Slovo starosty
Vážení občané,
jaro se již probudilo v plné síle a nenechte se zastrašit tím, co vidíte za okny. To si jen paní zima
chtěla říci poslední slovo. Doufám, že Vás předešlé teplé jarní dny navnadily do pozitivní nálady.
Je důležitá pro vše co děláte, protože vše co děláte s úsměvem, se bude dařit.
Hasiči a HOSKA pro vás jako tradičně budou pořádat vámi oblíbené akce, jako je stavění májky,
opékání buřtů a pálení čarodějnic. Přijďte, potkejte sousedy a popovídejte si s nimi.
Dále se bude připravovat tradiční Pohádkový les (29. 05. 2016) a jako město se budeme
spolupodílet na Pohádkové Lesné.
Městu se podařilo za velikého přispění paní senátorky MUDr. Aleny Dernerové obdržet dotaci na
rekonstrukci na jedny z posledních záchodů v naší škole, které jsou ve stavu, na který pamatují
ještě rodiče současných žáků.
Také se nám podařilo získat dotaci na opravu komunikace v Rudolicích v Horách, která je
v havarijním stavu. Dotace je z Programu obnovy venkova z Ústeckého kraje ve výši 350.000,Kč.
Proběhla i velmi složitá jednání o obsazení míst VPP a přes přísná kritéria nám byla přislíbena od
května 2 pracovní místa. V červnu očekáváme nástup dalších 2 zaměstnanců. Omlouváme se
tímto za vzniklé komplikace s úklidem a údržbou města.
Minulý týden nás navštívilo vedení firmy NET4GAS, s.r.o.. Zúčastnění zastupitelé konstatovali, že
to bylo velmi konstruktivní jednání, které proběhlo po dlouhé odmlce. Žádné konkrétní výsledky
ale zatím nepřineslo, vyjma aktualizace havarijního plánu s odkazem na nedávnou nehodu.
Doufáme, že se alespoň podařilo nastartovat dobré vztahy mezi městem a touto firmou.
Chtěl bych poděkovat všem, co se jakýmkoliv způsobem podílejí na zvelebování našeho městečka
(nedávno třeba na úklidu našeho kostela).
Za Město Hora Svaté Kateřiny děkuji jmenovitě panu Rudolfu Meissnerovi za to, jak pěkně se
stará o kapličku sv. Anny.
Velké poděkování patří také Ivě Šnejdarové a Iloně Kucharczykové, které v naší knihovně 4
měsíce stěhovaly, oprašovaly, umývaly, upravovaly a následně vše uspořádaly. Nové knihy
obalily a řádně označily Věra Šebková a Markéta Pánková, za což jim také moc děkuji.
Na závěr ještě malá, velká prosba. Protože už se nám blíží termín Kateřinských trhů (18. 06. 2016,
bližší informace a program trhů v dalším vydání), hledáme dobrovolníky na obsluhu soutěžních
stanovišť pro děti. Prosím, hlaste se na úřadě u paní Kucharczykové.
Děkuji, Lukáš Pakosta

Informace

Jubilanti březen a duben
V březnu a dubnu oslavili nebo oslaví kulaté
nebo půlkulaté narozeniny:
Mirsada Selimović, Martin Sviták, Miroslava
Denková, Vlastimil Branke, Michal Mocko,
Zuzana Vlasáková, Radek Zikán, Věra
Fiedlerová, Jindřiška Komendová, Miroslava
Kačerová,
Tereza
Komišová,
Ilona
Kucharczyková, Milan Mikuš, David Bebák,
Vlasta Stehlíková, Dominika Schultzeová a
Ludvík Benda.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme
a přejeme hodně zdraví a štěstí.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Hora Svaté Kateřiny
Dne 08. 06. 2016 od 18,00 hodin v budově
Horského kina Kateřina.

