Slovo starosty a místostarostů:

Vážení občané,
děkuji Vám za projevenou důvěru. Spolu s kolegy a zastupiteli se budeme snažit dostát slibům a přesvědčit Vás našimi činy.
Vždy budu otevřen Vašim podnětům, stížnostem a přáním. Jsem
Vám k dispozici na e-mailu: starosta@horasvatekateriny.cz, na tel.
605 801 776 (i sms), nebo i na Facebooku.
Akce „Zateplení školy“ je ve stavu probíhajícího výběrového řízení.
Výsledek bude oznámen na veřejném zasedání dne 10.12.2014.
Rád bych Vás pozval na všechny akce, které budou probíhat v našem
městě. Aktuální akce jsou zveřejněny v Kateřinských listech, na webu, FB a plakátech. Na výstavu betlémů v kostele můžete přinést i
ten vlastní a budeme rádi, pokud se zapojíte i do tvorby vánočního
řetězu.
Lukáš Pakosta, starosta města

Co nás čeká

30.11.2014
Zahájení adventu
od 17,00 hodin
náměstí Pionýrů
a
výstava betlémů od
17,00 do 18,30 hodin
v kostele sv. Kateřiny


05.12.2014

Vážení sousedé,
Mikulášská nadílka
předem bych Vám rád poděkoval za projevenou důvěru a Vaše hlasy,
od 17,00 hodin
díky kterým mohu pomoci při rozvoji našeho města. Většina z Vás sál Horského domova
mě zná, a proto ví, že k této práci mě nemotivuje finanční stránka.
Žiji zde od svého narození, tudíž mám k tomuto místu velmi blízko a

není mi lhostejné, co s ním bude. Nepotrpím si příliš na vznosné
proslovy, ale umím vzít za práci. Mým zájmem je, aby naše obec
05.12.2014
vzkvétala a všem lidem se tu žilo příjemně a spokojeně.
Čertovská zábava
Za minulé volební období došlo k realizaci několika významných akod 21,00 hodin
cí, za něž patří bývalým zastupitelům velký dík. Není to práce jednosál Horského domova
duchá a vyžaduje velké nasazení.
I já se budu snažit, aby dění ve městě neustalo a docházelo k dalšímu

rozvoji a podpoře obecních zájmů i zájmů občanů. Doufám ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva a se všemi sousedy a budu rád
12.12.2014
za Vaše podněty a názory.
Den úcty ke stáří
Věřím, že důvěru, kterou jste mi projevili, nezklamu a budu se snažit
17,00 hodin
pracovat pro naše město i pro Vás, jak nejlépe dokáži.
obřadní místnost MÚ
Radko Kuzebauch, místostarosta města
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mi dali při volbách do zastupitelstev obcí. Období, které probíhá a probíhat bude,
nebude lehké, přesto se budu snažit táhnout káru zodpovědnosti,
starostí a práce s ostatními zastupiteli další čtyři roky. Budu se také
snažit o plnění volebních slibů. Program ČSSD i program stran
SOUSEDÉ a „SPOLU“ si jsou v mnohém podobné. Chtěl bych dokončit rozdělanou práci a projekty, které začalo předchozí vedení a
plnit nové. Zda se vše povede, ukáže čas. Neslibuji modré z nebe, ale
budu rád, když se většina práce podaří.
Váš místostarosta Otto Šec


14.12.2014
Výlet na vánoční trhy
do Annabergu
odjezd v 13,30 hodin
z náměstí Pionýrů



Informace

Jubilanti
V listopadu a prosinci oslavili nebo oslaví kulaté nebo
půlkulaté narozeniny: Hana
Havlová, Vasil Jotov, Michaela
Filová, Klára Gröblová, Michal Mikuš, Jan
Müller, Vladimír Škácha, Jan Císař, Jaroslav
Škrabal a Helmut Schmieder.

Program:
Horské kino Kateřina

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a
štěstí.

Jízdní řády
Vážení občané, na webových stránkách města (http://www.horasvatekateriny.cz/titulni-strana1/) je vložen jízdní řád, který má být platný
od 01.01.2015. Případné připomínky pište na
obecni.urad@horasvatekateriny.cz.
V podatelně MÚ můžete také podepsat petici
ohledně úprav jízdních řádů.

