Slovo starostky

Vážení občané, v minulém vydání jsem Vás
informovala o velkých akcích, které nás
čekají. V tomto čísle se chci věnovat věcem
menšího rozsahu a to úsporám a drobným
výdajům, které nejsou mnohdy až tak
drobné.
Požádali jsme firmu Intermont Opatrný,
s.r.o. a firmu Doterm servis Meziboří s.r.o. o
kontrolu systému vytápění v základní škole.
Bylo zkonstatováno, že zdroje vytápění kotle
Buderus jsou správně nastaveny dle potřeb a
požadavků školy. Kromě velkých úprav, jako
zateplení a výměna oken, nám firmy
doporučily několik úsporných opatření na základě shledaných závad.
Opatření č. 1 TUV - odstavit jeden ze dvou zásobníků TUV o objemu
1000 litrů. Provozování jednoho zásobníku plně postačí. Opatření č. 2
VZT – teplo do topného registru VZT je dodáváno v závislosti na venkovní
teplotě, tudíž trvale v době provozu kotlů. Je třeba instalovat ovládací
kabeláž a dojde k úspoře elektrické energie a také tepelné energie.
Opatření č. 3 dopouštění topného systému – současné nastavení
dopouštění vody má závady v tom, že by mohlo dojít k vytopení školy a
že dopouštěná voda není chemicky upravená. Řešení je v manuálním
dopouštění vody a firma Doterm s.r.o. navrhuje provést rozbor vody
topného systému a následně zajistit její chemickou úpravu. Po šesti
měsících kontrolu zopakovat a vyhodnotit stav topného systému. Tato
všechna navrhovaná opatření zrealizujeme a to okamžitě.
V základní škole jsme při kontrole účetnictví shledali vysoké náklady na
pevné telefonické linky. Na návrh firmy KZ systém s.r.o. zůstane pouze
jedna pevná linka a ostatní budou napojeny přes internet. I pro ostatní
čísla se při volání zvenku nic nezmění. Dojde k úspoře na stálých
platbách a i na volání, které bude počítáno za započatou vteřinu, nikoli
započatou minutu. Realizace se uskuteční koncem září, po vypršení
stávající smlouvy se společností LIVE Telecom.
Veřejné osvětlení je ve stavu, kdy je nutno provést jeho revizi a s tím
současně odstraňovat zjištěné nedostatky a závady. Musí dojít k výměně
několika stožárů, stávajících jističů za jističe odpovídající skutečné
potřebě odběrného místa, např. v Dolní ulici je třeba vyměnit
stoampérový jistič za šestnáctiampérový. Odběrných míst máme pět a u
všech dojde k výměně jističů.
Zmiňované opravy a z toho plynoucí úspory bych mohla přirovnat
v tomto jarním čase ke sněženkám, které musíte na podzim vysadit na
určené místo, ohnout si hřbet a zapotit se a až na jaře vám vykvetou.
Tak je to i s našimi úsporami. Nejdříve budeme mít větší i menší výdaje
a pak po čase, zřejmě až po roce se nám výdaje zúročí a nadále se budou
zúročovat každým rokem.
Vážení občané, samozřejmě dojde i na další drobné a větší opravy
v našem městě, které nejsou spojeny s úsporami, ale o tom až příště.
Přeji vám na zahrádkách mnoho vykvetlých sněženek a v rodinném
rozpočtu nalezených úspor. Krásné jaro přeje starostka Hana Řebíková

Co nás čeká
31. 03. 2014
Splatnost poplatku za
pronájem pozemku


05. 04. 2014
Kino od 16,30 hod.


15. 04. 2014
Splatnost poplatku za
psa


19. 04. 2014
Kino od 16,30 hod. a
19,30 hod.


