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Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Vážení občané,
před nedávnem jsme zahájili oslavy vánočních svátků rozsvícením vánočního stromu
na náměstí o první adventní neděli. Začala čtyřtýdenní doba čekání a příprav na Vánoce. Pro
děti je to doba těšení a i my „dospěláci“ bychom měli s dobrou náladou připravovat vánoční
dobroty a s nezbytným úklidem se nestresovat. V některých rodinách jsou vánoční přípravy
již zaběhlým rituálem, v kterém se nezapomene čtvrtého prosince uříznout větvička
„Barborky“. Lehce postní čtyři adventní týdny završujeme celodenním půstem na Štědrý den,
abychom třeba viděli “zlaté prasátko“ či se mohli s chutí odměnit tradičním kaprem
s bramborovým salátem. V naší rodině jsme si zvykli zazpívat si u rozsvíceného stromečku
koledy s dětmi, ještě trochu prodloužit dětská očekávání a rozdáním dárků pro nás končí
adventní čas (adventus - příchod) a zahajujeme oslavy narození dítěte. Účast na Půlnoční mši
umocňuje prožitek tohoto nádherného dne.
Přeji Vám všem, aby toto období bylo radostné, abyste prožili příjemné chvilky
v kruhu Vašich přátel a rodiny, v pohodě poseděli u kávičky a cukroví (svařáček také
neuškodí) a vynahradili si vše, co jste během roku nestihli.
Než se nadějete, bude zde Silvestr a Nový rok 2013 a budeme si vzájemně přát zdraví
a štěstí. Já Vám milí občané - sousedé přeji ještě něco navíc a to aby každý z Vás měl svého
blízkého člověka, se kterým se bude dělit o svoje radosti i strasti. Člověk je tvor společenský
a proto Vám přeji, abyste byli na sebe hodní, chápaví a vstřícní. Jeden bez druhého jsme nic a
odpuštění patří ke křesťanským ctnostem a tak ….. je to na každém z Vás. Přeji Vám sluníčko
v duši, Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Vaše starostka Hana Řebíková
K přání naší starostky se připojuji a sám za sebe Vám přeji krásné prožití vánočních svátků, poklidné
oslavy příchodu Nového roku a spoustu optimismu do Vašeho konání.

místostarosta Lukáš Pakosta
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------Pod čarou,
v uplynulých dnech jsme uvítali na úřadě starosty ze sousedních obcí pana
Hausteina ze Seiffenu a pana Hausteina z Deutschneudorfu (opravdu mají shodná jména).
S oběma pány jsme řešili spolupráci mezi našimi městy, probíhající projekt Cíl 3 a nově
plánovaný projekt na červen příštího roku, kdy žadatelem o projekt bude Město Hora Svaté
Kateřiny. Za účasti Czech Coalu byla předána stavba – výměna oken v ZŠ. Předali jsme štolu
Mikuláš k provádění úprav pro její zprovoznění. Koncem listopadu proběhla schůzka
Euroregionu Krušnohoří na Kolibě - Eurorellaxu, kde mimo jiné byla vyznamenána paní
starostka z Vejprt a starosta z Berensteinu za skvělou spolupráci, hlavně za výsledky
spolupráce. Prvního prosince jsem byla na zahájení adventu v Seiffenu, viděla naše trhovce
v akci (projekt Cíl 3), i když z pěti možných byli pouze tři. Vlastní zahájení bylo úžasné.
Valná hromada SVS zvolila za zástupce Mostecka a Litvínovska pana Vozku, primátora
Mostu do dozorčí rady. Jednání na úřadu práce ohledně VPP dopadla dobře. Děti mi předaly
projekt „Bezpečně do školy“, který řeší úpravu náměstí z pohledu bezpečnosti cesty do školy.
Na každý pád je nutné náměstí opravit a hledat finanční zdroje. Nedávno jsme uvítali do řad
Horosvatokateřiňanů pět nových občánků za účasti rodičů, babiček, dědečků, strýčků a
tetiček. Proběhla valná hromada „Honitby Hora Svaté Kateřiny“, kde byl navržen dodatek ke
smlouvě. Minule zmiňované akce jako výměna oken v čp.42 a výměna vrat u „ Hasičárny“
jsou hotové. Byli jsme na České mši vánoční v seiffenském kostele, kdo se zúčastnil, jistě
nelitoval. Dětský domov ve spolupráci se základní školou uspořádal společný ples v Nové Vsi
v Horách. Na „Den úcty ke stáří“ očekáváme přes třicet občanů a jubilanti dostanou od města
malou pozornost. H.Ř.

