Slovo starosty
Vážení občané,
bílý Martin nám sice se zpožděním, ale zato do času adventu, přivezl krásné pocukrované zimní počasí.
Idylka téměř z Ladových obrázků prověřuje i námi vložené investice do zateplení a úsporných systémů a
já věřím, že po zúčtování se zimou pro Vás budeme mít radostnější zprávy ohledně našich společných financí.
V čase předadventním bych Vás rád všechny pozval na rozsvícení našeho krásného stromu, který jsme
na náměstí spolu s hasiči usadili. Pro všechny bude připraveno nejen tekuté občerstvení v podobě svařáčku a čaje, ale i nějaké dobrůtky pro mlsné jazýčky. Nebude chybět již tradiční živý betlém se všemi
postavičkami.
V sobotu před tímto rozsvícením se spolu zajedeme podívat do Drážďan a já věřím, že nejen drážďanská
výzdoba, ale po cestě shlédnutá rozsvícená okénka Vás budou inspirovat pro vyzdobení Vašich oken pro
dotvoření krásného pocitu z adventního času u nás v Hoře Svaté Kateřiny.
Pro malé nezbedníky i hodné děti připravujeme Mikulášskou nadílku a pro velké velmi oblíbenou Čertovskou zábavu. Věřím, že všechny malé i velké děti byly určitě celý rok hodné, a proto se nemusejí obávat našich milých čertů.
K době před vánocemi patří již tradičně den, kdy poděkujeme všem našim starším spoluobčanům. Nezapomínejme na své blízké především v době adventu a poděkujme jim za čas, který nám věnovali.
Přeji Vám v započatém adventu málo shonu, pevné nervy a hlavně krásné a klidné prožití příprav na nejkrásnější svátky v roce.
Lukáš Pakosta

Informace

Jubilanti listopad a prosinec
V listopadu a prosinci oslavili
nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny:

Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Hora Svaté Kateřiny
Pondělí 14. 12. 2015 od 18,00 hodin
v budově Horského kina Kateřina

Ladislav Voves, Inge Slavíková, Eva
E-mail pro občany
Turzó, Ota Brunner, Gabriela Holubová, Martina Jeřábková, Jan Kačer, Martina Stawiarzová,
Vzhledem k množícím se připomínkám a podSandra Brunnerová, Tomáš Jelínek, Dalibor
nětům od občanů, byl zřízen e-mail
Brunner, Milada Kudová, Karolína Mocková.
zavady@horasvatekateriny.cz, na který můžeVšem jubilantům srdečně blahopřejeme a pře- te psát své připomínky, podněty, ale i závady
(ať už v bytech, či na majetku města).
jeme hodně zdraví a štěstí.

Poděkování
Velmi děkujeme manželům Jindře a Janu Dvořákovým za darování
vánočního stromu. Poděkování patří samozřejmě i všem lidičkám,
kteří se na přepravě a
stavění stromu podíleli.

SDH Hora Svaté Kateřiny

Závod mladých hasičů – Spořice
V sobotu 7. 11. 2015 jsme se zúčastnili závodu
mladých hasičů ve Spořicích. Dosáhli jsme těchto
výsledků - mladší se umístili na hezkém 6. místě z
jedenácti družstev (závodili: Adam Vaněk, Jiří
Volšicka, Dan Steidl, Michaela Holceplová) starší
obsadili také 6. místo, ale ze třinácti družstev
(Laura Štefančíková, Josef Steidl, Marek Maick,
Jindřich Linhart).
Škoda byla, že děti neuměly chodit na chůdách,
určitě by dosáhly lepšího výsledku. Ale nevadí,
zamakáme a příště budeme lepší.
Starosta SDH Jiří Žilka

Ze života DD

Odpoledne na Lesné
V pěkném říjnovém odpoledni jsme se vydali na nedalekou Lesnou,
podívat se, jak se zpracovává zelí. V první místnosti se krájelo, čistilo a přenášelo do druhé místnosti. V té se pak strouhalo a promíchávalo s cibulí a kmínem, dávalo se do sudu a tam se na něm šlapalo gumákama. I teta Hanka si to zkusila a bylo to velice pracné.
Do další místnosti nás přivedla vůně zelňáků, které jsme také
ochutnali, a všichni jsme si velice pochutnali na zelí, které jsme si
mohli vzít. Po nasycení jsme se šli kouknout do horního patra na
staré zemědělské potřeby jako je trakař. Pod schody byla televize s
videonahrávkou z minulého roku a několikrát jsme tam zahlédli i ty
naše nejmenší s tetou Hankou. Po celém prohlédnutí jsme šli ještě
na hřiště, kde jsme se všichni vyblbli, jezdili jsme na lanovce, točili
na kolotoči a trojhoupačce.
/nichr/

Návštěva
Dne 7.11.2015 nás navštívila výjimečná návštěva a tou byl TOMÁŠ SLAVATA mladík, který vyrostl v dětském domově , a který díky sportu procestoval celý svět. Vše začalo tím, že předběhl jako malý tramvaj a on pak zjistil, že
běh ho baví. Začal se zajímat o triatlon a později i o závody Ironman. Když mu bylo 21 let, vzal si k sobě
z dětského domova své dva synovce, které vychoval. No a začal pomáhat i ostatním dětem z dětských domovů.
Beseda byla nejen poučná, zajímavá, ale také i plná smíchu. Samozřejmě se i nás ptal na naše sny, čím bychom
chtěli být a co nás baví, např.: Radek by chtěl být fotbalista, Pepa programátorem, no a Denis Spidermanem.
Moc Tomášovi děkujeme za pěkné vyprávění.
(NiChr)

Informace

Den úcty ke starším
Město Hora Svaté Kateřiny zve všechny kateřinské občany starší 60 let na „Den úcty ke starším“, který
se bude konat v pátek 11. 12. 2015 od 17,00 hodin v obřadní místnosti městského úřadu. Srdečně zveme
také všechny jubilanty od 60 let výše, k převzetí malé pozornosti od vedení města.
Pokud se chcete zúčastnit tohoto dne, vyplňte prosím návratku a doručte ji na podatelnu městského
úřadu nejpozději do 04. 12. 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návratka
ANO, zúčastním(e) se „Dne úcty ke starším“
Jméno(a), příjmení:
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