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Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Vážení občané,
máme za sebou první měsíc práce po létě a je mnoho věcí, které Vám potřebuji sdělit. 19.9.
bylo veřejné zasedání zastupitelstva města, jehož zápis a usnesení Vám doporučuji si na
webových stránkách města přečíst. Zmíním se pouze o třech záležitostech a to o odsouhlasení
dvou sponzorských smluv, které posílí rozpočet města o 160 000,-Kč, o smlouvě s Komerční
bankou na instalaci terminálu pro bezhotovostní platby v podatelně MÚ (veškeré platby pro
MÚ budete moci hradit ze všech karet bez poplatku). Třetí zmínka se týká velmi zdařilé
smlouvy o převodu hasičského automobilu TATRA 148 CAS 32 v hodnotě cca 800 tisíc
korun do majetku města.
Zahájili jsme spolupráci s městem Seiffen a to ve dvou rovinách. ZŠ a MŠ začne
spolupracovat samostatně se Základní školou v Seiffenu, hlavně ve výuce anglického jazyka.
Spolupráce obcí se bude realizovat převážně na dvou akcích – vánočních oslavách v Seiffenu
a Kateřinských trzích u nás. Důležitou informací je, že během vánočních svátků, tj. od 2. do
22.12.2012, město Seiffen nabízí našim trhovcům stánky zdarma (podrobné informace najdete
na webu HSK). V rámci spolupráce organizujeme také návštěvu Seiffenského kostela v pátek
7. 12. 2012, kde od 17 hodin zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby v českém podání. Odjezd
z náměstí bude v 15 hodin. Přihlásit se můžete již nyní v podatelně nebo přes e-mail města.
Seiffenští zase přijedou k nám na Kateřinské trhy v příštím roce.
Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci akce „Cíl 3“ uspořádal pro starosty
výroční konferenci „Krušné hory- přeshraniční montánní krajina“ v Annaberg - Buchholzu.
Byli jsme informováni o realizovaných grantech v pohraničí a také o výhledu na roky 2014 až
2020. Po dopoledních informacích jsme projeli všechny zrealizované akce. Zrekonstruované
Vejprtské náměstí sloužící pro českou i německou část města a společnou čističku odpadních
vod. Pěší přechod přes hraniční potok, uprostřed náměstí je krásná dřevěná stavba. Na Božím
Daru jsme obdivovali projekt „Infrastruktura cestovního ruchu v centrálním Krušnohoří“ a v
Tellerhöeseru projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském pohraničí“. Viděli jsme
nádherná požární a policejní auta, turistické stezky a příjemné ubytování. Vřele doporučuji
navštívit jak Vejprty, tak Boží Dar. Uvědomila jsem si, že směrem na západ je uděláno
v rámci grantů mnohem více projektů než severněji – u nás. Pro turismus a atraktivitu
Krušnohoří jsou u nás významné Lesná a Klíny. Zařadíme se k těmto turistickým střediskům?
Musíme, časem musíme.
První den v říjnu podepsala paní řídící Věra Sehnalová smlouvu o sponzorském daru
od Czech Coal pro ZŠ a MŠ ve výši 395 tisíc. Finanční dar je účelový, na výměnu oken
v tělocvičně. „Hygienik“ hrozí uzavřením tělocvičny, nebude-li tato oprava provedena. Žádost
o sponzorský dar vzešla z Poradního sboru starostky HSK a jednáním s Czech Coalem byl
pověřen pan starosta z Nové Vsi v Horách David Kádner. Již podruhé se mu zdařilo získat pro
školu peníze. První dar byl použit na rekonstrukci MŠ.
Prosím o zamyšlení každého občana nad problémem s velkým množstvím volně
pobíhajících koček. Kočky, které nikomu nepatří a volně se reprodukují, mohou ohrozit
zdraví našich dětí, protože ploty pro ně neplatí. Velká koncentrace koček v horní části města
je téměř neúnosná. Uvítala bych Vaše názory na emailu starosta@horasvatekateriny.cz .
Dovoluji si připomenout, že ve dnech 12 až 13. října budou volby do krajských
zastupitelstev. Donedávna jsem nevěděla, zda k volbám půjdu, chodím vždy, ale současná
situace na politické scéně mě odrazovala. Ale, kdo hledá, najde a tak jsem svoje rozhodnutí
změnila a půjdu. Žádám Vás o totéž.

Vaše starostka Hana Řebíková

Ze života školy
Dne 3. 9. 2012 nám opět začal nový školní rok. Do první třídy nastoupilo 9 nových prvňáčků. Slečna
Veronika Svobodová, coby třídní učitelka I. třídy a hlavně kapitánka lodi si pro své námořníky připravila
krásné přivítání. Pomáhali jí žáci 9. třídy oblečeni v pirátských kostýmech. Plavba lodí, kde každý
prvňáček dostal kornout plný sladkostí, se líbila všem, kteří se na zahájení přišli podívat. Nejdříve se slova
ujala paní ředitelka Věra Sehnalová, které popřála všem žákům a zaměstnancům školy hodně štěstí
v novém školním roce. Přivítat školáky a popřát hodně úspěchů v novém školním roce přišli i zástupci
obcí: místostarosta města Hora Svaté Kateřiny pan Lukáš Pakosta, starosta obce Brandov pan Jiří Mooz a
starosta obce Nová Ves v Horách, pan David Kádner.

