Slovo starosty a místostarostů:

Co nás čeká
Vážení občané a obyvatelé našeho města,
nastalo jedno z nejkrásnějších období v roce. Zastavme své někdy
uspěchané kroky a snažme se rozjímat v tomto krásném vánočním
23. 12. 2014
čase. Společně s námi, si můžete přijít pro betlémské světlo do
kostela sv. Kateřiny den před Štědrým dnem a po rozbalení dárků Kostel sv. Kateřiny
se projít tichou nocí na půlnoční mši. Pokud by Vás vánoční teleod 18,30 hodin
vizní program omrzel, zahoďte papuče a přijďte se podívat se
svými dětmi do kina na novou pohádku od otce a syna Svěráko- Betlémské světlo
vých „Tři bratři“.
a
V souvislosti s koncem roku 2014 bych chtěl vyzvat všechny, kteří
budou oslavovat příchod Nového roku, pokud to bude možné, sou- výstava betlémů
střeďte prosím své dělobuchy a rachejtle na oblast náměstí a berte

ohledy na své sousedy a hlavně jejich zvířata, kterým je většinou
24. 12. 2014
hluk způsobený pouštěním rachejtlí a dělobuchů velice nepříjemný. Děkuji.
Půlnoční mše
Na závěr Vám všem přeji krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu
23,30 hodin
za osvětlenými okénky Vašich domovů a do nového roku vše co si
přejete.
Lukáš Pakosta, starosta města
kostel sv. Kateřiny


Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a máme tu opět advent a čas vánoční. Pro děti
18. - 28. 12. 2014
jsou Vánoce kouzelné a pro rodiče a jejich blízké je hezké, když
Dovolená MÚ
jsou Vánoce v klidu a pohodě, v dobré náladě a možná i s nějakým
překvapením. Proto Vám přeji, ať se čas vánoční k Vám dostaví

s nadílkou toho všeho.
V novém roce dny naplněné láskou, porozuměním a splnění všech 22. – 29. 12. 2014
očekávání a hlavně pevné zdraví.
Dovolená
Radko Kuzebauch, místostarosta města
MUDr. Myšáková

Vážení občané,

uplynul první měsíc úřadování nového zastupitelstva, ještě se neohřály židle na úřadě a při rozjíždění tzv. mašinerie dochází ke 22. – 29. 12. 2014
skřípění soukolí.
Dovolená
Určitě každý, i já bych si přál, aby vše probíhalo hladce, bez emocí
MUDr. Lisický
a zbytečného rozčilování, bohužel, není to tak jednoduché.
Snad se vše časem urovná ku prospěchu našeho města a spokoje
nosti občanů. Čtyři roky je dlouhá a někdy zas krátká doba na zvelebení našeho města. Každý z nás by měl přiložit ruku k dílu,
27. 12. 2014
zvláště zastupitelé.
16,30 hodin
Přeji všem občanům bohaté veselé Vánoce, šťastný nový rok a zaKino
stupitelstvu silné nervy.
Váš místostarosta Otto Šec


Informace

Horské kino Kateřina
Vás srdečně zve dne 27. 12. 2014 od
16,30 hodin na promítání pohádky:

Pro pejskaře
V posledních dnech se nám opět množí
stížnosti na pejskaře. Žádáme tedy opět
majitele psů, aby po svých psech uklízeli!
Jistě není nikomu příjemné šlapat do
exkrementů. Děkujeme.

Informace

Betlémské světlo a výstava betlémů
v kostele sv. Kateřiny
Pro „Betlémské světlo“ si můžete přijít dne 23. 12. 2014 od
18,30 do 19,30 hodin do kostela sv. Kateřiny, kde bude i výstava betlémů, které vyrobily děti z DD Hora Svaté Kateřiny.

Nezapomeňte si přinést lampičku nebo krytou svíčku.

Půlnoční mše
dne 24. 12. 2014 od 23,30 hodin v kostele sv. Kateřiny.

Mše bude vedena panem farářem Grzegorzem Czerným.

Poděkování
Dovoluji si jménem všech seniorů v Hoře Sv.
Kateřiny poděkovat všem, kteří se podíleli
na realizaci krásného advetního večera při
příležitosti Dne úcty ke stáří, který se konal
v pátek 12.12.
Mgr. Mlada Matějíčková
Velice děkujeme za pochvalu, která vždy
potěší u srdíčka a přidáváme naše
poděkování (a foto) za příjemný večer
s našimi seniory a dětem v čele se slečnou
Zdeňkovou děkujeme za krásné vystoupení.
Kolektiv MÚ

