Slovo starosty:
Vážení občané,
za okny nám raší jaro a já bych rád poděkoval všem, kteří se jednu nevlídnou březnovou neděli v hojném
počtu sešli, aby uklidili část našeho městečka. Neustávejte ve svém nadšení a připojte se svou snahou a
umem nejen v dalším setkání, ale i tím, že uklidíte ve svém okolí a přispějete tak ke krásnému obrazu
našeho města.
Začátkem dubna budou započaty práce na obnově školy. Vyměníme všechna stará okna za nová, a
pokud to počasí dovolí, tak začnou i práce na nové fasádě.
Rád bych Vás všechny pozval do školy na debatu o budoucnosti právě naší školy. Je jen na Vás, jak se
zapojíte do diskuse, každý Váš názor je pro nás inspirací kam posunout naše městečko. I nadále Vás
budeme oslovovat těmito diskusemi na různá témata a budeme rádi, pokud nám pomůžete
spoluvytvářet Váš domov.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné jarní dny, příjemně prožité velikonoční svátky, koledníkům plný
košík koledy, ženám umírněné koledníky a plné hrnce vody, a všem krásné dny.
Váš starosta Lukáš Pakosta
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Příjemné prožití velikonočních svátků,
spoustu zdraví, štěstí, pohody a
jarního sluníčka přeje
kolektiv městského úřadu.

Jubilanti březen
V březnu oslavili nebo oslaví
kulaté nebo půlkulaté narozeniny:
Petr Denk, Ilona Ryšlavá, Dana
Rábiková, Lesana Šebková, Roman Karták, Jindřich
Kotrla, Jitka Strýhalová, Markéta Pánková, Adéla
Michálková, Jindřich Linhart a František Monzer.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a
přejeme hodně zdraví a štěstí.
Bowling

Ples SDH Hora Svaté Kateřiny
Chtěl bych touto cestou poděkovat našim hasičům za
přípravu sálu na ples, hlavně za úklid sportovního
nářadí, výzdobu sálu a přípravu tomboly. Dále děkuji
všem hasičům, kteří se plesu zúčastnili, a velké
poděkování patří sponzorům, kteří se zasloužili o
krásnou tombolu.
Našimi milými sponzory tentokrát byli: JAPEK s.r.o.,
PEDDY Group s.r.o., EPS s.r.o., Statek U Pakostů, AVE
s.r.o., Severní energetická a.s., ZŠ a MŠ Hora Svaté
Kateřiny, MO ČSSD, Stanislav Horák, Zdeněk Jeřábek,
Ladislav Kuzebauch st., Adolf Loos, Milan Mahušek, Jiří
Sejval ml., Helmut Schmieder, Eva Turzó. Díky.
Jiří Žilka, starosta SDH

Dne 01. 03. 2015 pořádal SDH Hora
Svaté Kateřiny pro mladé hasiče
Sběr kovového odpadu
turnaj v bowlingu, který se uskutečnil v Litvínově.
Turnaje se zúčastnilo 12 dětí. Pořadí: dívky – 1. Šarlota
SDH Hora Svaté Kateřiny bude dne 25. 04. 2015 sbírat
Švandová, 2. Klára Gröblová, 3. Michaela Holceplová,
kovový odpad. Prosíme obyvatele, aby dávali odpad na
chlapci – 1. Daniel Steidl, 2. Jiří Volšička, 3. Tomáš
přístupné, případně označené místo. Děkujeme.
Lukáš, 4. Adam Vaněk, dorost – 1. Jindřich Linhart, 2.
Jiří Žilka, starosta SDH
Laura Štefančíková, 3. Filip Fučík, 4. Nikolas Schmieder,
5. Josef Steidl.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Všem bowlingovým nadšencům srdečně blahopřejeme
a těšíme se na další turnaj!
Dne 22. 04. 2015 od 17,00 hodin v budově kina.
Jiří Žilka, starosta SDH
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MUDr. Eva Kutnerová – praktický lékař pro děti a dorost

Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261

Pondělí:
Středa:

13,05 – 14,00 hodin
13,05 – 14,00 hodin (1x za 14 dní)

Duben: 08.04., 13.04., 20.04., 22.04., 27.04.
Květen: 04.05., 06.05., 11.05., 18.05., 20.05., 25.05.
více na: www.kutnerova.cz, e-mail: ces@centrum.cz

Příspěvky od občanů

Oživení sousedské paměti aneb víte že …
naše kamenná rozhledna byla postavena našimi předky a
slavnostně otevřena v roce 1902 (Soutěžní otázka = jak se
jmenovala tenkrát a jak dnes?). V době stoletého výročí a
znovuotevření (2002) byla slavnostně pokřtěna představiteli tří
církví: pravoslavnou – biskup pražský s doprovodem dvou popů,
protestantskou církev zastupovala farářka za sousední německé
Nové Vsi a katolickou - farář z Litvínova. Poprvé a asi naposled
se zde projížděl s našimi občany, turisty, návštěvníky z Čech i ze
zahraničí, ale hlavně s dětmi patrový autobus původem
z Londýna. Stojí také za zmínku, že kopule, jak ji známe dnes, nahradila původní
kované zábradlí, jehož torzo mohou návštěvníci vidět ve vstupním ochozu. Tento
dřevěný ochoz byl financován obcí. Zhotovili ho brigádníci spolu s pracovníky obce
a sloužil a bude sloužit jako informační místo hlavně pro turisty. U té kopule je
ještě zajímavé to, že byla vyzdvižena a usazena jeřábem přesně v den, kdy bylo
poslední hezké počasí (2001), od té doby už jen foukalo, pršelo a chumelilo.
S pomocí dotace byla celá rozhledna (včetně opravy pláště zdí a schodů)
zrekonstruována za necelé dva miliony korun. S tím také souvisí antény T-mobilu a
přenosový bod internetu WMS. Domečky (šikmé střechy) vedle rozhledny jsou: Tmobilu a koncovka dálkového mezinárodního telefonního kabelu. Hranatý menší
domeček je nadzemní část našeho vodojemu, odkud teče voda do celého našeho
městečka a do Nové Vsi v Horách. Brzo k němu přibude nový vodojem s novým
přívodním potrubím z jímoviště v lese nad Pachenkovem.
Pokračování příště.
Vylosování výherců po vydání následujících tří občasníků. Odpovědi vkládejte do schránky na MÚ nebo noste
osobně do podatelny.
Jaké odměny??? Dozvíte se příště!!!
Ať nám svítí často sluníčko, Petr Pakosta st.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak se jmenovala rozhledna?
Dříve:
Jméno a příjmení:

Dnes:

Ze života ZŠ a MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – únor/březen 2015
V úterý 17. února navštívili žáci zajímavé divadelní představení v Mostě, které se, jak bývá zvykem, nehrálo na
klasické divadelní scéně, ale pod jevištní točnou. Autor ukazuje drogy a jejich vliv na utváření lidské osobnosti z
trochu jiného úhlu, než na jaký jsme zvyklí. Hra byla velmi zajímavá a poutavá, místy velmi napínavá. Po skončení
následovala ještě beseda s odborníkem z K-centra, který nám odpověděl na všechny naše dotazy. Dozvěděli se
jednak spoustu informací, zároveň také prevenci, následky, důsledky používání drog.
Jako každý rok se na naší škole opět konalo školní kolo biologické olympiády. Školního kola se zúčastnilo 16 žáků z
druhého stupně. Tématem letošní olympiády byly dřeviny. Vznik života stromu od jeho klíčení semen až po jeho
zánik. Nejúspěšnější žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční v dubnu.
Dne 19. února 2015 jsme byli pozváni do ZŠ Janov ohledně představení a jednání minipodniků, které zde na základní
škole provozují. Na začátku nás čekalo milé přivítání a představení 4 minipodniků ZŠ Janov. Prvním z nich byl Šperuk,
s.r.o., který se zabývá produkcí různých náhrdelníků či ozdob na krk. Druhým minipodnikem byl INTEDECO, s.r.o.,
který se zabývá výrobou šperků pro ozdobu v domácnostech. Dalším minipodnikem byl T4U – Trička pro všechny.
Ten se zabývá potiskem triček různými metodami. Posledním minipodnikem byla Janovská redakce Koumes, která
vydává časopis. V rámci obchodního jednání náš minipodnik Drobné dárky uzavřel 3 výměnné obchody s místními
podniky. V rámci návštěvy jsme si mohli vyzkoušet jednotlivé činnosti těchto podniků. Velmi se nám jednání líbilo,
rádi jsme si vyzkoušeli nové věci a těšíme se na další spolupráci.
Dne 20. 2. naší školu navštívila dentální hygienistka a ukázala jim, jak vypadá zdravý zub, jak nemocný, jak se
správně o zuby starat a co je zdravé a co není zdravé pro naše zoubky. Žáci 3., 4., a 5. ročníku se pod vedením
dentální hygienistky naučili správnou techniku čištění zubů.
V pátek 20. 2. děti z MŠ navštívili výstavu „Loutky“ v Galerii Radniční
sklípek v Litvínově. Na výstavě si děti prohlédli dřevěné loutky z Divadla
Rozmanitostí v Mostě. Některé z loutek i pohádek jim byly dobře známé
– např. Smolíček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, jiné byly nové a neznámé
jako Mozartinka. V podkroví pak byla připravená tvořivá dílnička, ve které
si děti vyrobily vlastní loutku – domů jsme si tak odváželi množství
princezen i princů, ale také pejsků, koníků a jiných pohádkových postav.
Celou akci završili posezením v cukrárně, kde si pochutnali na sladké
maličkosti. Akce byla povedená a litvínovská galerie je místem, kam se
vždy rádi vracíme.
Ve čtvrtek 26. 2. 2015 proběhl v mateřské škole karneval. Tentokrát byl pojat netradičně a celá akce se odehrála na
zahradě MŠ. Před samotným karnevalem měly děti společně s rodiči vyrobit nápaditou pokrývku hlavy, kterou si na
karneval obléknou. Některé práce byly zdařilé. Na zahradě na děti čekaly zajímavé úkoly – např. malování na sníh,
tvorba náhrdelníku z barvených těstovin i hledání pokladu. Každý, kdo poklad objevil, si mohl dojít pro sladkou
odměnu.
V pátek 27. 2. distribuovala naše redakce 3. číslo Školáčka. Zástupci redakční rady navštívili i penzion v Hoře Svaté
Kateřiny a předali časopis zdejším seniorům. Do penzionu putovalo 20 výtisků naše časopisu, které stejně jako
ostatní dostali zdarma.
Březen je u nás měsícem čtenářské gramotnosti, proto nejen škola ale i MŠ vyjíždí do Městské knihovny Litvínov.
Knihovnu již navštívila MŠ, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. třída. Děti z mateřské školy byly zavedeny do dětského oddělení, kde
jim paní knihovnice ukázala knihy pro nejmenší. Poté se odebrali do herny, kde na ně čekala interaktivní tabule a
hledaly nesmysly na obrázcích. Při této hře si nejen procvičili pozornost, ale také se pobavili a zasmáli. Na 1. a 2.
třídu byl připraven program s názvem „povolání“. Tématem pro žáky 6. a 7. třídy bylo „Moderní technologie a
knihy“. Žáci se seznámili s historickými způsoby výroby papíru a jeho využití. Od pergamenu, papyru, dřeva až po
textilii. Seznámili se i s moderní technologií např. se čtečky, tablety nebo počítači. Žákům se v knihovně moc líbilo.