Zvonilka a piráti
29.11.2014 - 16,30 hodin
Jak vycvičit draka 2
13.12.2014 – 16,30 hodin
Změna programu vyhrazena

Informace

Výlet do Annabergu
Město Hora Svaté Kateřiny pořádá dne 14.12.2014 zájezd na Vánoční trh
v Annabergu. Pojedeme autobusem z náměstí Pionýrů ve 13,30 hodin. Předpokládaný
návrat cca v 19,00 hodin. Cena za dopravu je 80,- Kč na osobu (je částečně hrazena
městem).
Zájemci o zájezd se musí přihlásit na městském úřadě a současně zaplatit cenu za dopravu a
to nejpozději do 28.11.2014 (počet míst v autobuse je omezen tak si pospěšte ).
Sraz bude ve 13,15 na náměstí. Nezapomeňte, že každé dítě musí mít svůj pas!

Ze života DD

DD Cup 2014: Díl pátý Prevencí proti nehodám
Prevencí proti nehodám – cyklistický závod 13. ročník cyklistického závodu Prevencí proti nehodám,
pořádaný pod záštitou primátora hlavního města
Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. a pod patronátem Městské policie Praha, proběhl o víkendu 4. a
5. října v Praze Dolních Počernicích.
Do Prahy přijeli závodníci a závodnice ze třiceti dětských domovů, kteří závodili ve třech věkových kategoriích, 1999 - 2000, 2001 - 2002, 2003 a mladší.
Závod, který měl tradičně dvě části, praktickou a
teoretickou, letos odstartoval zástupce z MŠMT, pan
Martin Kafka. Cyklisté mohli získat body při rychlostních závodech na kolech, při správném průjezdu
křižovatkou, jízdách zručnosti a při dopravních testech, které dětem připravila Městská Policie Praha,
protože kromě sportovních výsledků bylo smyslem
závodu naučit děti chovat se bezpečně v rámci silničního provozu, jako cyklista i chodec.
Se zajištěním kol a servisem opět pomohl triatlonista Tomáš Slavata. Příjemným zpestřením byla pro
děti autogramiáda s fotbalisty Dukly Praha. Marek
Hlinka, Robert Koval, Jan Juroška a tisková mluvčí
klubu Kristýna Kratochvílová, odstartovali odpoledne rychlostní závod a trať si také sami vyzkoušeli.
13. ročník Prevencí proti nehodám vyhrál tým z dětského domova z Čeladné, druzí skončili závodníci z
Dolního Lánova a třetí místo obsadil tým z Horního
Slavkova. Náš dětský domov vybojoval v celkovém
pořadí až 24. místo, ale úspěchem bylo rozhodně 2.
místo Marie Š., která na "bednu" vystoupila v kategorii nejstarších dívek.
Slavnostní vyhlášení výsledků DDCUP 2014 proběhne 23. listopadu v Praze v Divadle Broadway.
z tiskové zprávy napsal japt / foto K. Šimková

Mauglí
Dne 26.10 jsme jeli do Prahy na muzikál Mauglí,
který se mi velmi líbil. Mauglí, byl vychováván vlky,
kteří ho chránili před zlým tygrem Gerhanem, který
chtěl Mauglího zabít, protože byl lidské mládě.
Mauglí měl dva přátele – černého pantera Bagiru a
medvěda Balu. Vše samozřejmě dobře dopadlo. Příběh to byl velmi poutavý a celé představení se líbilo
i menším dětem. Také o něm vyprávěli celou cestu
domů i druhý den.
/PeMu/

Podzimní prázdniny Maxičky
První den, hned po příjezdu, jsme se ubytovali
v místní sokolovně.
Druhý den jsme šli do zoologické zahrady, ve které
jsme se prošli a pak, protože tam bylo i lanové centrum, jsme se vyblbli jak velcí, tak malí.
Třetí den jsme šli na bowling a ten byl super zahráli
jsme si a potom jsme šli do hopsárija, ve kterém to
bylo opět super, jezdili jsme na autech, lezli po postaveném hradu a kdo chtěl tak si mohl zahrát na
kinektu např: bowling, box a atletiku a mnoho dalších. Večer jsme potom dlabali dýně.
Čtvrtý den jsme šli na Sněžník, bylo to asi 15 km, ale
i ti nejmenší to ušli, když jsme se vrátili tak jsme si
půl hodiny odpočinuli a pak jsme šli do lesa, ve kterém jsme hráli schovávanou, byla super legrace a
bylo těžký je nalézt, když každý měl tmavé oblečení.
Po večeři vždy v 20:00 jsme hráli různé hry: například Česko junior a další, vždycky jsme byli v šesti
skupinách podle DD a ke konci jsme byli rozděleni i
podle toho jak jsme dlabali dýně.
Pátý den jsme odjížděli domů.
Jaké tam byly DD – MY, TISÁ, STŘEKOV, VYSOKÁ
PEC a potom také z rodin.
(ni chr)

Malá výstava Betlémů
U příležitosti rozsvícení vánočního stromu
na náměstí a zahájení adventu si vás dovolujeme
pozvat 30. 11. do místního kostela na malou výstavu
papírových Betlémů, kterou pro vás připravily děti a
vychovatelé z dětského domova. Pokud máte zájem
vyrobit doma svůj vlastní Betlém a vystavit ho spolu
s námi, zavolejte nám. Každý návštěvník bude mít i
příležitost vytvořit část vánočního papírového řetězu na výzdobu kostela na půlnoční mši dne 24.12.
Srdečně Vás zveme.