Informace - příspěvky

Sport na horách - Jakub Hasil

BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC
Šprtec: mistrovství republiky v režii BHC Most
Hora Svaté Kateřiny – V tradičním zimním termínu, ale na netradičním
místě se sešli nejlepší čeští billiard-hockeyisté při třicátém pátém mistrovství republiky. Účastníky a účastnice vrcholné soutěže totiž nehostila
žádná z bašt této disciplíny, ale město Hora Svaté Kateřiny, kam se tímto
šprtec vrátil po dlouhých devíti letech.
Soutěžní i nesoutěžní zázemí nalezli stolní hokejisté v místní základní
škole a přeturnajem šampionátu byl Pohár ZŠ Hora Svaté Kateřiny. Při
něm si zahrálo třicet čtyři žáků kateřinské školy, kteří si tak připsali premiérové body do Českého poháru 2015. A lépe se dařilo dívkám,
z prvního stupně byla nejlepší Pavlína Čondlová, na druhém pak Natálie
Klajdáčová.
Poté již přišli na řadu ti nejlepší, kteří v Českém poháru 2014 vybojovali postupové pozice. A Mostecko mělo zastoupení ve všech kategoriích. Medaile se od hráčů z regionu nejvíce očekávaly v juniorské kategorii. Čerstvý vítěz
Českého poháru Ondřej Müller (BHC AB STAIN Most) se sice musel spokojit „jen“ se stříbrem, k titulu se ale prostřílel Matěj Šanoba (SHL StarColor Litvínov). Jeho oddílový spoluhráč Tomáš Sýkora bral bronz a BHC Most tedy
kompletní medailové pozice. V žákovských kategoriích byla situace otevřenější. Starší žák Vojtěch Jandečka (BHC
AB STAIN Most „B“) vstupoval do turnaje se dvěma mistrovskými tituly v kategorii mladší žáci z let 2012 a 2013,
ale také jako hráč, kterému v poslední době trochu chyběla zápasová zátěž. Ve vyrovnaných soubojích nakonec Jandečka těsně zvítězil a připsal si třetí titul v řadě, následován dvojicí pečeckých Cvrčkem a Cmárem. V kategorii mladších žáků i přes úvodní zaváhání získal titul kohoutovický Patrik Tirpák. Další medaile už zůstaly v regionu. Historický úspěch v podobě stříbra Jana Chládka zaznamenal mezibořský oddíl, bronz patří Miroslavu Suchomelovi (BHC
AB STAIN Most „B“).
Poprvé od roku 2010 mělo Mostecko zastoupení na MČR také v kategorii žen. Daniela Uherová při své premiéře mezi nejlepšími nepodala špatný výkon, ve vyrovnaném turnaji to ale na ostřílené soupeřky přeci jen nestačilo. Mistryní
se po jednoleté odmlce stala Petra Zajíčková ze Žďáru nad Sázavou.
Medailové zisky v mládežnických kategoriích jsou v podání hráčů z Mostecka poměrně pravidelné, v prestižní kategorii mužů bylo ovšem dosud jejich nejlepším výsledkem loňské čtvrté místo Tomáše Fleišmana. A právě Fleišman
ukončil čekání na mužskou medaili a učinil tak opravdu razantně. S bilancí šesti výher a jedné remízy přidal do své
bohaté sbírky již pátý domácí titul. V roce 2004, kdy byla ustanovena kategorie mladších žáků, poprvé triumfoval
právě mezi nejmenšími. V letech 2006 a 2007 byl mistrem coby starší žák, o tři roky později pak triumfoval mezi
juniory a nyní jako první hráč historie zkompletoval tituly všech věkových kategorií. Zároveň tak potvrdil zisk Leader Trophy pro nejlepšího hráče 1. ligy družstev 2014. Druhé místo z MČR putuje do Ostravy zásluhou Milana Tichavského a třetí do Modřic díky Miroslavu Škorpíkovi.
Jestliže hráči a hráčky z Mostecka letos na Hoře Svaté Kateřiny využili výhody v podstatě domácího prostředí,
v sezóně příští naopak budou muset k mistrovským soubojům cestovat až na druhý konec republiky. Pořadatelství 36.
mistrovství ČR bylo přiděleno ostravským Šprtmejkrům.
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC – výsledky 35. mistrovství ČR
MUŽI: 1. Tomáš Fleišman (BHC AB STAIN Most), 2. Milan Tichavský (Šprtmejkři Ostrava), 3. Miroslav Škorpík (BHC Dragons Modřice), ŽENY: 1. Petra Zajíčková (BHL Žďár nad Sázavou), 2. Veronika
Grabinská (Šprtmejkři Ostrava), 3. Marcela Kabrdová (BHL Žďár nad
Sázavou), JUNIOŘI: 1. Matěj Šanoba (SHL StarColor Litvínov), 2.
Ondřej Müller (BHC AB STAIN Most), 3. Tomáš Sýkora (SHL StarColor Litvínov), ST. ŽÁCI: 1. Vojtěch Jandečka (BHC AB STAIN
Most „B“), 2. Michal Cvrček, 3. Miroslav Cmár (oba Manver Pečky),
ML. ŽÁCI: 1. Patrik Tirpák (Fluke Kohoutovice), 2. Jan Chládek
(KSH StarColor Meziboří), 3. Miroslav Suchomel (BHC AB STAIN
Most „B“).