20. 04. 2014
Velikonoční turnaj ve
stolním tenise


23. 04. 2014
Veřejné zasedání
zastupitelstva města


24. 04. 2014
Zápis do MŠ


26. 04. 2014
Sběr kovového odpadu
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Stolní tenis
V Nové Vsi v Horách se dne 8. 3. 2014 uskutečnil turnaj ve stolním tenise, který pořádal SDH
Hora Svaté Kateřiny ve spolupráci s TJ Nová Ves v Horách a oddělením Policie ČR v Nové Vsi
v Horách. Turnaje se zúčastnilo 17 dětí z Dětského domova Hora Svaté Kateřiny, Sboru
dobrovolných hasičů z Hory Svaté Kateřiny a Horního Jiřetína. Byly připraveny 3 kategorie a to
mladší, starší a dorost.
Umístění:
Mladší:
1. místo
2. místo
3. místo
Starší:
1. místo
2. místo
3. místo
Dorost:
1. místo
2. místo
3. místo

Vondráček Filip – Horní Jiřetín
Voves Daniel – Horní Jiřetín
Pech Adam – Horní Jiřetín
Pech Martin – Horní Jiřetín
Flégr Filip – Horní Jiřetín
Badi Radek – DD Hora Sv. Kateřiny
Košťálek Tomáš – Horní Jiřetín
Antalecz Michal – Horní Jiřetín
Antalecz Vojtěch – Horní Jiřetín

Ceny a občerstvení zajistili: SDH Hora Svaté Kateřiny, Policie ČR Nová Ves v Horách a OU SDH
Most.

Stolní tenis

Pronájem pozemku

SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá tradiční
velikonoční turnaj ve stolním tenise pro
dospělé. Turnaj se uskuteční dne 20. 04.
2014 v tělocvičně ZŠ. Startovné včetně
malého občerstvení 50,- Kč. Přihlášky do 14.
04. 2014 na tel. 737 980 762 (Jiří Žilka).

Poděkování
Starosta SDH Hora Svaté Kateřiny děkuje
všem, kteří věnovali věci do tomboly na
hasičský ples.

Upozorňujeme, že splatnost poplatku za
pronájem pozemku je nejpozději do 31. 03.
2014.

Poplatek PES
Upozorňujeme, že splatnost
poplatku je do 15. 04. 2014.
Po domluvě lze na místní
poplatky
využít
možnosti
splátek.

Z kroniky
Zima roku 1956
Na jaře 1956, začátkem března, mezi 6. – 13. březnem, který den, to
přesně bylo, již není možno zjistit, napadlo tolik sněhu, že nebyla sjízdná
ani spojovací silnice do Dolní Kateřiny. Pochopitelně nejezdily ani
autobusy. MNV proto vyhlásil veřejnou směnu pro všechny občany
schopné práce na odklízení sněhu ze spojovací cesty, aby mohla být zásobována horní část
obce. Zúčastnilo se 29 občanů.
Mgr. Mlada Matějíčková, bývalá kronikářka města
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MDŽ
V sobotu 08. 03. 2014 se v obřadní síni
městského úřadu uskutečnilo již druhé
setkání u příležitosti Mezinárodního dne
žen. Posedět a popovídat si přišlo 21
občanů, starostka všechny přivítala, ženy
dostaly od místostarosty kytičku a pak už
byla volná zábava. Společně jsme se
domluvili, že se budeme snažit podobná
setkání pořádat každého čtvrt roku. Bylo
hezké, že každý přinesl z domova malé
občerstvení, velké poděkování patří paní
Mikušové za její výborné perníčky a další dobroty, které napekla.