Ze života ZŠ a MŠ

říjen/listopad 2014
Dne 22. 10. 2014 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili praktické ochutnávky střední školy v rámci projektu RO-KAPO. Tentokrát se byli žáci podívat v Mostě na Střední škole diplomacie a veřejné správy s.r.o. Žáci si zde poslechli
přednášky o oborech a chodu školy. Zamýšleli se nad etiketou, správným oblečením na různé příležitosti, snímali si
otisky prstů a stříleli na střelnici. Exkurze byla velmi zajímavá a moc se všem líbila.
Dne 23. 10. 2014 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže „Přírodovědný klokan“. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem
žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžící odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu
a všeobecných znalostí. Mohli získat maximálně 120 bodů.
V kategorii Kadet (8., 9. třída) se nejlépe umístili: Cakl František 109 bodů, Badi Radek 106 bodů, Váhalová Jana 104
body, Klajdáčová Natálie 89 bodů, Stawiarzová Tereza 82 bodů.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím.
Redakční rada našeho školního časopisu se rozhodla dne 3. 11. 2014 uspořádat Halloween a v neposlední řadě také
soutěže pro žáky 1. až 3. ročníku. Tento anglosaský lidový svátek se slaví den před svátkem Všech svatých a to po
celém světě. Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Někdy se také
můžeme setkat s názorem, že Halloween vznikl z předkřesťanských keltských tradic. Proto tento den mohli nejen
žáci, ale i učitelé přijít do školy v libovolném kostýmu. Žáci i učitelé se vyznamenali na výbornou. Někteří byli doslova
k nepoznání. Všichni zúčastnění se nakonec shromáždili ve vyzdobené tělocvičně na společné focení. Mladší žáci si
potom vyzkoušeli i "strašidelné soutěže", které pro ně tým školního časopisu připravil. Tímto děkujeme všem, kteří
se zapojili a oslavili tak svátek společně s námi.

Slavnostní otevření školní družiny proběhlo dne 10. 11. 2014. Školní družina byla vybavena novým nábytkem a interaktivním panelem v hodnotě 190.000,- Kč. Tuto částku škola získala na základě výhry v soutěži „Chytré hlavy“,
kterou pořádala Vršanská uhelná, a.s. Školní družina bude sloužit i jako učebna projektového vyučování. Na slavnostní otevření dorazili zástupci Vršanské uhelné, a.s. pan ředitel Petr Mrvík a paní Liběna Novotná, starostové
všech horských obcí, paní Hana Řebíková a paní ředitelka DD Hora Svaté Kateřiny Martina Stawiarzová. Pásku slavnostně přestřihla děvčata, která školní družinu navštěvují. Následovala prohlídka nové školní družiny, kde paní ředitelka Věra Sehnalová poděkovala společnosti za to, že pravidelně vyhlašují tuto soutěž, která významně pomáhá
školám na Mostecku.
pokračování na další straně

