Slovo starosty:
Vážení občané,
zimní měsíce jsou de facto za námi, zbytky sněhu se ještě drží na loukách. V měsíci únoru nám
napadlo více sněhu a na sjezdovkách v Brandově, Meziboří a i jinde se rozjely vleky. Nebylo to
tak u nás, vzhledem k nedostatečné pokrývce na našem prudkém svahu se sjezdovka nemohla
spustit. Již teď ale pracujeme na tom, aby se v nadcházející sezoně 2015/2016 mohlo v našem
městě lyžovat a my mohli nejen přivítat návštěvníky, ale především nabídli našim občanům a
jejich dětem odpovídající zimní vyžití.
V rámci zkulturnění města také připravujeme několik brigád. Začneme cestou k Ecce homo a
postupně budeme pokračovat cestou do dolní Kateřiny a parkem pod rozhlednou. Budu rád,
když se nás sejde co nejvíc, abychom společnými silami udělali naše město ještě krásnější.
8. března oslavíme Mezinárodní den žen. Pánové, popřejte svým ženám, přítelkyním, dcerám,
sestrám, babičkám a kamarádkám vše krásné a poděkujte jim za vše, co pro nás dělají. Jen díky
jejich šarmu, šestému smyslu, obětování, krásnému pohlazení a spoustě dalších krásných věcí,
dává život smysl. Děkujeme.
Váš starosta Lukáš Pakosta

Informace

Pronájem pozemku
Upozorňujeme, že splatnost poplatku za pronájem
pozemku je nejpozději do 31. 03. 2015.

Poplatek PES
Upozorňujeme, že splatnost poplatku je
do 15. 04. 2015. Po domluvě lze na místní
poplatky využít možnosti splátek.

Výzva – oznámení – půjčky
Město Hora Svaté Kateřiny opět poskytuje půjčky pro
občany na opravy a modernizaci bytů. Zájemci o
poskytnutí půjčky se mohou hlásit na MÚ do 07. 03.
2015.

Jubilanti únor
V únoru oslavili nebo oslaví kulaté
nebo půlkulaté narozeniny: Lubomír
Šlapka, Tereza Stawiarzová, Jan
Smrčina, Tomáš Červeňák, Jitka
Trefná, Šarlota Švandová, Petra Řehořová.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme
hodně zdraví a štěstí.

Jízdní řád
Od 01. 03. 2015 se mění jízdní řád.
Najdete ho na našich webových
stránkách. V tištěné podobě si ho můžete vyzvednout
také na MÚ.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny
Dne 11. 03. 2015 od 17,00 hodin v budově Horského kina Kateřina.

Ze života DD

Masopustní veselí
Opět jako každý rok se u nás zastavil Masopustní průvod. Nechyběl tradiční medvěd, tanec tento rok vyšel na
tetu Martinu, ale samozřejmě dorazilo i plno dalších nádherných masek, o legraci se postarala Marfuša s
Nastěnkou a pohladit se nechal pavoukopes.
My byli na průvod připraveni a návštěvu jsme pohostili občerstvením - teplý čaj, slané a sladké pečivo. Jen jak
průvod odešel, děti se začaly připravovat na maškarní. Po obědě se všichni děti a tety sešly v šatně a společně
vyrazily na maškarní rej, který se konal na sále restaurace v Hoře Svaté Kateřiny. Dětem se tato akce moc líbila takže zase za rok.
/MaŠa/

Pozvání mezi seniory do Horního Jiřetína
Dne 21.1. jsme přijeli za seniory do Horního Jiřetína. Krásně nás přivítali a přichystali pro nás pití a dortík. Hned
na začátku jejich posezení bylo vystoupení Jiřetínských gymnastek, to se nám opravdu moc líbilo. No a pak jsme
se dozvěděli, co všechno v uplynulém roce podnikli a co je letos všechno čeká. V plánu mají i další návštěvu u nás
v domově – už se na ně těšíme. Potom následovala taneční zábava, ale my jsme si jenom zatančili „mašinku“ a
pospíchali domů.
Děkujeme za pozvání, za vánoční dárek pro Míšu a těšíme se na další setkání.
/SteBa/

Prázdninové radovánky na sněhu a ledu
První prázdninovou sobotu jsme s tetou Hankou jeli na Mníšek na běžky, kde jsme se pořádně zadýchali. Nebyla
to legrace i pro ty nejlepší sportovce jako je Evička, ale i Jitka to zvládla a jezdila před námi asi deset metrů po
celou dobu. V neděli jsme pro změnu vyzkoušeli kluziště na Nové Vsi v Horách. Evička se Stelinkou tam zkoušely
skoky s otočkou a piruety. Oba Pepové se naučili bruslit, i když občas padali, ale to k tomu patří. Já s Jitkou jsme
rození bruslaři. Jitka krasobruslařka a já jezdím jako hokejista. Také bychom chtěli poděkovat panu Davidovi
Kádnerovi za to, že nám umožnil jezdit zde na bruslích.
(nichr)

