Vážení občané,
máme za sebou Velikonoce s vánočním počasím. Přesto byly hezké. Na koledu přišlo hodně dětí a i více mužů se rozhodlo
jít si pro mašličku na pomlázku. Tradice je to hezká. Můžeme se těšit na další květnové státní svátky a doufejme, že už i
s pěkným teplíčkem.
Často se potkávám s otázkou, jak se daří na úřadě? Odpovídám dobře, ale je to velmi náročné. Nechci vypočítávat,
s jakými všemi problémy se potkávám, ale zmíním několik akcí, které jsme zrealizovali. Naléhavá byla oprava střech nad
základní školou, začátkem března byla škola doslova vyplavena tající vrstvou sněhu. Náklady budou uhrazeny pojišťovnou,
tak jako nutné opravy dalších závad vzniklých během letošní zimy. Opravili jsme ucpanou kanalizaci v DPS a kování oken.
Pracujeme na opravě dětského hřiště, předpokládám, že v průběhu května bychom mohli hřiště zprovoznit. Průběžně
opravujeme veřejné osvětlení, komplikovaná oprava bude na cestě k hranici.
V poslední době se uvolnilo několik bytů v DPS, ale ty byly ihned předány novým zájemcům. Byt v čp. 1 je třeba
dovybavit novými krytinami, kuchyňskou linkou a sporákem. Tyto věci byly soukromé a tak je na obci připravit byt pro
nového nájemce. Je třeba položit nové krytiny i v jiných bytech, kde se v podstatě chodí po betonu.
Lesy jsou velké téma, velký úkol pro našeho nového lesního hospodáře. Je potřeba vytěžit a osázet a ošetřit, dle
dlouhodobého plánu velké části lesa, do konce srpna. Na tyto práce je sice dotační program, ale v letošním roce budeme
ještě na lesy doplácet. V příštím roce by se situace měla otočit a lesy by měly přinášet zisk.
Komunikace ke státní hranici je v zoufalém stavu, její oprava by měla být hotova do konce června firmou SÚS,
pokud budou jednání s německou stranou probíhat dle předpokladu. Špatný stav komunikace je také v Dolní ulici, v části
vedoucí ke kurtům u pneuservisu. Její oprava nespočívá v opravě výtluků, ale v položení nového koberce v úseku mezi
domy. Je to o penězích, ale budu se starat.
Před několika dny v rámci programu spolupráce se Svobodným státem Sasko „Hasiči bez hranic“ dovezli naši hasiči
nové auto CAS 20-S2R na podvozku Tatra 815. Účelem této investice je propojení hasičské činnosti v příhraniční oblasti
Krušné hory/Erzgebirge. Můžeme si přát, aby dobře sloužilo a abychom zmíněnou akci dobře dovedli do konce.
Začaly se množit stížnosti na zvířata speciálně v čp. 317 a to na kočky. Několik nájemníků chová kočky způsobem
naprosto nevhodným pro bytový dům. Kočka domácí, by měla být opravdu domácí, s vlastním záchodkem, stelivem a
dalším vybavením. Není možno kočky vypustit do domu a ony se vykálejí v prostoru sklepa apod. Tento problém jsem již
řešila v DPS s dopadem na nájemníka. Prosím Vás, buďte ohleduplní ke svým sousedům a svoje miláčky chovejte tak aby
nebyli na obtíž svému okolí. V rodinných domech může být kočka venku, a co kde udělá, udělá svému páníčkovi.
V minulých listech jsem s pány Loosem a Lahovským napsala, že v říjnu 2010 vyrostly autobusové zastávky jako
houby po dešti a že se dokončily v listopadu 2010. Tím ale byla míněna pouze stavební část této akce. Nebylo zmíněno, že
stoly s lavicemi, informační tabule a další vybavení byly osazeny až na jaře a pak bylo požádáno o dotaci. Inu, chybička se
vloudila, ale tentokrát nás stojí pouze tento odstavec v KL a nikoli 382 393,- Kč. Tolik nás stála chyba z roku 2009. Tímto se
paní Horákové omlouváme za nepřesný údaj, který požadovala opravit. Ještě jedna věc, po získání chybějících dokumentů,
musím opravit ještě jeden údaj. Chyba opravdu vznikla v roce 2009 a chybujícím byl pan Petr Pakosta, nikoli Lukáš Pakosta.
Milí občané, tímto Vás srdečně zvu na jednání zastupitelstva dne 24. 4. v 18,00 hodin v budově MÚ.
Přeji vám příjemné jarní dny.
Hana Řebíková, starostka