„Mládež v akci“ s námi ve škole
Od středy 12.9. se na „Soudě“ ubytovala skupina cizinců, kteří patří k projektu Mládež v akci. Tento
program Mládež v akci, který probíhá v letech 2007 až 2013 a je nejnovějším přírůstkem do rodiny
programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí.
V pátek přišla do školy celá skupina, která k nám do hor přijela. Jednalo se o lidi z nejrůznějších koutů
Evropy – Španělsko, Itálie, Skotsko, Island, Irsko, Gruzie, Ukrajina apod. Tito lidé žijí v nejrůznějších
městech ČR (Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Třinec atd.) cca půl roku až rok. Rozdělili se na tři skupinky.
Naši žáci se anglicky představili a naopak lidé z „Mládeže v akci“ se snažili představit česky. Do 3. a 4.
třídy šla skupina, která děti učila skládat origami. Nakonec vytvořili všichni krásnou holubici, která
mávala křídly. 6. třída se přesunula do tělocvičny, neboť pro ně byla připravena lekce žonglování. Nešlo
jen o klasické žonglování míčky, ale také kužely, diabolem a tyčí. Žáci 7. třídy se učili gruzínský tanec.
Šlo to nejen dívkám, ale také chlapcům. Žáci byli nadšeni, všichni se dobře bavili a mohli zkusit
jednoduchou konverzaci v angličtině. Rádi bychom někdy v budoucnu podobnou akci zopakovali.

PROJEKTY ŠKOLY
EU peníze školám – využívání ICT ve výuce (od 1. 4. 2011- 2013)
TANDEM – „Odmalička – Von klein Auf“ – česko německá spolupráce předškolních zařízení (každý
rok)
Propojená škola – rozvoj informačních a komunikačních technologií u žáků (2010-2015)
Recyklohraní – environmentální projekt vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů
„Celé Česko čte dětem“ – podpora čtenářské gramotnosti u dětí a mládeže (začátek srpen 2012)
„PAŽIT“ – program aktivního života mládeže v Ústeckém kraji (červen 2012- září 2012)
Projekt „Na zelenou Kateřinu“ – podpora bezpečné cesty do školy (2012)
Projekt „Krušné hory – Domov můj“ – environmentální výchova ve spolupráci s centrem Lesná
Spolupráce se ZŠ Seiffen – pro žáky III. a IV. třídy, zaměřena na komunikaci v Aj, sport a tradice
Ovoce do škol – podpora zdravého životního stylu

Ze života dětského domova
Kouzlo geocachingu
Co je to geocaching ("hledání pokladů") již většina našich
dětí dobře ví. Jedno slunné odpoledne jsme se tedy vypravili
ulovit cashku do nedalekého Malého Háje na Eduardovo
skálu. Hledání skončilo naším úspěchem, potěšil nás i
krásný výhled do krajiny a svačinka přímo mezi skalami. Na
další dobrodružnou výpravu se jistě vydáme znovu pokladů v našem okolí je opravdu dost. (japt)

Celorepublikové finále Albert triatlon tour
Celorepublikové finále 2. ročníku Albert triatlon tour se
konalo v neděli 9. září za slunečného počasí v Praze u
Galerie Butovice. Naše závodnice Maruška, která vyhrála
krajské kolo, se v cyklistické disciplině držela na 4. místě.
Bohužel, při běžecké disciplině si zranila kotník a se
sebezapřením a za povzbuzování kamarádek doběhla do
cíle na 7. místě. Trať si vyzkoušela i mladší Iza, kterou
náročnost tratě a tempo závodu zaskočilo a závod bohužel
nedokončila. Velmi příjemným překvapením programu
byla návštěva olympijského vítěze Davida Svobody a
olympioničky Lenky Kovářové. Děkujeme patronovi
Tomášovi Slavatovi a Nadačnímu fondu Albert za tento
vydařený velmi hezký den. / HaSy /

DD CUP 2012: Díl čtvrtý - Beach přehazovaná
V polovině září jsme odehráli další turnaj v rámci DD CUPu
v oblíbené Beach přehazované. Podařilo se nám postoupit z
prvního místa ze skupiny, uspěli jsme i v osmifinále, ale
stopku nám vystavil "mistr" z Ústí nad Labem - konečné
osmé místo z třiceti tří účastníků je určitě úspěchem a
hlavně nás posunulo do první pětky v celkovém hodnocení.
Uvidíme, jak se nám bude dařit, na posledním klání v
cyklistice. (japt)

Cyklistický výlet první sobotu po prázdninách.

