Slovo starosty a místostarostů:

Vážení občané,
děkuji všem účinkujícím na půlnoční mši, která měla i díky tolika přítomným svého neopakovatelného ducha a
jsem rád, že se našlo tolik lidí, kteří zahodili své vánoční papuče a vydali se do našeho krásného kostela.
V polovině ledna proběhl masopust a já bych moc rád poděkoval všem, kteří se podíleli nejen na jeho organizaci, ale i všem, kteří nás uvítali na svých zápražích a pohostili velmi vydařenými pochutinami. Založila se tradice, která nás všechny spojuje, a jsem rád, že si tolik lidí v takovém mizerném období udělalo čas na masopustní zábavu a rozveselilo své duše.
Naše městečko zasypal sníh a děti si užívají zimní radovánky. Pro nás to znamená nejen zimní údržbu, ale i
údržbu objektů v majetku města. Byly vymalovány vchody v bytových domech čp. 316 a 317, vchody v domě
pro seniory a postupně nás očekává údržba dalších prostor, jako je ordinace praktického a dětského lékaře,
obřadní síň a další.
Začátkem každého roku jsou vyhlašovány nové dotační programy. Do některých bychom se chtěli zapojit a
samozřejmě uspět.
Prosím také všechny, kteří by ještě rádi pracovali v komisích jako poradních orgánech, můžete se přihlásit a
svým názorem pomoci změnit osud našeho městečka.
Na závěr bych Vás rád pozval na Hasičský ples, který se bude konat 27. 02. 2015. Přijďte se pobavit, zaplesat
a podpořit naše hasiče.
Lukáš Pakosta, starosta města
Vážení občané,
uplynul další měsíc ze čtyřletého volebního období, ve kterém se dosti událo (uvítání nového roku, masopust,
valná hromada SDH – HOSKA a jednání starostů z Nové Vsi v Horách, Brandova, Hory Svaté Kateřiny a sousedních příhraničních obcí).
Jednání starostů bylo dosti důležité, pro vysvětlení: v Německu je nutná oprava mostu a tím bude přerušena
silnice do koutku konce světa na německé straně. Objížďky jsou dálkově a časově hodně náročné, hlavně pro
záchrannou službu, hasiče a dovoz dětí do školy v Olbernhau. Byl dán návrh, jestli by bylo možné využít hraničního přechodu v Hoře Svaté Kateřiny a zprovoznit přechod v Brandově, silnice je souběžná s německou silnicí. V případě schválení přejezdu přes české území by Hora Svaté Kateřiny na tom mohla vydělat tím, že bude
místní komunikace od hraničního přechodu k hlavní silnici směrem na Brandov opravena na náklady německé
strany nebo kraje. Město Hora Svaté Kateřiny na opravu místní komunikace nemá finance.
Tiskem také proběhla zpráva, že v případě prolomení limitů pro těžbu uhlí se dáme ke Spolkové republice Německo. Jelikož nám bude ztíženo dostat se do měst Most a Litvínov a německá města jsou za rohem. Samozřejmě je to blbost, ale jedna z možností, jak upozornit, že na horách za jámou uhlí žijí také lidé. Kdo nepochopil, je bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a upozorňuje na nebezpečí, že by z toho mohl být konflikt,
viz Rusko – Ukrajina.
P.S. Bohužel jsem po veřejném zasedání zjistil, že v naší obci máme taky Schwarzenbergy.
Váš místostarosta Otto Šec
Vážení spoluobčané,
čas sváteční máme za sebou. Ale aby dny nebyly všední a zima dlouhá, tak naši předci vymysleli masopust. Je
dobře, že i tento zvyk dodržujeme u nás na horách. Masopustní veselí proběhlo opravdu vesele, zabijačka byla-čuník neutekl. Děti měly pěkné maškarní a taneční odpoledne. Chci touto cestou poděkovat všem pořádajícím a zúčastněným.
Radko Kuzebauch, místostarosta
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Jubilanti leden
V lednu oslavili nebo oslaví kulaté
nebo půlkulaté narozeniny: Dagmar
Komínková, Adam Stehlík, Petra
Rejmanová, Ingeborg Zikánová,
Stanislav Horák, Reginald Král a Věra Kusová.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a štěstí.
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Soutěž „O nejlepší koblihy“
V letošním roce jsme opět vyhlásili soutěž v pečení koblih. Tentokrát to měly být koblihy nejlepší. Porota
ve složení: Zumreta Selimović, Irena Štefančíková a Rudolf Meissner tedy hodnotila nejen chuť, ale i
vzhled. Tentokrát se soutěže zúčastnili: Dětský domov, Jindra Dvořáková, Jarmila Jeřábková, Zdeněk Jeřábek a Hana Řebíková.
16. 01. 2015 proběhlo vyhodnocení soutěže. Porota určila vítěze: 1. místo a králíka od pana Loose vyhrála paní Dvořáková, 2. místo a balíček zabijačkových dobrot od Jiřího Sejvala získal dětský
domov a 3. místo a balíček domácích klobásek obdržela paní Hana Řebíková. Manželé Jeřábkovi dostanou
cenu za kreativitu.
Děkujeme soutěžícím, porotě, panu Loosovi a Sejvalovi za ceny pro výherce.