Informace, různé

Jubilanti březen, duben
V březnu a dubnu oslavili nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny:
Helmuth Meissner, Marta Schmiederová, Lucie Sejvalová, Ian John Wilson, Vlasta Čapková,
Alena Dieneltová, Eva Špaková, Jitka Zetková, Věra Mocková, Jiří Fábik, Vlastimil Kucharczyk,
Luděk Primas, Eva Kuzebauchová, Adam Chod, Eva Horáková a Jaroslava Seifertová
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

Program Horského kina Kateřina
29. 04. 2017 - 16,30hodin - Lovecká sezóna: Strašpytel

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny
V PONDĚLÍ dne 24. 04. 2017 od 18,00 hodin v obřadní síni MÚ.

Nabídka
Město Hora Svaté Kateřiny nabízí dopravu: Malotraktorem - cena 250,- Kč/hod. vč. DPH,
nákladním vozem IVECO - cena 25,- Kč/km vč. DPH. Objednávky a informace na MÚ, nebo na
e-mailu podatelna@horasvatekateriny.cz, tel. 476 113 157.

SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
SDH Hora Svaté Kateřiny bude dne 22. 04. 2017 od 09,30 hodin sbírat
kovový odpad. Prosíme obyvatele, aby dávali odpad na přístupné,
případně označené místo. Děkujeme. Jiří Žilka, starosta SDH

Pozvánka
Zveme Vás dne 03. 05. 2017 od 18,00 hodin do Nové Vsi v Horách (Restaurace Pod Lípou) na
besedu s panem Michalem Horáčkem, kandidátem na prezidenta ČR.

Informace k nefungující kameře na rozhledně
opravy kamery se ujala firma WMS, která ji musí přeprogramovat.

Upozornění
ve dnech 28. 04. 2017 a 02. 05. 2017 bude z provozních důvodů ZŠ Hora Svaté
Kateřiny uzavřena. Na tyto dny bylo vyhlášeno ředitelské volno.

Informace, různé

FLORBAL - FBC HORALOVÉ
Dne 25.02.2017 se zúčastnili naši
borci z FCB Horalové, věková
kategorie 5 - 10 let, florbalového
turnaje v Oseku. Zúčastnili se dva
týmy Mostu, Bíliny, Duchcova a
Oseka. Naši borci reprezentovali v
počtu 7 hráčů. Předvedli moc
pěkný výkon a úsilí. Povedlo se jim
třikrát vyhrát nad týmy Bílina,
Osek, Most Blue. Prohráli dva
zápasy s Duchcovem a Mostem
White. Získali třetí místo a mají být
právem na co hrdí. Mezi našimi
borci mimo jiné byli Filip Lukáš 6
let, Radek Baňka 7 let, Tomáš Lukáš, Ben Gergel, Adam Vaněk, Kristian Vagaši, Michaela Holceplová, a skvěle
zachytal Jirka Volšička.
Dne 11.03.2017 se naši borci ročník 2001 a mladší zúčastnili turnaje ve florbalu v Bílině, kde obhajovali první
místo
z podzimu
a
opět byli úspěšní. Mezi 8 týmy se jim podařilo vybojovat krásné třetí místo. Postoupili ze skupiny s 5 body a se
skórem 6:0. Porazili Sokol Bílina B, Lovce Duchcov a remizovali s Chomutovem. V semifinále prohráli s Sokol
Bílina A, a v boji o třetí místo jednoznačně porazili Jokers Osek 6:0. Turnaj vyhrál Sokol Chomutov a na druhém
místě se umístil Sokol Bílina.
Všem hráčům, kteří se zúčastnili těchto turnajů děkuji za super výkon a blahopřeji, že tak úspěšně
reprezentovali naší malou horskou základnu a obce v horách.
Za FBC Horalové
Petr Lahovský