Ze života DD

Vyhlášení DD CUPU

Mikuláš v HSK

Dne 23. 11. 2014 jsme byli pozváni do divadla Broadway na muzikál KLEOPATRA a zároveň na vyhlášení DD Cupu. V muzikálu hráli známí herci jako:
Daniel Hůlka - Cézar; Kamila Nývltová - Kleopatra;
Josef Vojtek -Marcus Antonius a další. Když muzikální představení skončilo, bylo na řadě vyhlášení.
Umístili jsme se na 26 místě, ale i za toto místo jsme
dostali spoustu hezkých cen. Muzikální představení
se nám velice líbilo a již se velice těšíme na další
ročník.
(Nichr)

Dne 5. 12. jsme se zúčastnili „ Mikulášské „ v Hoře
Svaté Kateřiny. Všechny děti si dlouho připravovaly
masky. Měli jsme tu hodně čertů, ale objevil se i anděl. Na úvod zaznělo pár písní, na které děti mohly
tancovat. V půlce programu přišel čert, anděl a Mikuláš. Andílci rozdali balíčky, ale jen za písničku.
Nakonec i ti nejzlobivější děti dostali odměnu. Dětem se akce moc líbila. A teď už se všichni moc těšíme na ty nejhezčí svátky v roce - Vánoce.
/redakce DDHSK/

Adventní koncert hvězd
Dne 30.11. jsme jely my děti z dětského domova Hora Svaté Kateřiny do Žatce na adventní koncert. Zde
vystupovali známí zpěváci např. Adam Mišík, Verona, Five Angels, Sámer Issa atd. zpěváci byli vážně
skvělí a koncert se nám moc líbil. Celý den jsme si
moc užili a děkujeme 
(MaŠa)

Mikulášská nadílka v
Docela velkém divadle
I letos jsme byli pozváni do divadla v Litvínově na
Mikulášskou nadílku. Zde jsme obdrželi finanční
dar od Severní energetické a.s., který využijeme pro
děti na ozdravné a kulturní pobyty a pak již následovala krásná a veselá pohádka plná písniček ,,Brouk
Pytlík“. A po pohádce již na děti čekal Mikuláš se
svojí družinou, po zazpívání písničky / trochu se
pletly slova/, byly děti odměněny balíčkem sladkostí. Za pěkné odpoledne děkujeme Severní energetické a.s. a hercům z Docela velkého divadla
v Litvínově.
/redakce DDHSK/

Informace

Masopust
Město Hora Sv. Kateřiny ve spolupráci se zemědělci připravuje
na 17. 01. 2015 Masopust. Začněte si připravovat masky na
masopustní průvod. Doufáme, že „maškarádů“ bude zase více.
Součástí Masopustu budou vepřové hody na náměstí Pionýrů,
maškarní rej pro děti na sále Horského domova.
Masopustu bude předcházet oblíbená soutěž „O nejchutnější koblihy“. Letos se této soutěže zúčastnilo 10 soutěžících a porota měla nelehký úkol s určením vítězky.

Informace

Ze života ZŠ a MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – listopad/prosinec 2014
V pátek 14. listopadu 2014 se zúčastnili žáci 1., 2. a 3. ročníku naší školy divadelního představení pohádky „Sněhová královna" v Litvínově.
Dne 20. 11. 2014 proběhla matematická olympiáda, které se zúčastnilo 14 žáků od 1. – 5. třídy.
Vyhodnocení: 1. třída: 1. místo – Kristián Vagaši, 2. třída: 1. místo – Samuel Koláček, 3. třída: 1. místo – Michael Al
Kadmani, 4. třída: 1. místo – Natálie Dresslerová, 5. třída: 1. místo – Andrea Povolná
V sobotu dne 29. 11. 2014 se v naší škole konalo 35. mistrovství ČR v Billiard- hockey šprtci. Tento sport se do naší
školy vrátil po dlouhých devíti letech, kdy kroužek tehdy vedla paní učitelka Křivánková. Vše započalo slavnostním
zahájením v 10:00 hod., kterého se spolu s pořadatelem Jakubem Hasilem, panem místostarostou Hory Svaté Kateřiny Radkem Kuzebauchem, ujala paní ředitelka Věra Sehnalová. I naši žáci měli tu možnost a tuto neobvyklou hru si
sami vyzkoušet, neboť pořadatelé akce našim žákům připravili „Pohár ZŠ Hora Svaté Kateřiny“. A není překvapením,
že je hra nadchla. Zasoutěžilo si třicet čtyři našich žáků, kteří si tak připsali premiérové body do Českého poháru
2015. Z prvního stupně byla nejlepší Pavlína Čondlová, na druhém pak Natálie Klajdáčová.
Čertovský turnaj v nohejbale se konal 2. 12. 2014. Naší školu reprezentovali: Badi R., Brunner D., Gábor D., kteří
skončili na třetím místě. Druhé družstvo ve složení se: Donát V., Pompa F. a Miller D. se umístilo na místě čtvrtém.
Zlato a stříbro si odvezli hoši z Meziboří. Na pátém místě skončili chlapci z Janova. Děkuji všem za reprezentaci školy.
Velké poděkování patří paní Fraňkové P., která turnaj sponzorovala.

