Slovo starostky
Vážení občané, tropická vedra a posléze zima a sucho bylo zažehnáno příjemnou sprškou.
Vzpomínám na loňský rok, kdy nás překvapily přívalové deště a zkazily dětem dětský den na
Indiánech a dokonalá průtrž mračen spláchla Pohádkovou Lesnou. Letos se oba dny skvěle vydařily a doufám, že jste si je s dětmi dokonale užili a pobavili se.
Zábavy bylo hojně i na Kateřinských trzích, které jsou, pokud vím, všemi návštěvníky chváleny.
Ryzí vesnická zábava ovládla tento den, bavili se dospělí, bavily se děti, bavili se i návštěvníci.
Vrchol zábavy ovšem pro mě bylo utkání hasičů v přetahování lanem. Sotva jsem se vydýchala
po kvapném výstupu z domova na náměstí, už jsem napínala hlasivky na povzbuzení našich
hasičů. Chlapci nezklamali!!! Letos jsem se konečně dostala, sice až před polednem k Loosům,
podívat se na ustájený dobytek a málem jsem zapomněla, že mám v jednu hodinu oddavky na
Lesné. Všechno jsem stihla, oddavky i zápolení hasičů. Odezva na trhy byla i v tisku a „naše kateřinská tradice“ začíná mít zvuk v širokém okolí. Věřím, že každý jste si našel tu svoji zábavu,
vybírat bylo z čeho, a příští rok slamění panáci budou znovu zvát a vítat.
Ve středu jsme se rozloučili s dětmi, či slečnami a mládenci z deváté třídy, uvítali jsme děti
z mateřské školy do 1. třídy a absolventy první třídy jsme nechali podepsat do pamětní knihy.
Děti, které ukončily školní docházku, se po prázdninách rozprchnou do různých škol a učilišť a
bude to jejich první velká životní zkouška. Prověří si svoje znalosti, ale také cílevědomost a vytrvalost. Přejme jim, aby se jim při vykročení do života dařilo.
Prázdniny již začaly a tak přeju dětem, aby si je užily a rodičům a sousedům přeju, aby dokázali
s úsměvem pohlížet na dětské vylomeniny a popřípadě uměli zasáhnout, kdyby dětské hry začaly být pro děti nebezpečné. Krásné léto a hojnost příjemných zážitků přeji všem.
Vaše starostka Hana Řebíková
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Mladý záchranář
Dne 27. května 2014 jsme se zúčastnili soutěže
Mladý záchranář v Mostě na Benediktu pro sedmé
třídy ZŠ. Závod měl 13 stanovišť s různými úkoly
např. první pomoc, poznávačky, práce s mapou a
busolou atd. Nejvíc se nám líbilo stanoviště, kde
jsme naplňovali baňky s pomocí hadic s vodou. Za
dětský domov jsme reprezentovali já Nikola, Lukáš,
Filip a Radek. Obsadili jsme krásné šesté místo z
celkem 15 družstev.
(nichr)

Zábavné a poučné odpoledne se zvířátky
Ve dnech 7. 6. a 11. 6. bylo u nás v Dětském domově Hora Sv. Kateřiny pořádně veselo. Pozvání k
nám přijali senioři z Horního Jiřetína a klienti z
Domova sociálních služeb z Nové Vsi v Horách.
Děti si pro ně v rámci projektu "Bav se a pomáhej"
připravily program "Zábavné a poučné odpoledne".
Děti samy vyrobily pozvánku, zazpívaly, zarecitovaly a zahrály na flétničku. Dále jim pověděly, jak se
o zvířátka denně starají. Velký úspěch sklidila pohádka "O sedmi kůzlátkách" i s kostýmy, které
ušily naše šikovné tetičky. Klienti z domova sociálních služeb plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Za každý splněný úkol od nás dostali razítko.
Přiřazovali zvířátka ke správnému domečku, seřadili zvířecí rodinu, skládali puzzle a psali, čím jsou
zvířátka užitečná. Dětem byl velkou odměnou potlesk a úsměvy na tvářích.

