.
Lukáš Pakosta

Kompetence 2. místostarosty
Škola:
 Zabezpečení provozní komunikace mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
 Koordinace projektových příležitostí školy a města
 Zastupování města ve školské radě
Tvorba rozvojových a strategických dokumentů města:
 Analýza bytového fondu vč. pasportizace
 Strategický plán rozvoje města
 Plán komunitního rozvoje proti sociálnímu vyloučení
Dotace a dotační politika:
 Management a kontrola stávajících dotačních titulů
 Aktivní vyhledávání dotačních příležitostí v návaznosti na strategické
dokumenty
 Vytvoření projektového týmu na městském úřadě

Co nás čeká
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Jubilanti červen – září
červen: Jan Dvořák, Jiří Sejval, Jindřich Zetek,
Hana Frantová, Lukáš Štefančík, Lucie Lahovská,
Jiří Chod
červenec: Hana Pakostová, Anna Šváchová, Josef
Lohacz, Jaroslav Trefný, Václav Charvát, Petra
Fiedlerová,
Ondřej
Kucharczyk,
Michaela
Holceplová, Noemi Vagašiová
srpen: Robert Karšňák, Jaroslav Leipelt, Monika
Šimandlová, Jaroslava Křížová, Dušan Šnejdar,
Hana Brunnerová, Andrea Klasová, Lukáš
Matoušek
září: Günter Hejna, Vladimír Ryšlavý, Jiří Chod,
Marie Švandová, Tereza Novotná, Martina
Petříčková, Lucie Charvátová, Anna Stehlíková,
Martin Matoušek a Matěj Slavík

Dobrovolnický projekt 72 hodin
CO JE 72 HODIN?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit,
které se v ČR konají již po čtvrté. Kdykoliv
během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a
zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po
celém Česku pustí do aktivit, které pomohou
druhým, přírodě, či jejich okolí. Letošní motto
zní: „Zasaď strom třeba se starostou…“ a tak
se letos budou především sázet stromy. Cílem
projektu je mimo jiné podpořit vztahy s radnicí
v místech, kde fungují oddíly, skupiny a další
dětské organizace.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a U nás budou sázet strom hned dva
starostové...... Chcete to vidět na vlastní oči?
přejeme hodně zdraví a štěstí
Tak se přijďte se podívat!

Ordinační hodiny – MUDr. Kutnerová KDY?
Pondělí:
Středa:

13,05 – 14,00 hodin
13,05 – 14,00 hodin (1x za 14 dní)

Září: 07.09., 09.09., 14.09., 21.09., 23.09., 30.09.
Říjen: 05.10., 07.10, 12.10., 19.10., 21.10., 26.10.
Listopad: 02.11., 04.11., 09.11., 16.11., 18.11., 23.11.,
30.11.

KDE?

11.10.2015 od 11,00 hodin
V ulici Hřbitovní

Město Hora Svaté Kateřiny připravuje

Ukončení činnosti MUDr. Lisického
Lékař pro dospělé MUDr. Lisický ukončí svou
činnost v naší ordinaci k 31.12.2015. V současné
době probíhají jednání s VZP. O novém
praktickém lékaři budete včas informováni.

Termíny veřejných zasedání
Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny
Středa 30. 09. 2015 od 18,00 hodin
Pondělí 02. 11. 2015 od 18,00 hodin
Pondělí 14. 12. 2015 od 18,00 hodin
Všechna zasedání budou probíhat v budově
Horského kina Kateřina.

Zájezd na vánoční trhy do Drážďan
Předpokládaný termín je sobota 28.11.2015.
Podrobné informace budou v dalším občasníku.

Informace

INZERÁT:

Pro naši společnost hledáme k nejbližšímu možnému datu:

Doručovatele/ku novin

Pracovní náplň:
 roznos novin a reklamních materiálů do poštovních schránek v saském území
 práce v sobotu a ve středu
 řízení motorového vozidla
Váš profil:
 bydliště blízko německých hranic
 spolehlivost a zodpovědnost
 ochota používat svůj automobil k výkonu práce
 řidičský průkaz skupiny B a vlastní automobil podmínkou
 německý jazyk není nutný, ale je výhodou
 vhodné pro čilé starší občany
Nabízíme Vám:
 smlouva na dobu neurčitou
 možnost výdělku cca. 450,00 Euro/měsíčně
 proplacení cestovních nákladů
 vypůjčení poštovní tašky/poštovního vozíčku
Místo výkonu práce: Hlavní obvod Chemnitz (regiony Chemnitz, Freiberg, Mittweida, Plauen, Annaberg-Buchholz,
Aue, Zwickau, Auerbach, Glauchau, přilehlé oblasti)
Začátek pracovního poměru: ihned
Mzda: 6,38 Euro/hodina brutto
Přihlášení online: www.cvd-mediengruppe.de/zustellercz Kontaktní osoba: Šárka Vacková,
Email: Sarka.Vackova@freiepresse.de, Mobil: +49(160)96908848 (08:00-11:00, 14:00-16:00)
Chemnitzer Verlag & Druck GmbH & Co.KG, Vertriebskoordination, Brückenstr. 15, 09111 Chemnitz,
Deutschland.

