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Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny
Vážení občané,
první měsíc nového roku je za námi. Předsevzetí, která jsme si dali, plníme či neplníme. Závěr
minulého roku byl velmi pěkný. S našimi staršími občany jsme poseděli, popovídali a dohodli se, že bychom
se mohli sejít třeba u příležitosti MDŽ 8. března a založit tak další tradici v setkávání občanů, v tomto případě
hlavně jejich krásnějších poloviček.
Tradice masopustního karnevalu byla zahájena 19. ledna. Nápad se zrodil před rokem v tomto období.
Příprava jeho realizace byla náročná na čas. Organizací byli pověřeni místostarosta Lukáš Pakosta a Ilona
Kucharczyková. Na vlastní realizaci se podílelo mnoho občanů obzvláště občanské sdružení HOSKA a SDH
(hasiči). Všem patří velký dík.
Koncem minulého roku se uvolnily dva byty v čp. 42 a 316. Stávající žadatelé na nabídku
nereflektovali a tak o volných bytech byla uveřejněna informace v regionálním tisku. Oba byty jsou již
zabydleny. Do čp.316 se nastěhovala rodina se šesti dětmi. Noví nájemníci mají zdravotní problém, pán je
zcela neslyšící, paní částečně. Důvodem jejich přestěhování je získání lepšího prostředí pro děti. Apeluji na
občany z uvedeného domu, aby měli pochopení pro děti, zvláště když jejich děti jsou již odrostlé a možná tak
trochu pozapomněli na to, co děti umí. Věřím, že se tyto děti časem s novým prostředím sžijí.
První měsíc tohoto roku na úřadě byl ve znamení podávání projektů a poptávek. V červnu budeme
slavit 485. výročí založení města, škola bude mít rovněž výročí založení školy, pak české školy a založení
mateřské školy. Na oslavy žádáme o dotaci v projektu Cíl 3 přes Euroregion Krušnohoří. Žádost bude podána
do konce ledna v české a německé verzi a pokud bude přiznána, budeme moci vše řádně oslavit. Partnery,
v tomto projektu, budou města Seiffen a Deutschneudorf a budou se na akci aktivně podílet. Dne 15. ledna
byla expedována poptávka na projekt úpravy náměstí. Další žádost o příspěvek na rekonstrukci sociálního
zařízení v kině byla podána 22. ledna u MAS „Sdružení západní Krušnohoří“. Součástí žádosti je požadavek
na financování modernizace promítací techniky. Byla vyhodnocena poptávka na kácení stromů a vysoutěžila
ji firma „Josef Zima“. Realizace akce bude dle počasí, nejdéle však do konce dubna.
Veřejné osvětlení je ve špatném stavu. Doposud jsme uvažovali, kvůli nízkým nákladům, o jeho
rekonstrukci v součinnosti s položením vedení NN do země. Po jednání s ČEZem víme, že o uložení vedení
NN do země v Hoře Svaté Kateřiny není v jejich plánech uvažováno. Máme ještě lepší řešení. Firma
Enprospol nabízí rekonstrukci stávajícího osvětlení za cenu úspor energie v období cca 10 let. Je možné, spíše
určité, že ještě letos budeme měnit veřejné osvětlení a nebudeme přitom muset sáhnout do městské kasy.
Budou nám vznikat úspory, neboť sloupy budou bezúdržbové a LED svítidla se zárukou 5 let. Za rok 2012 nás
údržba osvětlení stála téměř 40tisíc.
V pondělí 21. ledna proběhlo společné jednání zastupitelstev Hory Sv. Kateřiny a Deutschneudorfu.
Pokračujeme v zaběhlé spolupráci mezi našimi městy. Jednání bylo příjemné, hlavně jsme probrali jejich účast
na oslavách v červnu. Zúčastní se s jejich historickým hasičským vozem a několika hasiči v dobových
uniformách. Dozvěděli jsme se, že „pečovatelský dům“ stavěný u přechodu, bude v provozu nejdéle od
podzimu a může zaměstnat naše občany se znalostí německého jazyka. Rozešli jsme se ve večerních hodinách
s ujištěním, že spolupráce mezi městy bude pokračovat.
Hana Řebíková, starostka města
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám všem poděkoval za příkladnou účast při spolupráci na pořádání a založení tradice Masopustu
v našem městečku. Byli jsme jako účastníci masopustního průvodu překvapeni velkým množstvím
připravených hospodyněk s krásným a bohatým pohoštěním. Samozřejmě doufáme, že po tomto pohoštění a
tancem s medvědem se bude všem hospodyňkám v tomto roce vše dařit. Především bych chtěl poděkovat
všem spoluorganizátorům této akce a jmenovitě Iloně Kucharczykové.
Chtěl bych dále poděkovat všem obyvatelům za účast při akcích v loňském roce pořádaných městem,
HOSKOu a hasiči. Budeme rádi, pokud Vaše účast v nadcházejícím roce bude neméně aktivní, a účastníte se
akcí, které připravujeme. Můžete se s námi těšit na Kácení májky a slet čarodějnic, Pohádkový les, Oslavy
výročí města a Základní školy, Cykloštafetu, Zahájení adventu či Půlnoční mši. Rád bych Vás pozval i do
našeho Horského kina Kateřina. Odhoďte domácí papuče a přijďte si užít filmový zážitek, který ve Vašem
obýváku nikdy nezažijete. Z programu kina nabitého do konce dubna si jistě vyberete Vy i Vaše děti.
Lukáš Pakosta, místostarosta města

