Duben 2012

Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Vážení občané, v posledních dnech jsme si užili dva sváteční dny. Stavění májky se naši chlapi
zhostili se vší parádou, jsou to chlapi, jak se patří. Umí zabrat a vše vyřešit. Odpoledne strávené
v sousedské pohodě s pobíhajícími dětmi a táboráčkem na náměstí bylo moc pěkné a večerní rej
čarodějný se prý též vydařil.
Druhý svátek „ ukončení války“ jsem já osobně prožila velice poklidně a svátečně. Dopoledne
jsem zhlédla dokument o akci v Dukelském průsmyku. Byť je po válce 67 roků a mnohé válečné
hrůzy jsme jistě již ve filmech viděli, tak přesto tento dokument mnou otřásl. Byli tam naši lidé,
kteří se radostně vraceli do vlasti a za strašných útrap v „ní“ byli. Dokument se musí vidět, neboť
ať bych napsala cokoli, znělo by to jako klišé. Ve škole nás o tom učili jinak …..
Procházka dolní Kateřinou (Dolní ulicí – dříve Horním, Středním a Dolním gruntem, ulice
Svobody není grunt) byla pohlazením po duši. Cestou do Dolního gruntu, jsem viděla dva tři lidi,
protože většina ještě prožívala siestu po obědě. Cestou zpět již bylo téměř u každého domu živo.
Každý něco kutil, poklízel, dělal jarní práce, nebo se slunil. Tato část naší obce působí malebně a
pohodově.
I přes krásné začínající odpoledne jsem nemohla dostat z hlavy „Boj o Duklu“, a další hrůzy, které
se s našimi vojáky po válce v padesátých letech udály. Hlavou se mi honily myšlenky na docela
závažné problémy posledních dní, ale už mi nepřišlo, že jsou tolik důležité, jejich naléhavost
vybledla vlivem svátečního dne 8.5.v roce 2012, který jsem vnímala úplně jinak nežli v rocích
předchozích.
Vím, že zítra opět začnu tam, kde jsem v pondělí skončila, opět budu dál pracovat pro nás, pro naše
děti, ale s vědomím, že je to i pro ty, kteří tu již nejsou.
V květnu a červnu nás čekají příjemné události, ale zmíním se pouze o jedné akci a to o červnových
Kateřinských trzích. Jejich organizace bude podobná jako loni, ale trh doplníme o trh bleší. Proto
vás vyzývám, občané, prohlédněte si různé zásuvky, kouty, šatníky. Bereme od knoflíků, klik,
kabelek, šatů, drobných domácích potřeb vše, čisté a nerozbité. Prodej bude od 5,-Kč do 50,-Kč.
No, nekupte to. Věci můžete začít nosit na úřad každé pondělí (pouze pondělí) do podatelny od 28.
května do 18. června. Předměty budou očíslovány a snad prodáte, či koupíte i to co vlastně dávno
potřebujete a ani to nevíte.
Vaše starostka Hana Řebíková.

Vážení občané, chtěl bych Vás informovat o nadcházejících akcích a událostech. Zvu Vás, dne 27.
května na Kateřinskou cykloštafetu, bližší informace budou na plakátech a na webu. Pro děti
k jejich svátku je připravena akce Pohádkový les, 2. června od 15:00 hodin u Restaurace U Vleku.
Rovněž za týden spolupořádáme Pohádkovou Lesnou s odpoledním programem. Nejdůležitější
akcí pro nás, obyvatele města, jsou Kateřinské trhy s doprovodným programem. Těšíme se na Vás
23. června. Jistě jste zaznamenali zlepšení vzhledu prostor náměstí a zastávky. Na vylepšení se
podílely děti ze ZŠ v rámci projektového dne. Jsme za tuto aktivitu velice rádi a děkujeme. Ještě
Vás srdečně zvu na veřejné zasedání zastupitelstva města.
Váš místostarosta Lukáš Pakosta.