Jubilanti
v lednu – březnu oslavili kulaté nebo půlkulaté narozeniny: Zdeněk Kopřiva, Jaroslav Nodes,
Kateřina Sejvalová, Alexandra Dieneltová, Lucie Fabianová, Dorota Nováková, Josef Matoušek,
Natálie Pastyříková, Jaroslava Tomanová, Josef Šíma, Marie Sejvalová, Jaroslav Leipelt, Alex
Novotný, Isabela Loosová, Lenka Konrádová, Margareta Michnová, Josef Sochor, Iva Šnejdarová,
Martina Lohaczová, Věra Sobotková, Ilona Čerychová, Taťána Leipeltová, Lenka Útratová,
Jaroslav Franěk, Karel Stawiarz a Karolína Kucharczyková. Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a štěstí.
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SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
SDH Hora Svaté Kateřiny bude dne 26. 04. 2014 sbírat kovový
odpad. Prosíme obyvatele, aby dávali odpad na přístupné, případně
označené místo. Děkujeme.
Jiří Žilka, starosta SDH
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O KATEŘINSKÝ KAHAN
Dne 1. 3. 2014 se uskutečnil 1. ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev O Kateřinský kahan. Turnaje
se zúčastnilo 7 týmů složených z hráčů od Ústí nad Labem
až po Jesenici u Rakovníka. Někteří nadšenci dorazili již
v pátek odpoledne, aby pomohli spolu s místní mládeží
připravit zázemí v prostorách tělocvičny naší školy. Po
nanošení veškerého materiálu, vybudování bufetu, druhé
šatny a natažení sítě jsme se společně vydali poznávat
krásy Hory Svaté Kateřiny a jejího okolí.
V sobotu po osmé hodině ranní se začali sjíždět ostatní
účastníci. Některým nebyla platná moderní technologie ani
mapy a museli být navigováni přes telefon či náhodně
oslovenými obyvateli Krušných hor. Poté, co všichni
šťastně dorazili, byl turnaj slavnostně zahájen milým
přivítáním paní starostky s přáním, aby zvítězil tým Oázy
Janov reprezentující v tomto turnaji naše město. Zároveň
vybraní zástupci dětí z dětského domova předali každému účastníkovi pamětní keramické medaile,
které samy vyrobily. Všichni sportovci byli nesmírně dojatí a obrovským potleskem poděkovali za tento
úžasný dar.
V devět hodin vypukly líté boje pod vysokou sítí, které za bouřlivé podpory místních i přespolních
diváků trvaly až do osmé hodiny večerní.
Systém hry na dva hrané sety do 25ti bodů, kdy za
vítězství 2:0 bral vítěz 3 body, poražený žádný bod a při remíze 1:1 bral 2 body tým, který získal více
míčů (vyhraná remíza) a 1 bod poražený (prohraná remíza) nám připravil velmi vyrovnané zápasy se
spoustou překvapivých výsledků. O celkovém pořadí rozhodoval 1.) počet bodů za 2.) počet vyhraných
setů 3.) vzájemný zápas. To, jak probíhaly jednotlivé zápasy, jaké bylo celkové pořadí a že hlavní
putovní cena „Kateřinský kahan“ zůstane do příštího roku v našem městě, dokládá přiložená
tabulka…
O Kateřinský
kahan 2014

Oáza Janov

Kvak
Jesenice

Partička
Louny

ZZZ Louny

Ajeťáci Most Čmoudi
Teplice

Rakeťáci
Most

Body Sety

Míče

M.

Oáza Janov

---------------

2:0 (50:22)

2:0 (50:42)

1:1 (43:49)

2:0 (50:41)

2:0 (50:39)

2:0 (50:28)

16b. 11:1

293:221

1.

Kvak Jesenice

0:2 (22:50)

---------------

0:2 (34:50)

0:2 (37:50)

1:1 (37:46)

0:2 (41:50)

0:2 (38:50)

1b.

1:11 209:296

7.

Partička Louny

0:2 (42:50)

2:0 (50:34)

---------------

0:2 (35:50)

0:2 (43:50)

1:1 (49:44)

0:2 (43:50)

5b.

3:9

262:278

5.

ZZZ Louny

1:1 (49:43)

2:0 (50:37)

2:0 (50:35)

---------------

1:1 (49:41)

2:0 (50:36)

1:1 (41:44)

14b.

9:3

289:236

3.

Ajeťáci Most

0:2 (41:50)

1:1 (46:37)

2:0 (50:43)

1:1 (41:49)

---------------

2:0 (50:37)

0:2 (36:50)

9b.

6:6

264:276

4.

Čmoudi Teplice

0:2 (39:50)

2:0 (50:41)

1:1 (44:49)

0:2 (36:50)

0:2 (37:50)

---------------

0:2 (37:50)

4b.

3:9

243:290

6.

Rakeťáci Most

0:2 (28:50)

2:0 (50:38)

2:0 (50:43)

1:1 (44:41)

2:0 (50:36)

2:0 (50:37)

---------------

14b.

9:3

272:245

2.

