Slovo starosty:
Vážení občané,
zima již sice zahrozila sněhovou nadílkou, ale věřím, že všichni si
rádi užijeme krásného podzimu. Přípravy na zimu jsou již v plném
proudu, máme připraveny a budou instalovány dřevěné větrolamy
v Nové Vsi v Horách. Dále jsme doplňovali stávající rostoucí
větrolamy, které až po tolika letech začínají plnit svojí funkci. Byla
realizována poptávka na zimní údržbu, kterou vyhrál pan Mahušek.
Realizujeme dále rekonstrukci obřadní síně na MÚ a věřím, že na
akci „Den úcty ke stáří“ Vám ji předvedeme v novém lesku a
budeme se těšit z reprezentativních prostor. Je prováděna
rekonstrukce odvodnění okapových svodů u čp. 316 a 317 pro lepší
odvodnění těchto objektů, která je jedním z kroků pro lepší
prostředí v těchto bytových domech. Další kroky budou následovat.
Sezóna bioodpadu je již za námi, přesto bych Vás rád informoval o
možnosti ukládání bioodpadu. Pro ukládání bioodpadu byl
instalován kontejner u separovaného dvora, přístupný 24 hodin
denně v období od 1. 4. do 31. 10. Dále je zde možnost odvážet
bioodpad (trávu, listí, větve) na kompostování na pozemek v uličce
za autoservisem p. Nodese (bude upřesněno směrovkami). Přesto
bych rád apeloval na to, že žijeme (ač jsme město) na vesnici a
nakládali s tímto bio “odpadem“ jako surovinou pro naše zahrádky.
Vytvářejte komposty a zužitkujte tyto materiály, jak to dělali naši
předkové.
Rád bych Vás informoval, že díky našemu jednání s panem
doktorem se podařilo zachovat lékařskou praxi praktického lékaře.
Jen se upraví ordinační hodiny na pátek dopoledne. Děkujeme
tímto, že nám pan doktor Lisický v tomto vyšel vstříc.
Na závěr bych vás rád pozval na všechny nejen naše akce, které se
budou konat v tomto podzimním i předvánočním čase.
Lukáš Pakosta

Co nás čeká

SDH Hora Svaté Kateřiny

STIMAX CUP 2015
V letošním roce se seriálu STIMAX CUP zúčastnili naši mladí hasiči v běhu na 60 m - mladší žáci a v běhu na 100 m – dorost
a muži. V průběhu celého roku se konalo celkem pět soutěží (Lhenice, Žatec, Ústí nad Labem, Chomutov, Krupka). Celkové
umístění: Mladší dívky – 16. místo Klára Gröblová (z 39 závodnic). Mladší chlapci – 15. místo Jiří Volšička, 19. místo Dan
Steidl, 20. místo Adam Vaněk, 21. místo Tomáš Lukáš (z celkového počtu 79 závodníků). Dorost a muži – Nikolas
Schmieder byl po druhém závodě na krásném šestém místě, pak se ale zranil a nemohl se zúčastnit dalších kol, což je velká
škoda. Ale nevadí, už se těšíme na další ročník.

Branný závod v Černicích
Dne 03. 10. 2015 jsme se zúčastnili branného závodu v Černicích, kde
mladší žáci obsadili 3. místo a dorost skvělé 1. místo.
Mladým hasičům ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů.

Projekt 72 hodin
Do tohoto projektu jsme se zapojili v duchu letošního motta: „Zasaď
strom třeba se starostou…“ a skutečně jsme zasadili stromy a hned
dva. První skutečně za pomoci dvou starostů (starosta města Lukáš
Pakosta a starosta SDH Jiří Žilka) a druhý si zasadili členové SDH
společně s našimi mladými hasiči a dalšími občany města. Rádi bychom
tímto poděkovali všem zúčastněným za pomoc a jmenovitě hlavně
panu Hlinkovi za vykopání děr pro stromy a panu Lahovskému za
převoz stromů z Prahy.