Ze života školy leden – březen 2012
Dne 26.3 – 27.3 2012 se sešli Peer - aktivisté v budově Soudu. Celkem nás bylo 19 - z toho 12
nových žáků a 7 žáků, kteří se o toto zajímají již déle. Zkušenější nám se vším pomáhali. Po
ubytování na pokojích jsme šli do školy, kde jsme se rozdělili do 4 týmů, ve kterých jsme po oba
dva dny pracovali. Program, který pro nás paní učitelky Sehnalová a Křivánková zorganizovaly, byl
pestrý - hráli jsme divadlo, dělali projekt o zdravém životním stylu, probírali jsme šikanu, rasismus,
alkohol, násilí, pracovali jsme na počítačích i s interaktivní tabulí, dále jsme řešili problémy a
poznávali jsme jeden druhého. Také jsme byli v tělocvičně, kde jsme hráli různé hry. V pondělní
podvečer jsme šli do sauny. Všechno se nám moc líbilo, poučili jsme se a už víme, jak se k určitým
věcem máme postavit. Těšíme se na další akci.
Alena Studničková - 9. tř.
29. 3. 2012 se naše škola ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny přizpůsobila a svezla jaro z hor do nížin.
Žáci 4. a 5. třídy ozdobili svými výrobky Městskou knihovnu Litvínov. Další jarní atmosféru s
velkým množstvím nápadů pro velikonoční výzdobu, jsme shlédli v galerii Radničního sklípku.
Nejvíce se nám líbilo na půdě galerie, kde bylo nepřeberné množství velikonočních řetězů,
vytvořených dětmi z litvínovských škol.
Blanka Beranová
Dne 17. 4. 2012 se žáci z Hory Svaté Kateřiny zúčastnili cykloštafety v litvínovském areálu
Loučky. Tento závod byl uspořádán Gymnáziem TGM v Litvínově, jako 1. ročník cykloštafety, pro
žáky litvínovských škol. Protože je tento druh sportu našim žákům velice blízký, nemohli si tuto
akci nechat ujít. Pojali ji jako předzávod a přípravu na tradiční horskou cykloštafetu, která se bude
konat již poněkolikáté v Hoře Svaté Kateřiny. Mladší žáci si odvezli 2. místo ve složení - Natálie
Hrubá, Daniel Miller a Dalibor Brunner, který si ještě k tomu vyjel 1. místo v jednotlivcích. Starší
žáci také nezklamali a přivezli si medaili za 2. místo ve složení - Tereza Stawiarzová, František
Franěk a Nikolas Schmieder. V jednotlivcích starších žáků se umístil František Franěk na 3.
místě. „Přijeli jsme, zvítězili jsme, odjeli jsme… „ Všem účastníkům děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a panu Pakostovi za pomoc při odvozu kol.
Mgr. Ivana Krsková a Blanka Beranová
Poděkování
Rádi bychom poděkovali za práci na ubytovně p. Vigovi, p. uč. Beranové za výzdobu a p. Královi
za zhotovení výstavky historických fotografií v budově soudu. Za práci v mateřské školce
děkujeme panu Sehnalovi, Křivánkovi a Meissnerovi. A v neposlední řadě patří poděkování taktéž
paní Ing. Zuzaně Balážové a Ing. Kláře Křivánkové za zpracování projektů, které se zaslouží o
rozvoj naší školy. Jeden z projektů bude realizován již v tomto roce.
Žádáme tímto o hlasování na serveru www.chytrehlavy.cz, kde máte možnost pod projektem č. 8
hlasovat pro naší školu POMOZTE NÁM VYBUDOVAT JAZYKOVOU UČEBNU!!!
Pomoc seniorům zorientovat se v práci na PC, vyhledávat na internetu, psát e-maily……. Vedení
školy zapůjčí v případě zájmu každou středu (od 2. 5.) vybavenou učebnu informatiky, kde se
budou senioři (i ostatní zájemci) vzdělávat v oboru informačních technologií. Společně s žáky naší
školy pod vedení sl. Šecové zasednou opět do školních lavic a my jim držíme palce .
Fotografie ze všech akcí jsou zveřejněny na stránkách školy - www.zskaterina.cz
Od začátku roku se do našeho školského zařízení investovalo více jak 200.000,- za účelem
modernizace základní školy (šatny, koberce do tříd), školní jídelny (nové stoly, vzduchotechnika a
sporáky) a mateřské školy (nábytek, šatny, podlahové krytiny, didaktické pomůcky).
Děkujeme vedení města Hora Svaté Kateřiny za podporu!!!