Po posledním hvizdu rozhodčího jsme se všichni přemístili do místní restaurace, kde proběhlo
slavnostní vyhlášení turnaje, předání cen jednotlivým týmům a oceněným jednotlivcům. Poté jsme za
doprovodu kytar, houslí a hromadného zpěvu oslavovali sportovní úspěchy, sdíleli nadšení z perfektně
připraveného turnaje a nikomu se nechtělo jít spát. Všechno hezké, ale jednou končí a tak když nastal
čas, vyrazili někteří do svých domovů a ti největší sportovní nadšenci do připravených spacáků v naší
tělocvičně. V neděli ráno po probuzení jsme společně posnídali, vzorně uklidili svěřené nám prostory a
vydali se na cestu domů s přáním se tu všichni zase za rok sejít.
Turnaj byl po všech stránkách perfektní a účastníci jej hodnotili jako nejlepší turnaj ve svých
kariérách. Moc se jim líbilo v našem městě a někteří z nich si zde či v okolí již zamluvili dovolené či
víkendové pobyty. Což mě osobně moc těší, protože jedním z hlavních důvodů pořádání této akce bylo
zviditelnit naše město, přilákat další návštěvníky a zvýšit zde cestovní ruch.
Poděkování patří - dětem z dětského domova v čele s paní vychovatelkou Z. Bertholdovou za
opravdu nádherné pamětní medaile, vedení naší školy, že nám dovolili „okupovat“ jejich prostory,
pracovnici školy V. Vejvodové, která s námi musela strávit celý víkend, J. Šimečkovi a I. Pachmanové,
kteří se celý den starali o naše žaludky, všem hráčům a divákům, že dodržovali pokyny organizátorů a
chovali se na hřišti i mimo něj jako pravý vzor našim dětem. A samozřejmě všem sponzorům: Město
Hora Svaté Kateřiny, Restaurace Na Náměstí, Statek U Pakostů, Vinotéka Modrý hrozen, NEMAK
Czech Republic, Truhlářství Jan Turzó.
Za organizátory Petr Vagaši
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Ze života DD

Odchod do života

Prevence sociálně patologických jevů

V pátek 28. 2. jsme se
všichni
loučili
s
Martinem a Pepíkem,
kteří
náš
domov
opouštějí. Popřáli jsme
jim mnoho štěstí a
předali přáníčka, která
jsme jim vytvořili. K
tomu jsme napekli malé občerstvení, na kterém
jsme si všichni moc pochutnali. Všichni jsme se
účastnili soutěží, které si pro nás připravily tety.
Soutěžili jsme ve skládání košil, provlékání
provázku, židličkované,…. Zasoutěžila si i teta
Markétka s tetou Deniskou. Hodně jsme fandili a
nasmáli se. Nakonec jsme si udělali diskotéku a
společně si naposledy s kluky zatančili.

Jeden celý víkend jsme věnovali programu
„Prevence sociálně patologických jevů“ tentokrát
jsme se zaměřili na volný čas dětí. V pátek jsme se
zúčastnili karnevalu, který pořádala ZŠ HSK. V
sobotu jsme měli připravené zábavné odpoledne, a
jelikož to byl vlastně i Valentýnský víkend, děti
vytvořili dvojice a tím vznikl jeden človíček. Legrace
bylo, až nás všechny od smíchu bříško bolelo.
Vyhrála dvojice ve složení Lukáš a Maruška /která
zde zároveň měla i oslavu narozenin/. Došlo i na
rozdání cen - sladkostí, které nám přivezla naše
bývalá chovanka Růženka se svojí rodinou.
Myslím, že i jí se odpoledne velice líbilo. V neděli si
děti měly samy připravit program, a protože se náš
domov velmi zajímá o sportování, chlapci si
připravili zápas ve fotbale a florbale a dívky si
otevřely módní a kadeřnický salon
/jahe/

(StBa, MaCm)
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Ze života školy
únor/březen
Pro žáky i zaměstnance naší školy byl dne 26. 2. 2014 opravdu krásný den. Ve škole jsme dokázali opět rozzářit oči všem
žákům, neboť se nám podařilo proměnit jednu šedou místnost v pěkný bufet. Paní ředitelka společně s předsedkyní
školního parlamentu Terezkou Stawiarzovou přestřihly pásku a všichni se nestačili divit. Žáci nešetřili slovy chvály: „ Máme
to tu, jak v obýváku!“ „Je to tu super!“ „Fakt hustý!“. Máme radost, že se nám zase podařilo něco pěkného, děkuji panu
Vigovi, Sehnalovi a Křivánkovi za vybudování tohoto zázemí.