Soutěž mladých hasičů
„O pohár Mlady
Matějíčkové“
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádal dne 16. 04.
2016 již devátý ročník hasičské soutěže „O
pohár Mlady Matějíčkové“. Soutěžilo 23
družstev mladých hasičů:
Přípravka – 1. místo Obrnice, 2. místo
Braňany. Z jedenácti družstev mladších hasičů
byla Hora Svaté Kateřiny na 1., 2. i 3. místě.
Z deseti družstev starších byly na prvních
třech místech Obrnice, HSK obsadila 4. místo.
Děkuji sponzorům: Severní energetická, a.s.,
Policejní stanice Nová Ves v Horách, Město
Hora Svaté Kateřiny.
Všem zúčastněným i sponzorům děkujeme,
vítězům gratulujeme a těšíme se na další
ročník.
Jiří Žilka, starosta SDH

MUDr. Pavel Lisický
novinky pro pacienty
Pan doktor nově zřídil e-mailovou adresu, na
kterou mohou pacienti odesílat nálezy,
žádosti např. připravení výpisu zdravotní
dokumentace, potvrzení či jiné záležitosti,
které by mohly urychlit přípravu lékaře. Tento
e-mail je: ordinaceLisicky@seznam.cz.
Dále je od pondělí do pátku v době od 07,00
do 17,00 hodin k dispozici nové tel. číslo
608 720 075, kde lze se sestrou také cokoliv
domluvit.
Veškeré novinky ohledně ordinace MUDr.
Lisického lze sledovat na webové adrese:
http://mudr-pavel-lisicky.zdravotniregistr.cz

Od 02. 05. 2016 již nebude MUDr. Lisický
ordinovat na ÚU Herkules. Ordinace bude
přestěhována do Litvínova, Studentská 758
(Sokolovna). Ordinační hodiny budou
zachovány.

Gratulace
Gratulujeme panu Petru Pakostovi
ml. k převzetí ocenění Zlatý kříž za
160 bezpříspěvkových odběrů
krve a krevních složek, které se
uskuteční v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Ze života DD

Brouk Pytlík
V sobotu 6. 2. jsme se všichni vydali do Litvínova. Jeli jsme na divadelní představení ,,Brouk Pytlík“, než začalo
představení, čas jsme si krátili mlsáním v cukrárně.
Pohádka byla legrační a plná písniček. Ferda mravenec a jeho kamarádi byli skvělí a my jsme se dost nasmáli.
Samozřejmě se nám také líbily kostýmy, které má divadlo v Litvínově vždy nádherné. Vystoupení se tak líbilo
nejen malým dětem, ale i nám větším.
/BeGe/

Svatý Valentýn
Na svátek Svatého Valentýna jsme s Páťou a Jitkou připravili pro
děti netradiční hledání pokladu.
Vymyslet úkoly nebylo tak těžké, ale my jsme to chtěli pro menší
děti udělat zajímavé a tak jsme úvod a závěr zkusili dát do veršů,
podle tety Jany se nám to moc povedlo.
Po polední pohádce jsme vyrazili do lesa a cestu jsme značili
červenými fáborky, úkoly byly napsané na červených srdíčkách.
No a úkoly byly opravdu Valentýnské, děti měly např.: říct si, co se
jim na tom druhém líbí, najít si pro druhého malou drobnost v lese
i tety si měly navzájem říct něco pěkného a ještě další úkoly.
Poklad nakonec v lese našel Lukáš a spravedlivě se s ostatními
rozdělil.
/SteBa/

Kluk z plakátu
V pátek 26. 2. jsme s tetou byli v Horním Jiřetíně na pohádce ,,Kluk z plakátu“. Pohádka byla o holčičce, která
nechtěla jít do nové školy a tak se spřátelila s klukem, který byl z plakátu. Společně chtěli zažít dobrodružství a
tak skočili do plakátu, na kterém byl namalovaný cirkusový stan. V něm potkali klauna, kterému se ztratil
klaunský nos. Holčička s klukem mu ho pomohli najít a pak se zase vrátili zpátky. Po tomhle dobrodružství se
holčička rozhodla, že už se nebojí a proto do té nové školy zajde. Pohádka se nám moc líbila a už se těšíme, až se
zase do Horního Jiřetína na nějaké představení vydáme.
/REŘÍ/

Velikonoční diskotéka
Dne 13. 3. jsme byli s tetou a s mladšími dětmi v Horním Jiřetíně na Velikonoční diskotéce. Děti si tam vyzkoušely
vyrobit různé velikonoční dekorace, např. zápichy z papíru, velikonočního beránka z popcornu, vajíčko
ozdobené látkou, anebo pomalovat velikonoční perníček. Mezitím samozřejmě probíhala diskotéka s různými
soutěžemi o sladkosti, a kdo byl už z tance unavený, tak si mohl jenom sednout a vybarvovat si omalovánky.
Všem dětem se to moc líbilo. A teď už se připravujeme na opravdové velikonoce a na velikonoční pomlázku.
/EvBa/