Ze života dětského domova
Plné auto hraček
Dne 14.4.nám pani ředitelka přivezla plné auto hraček.
Hračky byli sice určeny spíše pro malé, ale zabavili se
i velcí. Měli jsme z nich velkou radost, na písku to
hned ožilo. Začali jsme dělat bábovky, hrady a
dokonce Maruška vytvořila i chobotnici. Tetám a
strejdovi se naše výtvory také moc líbily. Srdečně
děkujeme našim přátelům, kteří nám dárky poslali.
(za Dětskou redakci DDHSK - LeDz)

Nejmilejší koncert v
České Lípě
Dne 17.4. se konal Nejmilejší koncert v
České Lípě. Vstávali jsme kvůli tomu už
v šest hodin ráno, ale to nám nevadilo.
Přijelo tam hodně dětských domovů –
celkem šestnáct. Viděli jsme spoustu
pěkných
tanečních
a
pěveckých
vystoupení. My jsme vystupovali s
divadelním představením ,,Banán” a s
tanečním vystoupením. Sice se nám letos
nepodařilo dostat se na “bednu”, ale to
nám nevadilo. Seznámili jsme se totiž s
plno kamarády a už se těšíme, až je zase
uvidíme. Celý koncert jsme si užili se
vším všudy a organizátorům děkujeme.
(LeDz - dětská redakce DD)

Kvalifikační turnaj ve florbale
V sobotu 14. dubna jsme vyjeli do Ústí nad Labem na kvalifikační turnaj ve florbale. Po loňském úspěchu v podobě
druhého místa ve finále jsme byli plni očekávání. Nejdůležitější věc se nám podařilo splnit, postoupili jsme ze
třetího místa (před námi byli jen Dlažkovice a Krupka) a k tomu se nám povedlo přidat bonus v podobě nejlepšího
střelce turnaje. Kluci si zastříleli nejen s hokejkami, ale mohli si vyzkoušet i výstroj a zbraně z druhé světové války.
Teď již jen uvidíme, jak se nám bude dařit ve finále na konci dubna. Držte nám palce.
(japt)

Co bylo? Co bude?
Turnaj ve stolním tenise
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádal dne 08.04.2012 turnaj ve stolním tenise. Soutěžící byli rozděleni
do kategorií muži a ženy.
ŽENY:

1. místo – Z. Meissnerová
2. místo – J. Dvořáková
3. místo – V. Šebková

MUŽI:

1. místo – R. Gröbl
2. místo – J. Smrčina
3. místo – M. Polan

Všem zúčastněným děkujeme za účast.

Veřejné zasedání
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva
města, které se bude konat dne 30.05.2012
od 17°° hodin v budově kina.

Jiří Žilka, starosta SDH

Májová diskotéka
KDY: 26.05.2012 od 21°° hodin.
KDE: na sále Horského domova
VSTUPNÉ: 30,- Kč

Pohádkový les

Pohádková Lesná

Pohádkový les se bude konat dne 02.06.2012
od 15°° hodin. Začátek trasy bude v areálu
Restaurace U Vleku a konec trasy v areálu
bývalého tábora Indiánské léto.

Tradiční den dětí se bude konat dne
10.06.2012 od 14°° hodin v areálu Horského
hotelu Lesná. Pro děti je připraven program a
po celé odpoledne je zajištěno občerstvení
formou stánkového prodeje.

Cykloštafeta

Kateřinské trhy

Cykloštafeta se koná 27.05.2012 v areálu
náměstí.
9:15 – 9:45 hodin - prezence
10°° hodin
- start prvních soutěžících
Kategorie:

Kategorie:

0 – 6 let
6 - 8 let
9 – 12 let
12 – 15 let
15 – 99 let

JEDNOTLIVCI

3- členná družstva

(podmínka: min. 1 žena v družstvu)

Město Hora Svaté Kateřiny pořádá dne
23.06.2012

3.ročník Kateřinských
trhů.
Trhy se budou konat tradičně na
náměstí a v Dlouhé ulici. Po celý den
bude probíhat bohatý program.
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