Ze života školy
Dne 7. 1. 2013 se uskutečnila Tří králová sbírka na podporu charity České republiky. Naše
žákyně, které se převlékly za tři krále, tedy vlastně za královny, se vydaly do ulic města Hora
Svaté Kateřiny. Počasí jim sice moc nepřálo, ale i tak se kasička hojně naplnila. Za pomoc při
sbírce děkujeme Natálce Hrubé, Terezce Komišové a Miládce Kudové.
Dne 14. 1. 2013 se uskutečnila soutěž ve vyhledávání na internetu. Soutěž byla určena pro
žáky od 5. třídy. Žáci během 45 minut měli za úkol vyhledat informace z různých odvětví a
oblastí lidského života. Některé otázky byly snadné, ale nad většinou si žáci „lámali“ hlavy a
najít odpovědi jim trvalo dlouho. Na všech deset otázek ovšem nikdo ze zúčastněných
správně neodpověděl. Jednu chybu měla žákyně 6. třídy Dominika Dresslerová, která se tak
umístila na prvním místě. Druhé místo obsadila Milada Kudová také ze 6. třídy. O třetí místo
se podělily Natálka Hrubá a Petra Bartoňová z 5. třídy. Gratulujeme. Za organizování soutěže
děkujeme paní učitelce Křivánkové.
V úterý 15. 1. 2013 se skupinka předškoláků vydala na návštěvu do Základní školy. Cílem
této exkurze bylo, aby se budoucí prvňáčci lépe seznámili s prostředím a životem v základní
škole. Po příchodu se nás ujala paní učitelka Veronika Svobodová spolu s žáky první třídy.
Nejprve jsme se přivítali s kamarády a také se vzájemně představili. Poté už jsme se vydali na
prohlídku celé školy. Měli jsme možnost vidět jednotlivé třídy i další prostory školy, včetně
kanceláří i ředitelny. Nahlédli jsme dokonce do výuky českého jazyka v páté třídě, zasoutěžili
si v tělocvičně a vyzkoušeli si některé školácké úkoly, které pro nás připravila paní učitelka.
Třešničkou na pomyslném dortu pak byla hodina anglického jazyka společně s žáky druhé
třídy a paní učitelkou Marií Šebkovou. S sebou do školky jsme si odnášeli nové zážitky,
zkušenosti a také pracovní listy, na kterých jsme v průběhu dne pracovali.
Dne 16. 1. 2013 se uskutečnila soutěž „Hrajeme si s čísly“. Soutěž byla určena pro žáky do 5.
třídy. Žáci byli dle tříd rozděleni do skupin. Prvňáci počítali do desíti, druháci do sta a třeťáci
si nejprve museli přečíst text a následně počítat. 4. třída s 5. třídou hráli matematickou hru.
Děkujeme paní učitelce Králové za organizování soutěže.
Nové projekty:
Naše škola se zapojila do projektu „Nadání je třeba rozvíjet“. Cílem projektu je znalosti
pedagogických pracovníků v oblasti rozpoznání a identifikace nadaných žáků a seznámení s
metodami práce v běžné výuce, vč. softwaru
Škola podala žádost s vypracovaným projektem s názvem „Technika na environmentální
výchovu“ o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje ve výši 18 000,- Kč. Tato částka
byla Radou ÚK schválena. Škola za tuto částku pořídí dataprojektor a mikroskopy. Děkujeme
paní Ing. Křivánkové a slečně Šecové, DiS. za vypracování projektu.