Ze života ZŠ a MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – leden/únor 2015
Ve dnech 20. – 21. 1. 2015 se uskutečnil zápis do 1. třídy, kterého se
zúčastnilo 15 dětí, z toho pouze u jednoho předškoláka bylo zažádáno
o odklad. Během zápisu budoucí prvňáčkové museli prokázat několik
schopností a dovedností – podepsat se, vylovit si rybičku dle zadané
barvičky, určit geometrické tvary, napočítat do pěti či poznat mláďátka
zvířat. Odměnou pro každého byl krásný sáček na bačkůrky, které jim
ušil náš minipodnik „Drobné dárky“.

Ve čtvrtek 22. 1. 2015 jeli žáci 4. a 5. třídy změřit své síly do SVČ Most na soutěž v přetahované. Z naší školy se
zúčastnilo jedno družstvo tj. 5 chlapců a 5 dívek. Soutěžilo se odděleně, ale body se počítaly dohromady. Chlapcům
se bohužel moc nedařilo a zvítězili pouze jednou. Zato děvčata na tom byla o poznání lépe a vyhrála šest zápasů.
Body se sečetly a získali jsme krásné čtvrté místo. Dohromady se zúčastnilo sedm škol z Mostecka. Soutěž byla moc
povedená a těšíme na další rok.

Ze života ZŠ a MŠ

Ve dnech 26. – 29. 1. 2015 proběhl v MŠ projektový týden s názvem
„Cesta na severní pól“. V průběhu těchto dní jsme se dozvěděli, co to je
severní pól a kde leží. Informace jsme hledali v atlase i dětské
encyklopedii. Při práci s obrazovým materiálem jsme se o této krajině
dozvěděli mnoho informací. Nyní již víme, že tradiční obyvatelé těchto
končin se jmenují Eskymáci a že žijí v ledových příbytcích zvaných iglú.
Cestují hlavně psím spřežením, živí se lovem ryb a pozor si musejí dávat
na nebezpečná polární zvířata jako lední medvěd, polární vlk či liška.
Kromě toho všeho jsme samozřejmě také vyráběli, zpívali, sportovali a
došlo i na básničky. Vyvrcholením celého týdne bylo pátrání po
eskymáckém pokladu, který se skrýval pod sněhovou pokrývkou na
zahradě naší školky.
Dne 29. 1. 2015, tedy přesně na vysvědčení se uskutečnil projektový den. Žáci byli rozděleni dle jednotlivých průřezových
témat do skupin. Jedna skupina se zabývala reklamou, druhá demokracií a právy, další poznávala stopy zvířat ve volné přírodě,
jiná se zas zaměřila na známé osobnosti a poslední skupina se seznamovala v rámci multikulturní výchovy se Skotskem.
Děkujeme všem paním učitelkám za vydařený projektový den.
Dne 2. 2. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 16 žáků z prvního stupně a 1 odvážlivec z druhého
stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. První třída soutěžila zvlášť, protože nepostupuje do okresního kola. Další kategorie
byla 2. a 3. třída a ještě 4. a 5. třída, do které jsme zahrnuli i našeho odvážlivce - Kubu Vokřála ze šesté třídy. Odvážné
recitátory přišli podpořit jejich rodiče a některé dokonce prarodiče. Gratulujeme všem, kteří vyhráli, a těšíme se na jejich
výkony v krajském kole. Všem recitátorům děkujeme za účast.
Dne 6. 2. 2015 se v tělocvičně naší školy konal již tradiční Maškarní rej. I přes menší účast dětí a žáků se opět moc vydařil.
Zasoutěžit si tak alespoň mohli všichni, a že soutěží bylo mnoho. Všechny masky byly moc povedené, za jejich kreativitu si
zasloužili odměnu. Poděkovaní patří pedagogickému sboru, který akci pěkně naplánoval a také panu Plattigovi za sponzorský
dar.

Informace

Posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen
Milé ženy, v letošním roce pro Vás opět připravujeme posezení u příležitosti MDŽ v obřadní síni
městského úřadu. Dostanete malou pozornost a za minimální poplatek 60,00 Kč na osobu bude
zajištěno malé občerstvení. Své mužské polovičky můžete vzít samozřejmě s sebou 
………………………………………………………………………………………………………………………

ANO
zúčastním(e) se posezení u příležitosti MDŽ dne 06. 03. 2015 od 17,00 hodin a zaplatím poplatek
60,00 Kč na osobu.
Jméno (a)…………………………………………………………………………………………..
………..……………………………………………………………………………………………
V případě zájmu odevzdejte prosím návratku do podatelny MÚ do 04. 03. 2015.
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