Ze života ZŠ a MŠ

Poděkovali i žáci - nejen společnosti, ale také paní učitelce
Kláře Křivánkové za zpracování projektu. Všichni jsou z krásné školní družiny nadšeni. Žáci nešetřili slovy chvály. „Je to
tu krásné, barevné a máme tu i více místa na hraní,“ sdělila
všem Natálka Horáková.
Dne 11. 11. 2014 žáci osmé a deváté třídy navštívili zajímavé
střední školy v okolí Litoměřic v rámci projektu RO-KA-PO.
Nejdříve navštívili VOŠ Obalové techniky a Střední školu ve
Štětí, kde si prohlédli školu, dozvěděli se informace o studijních oborech a pak si vyrobili své originální placky. Na závěr
se setkali s robotem Artíkem, který s nimi mluvil, ukazoval, jak dobře umí počítat a pohybovat se. Druhá škola, kterou navštívili, byla Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb. Kde se podívali do praktického výcvikového střediska, zde si vyzkoušeli obory jako malíř, instalatér, zedník a krejčová. Zkusili si mnoho zajímavých věcí a moc se jim
to líbilo.
Ve čtvrtek 13. 11. se náš minipodnik vydal do Prahy. Zúčastnili jsme se přednášky a exkurze ve velmi známém a významném nakladatelství ČR - Albatros Media, a.s. Po velmi milém a příjemném přivítání jsme se dozvěděli spoustu
věcí na téma psaní, tištění, kompletování, korektur knih i časopisů. Součástí samozřejmě byly i praktické ukázky toho, jak tištěná média vznikají. V neposlední řadě jsme diskutovali a tázali se na vše, co nás zajímalo. Hodiny strávené
v nakladatelství pro nás byly velkým přínosem a doufáme, že získané znalosti využijeme při psaní našeho časopisu. V
neposlední řadě jsme také domluvili obchod, když jsme od nakladatelství získali ukázku "rozebrané" knihy vč. obalu,
ilustrací apod. Toto jsme obdrželi výměnou za zaslání výtisků našeho časopisu. Jako poděkování jsme předali propagační materiály projektu Minipodniky na ZŠ. Ve vydání našeho časopisu očekávejte reportáž z naší návštěvy v Albatrosu.
V rámci projektového dne „Výchova demokratického občana“ – na téma „I oni žijí mezi námi“ pořádaného dne 13.
11. 2014 jsme vyrazili na zážitkovou výstavu pro děti i dospělé do Prahy. Čekala na nás interaktivní cesta poznání
s lidmi se zdravotním postižením. Průvodci nám byli lidé
s tělesným postižením na vozíčku, lidé, kteří přišli o zrak a
lidé, kteří jsou neslyšící. Ukázali nám, jak žijí, co potřebují
k životu, jak se vypořádají s každodenními starostmi a problémy, co jim usnadňuje a ulehčuje život. Velkou oporou a
zároveň nepostradatelnými pomocníky jsou speciálně vycvičení asistenční psi a také lidští asistenti, ale i pocit, že
jsou zdravotně postižení potřební…Mohli jsme si vyzkoušet, jak se cítí a pohybuje slepý člověk, např. po ulici, jaké
pomůcky jim pomáhají v domácnosti např. rozlišovač barev, párovač ponožek nebo jak poznat, aby si nalili vodu do
sklenice a nepřelili ji. Vyzkoušeli jsme si znakovou řeč, odezírání ze rtů, jak se neslyšící cítí ve školních lavicích, jaké
pomůcky jim pomáhají v domácnosti. Navštívili jsme byt vozíčkářů, ukázali nám, jak mají byt upravený a co vše potřebují, aby si co nejvíce mohli poradit sami s každodenními věcmi a úkony. Smyslem výstavy je prolomit bariéry,
které mezi většinovou společností a lidmi se zrakovým, sluchovým či tělesným postižením staví nevědomost, neznalost nebo nepochopení. Že není důvod, aby byli podceňováni, odstrkáváni nebo dokonce litováni. Zdravotně postižení nám ukázali, že i přes různé hendikepy mohou studovat, chodit do zaměstnání, rekreačně i vrcholově sportovat,
zakládat rodiny a vychovávat děti. Navzájem si pomáhat a žít společně se „zdravými“ lidmi. Zdravotně postižení lidé
mají otevřená a laskavá srdce, váží si každého dne, kdy si můžou plnit své sny a zároveň pomáhat ostatním.

Informace

Veřejné zasedání Zastupitelstva
města Hora Svaté Kateřiny
Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny
dne 10. 12. 2014 od 17,00 hodin v budově
Horského kina Kateřina.

Odpady
Upozorňujeme občany, že někteří z Vás, stále ještě nemají
uhrazen poplatek za odpady.
Splatnost je nejpozději do 30. 11. 2014.

Vítání
občánků
V obřadní síni městského
úřadu
proběhne dne 22. 11. 2014 od 10,00 hodin
vítání občánků. Novou občankou našeho
městečka je Markétka Vagašiová. Přejeme
hodně zdraví a štěstí.

Inzerát
Nabízím doučování z AJ, všechny úrovně.
Petra Končelová, tel.: 739 499 125

Den úcty ke stáří
Město Hora Svaté Kateřiny zve všechny kateřinské seniory na „Den úcty ke stáří“, který se
bude konat v pátek 12. 12. 2014 od 17,00 hodin v obřadní místnosti městského úřadu.
Pokud se chcete zúčastnit tohoto dne, vyplňte prosím návratku a doručte ji na podatelnu
městského úřadu nejpozději do 27. 11. 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Návratka
ANO, zúčastním(e) se „Dne úcty ke stáří“
Jméno(a), příjmení:
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