Masopustní průvod

O masopustní sobotu se všechny maškary sešly na náměstí, aby opět udělaly obchůzku po městě. Tentokrát
nechyběli ani novináři a profesionální fotograf. Děkujeme všem „maškarádům“ a hlavně všem lidičkám,
kteří náš průvod opět výborně pohostili. Fotky najdete na našich webových stránkách a na facebooku. Pan
fotograf s námi na cestě z náměstí na Růžový vrch a do ulice Dlouhá už nepokračoval, takže z těchto míst
máme jen pár fotek (kdo má, prosíme o dodání). Tímto se tedy omlouváme a uvádíme všechny, kteří nás
pohostili raději jmenovitě: Začátek byl u Dvořáků, Lahovských, Sobotků, Karšňáků, pokračovali jsme
zkratkou k Viltům, v Dolní to byli Šímů, překvapení u kapličky sv. Bernarda, Motyčků, pan Sochor,
Štréblovi, Pakostů, Horáků – Nedvědů, Schmiederů – Brunnerů, Řebíků, Dětský domov, Tomanů, pak cesta zpět na náměstí a dále na Růžový vrch: pan Makovec, Rajsů, překvapení u kapličky sv. Anny, paní Sejvalová, Vaňků, Meissnerů, Loosů, Jindrů, Hejnů, Šnejdarů a paní Kuzebauchová. Moc děkujeme a doufáme,
že se nová placička do sbírky líbila 

Ze života DD

Šek od hokejistů
Máme rádi sport a nejvíc ze všeho litvínovský hokej. Když nám to vyjde, samozřejmě rádi jezdíme sledovat zápasy „na živo“, vždyť hokejisté jsou naši kamarádi. Litvínovu fandíme ze všech sil. Před Vánoci se vždy scházíme buď u nás na Kateřině,
nebo na zimním stadiónu. Letos jsme byli pozváni na led, kde nám hokejisté předali
šek (posíláme velké poděkování), vyfotili jsme se s nimi a pak už jsme jenom fandili
a fandili.
Moc, moc jim přejeme, aby se letos dočkali titulu.
/EvBa/

Stromeček pro zvířátka
Každý rok chodíme po Štědrém dni s malými dětmi na procházku do lesa, kde si vyhlédneme malý stromeček a ozdobíme ho sušeným ovocem, rohlíky a chlebem. Takhle nazdobený stromeček je pro lesní zvířátka, aby měli také
Vánoce. Ani letos jsme tradici neporušili, jenom ten nedostatek sněhu trošku vánoční atmosféru kazil. Po nazdobení
jsme utíkali domů na teplý čaj, perníček a sledování pohádek.
/EvBa/

Vánoce u nás
19. 12. jsme u nás v dětském domově oslavili Vánoce. Byl to den plný radosti a štěstí. Dětské oči zářily při otevření každého dárečku, tak jako nikdy předtím. Za dárky vděčíme nadacím „Dejme dětem šanci, Českému rozhlasu Sever- daruj hračku a Stromu splněných
přání“. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří dárky koupili nebo na ně přispěli, protože i málem se dá splnit dětský sen. A v neposlední řadě našim vychovatelům, kteří vše pečlivě připravili a strávili nad tím spoustu svého volného času. Všech dárečků si moc vážíme a
jsme vděční za vše, co jsme pod stromečkem našli.
Na tento den jsme pozvali i Martina K. a byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijal, přivezl
nám plno sladkostí /za které děkujeme/, ale pro nás stejně nejhezčí bylo shledání s ním a
také to, že víme, že se má v novém domově v Praze dobře.
Přejeme všem, mnoho štěstíčka a zdravíčka v novém roce.