Ze života ZŠ a MŠ

V pondělí 9. března naše škola díky dobrým sněhovým podmínkám uspořádala závod v běhu na lyžích. Závod byl
určen 1. stupni, účast byla veliká. Trať byla rozdělena na 3 kategorie (podle tříd). 1. a 2. třída běžela 1 kolo, 3. a 4.
třída 2 kola a 5. třída 3 kola. Běhalo se kolem sportovního hřiště (200 m jedno kolo). V 1. třídě zvítězila Michaela
Meissnerová. 2. třída Kamil Ferko, 3. třída Matouš Vokřál, 4. třída Klára Gröblová, 5. třída Klára Puffová. Děkujeme
všem účastníkům a také pomocníkům v této soutěži. Děkujeme paní uč. Meissnerové a Turkeové za organizaci
závodu.
V pátek 13. 3. 2015 se konal již VII. ples žáků naší školy. Jak řekly
moderátorky plesu Domča a Natálka, ples je opravdu již tradicí a
setkává se s velkým zájmem ze strany rodičů, starostů, žáků a
ostatních hostů. Je to krásná akce, někteří se možná zalekli data
13. a ještě pátek, ale toho jsme se my vůbec nebáli. Dekorování
žáků bylo obohaceno dárkem od Vršanské uhelné a. s., který
absolventům předala paní Liběna Novotná. Nechyběla bohatá
tombola, dvě pěkná vystoupení a hlavně – a to je velmi důležité –
dobrá nálada. Moc dobře se bavili opravdu všichni. Děkujeme za
organizaci plesu paní ředitelce Sehnalové, paní učitelce
Křivánkové, paní učitelce Kozákové a slečně Šecové. Velké
poděkování patří také DJ Tomovi. Těšíme se na VIII. ročník.

Ze života DD

Lyžařský výcvik
Náš lyžařský výcvik se konal 2.3 - 6.3 ve Skiareálu Klínovec. Výcvik byl věnovaný nejen lyžování, ale také výuce
snowboardingu. Některé děti stály na lyžích či snowboardu poprvé, ale v průběhu výcviku udělaly veliké pokroky a
v závěru zvládly jízdu i na delších tratích. Zdatnější lyžaři a snowboardisté využili rozlehlosti areálu, vyzkoušeli
několik sjezdovek a každý si našel tu svou oblíbenou. V úterý a ve čtvrtek jsme navštívili v pozdním odpoledni
plavecký bazén, kde se nám líbilo a pořádně jsme se vyřádili. Ubytování v penzionu,, Lenka“ se nám velice líbilo, byli
tam na nás moc hodní a dobře nám vařili . Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat za hezky strávený týden
v příjemném prostředí.
(NiChr)

DD Cup – Stolní tenis
Dne 14. 3. 2015 jsme se vydali na DD Cup ve stolním tenisu. Naše
sestava byla opravdu dobrá a taky podle toho jsme dopadli - dosáhli
jsme na 11. místo z 34. Naše děti předvedly výborné výkony a
některé zápasy byly velice napínavé, když prohrály tak jen o několik
málo bodů. Nikdo z nás nevěřil v tak dobrý výsledek. Hra probíhala
tak, že nejdříve hrál starší kluk, starší dívka, každý z mladší dvojice,
poté čtyřhra dokud jedno z družstev nezískalo 4 body, což znamená
výhru. Celý den byl super až na cestu zpět, celou dobu pršelo.
Všichni jsme si to tam užili a moc se těšíme na další díl DDCupu.
(FiPo)

Jarní úklid v HSK
V neděli v dopoledních hodinách jsme přišli pomoci s jarním úklidem v obci Hora Svaté Kateřiny. Počasí teda vůbec
jarně nevypadalo, sněžilo, zima byla, ale my jsme se tomu postavili čelem. Někdo ořezával stromy a keře, jiní
nakládali dřevo na vozík. My jsme dřevo třídili na hromady podle velikosti. Klestí jsme pak lámali na menší kusy.
Byli jsme rádi, že můžeme alespoň trochu pomoci. Příště zase rádi přijdeme.
/redakce DD/
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Poděkování
V neděli 15. 03. 2015 proběhla první
brigáda za účelem zkulturnění našeho
okolí. Chtěli bychom tímto moc a moc
poděkovat všem cca 30 lidičkám, kteří se
i přes nepřízeň počasí zúčastnili úklidu
městečka. Je vidět, že Vám není
lhostejné, kde žijete a jak to kolem Vás
vypadá.
Moc se těšíme na další brigádu, která
bude v sobotu, viz pozvánka níže .
(MÚ HSK)