Dražba dvou dresů pro dobrou věc
DD CUP 2014: Díl třetí – MLH
Třetí díl DD CUPu 2014 v podobě běžeckého trojboje Memoriálu Lucie Hanušové je za námi. Provázel ho silný déšť a také první zranění, které nás ve
výsledkové listině posunulo do dolní poloviny.
Všechny děti ze sebe vydaly to nejlepší, nejmladší
Kamil skončil ve své kategorii těsně pod stupni
vítězů. Nejhorším momentem byl doběh nejkratší
trati na 60 metrů v kategorii dívek, kdy se Maruška do cíle dostala po čtyřech. Poprvé jsme při podobné akci museli do nemocnice a sádra na čtyři
týdny hovoří za vše. Celkově jsme skončili na 21.
místě z 34 zúčastněných. Dětem se moc líbil doprovodný program a celková atmosféra akce. Na
DD CuPu to prostě umí na jedničku. V celkovém
hodnocení určitě zabojujeme při beach přehazce a
prevenci proti nehodám.
(japt)

Společnost
Stockholm
Dream
Production
s.r.o. pořádající tuto
akci z výtěžků
4
večerů pro
dobrou věc
zaplatí dětem z dětského domova Hora
Sv. Kateřiny zájezd k
moři
do
Itálie
na
moderátorský
workshop v
září letošního roku. Výtěžky se skládají z tombol,
dobrovolného vstupného, ale také z dražby dresu
Martina Ručínského a tréninkového dresu týmu
HC LEV Praha.
Dresy byly osobně předány na akci dne 18. 6.
2014 v Loca baru v Praze a my jsme se tohoto
slavnostního večera s dětmi zúčastnili. Všichni,
kteří přišli, se mohli setkat s hokejisty Jiřím Tlustým, Jiřím Šlégrem, Karlem Kubátem, Jiřím Sekáčem, Vladimírem Sobotkou, ale také s Martinem
Dejdarem a členy týmu HC Olymp Praha. Akce
byla volně přístupná široké veřejnosti.
(japt)
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Ze života školy – červen 2014
LONDÝN 8. – 13. 6. 2014
Krásných, ale náročných
5 dní jsme strávili při pobytu v Londýně. Poznali
jsme
nové
kamarády
z Meziboří a Litvínova,
mluvili jsme anglicky,
museli jsme si vyřešit
problémy, které nastaly
(jako třeba zabouchnutý
pokoj ). Naše dobré základy angličtiny se nám
fakt hodily, zkoušeli jsme
běžné konverzační fráze
v hotelu, obchodech, restauracích a ptali se na
cestu. Víme, že je nutné
se cizí jazyk učit a teď
jsme to poznali. Také
jsme
se
seznámili
s historií, kulturou a památkami Londýna a Anglie. Jedním slovem –
krásné! A za to patří poděkování paní učitelce
Křivánkové, Šebkové a
Balážové, zdravotnici Šecové a hlavně paní ředitelce Sehnalové, které jsme na konci pobytu, na Greenwichském poledníku poděkovali kyticí růží za zorganizování této super akce a zajištění sponzorů.
žáci ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny

………… pár slov na konec školního roku
školní rok 2013/2014 se chýlí ke konci a já bych ráda chtěla poděkovat všem zaměstnankyním školy a
školky, které po celý školní rok pracovaly s velikou chutí a nadšením. Výsledky jejich práce jsou vidět,
žáci jsou spokojení a my také. Dále srdečně děkuji všem sponzorům a těm, kteří škole pomáhají. Není to
vždy snadné, ale práce se daří.
Poděkování patří také panu Lahovskému, který ve svém volném čase vede kroužek florbalu a také panu
Šišovičovi, který se nám stará o záhon před školou. Každá pomoc je vítána.
Na závěr bych ještě shrnula úspěchy tohoto školního roku: naše škola vyhrála 1. místo v dlouhodobé
soutěži RO-KA-PO, žákyně Lenka Dzurková získala 3. místo v literární soutěži „Evropa ve škole“, která
byla vyhlášena MŠMT, družstvo školní družiny získalo 1. místo ve stavění věže ze stavebnice Merkur a
vyhráli jsme velký sportovní set v hodnotě 5 tis. Kč za zapojení do hry Česko sportuje. Dále jsme získali
100% dotaci ve výši 150 tis. Kč z fondu Ústeckého kraje na rekonstrukci sociálního zařízení pro dívky I.
stupně, vyhráli grantovou soutěž „Chytré hlavy pro Sever“, díky níž jsme zakoupili interaktivní vybavení
v hodnotě 210 tis. Kč. Také jsme za jeden školní rok dokázali uspořádat lyžařský výcvik na Klínovci, školu v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou a premiérou byl poznávací pobyt v Anglii. Ačkoliv se uspořádání
těchto výjezdních akcí stalo pro tuto školu již samozřejmostí, vězte, že organizace a zajištění bezpečnosti
a odpovídajícího pobytu v cenově únosných relacích není vůbec jednoduché. I přesto máme tyto akce
rády a hodláme v nich i nadále pokračovat, neboť si uvědomujeme, že pro spoustu dětí a žáků je uspořádání těchto akcí jednou z mála možností se někam podívat.
Přeji všem zaměstnankyním, žákům, dětem a přátelům školy krásné a slunečné prázdniny plné pohody a
těším se na společné setkání ve školním roce 2014/2015!
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Jubilanti
V červnu a červenci oslaví nebo oslavili kulaté nebo půlkulaté narozeniny: Christa Hánová, Petr
Beneš, Tereza Soukupová, Jana Gröblová, Hana Havlová, Tereza Patová, Jiří Sejval, Dana
Pastyříková, Veronika Leipeltová, Milan Mahušek, Jan Nedvěd, Antonín Motyčka, Jiří Aleš Drtina, Petr Luljak, Kristýna Kačerová, Adéla Holicsová a Natálie Horáková.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a štěstí.

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

Diakonie Broumov
vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Věci, které můžete darovat:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřebynádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší funkční elektrospotřebiče.

Věci noste zabalené do igelitových pytlů či krabic na městský úřad
v termínu od 30. 06. 2014 do 10. 07. 2014.
Změna termínu veřejného zasedání
Další veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny bude dne 17. 09. 2014 v budově Horského kina Kateřina od 17,00 hodin.

DOVOLENÁ MUDr. Pavel Lisický
14. 07. – 18. 07. 2014
Zástup: MUDr. Jana Novotná – Pod Koupalištěm 1180, Most
Po 13,00 – 15,00 hodin
Út – Pá 08,00 – 12,00 hodin

11. 08. – 22. 08. 2014
Zástup:
MUDr. Anna Karásková (v ordinaci MUDr. Lisického) – ÚU Herkules, Záluží 70
Po 07,00 – 11,00 hodin
Út 13,00 – 15,00 hodin
St 07,00 – 11,00 hodin
Čt 13,00 – 15,00 hodin
Pá 10,00 – 12,00 hodin
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Slovo místostarosty
Vážení občané,
v měsíci červnu jsme prožili dvě vydařené akce. Pohádkový les a Kateřinské trhy. Za pohádkový
les bych chtěl poděkovat všem nadšencům ze sdružení HOSKA, že uspořádali pro děti velmi
hezké odpoledne, které se i díky počasí velmi vyvedlo. Kateřinské trhy, které se staly tradicí
v našem městečku se i přes nestálé a hrozící počasí uskutečnily ve velmi krásném, přátelském
a soutěživém duchu. Chtěl bych nejen poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a to nejen finančně (sponzorům patří velmi velký dík) ale hlavně všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
organizátorům. Velký dík patří také všem účastníkům, trhovcům a soutěžícím, kteří přispěli
k duchu našich trhů. Nasadili jsme si laťku vysoko, ale doufáme, že příští rok ji nejen dosáhneme, ale i přeskočíme. Již nyní začínáme s přípravami na další trhy, které budou 20. 06. 2015.
Na závěr bych chtěl poděkovat za trpělivost při částečných omezeních a chtěl bych Vám popřát
krásné dovolené a dětem hlavně bezstarostné prázdniny.
Váš místostarosta Lukáš Pakosta

Vydává Město Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
Redakční rada: H. Řebíková, L. Pakosta, J. Gröblová, V. Šebková, I. Kucharczyková.
Tisk a distribuce: vlastní. Náklad: 170 ks. Chyby v tisku vyhrazeny. Příspěvky lze vkládat na e-mail:
hoska@horasvatekateriny.cz. Obsah může být redakčně krácen a upravován, http:
www.horasvatekateriny.cz, telefon: +420 476 113 157