Poděkování
Děkujeme členům výjezdové jednotky za čištění kanalizace u čp. 42, 316 a 317, dále pak za dodávky vody na zahrady v době
sucha a hlavně děkujeme za práci, kterou pro nás všechny děláte dobrovolně a ve svém volném čase.
Děkujeme.
Za SDH Hora Svaté Kateřiny Jiří Žilka

Ze života DD

Kroužky
Od září 2015 chodím do Litvínova na kroužek florbalu. Celý název klubu je SK Bivoj Litvínov. V Litvínově sice trénuji za
mladší žáky /protože bych nestíhala autobus/, ale hraji za mladší žačky. V sobotu mám první zápas, jsem zvědavá, jak mi to
půjde. Moje pozice: brankář, proto jsem si také přála k Vánocům svojí gólmanskou výbavu.
Za „zábavou“ dojíždí od nás i Radek, ten jezdí na fotbal do Horního Jiřetína. Radek už hrál v Horním Jiřetíně i za žáky a dost
mu to šlo, teď už hraje za dorost a i zde má své platné místo.
Florbal i fotbal je sport, který u nás v domově hrajeme téměř každý den a je jedno jestli hrají holky nebo kluci. (NiChr)

Jarmarky s Albertem
Chtěli bychom Vás pozvat do Hypermarketu Albert /OC Centrál Most/ dne 27.11.2015 na vánoční Jarmarky s Albertem, které
pořádá nezisková organizace Spolu dětem a Nadační fond Albert. My, děti z dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny, jsme
si pro Vás v našem stánku připravily vánoční drobnosti, které potěší Vaše blízké, nebo Vám zpříjemní vánoční čas. A na co
se tedy u nás ve stánku můžete těšit? Máme zde např.: vánoční závěsy, zvonečky, věnce, svícny a ponožková zvířátka.
Motto: My potěšíme Vás. Vy potěšíte nás.
Na všechny se těší děti a tety z DD Hora Sv. Kateřiny

Informace z MÚ

Oznámení občanům
odpady 2015 + připomenutí základních pravidel úhrady poplatku
Oznamujeme občanům, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatnost poplatku
nejpozději do 30. 11. 2015.
Dále upozorňujeme na článek 3 výše uvedené vyhlášky – ohlašovací povinnost:
1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové
povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě.
2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.
3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
Poznámka: v případě nesplnění výše uvedených bodů nebude správce poplatku zohledňovat pozdější nebo
dodatečné nahlášení změn.
V případě, že nebude poplatek uhrazen včas, správce poplatku zašle poplatníkovi platební výměr s náhradní
lhůtou splatnosti. Pokud poplatník na tento platební výměr nebude včas reagovat, správce poplatku vyměří
penále ve výši trojnásobku neuhrazeného poplatku a následně bude vydávat exekuční příkazy. Veškeré tyto
podrobnosti jsou obsaženy v zákoně o místních poplatcích a v daňovém řádu.
V případě, že si poplatník není jist úhradou, je možné kontaktovat správce poplatku.

Informace

Poděkování
HOSKA velmi děkuje panu Petru
Charamzovi za sponzorský dar na
zakoupení stolu na stolní tenis.
Při kompletaci stolu pomáhali:
Svatopluk Hejna, Jiří Žilka, Miroslav
Holcepl a Marek Červeňák.
Děkujeme.
Lukáš Pakosta, prezident HOSKA

Jubilanti říjen
V říjnu oslavili nebo oslaví kulaté nebo
půlkulaté narozeniny:
Gertruda Krátká, Irena Procházková,
Jaroslav Šimeček, Věra Flugrová, Radomír
Boreš, Jiří Luljak, Pavlína Novotná, Zlatuše
Meissnerová, Petr Lahovský a David
Koláček.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a
přejeme hodně zdraví a štěstí.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Hora Svaté Kateřiny
Pondělí 02. 11. 2015 od 18,00 hodin
Pondělí 14. 12. 2015 od 18,00 hodin
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