Ze života dětského domova
Běžky
Sobotu 12.1. jsme si zase pěkně užili. Tety si pro nás připravily běžeckou dráhu, kterou jsme museli projet na běžkách.
Vše bylo na čas. Pořádně jsme se u toho nasmáli. Někomu to šlo lépe, někomu hůře.Někdo stál na běžkách poprvé, ale
svého úkolu se zhostil výborně. Nešlo o to, kdo bude nejlepší, ale o zábavu. A také o to, že budeme všichni pohromadě.
Nakonec se zúčastnily i tety. Byl to moc pěkný den. Už se moc těšíme až si společně všichni zase zařádíme (MC).

Daruj hračku s Českým rozhlasem“

Vánoce v DD

Hned ráno po našem Štědrém dnu jsme se vydali na dlouhou
cestu do Havlíčkova Brodu, kde nás čekala akce s názvem
„Daruj hračku s Českým rozhlasem“. Posluchači tohoto rádia
plnili znevýhodněným dětem i dospělým různá přání. Po
příjezdu jsme si prošli město a pak na nás již čekal bohatý
program plný různých kulturních vystoupení (tanec, zpěv a
další). Na jeho konci se dočkali všichni - došlo na odhalení
dárků. Na pódiu KD Ostrov v Havlíčkově Brodě se jich
nakupilo neskutečných třináct tun. To by se neobešlo bez
všech, kteří se na celé akci podíleli, především Českého
rozhlasu, společnosti Tango – manažerů na vozíčku,
„vánočních poslíčků“ z přepravní společnosti GLS, mnohým
dalším a hlavně všem, kteří se rozhodli udělat pod
stromečkem radost nejen svým nejbližším.
Dovolujeme vše zainteresovaným touto cestou poděkovat.

Rok 2012 se pomalu nachýlil ke konci a pro nás to znamenalo
jediné - oslavit Vánoce u nás v dětském domově. Ježíšek
letos přišel o pár dnů dříve a to 19. prosince. Neměl na výběr
- nestihl by jinak naše všechny děti na Kateřině.
Večer už celou kuchyň provoněla vůně řízků, salátu a pečiva.
Po srdečném přání od paní ředitelky, pásmu básniček a koled
a skvělé večeři již nastal čas na to nejdůležitější rozbalování dárků. To probíhalo jako každý rok na každé
rodince zvlášť. Nejprve musel být přivolán Ježíšek za pomoci
koled a vánočních zvyků. A pak již mohla vypuknout ta
opravdová radost. Každý našel pod stromečkem dárek, který
si přál. Pomohli nám k tomu samozřejmě i milí přátelé, známí
a partneři. Nechceme na nikoho zapomenout, ale speciální dík
určitě patří OD Central Most za Strom splněných přání a
neziskové organizaci Dejem dětem šanci o.s,, která plnila
přání dětí v prvním ročníku stejnojmenného projektu
prostřednictvím internetové nákupní galerie mall.cz. (japt)

(japt)

Masopust na Kateřině
Masopustní veselí dorazilo i na Horu Svaté Kateřiny a naše děti měly poprvé možnost vidět průvod, který procházel
celým městečkem. Na jeho návštěvu jsme se dopředu vzorně připravili a pohostili jsme všechny napečenými dobrotami.
Tety se musely vykoupit tancem s medvědem a společně jsme masky vyprovodili na další cestu. Odpoledne jsme pak
vyrazili na maškarní bál pro děti na sál Horského domova. Tam si děti zasoutěžili, zatančili a mezi nejlepší kostýmy se
dostal i náš Kubík, který byl převlečen za draka.

Zastaveníčko
Druhou adventní neděli nás navštívilo hudební seskupení Zastaveníčko, které nám skoro každý rok zpříjemňuje
předvánoční atmosféru. Také tentokrát nás nezklamalo, zazpívalo několik nových písniček, ale také písničky, které
známe, a proto jsme s nimi mohli vánočně naladit. Jelikož byla v neděli velká zima pohostili jsme je teplým čajem a
perníčky, při této chvilce jsme se i my pochlubili naší vánoční besídkou. Moc jim za milé nedělní dopoledne děkujeme a
těšíme se na příští setkání.
(NaBl - Dětská redakce)

