Slovo starosty
Vážení občané, příznivci Hory Svaté Kateřiny,
Pohádkovým lesem zahájíme asi nejoblíbenější či nejočekávanější
měsíc pro naše děti. Pro některé radost, že školní rok končí a začínají
prázdniny, pro některé strach, co se mu objeví za známky na
vysvědčení. Všem bez rozdílu přeji, ať si prázdniny užijí a vrátí se do
školy odpočatí a obohacení o nové poznání.
Město se zapojuje jako člen Mikroregionu lesenská pláň na pořádání
tradiční Pohádkové Lesné, kam jste srdečně zváni. Pro dopravu na
místo akce bude vypraven speciální autobus, jehož odjezd bude
zveřejněn na plakátech či na webových stránkách.
Dne 17. 6. 2015 proběhne konkurz na funkci ředitele/ky naší školy.
Popřejme komisi čistou a jasnou hlavu, pro výběr toho nejvhodnějšího
kandidáta.
Na závěr bych Vás pozval na naše Kateřinské trhy, které se budou
konat 20. června.
Se sluníčkem v zádech a úsměvem na rtech jde všechno líp.
Lukáš Pakosta

Informace

Co nás čeká
30. 05. - 31. 05. 2015
Uzavírka silnice Nová
Ves v Horách – Horní
Jiřetín - závody
v Downhill
skateboardingu
so 09,00 – 18,00hod.
ne 09,00 – 16,00 hod.

31. 05. 2015
Pohádkový les
od 15,00 hodin
Areál U Vleku


Upozornění
Ve dnech 30. 05. – 31. 05. 2015 se bude na
silnici Nová Ves v Horách – Horní Jiřetín
konat závod v Downhill skateboardingu.
Silnice bude uzavřena v sobotu od 09,00
do 18,00 a v neděli od 09,00 do 16,00
hodin.
Projíždění
vozidel
bude
umožněno po každém jednotlivém
závodě v intervalech cca 20 min.

Zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny bude ve
středu 03. 06. 2015 od 17,00 hodin v budově Horského kina Kateřina.

03. 06. 2015
Veřejné zasedání
zastupitelstva města
od 17,00 hodin

07. 06. 2015
Pohádková Lesná
od 13,30 hodin

20. 06. 2015
Kateřinské trhy
09,00 – 17,00 hod.


Informace

Kateřinské trhy
Vážení občané, srdečně Vás zveme na Kateřinské trhy, které
proběhnou dne 20. 06. 2015 na náměstí Pionýrů. Čeká Vás
tradiční průvod s Kateřinou a Ferdinandem, stánkový prodej
nejrůznějších výrobků a specialit a nejrůznější soutěže pro děti i
dospělé. Celým dnem Vás opět provede nezapomenutelný Petr
Stolař a jeho Divadlo V Pytli. Podrobný program bude vyvěšen
začátkem června. Přijďte se pobavit a zasoutěžit si.

Jubilanti květen
V květnu oslavili nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny: Monika Charouzová, Marie
Horáková, Petr Čerych, Josef Onduš, Dominik Vilt, Alena Koláčková, Kornelie Vagašiová, Bohumil
Žilka, Petra Novotná a Lukáš Loos.

Jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

Informace

Ze života DD

DD CUP díl druhý: MHL 2015

3. díl Dětského domov CUPU- Fotbal

Tradičně jsme se na konci dubna vydali na další
díl DD CUPu - běžecký trojboj s názvem Memoriál
Lucie Hanušové. I letos se závodilo v areálu
Zámeckého parku v Dolních Počernicích na třech
tratích: sprint na 60 metrů, střední trať na 200
nebo 400 metrů a vytrvalostní trať 400 nebo 850
metrů (podle věku). Kromě závodu byl připraven i
bohatý doprovodný program, hlavně díky Policii
ČR KŘP hl. města Prahy. Viděli jsme práci
preventistů, policejní psovody, jízdní policii,
pyrotechniky, vyzkoušeli jsme si laserovou střelnici
a mnohé další. České dráhy pak připravili skákací
hrad, soutěže a maskota Elfíka – díky ČD jezdíme
na DD Cupy už léta zdarma. Na pódiu pak
předvedl svůj um kouzelník a český mistr v
mikromagii Štěpán Šmíd, zpěvák Lumír Štrobl, děti
potěšil i zpěvák Walda Gangu Vladimír Nerušil a
mnozí další. Večer se park rozsvítil díky ohnivé
show v podání Tribo Fuego.
Samotné závody pak byly velmi dramatické.
Povedlo se nám dostat mezi deset nejlepších a to
je z čtyřiatřiceti zúčastněných dětských domovů
skvělý výsledek. Celkové sedmé místo podtrhl
bronzovou medailí mezi nejmladšími chlapci Kamil
F., a korunoval vítězstvím v kategorii nejstarších
chlapců Radek B. Na prvním místě se umístil
dětský domov z Horního Slavkova. Druhé místo
letos vybojovaly Dlažkovice a bronz si odvezl tým
z dětského domova v Krompachu.
Nyní již vzhůru k dílu třetímu – fotbalový turnaj
bude letos velmi obtížný, budeme na hřišti i s pár
děvčaty. Snad se nám povede dát alespoň
nějaký gól.
(redakce DD HSK)