Soutěž mladých hasičů „O pohár Mlady Matějíčkové“
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá v tělocvičně ZŠ Hora Svaté Kateřiny dne
28. 03. 2015 od 09,00 hodin již osmý ročník hasičské soutěže „O pohár
Mlady Matějíčkové“. Soutěžit bude 23 družstev mladých hasičů. Přijďte se
podívat a třeba i fandit našim hasičům.

Příspěvky od občanů

VIZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Milí spoluobčané,
jedním ze stěžejních bodů volebního programu SOUSEDŮ byla podpora a rozvoj aktivit naší školy. Jsme
rádi, že při uvažování o jejím dalším směřování máme na co navazovat, protože v minulosti byla
realizována řada dobrých a prospěšných projektů.
Není asi nutné zdůrazňovat, že zachování a rozvoj místní školy je pro nás zásadní, a to nejen coby pro
zastupitele, ale i rodiče, jimž není lhostejná budoucnost vlastních dětí. Od začátku tohoto volebního období
jsme již měli možnost seznámit se s mnohými aspekty fungování školy a i od vás, rodičů, jsme obdrželi
některé přínosné podněty.
Rádi bychom proto otevřeli širší debatu o budoucnosti - o směřování školy, o vizi. Předpokládáme, že
především rodiče mají ucelenou představu o tom, co všechno od vzdělávací instituce očekávají. A protože
jsme malá obec, je možné i vás jako zákonné zástupce našich žáků do debaty zahrnout, což by v případě
většího města či větší školy možné nebylo. Využijme proto tuto příležitost a pojďme si společně popovídat o
našich očekáváních, plánech, představách a nápadech.
Samozřejmě není možné rozjet ihned všechny nápady, ale čím více jich bude, tím pestřejší bude uvažování
všech, kdo finální vizi nakonec budou zpracovávat.
Veřejná debata bude probíhat v tělocvičně školy (za poskytnutí tohoto prostoru děkujeme paní Sehnalové).
Diskusi bude moderovat Lukáš Pakosta. Předpokládáme, že debata bude věcná, konstruktivní a klidná.
Pokud bude mít někdo připravené otázky či návrhy předem, ať je prosím pošle e-mailem našemu
starostovi: starosta@horasvatekateriny.cz. Na místě bude také možné klást otázky písemnou formou, ale
především se bude diskutovat. Všem, kdo se zúčastní, předem děkuji.
Viktor Koláček

Na vysvětlenou
V Kateřinských listech z února 2015 byla výzva
k úklidu cesty „Ecce homo“. Jedná se o cestu vpravo
do dolní části obce. V polovině cesty stávala
kaplička, ve které byla soška sedícího, zbičovaného a
trním korunovaného Krista, spolu s nápisem „Ecce
homo“ – „Ejhle člověk“. Soška se nyní nachází
v okresním muzeu a na zrekonstruovaném pietním
místě je ve skalní stěně reliéf hlavy Krista.
Mgr. M. Matějíčková

POZVÁNKA
NA VEŘEJNOU DISKUSI
O BUDOUCÍM SMĚŘOVÁNÍ ŠKOLY
v HOŘE SVATÉ KATEŘINY
KDY?
KDE?
S KÝM?

14. 4. 2015 v 15:00
tělocvična školy
starosta, zastupitelé, učitelé a
hlavně rodiče

Pořádají: SOUSEDÉ ve spolupráci se ZŠ a MŠ
HSK
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