Na konci února jsme uspořádali ve školní družině školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Všichni se na soutěž velmi
dobře připravili, a proto bylo náročné vybrat ty nejlepší. Některé přepadla tréma, ale to se před vystoupením stává.
Děkujeme všem recitátorům, ale i porotě, která neměla jednoduchý úkol.



7. březen, krásný slunečný den, všichni jsme se těšili na večer. Krásné šaty, dobrá
nálada, trochu nervozita a páni kluci v oblecích, tak začal VI. ročník plesu 8. + 9. třídy na
škole Hora Svaté Kateřiny. Moderátorská dvojice zahájila ples a paní učitelka Tereza
Turkeová dekorovala absolventy 9. třídy, potom došlo na děkování. Tereza Stawiarzová
poděkovala za všechny žáky pedagogům a zaměstnancům, vyzdvihla příjemnou a
rodinnou atmosféru. Lucie Baňková poděkovala všem rodičům a tetám z dětského
domova za péči a lásku, které se jim dostává. Dostali prostor i rodiče, paní Šillerová
poděkovala všem pedagogům za vstřícnost, pomoc a vzdělání. Zvlášť poděkovala paní
uč. Meissnerové (4 roky třídní učitelka) a vyzdvihla práci paní ředitelky Věry Sehnalové,
které předala s manželem kytici. Paní ředitelka se neubránila slzám, je to velmi milé,
když učitelům poděkují za jejich práci žáci a rodiče. Paní starostka Hana Řebíková
předala za všechny starosty pana Mooze (Brandov) i pana starostu (Nová Ves v Horách)
a poslance D. Kádnera pár hřejivých slov a ples mohl začít. Ples provázela vystoupení
žákyň I. stupně, bývalé žákyně Adély a její kamarádky a vystoupení žáků 8. třídy.
Všechna vystoupení byla moc pěkná a obdařená potleskem. Tombola byla rozprodaná
okamžitě. My jsme se velice dobře bavili, máme na co vzpomínat, díky všem, kteří ples
uspořádali a těšíme se na další.
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Ze života školy

žáci 8. + 9. třídy ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

Ve středu 19. 3. 2014 navštívilo 17 žáků ze školní družiny Městskou knihovnu v Litvínově. Byla to jejich třetí návštěva
v tomto školním roce. V knihovně si pro ně připravili program „Čím asi budu“. Připomněli si různá povolání, která jsou
známá i ta méně známá. Detailně se zaměřili na složky integrovaného záchranného systému (policie, záchranáři a
hasiči)…Žáci si poté zábavnou formou ve skupinkách vyzkoušeli různé soutěže, např. přiřadit k tísňovým linkám správné
situace vyobrazené na obrázcích. Poté si připravili své vlastní povolání a zkusili popsat, jak probíhá takový pracovní den
např. uklízečky, doktora, policisty, hasič. Návštěva se opět moc líbila, na závěr si žáci pohráli v herně.

Z pátku 14. 3. na sobotu 15. 3. proběhla ve škole již tradiční akce s názvem „Spaní ve škole“. Večer žáky čekala soutěž ve
znalosti básniček, hudební kvíz a sportovní hra v tělocvičně. Večer opékali buřty, někteří z nich prošli stezkou odvahy a před
spaním zhlédli pohádku. Po probuzení je čekal velký úklid třídy, ve které spali. Čekání na rodiče si žáci zkrátili hraním
v tělocvičně.