Dne 14. 5. 2015 jsme se vydali do Teplic, kde jsme
hráli fotbal. Celkem nás tam bylo 7dětských
domovů. V tabulce jsme se umístili na 2. ze tří
členné skupiny. Celé dopoledne jsme měli
zataženo, ale naštěstí nepršelo. Nakonec jsme
skončili na 4. místě (3. místo - Mašťov, 2. místo Dlažkovice, a na prvním se umístil DD Místo).
(nichr)

Mistři ve florbale 2015
Jako tradičně jsme se zúčastnili celostátního
florbalového turnaje dětských domovů, který
pořádá DD Ústí nad Labem - Střekov. Po postupu
z kvalifikačních bojů jsme ve finálovém klání
změřili síly s těmi nejlepšími a po tuhých bojích
jsme dokázali na palubovce tělocvičny PF UJEP
vybojovat
zlatou
medaili.
Postupový
klíč
z kvalifikace byl jasný, do finále se dostaly vždy
čtyři nejlepší týmy. Povedlo se nám bez obtíží
vyhrát skupinu a šli jsme přímo do semifinále. Tam
jsme již šetřili síly na druhý den a skončili čtvrtí.
Odměnou pro nás bylo i vyhlášení nejlepšího
střelce turnaje - stal jsem jím náš Richard, který
nastřílel přes dvacet branek.
Hlavní finálový turnaj jsme doslova ovládli. Kluci
neztratili jediný zápas a jejich spanilá jízda
gradovala ve finále, kde jsme rozdrtili Dlažkovice
v poměru 7:1. Skvělá týmová práce a bojovnost
na hřišti nám přinesla ovoce v podobě zlatých
medailí. Za posledních pět let jsme na pódiu
nechyběli ani jednou, z toho jsme turnaj třikrát
vyhráli. Děkujeme organizátorům za skvěle
připravený turnaj a příští rok se porveme o další
medaili.
(redakce DD HSK)