Zvon vítězství na hokeji

Nejen za naše pravidelné návštěvy zápasů hokejového
klubu HC VERVA Litvínov se nám dostalo té cti
zazvonit si po vítězném utkání TELH proti Třinci na
"Zvon vítězství". Osm našich dětí neskrývalo radost z
možnosti ocitnout se po vyhraných samostatných
nájezdech spolu s hráči "A" týmu přímo na ledové
ploše a za potlesku diváků zatahat na provaz, kterým
se zvon rozezvučel. Na dalším utkání proti Chomutovu
budeme navíc přímo na ledě před televizními
kamerami přebírat šek od klubu. Za jejich přízeň a
dlouholeté přátelství jim srdečně děkujeme. Video
můžete shlédnout přímo na stránkách klubu: Zvon
vítězství: Třinec 6:5 s.n.

Vyhlášení DD Cupu pro rok 2012
V hektickém předvánočním čase proběhlo slavnostní vyhlášení
letošního ročníku DD Cup 2012 - soutěže, skládající se z pěti
jednotlivých závodů (stolní tenis, běh, fotbal, beach
přehazovaná a cyklistika). V konkurenci téměř 60 dětských
domovů se nám podařilo obsadit skvělé sedmé místo, které se
stalo naším nejlepším výsledkem za dobu, po kterou na tuto
soutěž jezdíme. Ceny jsme přebírali v divadle Brodway a mohli
shlédnout novou rockovou operu Daniela Landy Klíč králů. Koho
zajímají kompletní výsledky a informace o této akci, najde je
na webových stránkách: DD CUP. Děkujeme jeho
organizátorům za bezvadné víkendy nabité nejen sportovním
zápolením a přejeme jim i do následujících let, aby se na tento
podnik vždy našli dostatek sil, chuti a finančních prostředků.
Nyní již s chutí do dalšího ročníku.

–
Milé ženy, pokud byste měly zájem posedět a popovídat si, připravujeme pro
Vás malé posezení v obřadní síni městského úřadu. Dostanete malou pozornost
a za minimální poplatek 50,00 Kč na osobu bude zajištěno malé občerstvení.
Můžete si donést i své vlastní občerstvení (např. jednohubky, moučníček,
lahvinku …). Své mužské polovičky můžete vzít samozřejmě s sebou.

Návratka
ANO zúčastním(e) se posezení u příležitosti MDŽ dne 08. 03. 2013 od 17,00
hodin a zaplatím poplatek 50,00 Kč na osobu.
Jméno (a)…………………………………………………

………..…………………………………………

V případě zájmu odevzdejte prosím návratku do podatelny MěÚ do 25.02.2013.

Co bude? Ostatní …
Z kroniky města
Dne 13. ledna 1977 odpoledne v 16 hodin byla
slavnostně otevřena KOLIBA na Růžovém vrchu u
rozhledny.
Mgr. Mlada Matějíčková, bývalá kronikářka

Zastupitelstvo města
Zveme Vás na veřejné zasedání
zastupitelstva města, které se bude
konat dne 20.03.2013 od 17°° hodin
v budově kina.

Hasičský ples
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá
15.02.2013 od 21°° hodin na sále
Horského domova

HASIČSKÝ PLES.
Vstupné: v předprodeji na MěÚ 120,- Kč
na místě 150,- Kč
Bude připravena tombola a k tanci a
poslechu hraje Martin Brádek.

Valné hromady
V sobotu 02.02.2013 od 19°° hodin
proběhnou v hasičské zbrojnici valné
hromady SDH Hora Svaté Kateřiny a
OS HOSKA.

Sbírka použitého ošacení
Vyhlašujeme sbírku požitého ošacení
pro Diakonii Broumov.
Sbírka bude probíhat od

04.02.2013 do 13.03.2013.
Ošacení můžete nosit na podatelnu
MěÚ v igelitových taškách, pytlích a
krabicích, které se NEVRACEJÍ!

Horské kino Kateřina
Horské kino Kateřina Vás zve na svá
představení.
09.02.2013
16:30 Hurá do Afriky
19:30 Bourneův odkaz
23.02.2013
16:30 Don Chichot
19:30 Svatá čtveřice

Maškarní rej
ZŠ a MŠ Vás zve na Maškarní rej.
KDE: v tělocvičně základní školy
KDY: 08.02.2013 od 15:30 do 18:30
VSTUPNÉ: děti 10,- Kč včetně pití
dospělí 20,- Kč

Děti do 8 let pouze v doprovodu osoby
starší 18 let.
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