Ze života ZŠ a MŠ

Jen co jsme v neděli zapálili první
svíčku na adventním věnci, již ve čtvrtek 4. 12. 2014 u nás v tělocvičně
vypuklo „Adventní vystoupení“. Příjemným a krásným večerem nás provázela naše bývalá žákyně a současná
kolegyňka Sandra Brunnerová. Paní
ředitelka, Věra Sehnalová všechny
rodiče a přátelé školy srdečně přivítala a dlouho očekávaná show mohla
začít. Vystoupení byla úžasná. Naši
nejmenší z mateřské školy si pro nás
připravili krásné taneční vystoupení,
prvňáčkové spolu s druháčky zatančili
na „Rolničky“, třeťáci s páťáky nás
pobavili při dramatizaci „Sněhurky“,
čtvrťáci netradičně ale pěkně zahráli
známé písničky, šesťáci a sedmáci zazpívali a překvapili s „Cup songem“, osmáci nás uchvátili „stínohrou“, deváťáci
zatančili…to však ani náhodou nebylo vše. Krásně nám zazpívala Lenka Dzurková, Sandra Brunnerová a dívky z II.
stupně za doprovodu kytary a basy, na trubku pěkně zahrál Heřman Vokál a na housličky Matouš Vokřál, zatančil
nám i taneční kroužek na píseň „All I want for Christmas“ a školní družina si pro nás připravila hned dvě vystoupení v
podobě tance kuchařů a kuchtiček a zábavné pohádky „O hladové myšce“. Žáci, zaměstnanci školy, rodiče a hosté si
program opravdu pochvalovali. Paní ředitelka poděkovala všem učitelkám, které vystoupení spolu s žáky připravovaly, popřála všem krásné Vánoce a zdraví v novém roce. Na závěr poděkovali a popřáli všem krásné Vánoce i starostové všech tří obcí.
Ve dnech 7. – 13. 12. 2014 vyjela paní
učitelka Petra Filinová Chloubová na
zahraniční stáž do španělské Valencie. Stáž se konala jako jedna z klíčových aktivit v rámci projektu „Malí
kutilové“, který byl financován Evropským sociálním fondem a zaštiťován
Ústavem primární a preprimární pedagogiky Univerzity Hradec Králové a
Universidad Católica de Valencia "San
Vicente Mártir" a z které přináší tyto
poznatky. „V průběhu akce, které se
celkem zúčastnilo 12 předškolních
pedagogů, popř. ředitelů sdružených
základních a mateřských škol, jsme
navštívili 4 základní a mateřské školy
ve Valencii. V těchto školách jsme
měli možnost být přímo součástí výuky a vzdělávání předškolních dětí, pohovořit s učiteli, prohlédnout si budovy a
vybavení jednotlivých škol a nahlédnout tak pod pokličku španělského vzdělávání. Příkladná byla zejména spolupráce
rodiny a školy i fungující inkluzivní vzdělávání. Zkušenost to byla velmi přínosná a inspirativní. Kromě exkurzí ve školách jsme také navštívili místní univerzitu, kde jsme studentům prezentovali naše pracoviště a snažili se jim tak přiblížit systém vzdělávání v České republice. Toto byla výborná příležitost k procvičení se v anglickém jazyce, který jsem
hojně využila nejenom při diskusi se studenty, ale také tehdy, bylo-li nutné ostatním účastníkům stáže pomoci při
komunikaci. Celá akce předčila má očekávání, odvážím si z ní množství zajímavých poznatků a načerpala jsem zde
spoustu inspirace“.

Ze života ZŠ a MŠ

Děkujeme Vršanské uhelné, a.s., za krásné balíčky k Mikuláši plné čokolády s kousíčky uhlí, které nám byly předány.
Udělaly nám všem velkou radost.
žáci I. stupně ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
Panu Vokálovi bychom chtěli poděkovat za krásný vánoční stromeček, který zdobí náš vchod. Panu Kádnerovi za
světélka na vánoční stromeček a panu Šecovi za drobné opravy ve škole.
žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
Napsali o nás v Důlních novinách – listopad 2014
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