Czech Truck Prix 2012

Náš první cyklistický výlet po prázdninách jsme si vyjeli z
Malého Háje přes Rudolice, Gabrielinu Huť, Brandov, do
Hory Svaté Kateřiny. Trasa vedla nádherným údolím podél
Telčského potoka. V místě Gabrielině Huti při soutoku
Telčského a Načetínského potoka jsme se na chvíli zastavili
a občerstvili se čerstvě natrhanými malinami. Počasí nám
přálo, cesta nebyla fyzicky náročná a všichni jsme ji zvládli
v pohodě. Za odměnu jsme se zastavili ke konci cesty U
vleku na zmrzlině. /HaSy/

Dne 2.9.2012 jsme si mohli užít poslední den volna na
autodromu Most a to ve stylu parádních závodů na
autodromu. Volný vstup pro nás zajistilo vedení
společnosti Autodrom Most, a.s. a o parádní zábavu se
postaral pan Křenek (majitel jedné stáje) spolu s jeho
kolegy. Mohli jsme vidět trenažér, neboli simulátor
závodních aut, ale bohužel jsme si ho nestihli zkusit,
neboť závodníci měli přednost. Dozvěděli jsme se plno
věcí od mechaniků nebo přímo od závodníka trucků. Na
závěr nám připravili znalostní hru, kdy jsme museli
odpovídat na otázky, které se týkaly všeho, co jsme za den
prožili. Tuto hru vyhrálo Ríšovo mužstvo, ale musím
podotknout, že to bylo velmi těsné. Úplně nakonec bylo
vyhlášení přímo na stupních vítězů před zraky mnoha tisíc
fanoušků. Dokonce nám popřál i Ruda z Ostravy a také se
s námi vyfotil. Ten to den bych mohl ohodnotit jako jeden
z mých nejlepších zážitků, jelikož jsem si k tomu všemu
ještě zajezdil na mých oblíbených čtyřkolkách. Snad jsem
na nic nezapomněl a za účast a skvělý zážitek bych chtěl
poděkovat strejdovi Honzovi, tetě Janičce a kamarádům
Ríšovi, Láďovi, Radkovi, Matějovi, Fandovi a dalším.
(Dětská redakce HSK - LuGr)

Co bude? Ostatní …
Veřejné zasedání zastupitelstva města

Horské kino Kateřina

Zveme Vás na veřejné zasedání
zastupitelstva města, které se bude
konat dne 31.10.2012 od 17°° hodin
v budově kina.

Zveme Vás 06.10.2012 do
Horského kina Kateřina, které opět
začíná po prázdninách promítat.

POZVÁNKA
Šikovné ručičky

Zveme Vás na další setkání, které se
uskuteční
v pátek 05. 10. 2012 od 15:00 hodin
v budově kina. Začneme tvořit věnce a
výzdobu na Vánoce. S sebou si vezměte
přezůvky a dospělí 20,- Kč.

Vstupné: Představení pro děti 30,- Kč
Představení pro dospělé 50,- Kč

Představení pro děti:
Od 16:30 – Lorax
Představení pro dospělé:
Od 19:30 – Probudím se včera

Posilovací cvičení v Hoře Svaté Kateřiny

Mezinárodní soutěž v Mostě

Grilování, lenošení, zahradničení a jiné letní aktivity
nás pomalu opouštějí, proto bychom chtěli zahájit
nové zimní cvičení, pro které hledáme zájemce.

Naši mladí hasiči se zúčastnili mezinárodní
soutěže, která se konala na mosteckém
Benediktu 21.09.-23.09.2012. Moc si tuto
soutěž užili, ale hlavně změřili své síly s o dost
staršími soutěžícími, jelikož tato soutěž nemá
odstupňované
kategorie.
V některých
disciplínách nebyl jejich čas nejlepší, ale povedlo
se ostatní družstva překonat. Naše družstvo se
umístilo na krásném 8. místě ze 16 týmů. Tímto
jim velice děkuji za účast a snahu.
Jana Gröblová, vedoucí MH

Pokud máte zájem o posilovací cvičení s Lilian
Atanasovou, pak se nejpozději do 19.10.2012 závazně
přihlaste na podatelně MěÚ Hora Svaté Kateřiny.
Jednalo by se o cvičení s posilovacími cviky na
podložce a na velkých míčích, popř. s činkami. Dle
zájmu je možno zařadit cvičení s overball míčky
(cena cca 100,-Kč). Správné cvičení se overballem
aktivuje i hluboký stabilizační systém. Což jsou v
podstatě svaly, které nejsou vidět, ale jsou pro lidský
organismus velmi důležité. Toho se využívá především
při rehabilitacích lidského těla např. po úraze či
dopravní nehodě.
Posilovací cvičení se bude konat při min. počtu 20
zájemců.

Denisa Krmenčíková, organizátorka

Nikolas Schmieder, Radek Zikán, Matěj Pompa, Lukáš Pompa,
Julie Svitáková
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