Ze života školy
Dne 29. 10. 2012 se skupina 18 dětí z mateřské školy vydala na exkurzi do Městské knihovny
v Litvínově. Pro děti byl připraven pestrý program . Vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí,
poznávaly zvuky zvířat, navštívily dětskou hernu, kde se děti učily kreslit postavičky prostřednictvím
geometrických tvarů. Na závěr si děti prohlédly oddělení pro nejmenší čtenáře.
Dne 31. 10. 2012 žáci prvního stupně navštívili mostecké divadlo Rozmanitostí. Děj hry pojednával o
starém městu Mostu. Hra měla název „Staré město Most“. „Zaujala mě loutková rodinka. Hra se mi
líbila, dozvěděla jsem se, jak vypadal starý Most. Znám to jen z fotografií, od rodičů a prarodičů.“
Nicole Anna Moozová – 5. Třída
2.11. – 3.11. 2012 proběhl adaptační pobyt 6. třídy ke stmelení kolektivu s paní učitelkou
Křivánkovou. Konal se na soudě, kde žáci přenocovali. Ve třídě hráli různé hry ke stmelení kolektivu
(např. pavučina přátelství). Kromě her žáci pracovali na projektu „Na Zelenou“ s paní učitelkou
Balážovou. Žáci vymýšleli scénář na různá témata a určité situace na silnici a vyráběli z papíru
dopravní značky.
Dne 7.11.2012 se žáci vydali s p.uč. Meissnerovou na turnaj ve florbalu. V prvním turnaji se
Sportovní školou naši žáci prohráli, poté však porazili ZŠ Ruskou. V dalším zápasu však žáci těsně
prohráli se ZŠ Horní Jiřetín (3:2) a bohužel nepostoupili do dalšího kola.
Podzimní matematická olympiáda
V 6. a 7. třídě získaly nejvíce bodů Dominika Dresslerová (18b) a Tereza Stawiarzová (18b),
žákyně se podělily o 1. a 2. místo. Na 3. místě se umístila Milada Kudová (14b). V 8. a 9. třídě se na
1. místě umístila Daniela Nickelová (29b)., na 2. místě Lucie Baňková (20b) a Kristýna Novotná
(10b). Žákyním blahopřejeme a získávají za účast body do celoroční školní soutěže o výlet do
zábavního parku.
Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu Lukášovi Pakostovi za poskytnutí sponzorského daru.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TĚLOCVIČNY PO REKONSTRUKCI OKEN
20.11.2012. Den, který byl pro pedagogy i žáky naší školy velkým svátkem. Jak řekla ředitelka školy
pověřená řízením, paní Věra Sehnalová, „splnilo se naše přání a dočkali jsme se nových oken
v tělocvičně a nového vchodu.“ Sponzorský dar dokonce vystačil ještě na okna ve dvou třídách.
Děkujeme Litvínovské uhelné a.s., že splnila svůj slib a věnovala škole sponzorský dar ve výši
395.000,- Kč. V tělocvičně školy panu Ing. Kolmanovi a paní Mgr. Novotné poděkovali všichni tři
starostové – Hana Řebíková, David Kádner i Jiří Mooz a za žáky i zaměstnance školy Věra Sehnalová.
Překvapením bylo pro sponzory poděkování od žáků, kteří předali každému drobný dárek a poté
předvedli své pěvecké umění a ukázku fotbalového utkání ve fotbalu.
Děkujeme taktéž firmě NOVA-PLAST Teplice vedenou p. ředitelem Pavlem Novákem za jejich
profesionální přístup a ochotu.