Ze života DD

Beach přehazovaná
Dne 19.9.2015 jsme se vydali na další díl DDCUPU a tím byl 7. Ročník beach přehazované o pohár Michala
Novotného v Praze 8 - Ládví. Utkali jsme se s mnoha dětskými domovy, jako jsou Nymburk, Nepomuk,
Krompach, Ústí n. L. Severní Terasa, Pardubice, Plzeň. Z toho jsme vyhráli několik zápasů. Dnešní sestavu jsme
měli oslabenou. Dnešní hráči: Dominik, Pepa, Fanda, Nikol. Celý ten den byl velice pěkně připravený, měli jsme
vynikající stejk, po vyhlášení jsme měli ještě párky a na cestu jsme dostávali bagety. Naše celkové umístění bylo
26/ 31 dětských domovů z celé České republiky.
(NiChr)

Ze života DD

Rozloučení s létem na Máchově jezeře
Pomalu se již stává tradičním náš pobyt na Máchově jezeře. Jezdíme tam
vždy na konci nebo začátku školního roku. Za tento si dovolujeme
poděkovat MSDU OS (Majetkové, správní a demilitační unie odborových
svazů), konkrétně paní Sekerkové, která ho pro nás zprostředkovává. Jak
se nám ve Starých Splavech líbilo, popsali děti z druhé rodinky.
"Hned první den jsme byli na pláži, stavěli jsme z písku přehradní nádrže,
koupali jsme se, hráli jsme jak vodní, tak plážovou přehazovanou. Super
byla i točená zmrzlina. Druhý den jsme byli na vodních atrakcích - to byla
opravdová zábava. V odpoledních hodinách jsme mohli vyzkoušet i
obrovské a rychlé tobogány a malé děti si užívaly krásný bazén. Udělali
jsme několik fotek, jak na tobogánech, tak pod vodou. Ve středu
dopoledne jsme šli ulovit do nedalekého lesíku - geocaching nás baví.
Odpoledne jsme se byli podívat mini ZOO Berousků a mohli se vyfotit i s krásným bílým lvíčkem.
A čas letěl dál. Nechyběla ani návštěva hotelového bazénu, velice jsme si ho užili. Předškoláci se učili plavat, měli jsme
různé závody, skákali jsme salta ze strejdovo ramen, hráli jsme nové hry, potápěli jsme se. Vydali jsme se i
na nedaleký hrad Bezděz, na který jsme se museli vyjít trošku větší kopeček, prohlédli jsme si ho a vylezli jsme po schodech
do největšího patra. Tam byla rozhledna, ze které jsme viděli Ještěd, Říp a samozřejmě i Máchovo jezero s naší pláží. A
poslední den před odjezdem jsme zdolali další hrad a to Housku, ve kterém jsme si zaplatili prohlídku hradu i s kastelánem.
Viděli jsme hodně zajímavých věcí: lovecký salónek s meči a trofejemi zvířat, studnu přání a se šli taky podívat do
samotného pekla, které je pod hradem v puklině v zemi.
Na Mácháči je to prostě super. Děkujeme všem, kteří nám pomohli se tam vydat a také zaměstnancům hotelu za skvělé
jídlo a přístup k nám dětem."

Ze života ZŠ a MŠ

Září 2015
 Dne, 1. září byl stejně jako v ostatních školách i u nás slavnostně
zahájen školní rok 2015/2016. Paní ředitelka Mgr. Jitka Nováková
společně se starosty obcí Hora Svaté Kateřiny, Nové Vsi v Horách,
Brandova přivítali naše prvňáčky v doprovodu jejich rodičů ve třídě
paní učitelky Marie Šebkové, kde žáčci stráví první léta své školní
docházky. Popřáli jim hodně štěstí a úspěchů.
 Žáci 8. a 9. třídy se v úterý 21. září zúčastnili atletického čtyřboje.
Soutěže se účastnila tříčlenná družstva, za naši školu soutěžili:
Dalibor Brunner, Daniel Miller a Josef Mužík. Disciplíny byly
následující: běh na 60 metrů, skok do dálky, hod granátem a běh na
1500 metrů. Výsledky zatím nejsou známy, ale podle našich dojmů,
chlapci zabojovali a důležité je, že dobře reprezentovali naši školu.
PODĚKOVÁNÍ!
Rádi bychom veřejně poděkovali i jménem naší žákyně z osmé třídy panu Jindřichu Hlinkovi za předání
ztracené peněženky. Žákyně peněženku zapomněla na lavičce před školou s opravdu nemalým obnosem a
naštěstí ji nalezl poctivý pan Hlinka, který ji neprodleně předal vedení školy. Za jeho svědomitost mu velmi
děkujeme!
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