/děti z 3.RS/

Ze života ZŠ a MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – prosinec/leden 2014/2015
V pátek 12.12.2014 zazpívali, zarecitovali a zatančili žáci školní družiny na MÚ v
Hoře Svaté Kateřiny při příležitosti dne úcty ke stáří. Vystoupení se povedlo a všem
se líbilo. Nakonec žáci rozdali vyrobená přáníčka a drobné dárečky.
Ve čtvrtek 11. 12. dopoledne nás navštívili dva „historičtí“ bojovníci z agentury
Pernštejni. Přesunuli jsme se do 15. století, kdy vzniklo husitství a začaly také husitské války proti křížovým výpravám. Dozvěděli jsme se, jaké zbraně se používaly,
jakým způsobem se bojovalo, co všechno bylo využito k boji. Někteří žáci si tento
způsob boje vyzkoušeli přímo na tělo.
Naše škola se připojila k celorepublikové akci „Sněhuláci pro Afriku“, kterou pořádá ve spolupráci společnost Kola pro Afriku a Gymnázium v Ostravě Hrabůvce.
Letos se pořádá 3. ročník a byli jsme osloveni, zda bychom se akce zúčastnili, neváhali jsme ani chvilku a rádi se do akce připojili. Úkolem všech účastníků je postavit, co nejvíce sněhuláků a vybrat za každého postaveného sněhuláka startovné
50,-Kč (případně i jinou částku, která by byla pro žáky dostupná). Vybraná částka 6
118,- Kč bude zaslána na účet společnosti Kola pro Afriku a vybrané peníze budou
použity na převoz kol dětem do Gambie. Dne 7.1.2015 všichni od dětí z mateřské
školy a žáků od první po devátou třídu včetně pedagogů vyběhli ven před naší školu o velkou svačinovou přestávku a vrhli se na stavění sněhuláků. Chtěli jsme využít hojných sněhových podmínek, které
panovaly na Kateřině. Bohužel sníh nevykazoval dobrou kvalitu na válení koulí a stavění. I přes velkou nepřízeň kvality
sněhu, který nám komplikoval stavění, jsme všichni vynaložili veškeré úsilí a podařilo se nám uplácat 60 sněhuláků od
malinkatých až po sněhuláky v životní velikosti. Akci jsme dovršili v odpoledních
hodinách, kdy jsme se žáky školní družiny přispěli stavbou dalších 10 sněhuláků.
Celkem se nám tedy podařilo postavit 70 sněhuláků pro Afriku. Podařilo se nám
vybrat krásnou částku na poměry počtu dětí a žáků naší malé horské školy, kdy
žáci přinesli korunky od drobných malých částek až po desítky korun. Některým
přispěli rodiče, některé děti přispěly i ze svých našetřených korunek v kasičce.
Přispěli nejen žáci a jejich rodiče, ale také přátelé školy, správní zaměstnanci,
pedagogové, starostové a zaměstnanci obcí Kateřina, Nová Ves a Brandov, ale
také obyvatelé těchto obcí. Všem, kteří nám pomohli a přispěli na akci Sněhuláci
pro Afriku, patří velké DÍKY. Jsme moc rádi, že se nikdo neotočil zády a že jste Vy
všichni, kteří jste přispěli a pomohli dobré věci a hlavně dětem, které mají velmi těžký život ve velmi těžkém prostředí.
Děkujeme a jsme hrdí, že můžeme pomáhat.
Ve středu 14.1. byl očekáván v dopoledních hodinách příjezd dvou minipodniků ze ZŠ Vejprty. Pro všechny účastníky bylo
připraveno pohoštění. Na úvod zaměstnanci a představitelé minipodniků prezentovali svou firmu a seznámili ostatní s
tím, co od počátku jejího fungování již vytvořili a jaké další činnosti dělali. K dispozici byli také ukázky výrobků a nabídky
služeb. Zástupci jednotlivých minipodniků (RekNek, TechArt, Školáček a Drobné dárky) pak začali domlouvat obchody.
Došlo k výměnnému obchodu mezi firmou RekNek a Školáček, dále pak mezi TechArtem a Drobnými dárky. Výrobky či
služby budou předány na dalším jednání, které bylo domluveno na 18. 3. Tentokrát pojedou zaměstnanci našich minipodniků do Vejprt - už se těšíme :-)
Odpoledne dne 14. 1. 2015 se naše redakční rada vydala na pozvání pana starosty Davida Kádnera na OÚ do Nové Vsi
v Horách. Přijetí i jednání probíhalo velice příjemně, na úřadě se nám věnovala kromě pana starosty, také paní Malkusová, která má tvorbu jejich zpravodaje na starosti. Poradili nám, jako začínajícím novinářům „pár fíglů“, jak náš časopis
vylepšit. Na závěr jsem za nás všem poděkovala a těšíme se na další spolupráci.
Natálka Hrubá, 7. třída
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