Ze života školy
Čertovský turnaj v nohejbale

Dne 4. 12. 2012 se v naší škole uspořádal pod vedením paní učitelky Meissnerové turnaj
v nohejbale. Do naší školy dorazila družstva z Meziboří, Horního Jiřetína a gymnázia
Litvínov. Celkem se mezi s sebou utkalo sedm družstev. Turnaj to byl velmi zajímavý a
napínavý. Jelikož mají naši žáci v nohejbale ještě rezervy a nepodařilo se nám postavit
nejlepší hráče, obsadili jsme páté a sedmé místo. O první místo se utkal tým z Meziboří a
litvínovského gymnázia a Meziboří zvítězilo. Na třetím místě se umístilo taktéž gymnázium.
Vítězové obdrželi trofeje a milé ceny od paní Sonji Vydrové, která letošní čertovský turnaj
sponzorovala. Každý vítěz tak získal na památku i malého čertíka z dílny firmy NBW s.r.o.
v Nové Vsi v Horách a my tímto paní Sonje Vydrové DĚKUJEME ZA PODPORU!

Mikuláš ve škole
I naší školu navštívil dne 5. 12. 2012 Mikuláš s početnou
skupinou čertů a andělů. Všechny děti od mateřské školy až po
třetí třídu byly velmi statečné a dostaly malý balíček se
sladkostmi. Děkujeme deváťákům, že se tohoto úkolu pěkně
zhostili.

Natáčení v kostele
V úterý 27. 11. 2012 se rozezněl
kateřinský kostel krásným vánočním
zpěvem žáků naší školy. Tato akce byla
připravena po domluvě s televizí MDR
do programu, ve kterém představují
Krušnohoří po obou stranách hranice.
Dětem se vystoupení velmi podařilo.
Chválou nešetřili všichni členové
televizního štábu. Žáci spolu s p. uč.
Meissnerovou a p. uč. Šebkovou velmi pěkně reprezentovali naší školu. Tento pořad bude
vysílán v době Vánoc – 22. 12. 2012 v 18:15 hod. na TV MDR Sachsen.