Ze života ZŠ a MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – duben/květen 2015
Opět se naše škola zapojila do projektu „Chytré hlavy“, který vyhlašuje Vršanská
uhelná, a.s. Tentokrát nebylo úkolem pouze sepsání projektu, ale i soutěžní
okruhy, které jsme již řádně splnili. Všichni jsme odpověděli na vědomostní kvíz,
vymysleli slogan charakterizující těžební společnost a zapojili se i do kreativní
části. Úkolem této oblasti bylo jakýmkoli způsobem ztvárnit uhlí. Žáci nakreslili
krásné výkresy, pořídit fotografie pomohli rodiče a rodinní příslušníci
zaměstnanců školy.
Poslední dva úkoly jsme vystavili na nástěnce, aby si každý zdařilou práci mohl
nejen prohlédnout, ale i s paní učitelkami si o těžbě uhlí pohovořit a dozvědět
se mnoho zajímavých věcí.
Ve středu 22. 4. 2015 navštívilo 26 žáků ze školní družiny Městskou knihovnu v Litvínově. Dozvěděli se, jakým systémem jsou
knížky označeny a řazeny, podle jakých symbolů lze vyhledat jednotlivé knižní žánry. Poté si prohlédli další část knihovny, ve
které se nacházejí dětské časopisy. Nakonec se přesunuli do herny, kde si vyzkoušeli různé hry, např. Člověče, nezlob se, stolní
fotbal, interaktivní hry Nintendo wii a Xbox 360 a spoustu dalších aktivit. Tato část se žákům líbila nejvíce. Knihovna je
moderně vybavena, nabízí spoustu zajímavých prvků, činností, akcí a služeb pro děti i dospělé.
Ve čtvrtek 23. 4. 2015 se zúčastnily dvě žákyně naší školy okresního kola biologické olympiády konané v Mostě. Olympiáda se
skládala ze čtyř částí, ze vstupního úkolu, který si museli soutěžící připravit doma samostudiem, v den konání poté z teoretické
části (písemný test), praktické části (laboratorní práce) a poznávací části 20 rostlin a 20 živočichů. Olympiády se letos zúčastnilo
17 žáků z okresu Most. Přesto, že jsme na stupně vítězů nedosáhli, děvčatům děkujeme za reprezentování naší školy.
Dne 6. 5. 2015 žáci 8. a 9. třídy odjeli na poznávací zájezd do Drážďan. Tento výlet si žáci vybrali sami, jako odměnu za jejich
velmi vydařený ples. Hned po příjezdu se vydali do historického centra Drážďan. Navštívili Zwinger, komplex barokních budov
se zahradou, radnici, muzeum, krásné náměstí, kostel Frauenkirche, coby nejvýznamnější symbol města. Tento kostel byl
během 2. světové války zcela zničen, po sjednocení Německa zrekonstruován. Třešničkou na dortu byl obchod s oblečením, ze
kterého byli všichni uneseni.
V úterý 12. 5. 2015 se vydalo 35 žáků (od 1. po 9. třídu) společně se
třemi učitelkami na zámek Jezeří. Cesta na Jezeří nebyla jednoduchá,
čekal nás přibližně 6 ti kilometrový pochod lesem přes vrcholky našich
hor. Po hodině a půl s velkou úlevou zahlédli zámek Jezeří. Na zámku už
je vyhlížel císař Karel IV. se svojí družinou. Císař Karel IV. zábavnou
formou vyprávěl o svém životě, o rodičích, o studiích a vzdělávání,
kolika mluvil jazyky, o svých čtyřech manželkách, o svých 15 ti dětech, o
nemocích a zraněních, které ho potkaly v rytířských bojích. Do
vyprávění aktivně zapojil i naše žáky, vybral si z našich řad svého
purkrabího, svou čtvrtou manželku, svého syna Václava, panoše a
rytíře, kterého osobně pasoval do stavu rytířského. V neposlední řadě si
z našich řad vybral žákyni, která měla tu čest s ním usednout k hostině a
společně se podělit o připravený pokrm. A aby se při hostině moc
nenudili, pobavil je svým uměním osobní šašek císaře Karla IV. Na akci se všem moc líbilo, program byl zajímavý, vtipně a
názorně pojatý.
Po ukončení programu žáky čekala opět bojovka, takový velký úprk z Jezeří do Černic na autobusovou zastávku. Takže žáci si
užili nejen císaře Karla IV. ale také aktivní turistiky. 
V sobotu 16. května se naše škola zúčastnila „Brandovského jarmarku“. Letos jsme společně s žáky z minipodniku „Drobné
dárky“ připravili výrobky z keramiky (kočičky, sovičky, pejsky, ptáčky, květináče, zápichy na bylinky), z látek (dekorační
polštářky, sovičky, slepičky, prostírání, tašky), dekorační věnce a srdíčka na dveře z proutí zdobené stužkami a květinami,
z hedvábí batikované šátky a šálky, ručně malované vitrážky z hedvábí a dětské kravaty a spoustu dalších výrobků. Výrobky se
návštěvníkům líbily.
Na jarmarku byly i další stánky s řemeslnou nebo ruční výrobou. Atrakce pro děti, přehlídka hasičů, vojenských veteránů
s možností projížďky a stánky s občerstvením.
Počasí nám přálo a jarmark se vydařil 

Příspěvky od občanů

Oživení sousedské paměti aneb víte že …
tam, kde dnes stojí Dům pro seniory (DPS) byly
původně dva městské domy? Je to prokázáno
historickými fotografiemi. Tyto domy uzavíraly
náměstí středověkého typu na jihozápadní straně.
Mezi soudem a těmito městskými domy byla krátká
ulička. Ještě že se dochovaly historické fotografie,
protože to byl jeden z počátečních sporů o orientaci
DPS v zástavbě a mohly jsme prokázat i ctěným a
prostým občanům, že projekt a nasměrování domu je
správné. Zkrátka zbytečné zdržování. Podobné to
bylo po započetí stavby, kde se při přípravě základů
postarali občané - „k……“, o zastavení stavby,
protože jsou tam prý gotické sklepy. A to i přesto, že i
tito udavači mají takové sklepy doma a jsou to
vynikající prostory na uschování lahvového piva a
zeleniny. Nechme škarohlídy v minulosti, i když oni
budou otravovat i nadále…..
Za necelých osm měsíců byla stavba dokončena a
umožnila nastěhování našich starších spoluobčanů.
Tím se uvolnily v našem městečku větší byty pro
rodiny s dětmi. Celkem je v DPS 18 bytů s teplou a
studenou vodou, ústředním topením s měřiči na
každém tělese, sporákem na vaření a každý vchod je
vybaven výtahem. O tyto byty je stálý zájem a díky
umístění DPS na náměstí, je umožněno jeho obyvatelům žít v centru všeho dění. Nejsou tak odsunuti na
okrajovou část města, jak u těchto zařízení bývá zvykem. Toto je faktem, který podporuje podstatu myšlenky
soužití.
Pokračování příště.
Vylosování výherců po vydání následujících dvou občasníků. Odpovědi vkládejte do schránky na MÚ nebo noste
osobně do podatelny.
Ať nám svítí často sluníčko, Petr Pakosta st.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Která energie v bytech DPS není a nesmí se používat?
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