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
SDH Hora Svaté Kateřiny
pořádal dne 15. 04. 2017 tradiční
turnaj
ve
stolním
tenisu
v tělocvičně ZŠ. Zúčastnilo se 9
hráčů.
Výsledky: 1. místo Petr Trnka st.,
2. místo Petr Trnka ml., 3. místo
Josef Hudák.
Všem hráčům děkujeme za účast
a výhercům gratulujeme.
Jiří Žilka, starosta SDH Hora
Svaté Kateřiny.

Akce v ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

Ples žáků 8. a 9. třídy
Krásně vyzdobená tělocvična, letos modro – šedá a
k tomu na stolech bílo – červená květina…. Co se děje?
My to víme! Koná se totiž již devátý ročník prezentace
žáků 8. a 9. třídy a jejich tradiční ples žáků, který pro
tento rok moderovali žáci 7. třídy – Maruška
Kádnerova a Kája Stawiarz.
Po počátečním proslovu a přivítání rodičů, učitelů,
žáků a přátel školy byli mezi nás pozváni absolventi 9.
třídy v doprovodu žáků 8. třídy a také bývalých
spolužáků. Moc jim to všem slušelo, dívky ve večerních
šatech byly překrásné a pánům klukům oblek dodával
na mužnosti. Po nástupu žáků bylo slovo předání
ředitelce školy a starostům všech tří obcí. Od všech zazněla slova chvály na krásné prostředí, příjemnou
atmosféru a radost z počtu příchozích hostů. Paní ředitelka poděkovala za zorganizování této tradiční akce
paní učitelce Sehnalové a za pomoc při přípravě Nikole Šecové. Slavnostního dekorování se ujaly dvě paní
učitelky, Sandra Brunnerová a Bc. Václava Pištorová. Při šerpování jsme si poslechli, co si o své třídě myslí jejich
třídní učitelka. „Moc jim to sluší“, povzdechl si moderátor Kája a Maruška dodala: „To máš pravdu, snad už
z nich spadla nervozita, ale my tu budeme stát za rok“.
O pár slov se přihlásily za svoji třídu žákyně deváté třídy Natálka a Nikča. Poděkovali svým rodičům, že za nimi
vždy stojí a snaží se jim pomáhat, i když to s nimi nemají někdy lehké. Další slova díků patřila všem pedagogům,
kteří se podíleli na jejich vzdělávání a všem zaměstnancům školy předali malý dárek a pedagogům popřáli
dodatečně vše nejlepší ke Dni učitelů. Poté byly na podium pozvány obě dvě třídní učitelky, kde jim bylo taktéž
poděkováno a předána nádherná kytice a šerpa. Kytičku od žáků obdržela i paní Šecová za přípravu plesu a
Maruška Kádnerova za to, že s dívkami ze školy připravila taneční vystoupení. Jako poslední byla přizvána paní
učitelka Sehnalová, které byla taktéž předána kytice růží a od žáků na památku překrásný dárek a slova uznání,
která byla velmi dojemná a ne jedna slzička ukápla.
(více o akcích ZŠ a MŠ na www.zskaterina.cz)

Ze života DD

Návštěva u koní
Dne 8. Dubna 2017 jsme s rodinkou vyjeli na výlet na
koně do Hradečné u Chomutova. Zaparkovali jsme
kousek dál od vesnice a došli to pěšky, byli jsme moc
rychlí a tak jsme ještě zašli na louku se vyblbnout. Hráli
jsme hry a dávali závody v běhání. Pak jsme šli na koně.
Všichni se moc těšili, Majitelka koní nám půjčila velkého
koně jménem Lord, ale říkali mu Bohoušek, byl opravdu
nádherný. Šli jsme na procházku a přitom se střídali na
koni. Všichni si to moc užili. Když jsme došli ke stájím,
rozloučili jsme se, poděkovali a šli k autu. /PaBa/
(více o DD na www.ddkaterina.cz)
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