Ze života školy
Aktuální problém – výskyt vší
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v poslední době se opět setkáváme s problémem výskytu vší ve škole. Jelikož se s tímto
problémem potýkáme již delší dobu, požádali jsme o vyjádření Krajskou hygienickou
stanici v Mostě. Ti nám zaslali toto doporučení:
„Nárůst výskytu vši dětské je pozorován v poslední dekádě ve všech rozvinutých zemích
včetně České republiky. Je to způsobeno ztrátou účinnosti odvšivovacích přípravků
v důsledku rezistence vší k insekticidům, které jsou v těchto přípravcích obsaženy .
Veš dětská napadá děti všech sociálně-ekonomických skupin obyvatelstva .Vyšší výskyt
vši dětské v některých skupinách obyvatelstva je působen tím, že napadené děti nejsou
včas a v potřebných intervalech odvšivovány. Napadení vší dětskou je považováno za
infekční onemocnění s názvem pedikulóza. Děti napadané vší dětskou a jejich rodiče trpí
hlavně psychicky. Jsou stresovány, cítí se frustrovány, vyřazeny ze společnosti a mají
silný pocit viny a studu.
Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován
účinný přípravek k tomu určený a povolený. Přítomnost samotných hnid ve vlasech nelze
považovat za pedikulózu. K likvidaci vší je možné v současné době použít nový přípravek
Diffusil H Forte spray, který je volně dostupný v lékárnách. Při jeho použití je nutné
dodržet správný postup aplikace dle návodu – na suché vlasy. Umytí vlasů po 8 – 12
hodinách po nastříkání, bezpodmínečně nutný je opakovaný zásah po 8 dnech po prvním
použití, kdy se z hnid líhnou dospělé vši a ještě nestačí naklást vajíčka. Velmi důležitá je
informace, že tento přípravek je účinný pouze na živé lezoucí vši, je neúčinný na hnidy.
Hnidy, neboli vajíčka na vlasech zůstávají, v současné době neexistuje přípravek, který by
je spolehlivě odstranil.
Jsou kosmetickou závadou. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem (se
vzdáleností jednotlivých zubů 0,2 – 0,3 mm). Pokud hnid není mnoho, lze jednotlivé vlasy,
nesoucí hnidy, jemnými nůžkami vystříhat. Zdánlivě ideálním způsobem není ostříhání dětí
dohola, protože může stresovat jak postižené děti, tak jejich rodiče.
U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší
v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl
výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně
provést jejich odvšivení. Dále je třeba upozornit, že je nutné ošetřit také veškeré věci,
které mohli přijít do kontaktu s vešmi (čepice, ložní prádlo, látkové čelenky…).“
Již jsme se dostali do střetu s rodiči, kteří napadali školu, popřípadě náš postup (vyloučení
dítěte z kolektivu, žádost o potvrzení od lékaře). Rádi bychom Vás upozornili, že zbavit
děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně může tento úkol převzít ošetřující
lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci! To, že se k problému neobracíme
zády a stavíme se mu čelem, pravidelně žáky kontrolujeme a zabraňujeme tak dalšímu
přenosu je postup nadstandardní a naší dobrou vůlí. Dovolujeme si poznamenat, že
v jiných školách je výskyt vší oznámen pouze na informační tabuli a problém se již dále
neřeší.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří když u svých dětí hnidy, či vši
objevili, že školu neprodleně informovali. Díky včasné informaci jsme schopni na situaci
reagovat a zabránit tak dalšímu šíření.

Ze života dětského domova
Příprava na zápas v ČERNÝCH
ANDĚLŮ
Kreslili jsme a vybarvovali házenkářský znak. Balili
jsme si trubky, plácačky… Zápas začínal ve 13:00.
Hráli jsme o evropský pohár s Litvou. Fandili jsme
hodně, zvedali jsme transparenty, řvali jsme.
Černým andělům jsme hodně fandili a vyplatilo se
to. V prvním poločase jsme dávali každou minutu
gól až jsme vedli o 10 gólů. Nakonec jsme vyhráli
35-25. Potom jsme se fotili s celým družstvem a i
s maskotem. Jeli jsme jejich autobusem. Všem se
to moc líbilo i malé Nikolce a Pepíkovi.

/2.RS/

Nový projekt,,Zábavné a poučné odpoledne se
zvířátky.“
Náš dětský domov se zapojil do druhého ročníku
projektu Bav se a pomáhej s Oriflame, který realizuje
kosmetická společnost Oriflame, Nadace Terezy
Maxové dětem a obecně prospěšná společnost Spolu
dětem. V září jsme posílali návrh našeho nového
projektu ,,Zábavné a poučné odpoledne se zvířátky“.
Jaká byla naše radost, když mezi deseti vybranými
projekty, které budou finančně podpořeny byl vybrán i
ten náš ,,Zábavné a poučné odpoledne pro děti z MŠ a
seniory domu s pečovatelskou službou HSK“. V našem
projektu se nejdříve se seznámíme a získáme poznatky
a dovednosti spojené s chovem hospodářských zvířat koz a ovcí, s jejich prospěchem, s produkty, se
zpracováním a významem. V průběhu naučného a
zábavného odpoledne s těmito poznatky a dovednostmi
chceme seznámit i děti z MŠ a seniory. Pomocí
pracovních listů, puzzle, kvízů, soutěží a tvůrčími
dílnami, při kterých si vyzkouší zpracovat ovčí vlnu,
výrobu výrobků z ovčí vlny a výrobu produktů z ovčího a
kozího mléka. Těšíme se na příjemně prožité odpoledne.
Chtěli bychom poděkovat společnosti Oriflame, Nadaci
Terezy Maxové dětem a obecně prospěšné společnosti
Spolu dětem, kteří tento projekt podpořili.
/hasy/