V úterý 18. 3. jela 6. a 7. třída s paní učitelkou Křivánkovou a Beranovou do Městské knihovny v Litvínově. V rámci rozvoje
čtenářské gramotnosti si vybrali téma „Není LIKE jako LAIK.“ Po příjezdu žáky přivítala paní z knihovny, která je měla celou
dobu na starost. Pustila jim písničku od skupiny Laura a její tygři s názvem Slovník cizích slov. Začali tušit, o čem se tento den
budeme bavit. Samozřejmě to byla cizí slova. Nejprve si jich pár vybrali a vysvětlili. Nejvíce je zaujala slova revanšista a
drogista. Poté si vše shrnuli a vysvětlili. Dále dostali za úkol do vět správně dosadit cizí slova, přičemž měli vždy na výběr ze
dvou. Největší problém jim dělala věta, ve které se rozhodovali mezi použitím slova prezence a prezentace. Na závěr měli za
úkol přeformulovat inzeráty, u čehož se velmi pobavili. Den v knihovně byl povedený, splnili jsme kompetenci k učení, sociální
a personální, řešení problémů i komunikativní. Děkujeme knihovně a jejím pracovníkům za příjemné dopoledne.

Informace

Kateřinské listy

Horské kino Kateřina
05. 04. 2014 od 16,30 hodin - Hugo a jeho velký objev
19. 04. 2014 od 16,30 hodin – Ledové království
od 19,30 hodin – Vejška

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny
23. 04. 2014 od 17,00 hodin v budově Horského kina Kateřina

Informace

Kateřinské listy

Slovo místostarosty
Vážení občané,
Krušnohorská zima nás v tomto roce málo potrápila a hezky nás naladila na blížící se jarní
období.
V našem městečku jsme se chopili i přes malé sněhové přeháňky úklidu a úprav našeho okolí.
Moc bych chtěl poděkovat panu Rudolfu Meissnerovi za pomoc, kterou věnuje kapličce sv. Anny
při vjezdu do horní části našeho města. V minulých dnech spolu s našimi pracovníky (kteří se
učili staré řemeslo skládání kamenů na sucho dle našich předků) předvedl svůj um při výstavbě
krásné zídky u kapličky a za to mu patří velký dík.
Snažíme se všem těmto iniciativám pomoci, proto prosím vyslyšte výzvu pana Rudolfa Meissnera
o darování jakýchkoliv přebytečných skalniček z vašich zahrádek pro výzdobu kamenné zídky u
kapličky sv. Anny (skalničky můžete nosit na úřad).
V nastávajícím jarním období prosím tedy po vzoru Rudolfa Meissnera pojďme spolu upravit
naše městečko, okolí svých baráčků a přilehlé ulice či uličky. Pojďme přiložit ruku k dílu a říci
nejen Čechám a Moravě, ale i světu, zde hleď je krásné hornické město, které se těší na Vaši
návštěvu a příjemný pobyt u nás. Nejenom úklidem zvelebujme naše městečko. Pozdravte své
sousedy při jarním úklidu, zapojte se do aktivit města a vašich spoluobčanů, dejme spolu se
sousedy věci do pořádku ve svém okolí. Zanechme zášti a nesvárů a snažme se ve svých srdcích
najít to dobré, co nás všechny spojuje a tj. vztah k našemu krásnému městečku.
Na závěr bych Vám chtěl moc popřát krásné jarní dny, příjemně prožité velikonoční svátky,
koledníkům plný košík koledy, ženám umírněné koledníky a plné hrnce vody, a všem krásné
dny.
Lukáš Pakosta

Den učitelů
Zástupci
našich
tří
horských
obcí
předali
v předstihu dne 27. 03.
2014 učitelům ZŠ a MŠ
Hora
Svaté
Kateřiny
květiny u příležitosti Dne
učitelů.

Nabídka volných pracovních míst
Firma Vaigl a syn s.r.o. Údlice nabízí dvě pracovní místa
1. Řidič nákladního vozidla do 12 tun, ŘP skupiny C. Rozvoz chlazeného a mraženého
kuřecího masa do velkoobchodu. Pracovní doba pondělí až pátek dle dispozic firmy.
2. Řidič - traktorista rostlinné výroby, ŘP skupiny T, C (výhoda). Práce se zemědělskými
stroji na farmě cca 280ha.
Bližší informace podá Roman Vaigl, tel. 777 328 138.
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