Návštěva za kamarádem Honzou Kollerem
První listopadovou sobotu jsme navštívili Smetanovu
Lhotu u Příbrami. Jeli jsme se podívat na fotbalový
zápas 1.B třídy mezi AFK Smetanovou Lhotou a FC
Sousedovicemi, na který nás pozval bývalý český
reprezentant Jan Koller. Ten za svoji rodnou vesnici
hraje. Cesta nám utekla velmi rychle a přijeli jsme
akorát na začátek zápasu. Pro Honzu jsme vyrobili
velký transparent: "Honzo, díky", ozdobený kresleným
dinosaurem, ke kterému se každý z dětského domova
podepsal nebo i přidal krátký vzkaz. Zápas vyhráli
domácí 3:1 a Dino přidal jeden moc pěkný gól.
Přichystal pro nás i výborné občerstvení a po
závěrečném hvizdu se s námi se všemi vyfotil. Měli
jsme radost, že jsme ho po delší době zase viděli a on
nám přislíbil, že za námi zase na jaře přijede na
Kateřinu.
(japt/mapo)

Návštěva na farmě na Klínech u farmářky Elišky
Toto nedělní dopoledne se opravdu vydařilo. Sluníčko
nám svítilo a my se vydali za farmářkou Eliškou na
Klíny na její farmu, abychom se od ní dozvěděli mnoho
nových a užitečných informací, které budeme
potřebovat při našem chovu ovcí a koz. Paní Eliška nám
ukázala, jak máme stříhat ovečky - jak si je na to
posadit. Potom nám řekla, že máme dávat pozor na
pitný režim oveček, v zimě máme dávat ještě větší
pozor, ale ne jen na pití, ale i na jídlo. Prý jim nemáme
dávat moc, protože se přežerou a mohou umřít. Oni
totiž nevědí, jestli jim to stačí, tak na to musíme
dávat pozor my, aby nám neumřely. Potom jim musíme
stříhat nehtíky. Budeme muset pro zvířátka vybudovat
také přístřešek, do kterého se schovají přes noc.
Důležité je i vybudování ohrady, ve které budou
spásat trávu. No čeká nás ještě hodně práce, ale my
se na vše těšíme.
/FiPo/

MASOPUST
vznik nové tradice v Hoře Svaté Kateřiny
průvod masek, vepřové hody, zábava pro děti i dospělé
Termín: 19.01.2013 od 09,00 hodin.
Několik pokynů, rad a doporučení jak se připravit na masopust.
Vážení občané začněte si připravovat masky, měla by to být: zvířata - kobyla, prase,
tele, vlk, koza. Profese a povolání - řezník, holič, dráteník či lékař, kat, rybníkář,
hasič, voják, kominík… Dále i nadpřirozené a jiné bytosti – vodník, čert, smrt,
anděl, čarodějnice, mouřenín, šašek, žebrák. Fantazii se meze nekladou - ženy se
převlékají za muže, muži se převlékají za ženy (nevěsta, matka s dítětem).
Pro ty z Vás co se nezúčastní průvodu: očekává se, že masky budou pohoštěny něčím
na zahřátí nebo k zakousnutí. Připravte si tedy doma nějaké dobrůtky - klobásku,
slaninku, koblihy, boží milosti, panáčka….
Průvod:
- v čele průvodu půjde biřic nebo „policajt“ - u domů bude zajišťovat, aby tam
maškary dostaly něco dobrého. Nebude chybět také medvěd - při každé zastávce by si
s medvědem měla každá paní či dívka zatancovat (aby se jim dobře vedlo a byly
zdravé)
- sejdeme se v 09,00 hodin na náměstí, kde nám starostka udělí povolení ke konání
masopustu.
- průvod se vydá z náměstí zkratkou ECCE HOMO, Dolní ulicí, poté zpět na náměstí,
projdeme Dlouhou ulicí, Růžovým vrchem a vrátíme se zpět na náměstí
- s sebou si nezapomeňte vzít různé hudební nástroje, frkačky, bubínky (prostě něco
s čím jde dělat rámus)
- na náměstí dorazí průvod kolem poledne. K obědu budou připraveny nejrůznější
vepřové pochoutky. Přímo z polní kuchyně Vám nabídneme teplou prdelačku, guláš,
jitrnice, jelítka. Koupit si můžete i jiné vepřové pochoutky: tlačenku, jitrnice, jelita,
slaninu, maso, uzená žebra atd. K pití bude svařák, grog, čaj a k zakousnutí koblihy.
V odpoledních hodinách budou pro děti v maskách připraveny na sále Horského
domova různé soutěže, hudba a vyhlášení nejhezčí masky. Totéž čeká dospělé, ale ve
večerních hodinách.
Vážené hospodyňky, připravte se také na soutěž o nejchutnější koblihy. V pátek
18.01.2013 přineste prosím vaše výtvory v počtu alespoň 10 kusů, zabalené a označené
jménem na podatelnu městského úřadu. Koblihy dáme k posouzení tříčlenné porotě a
zbytek poslouží jako pohoštění pro děti při masopustu. Majitele nejchutnější koblihy
čeká masná cena!

Silvestrovská zábava

Půlnoční mše svatá

Jste srdečně zváni na

Město Hora Svaté Kateřiny si
Vás dovoluje pozvat na tradiční

Silvestrovskou zábavu,
která se bude konat
31.12.2012 od 21°° hodin na
sále Horského domova.
Vstupné: 100,- Kč/osoba
K tanci a poslechu hraje DJ
RUDY.
Přijďte společně s námi oslavit
příchod nového roku.
Horské kino Kateřina
Horské kino Kateřina Vás zva na svá
představení.

Půlnoční mši svatou,
která se bude konat
24.12.2012 od 23:30 hodin
v kostele svaté Kateřiny.
Tato mše bude vedena faráři
panem Harzrem, panem
Šustákem a panem Czerným.
Přijďte si s námi zazpívat koledy
a vychutnat si tu správnou
vánoční atmosféru.

15.12.2012
16:30 Krtečkovo pásmo pohádek
19.30 Sněhurka a Lovec

OZNÁMENÍ – VÝZVA
Vážení občané, vzhledem k vydání nové obecně závazné vyhlášky č.
8/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, Vás žádáme o vyplnění přiložené „Registrace k poplatku za
komunální odpad“. Vyplněný formulář odevzdejte prosím na podatelně
úřadu, pošlete poštou nebo naskenujte a pošlete e-mailem na
obecni.urad@horasvatekateriny.cz. Formulář je také k dispozici na
www.horasvatekateriny.cz/informace/ (formulář si uložíte a poté ho
můžete vyplnit a také odeslat e-mailem).
Pokud registraci neodevzdáte nejpozději do 15.01.2013, určíme
společného zástupce sami.

Betlémské světlo
Jako každý rok doputuje Betlémské světlo i do našeho
města Hora Svaté Kateřiny.
Občané si mohou pro Betlémské světlo přijít
23.12.2012 od 19:15 hodin do 20°° hodin
do budovy městského úřadu.
Nezapomeňte si s sebou přinést svou svíčku nebo
lucerničku.

Pozn.: Funkční hodiny v budově bývalého soudu z roku 1883
Redakční rada: H. Řebíková, L. Pakosta, J. Gröblová, V. Šebková, I. Kucharczyková.
Neprodejné! Distribuce: vlastní. Náklad: 200 ks vydání.
Formát: A3.
Texty a fotografie jsou majetkem Hory Svaté Kateřiny © Copyright HSK.
Texty označené VŠ jsou převzaté a volně šiřitelné.
Příspěvky lze vkládat na mail: podatelna@horasvatekateriny.cz.
web: www.horasvatekateriny.cz
Obsah může být redakčně krácen a upravován.