Jaro v DD
Hřiště v dětském domově Hora Svaté Kateřiny se dne 13. 4. 2016 proměnilo v nádherně rozkvetlou jarní louku.
Děti tak chtěly přivítat jaro, které k nám přichází. Malí i velcí malovali křídami libovolné obrázky. Nejčastěji
malovali stromy, květiny a zvířátka. Všichni se moc snažili, aby právě ten jejich obrázek byl co nejkrásnější. Za
jejich velkou snahu a píli, každý ze zúčastněných dostal nějakou tu dobrotu.
(MaCm,NiCh)

Ze života DD

Víkend s Tomášem Slavatou
O víkendu 2.4 a 3.4 nás navštívil Tomáš Slavata se svými 5
studenty: Kačkou, Janou, Danielou, Sylvou a Dominikem. Moc
jsme se na ně těšili, Tomáš už u nás jednou byl a jeho návštěva se
nám moc líbila. Přijeli v sobotu kolem oběda. Rozdělili jsme si je na
rodinky, my jsme dostali Dominika s přítelkyní Danielou, 1. RS
dostala Kačku a Janu, a 3. RS dostala Tomáše a Sylvu. Dominik je
sportovní typ. Hrál florbal za pražský tým, Daniela je sympatická,
krásná, mladá dáma a ráda pracuje s malými dětmi. V sobotu
odpoledne jsme se vydali na procházku, abychom studentům
ukázali, kde se náš domov nachází. Po procházce jsme si zahráli
fotbal. Večeři připravovali studenti a udělali MEXICKÉ TORTILLY,
opravdu moc se jim povedly. Po večeři jsme byli na svých
rodinkách a hráli jsme hry nebo v našem případě koukali na film. Nedělní dopoledne jsme zahájili vybíjenou na
kapitány. Hráli jsme tři zápasy a vždy tým, kde jsem byla já a Dominik, vyhrál. Největší derby bylo se strejdou
Lubošem, Tomášem a Silvií, tito hráči byli nejtěžší. Všichni hráli suprově. Na závěr jsme si zahráli fotbal. Po obědě
jsme se rozloučili a odvedli jsme Dáňu s Dominikem na zastávku. Ostatní jeli s Tomášem autem. Celý víkend se
vydařil a povedl se nám. Tomáš nám slíbil, že zase vezme jinou partu a přijedou zase někdy na víkend.
(NiChr)

Ze života ZŠ a MŠ

Ze života školy – leden

Divadlo Most
13. 1. 2016 navštívili žáci 2. 3. 4. a 5. ročníku divadelní představení „Dracula“ v divadle Rozmanitostí v Mostě.
Loutky rozžily příběh hraběte Draculy. Mladík Jonathan dostal nelehký, ale výborně placený úkol od tajemného
hraběte Draculy, který mu chtěl odloudit snoubenku Mínu a poslal ho do Transilvánie. Zvítězila láska ke krásné Míně.
Celý příběh prolínaly písně s krásnou hudbou. Cestou autobusem zpět jsme všichni hodnotili představení za velmi
zdařilé.

RO-KA-PO „Palachovka“
Dne 13. 1. 2016 jsme s žáky sedmé a osmé třídy navštívili v rámci projektu ROKA-PO Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu gastronomie a
služeb Most. Na exkurzi jsme se dozvěděli, jaké obory škola nabízí a prohlédli si
celou školu. Viděli jsme ukázku z oboru číšník, kdy jsme dostali ochutnat
výborný čaj z čerstvého ovoce, pak jsme se podívali do cvičné prodejny, kde
jsme zkoušeli vážit a na závěr jsme se podívali na obor kosmetické služby, kde
si studentky zrovna zkoušeli ozdobné malování na tvář. Exkurze byla velmi
zajímavá a moc se nám líbila.

Olympiáda dětí a mládeže – Klínovec
V pondělí 18. 1. 2016 jsme s žáky vyjeli na Klínovec, kde jsme se mohli podívat na
dvě disciplíny Olympiády dětí a mládeže.
Fandili jsme účastníkům, kteří soutěžili v disciplínách alpské lyžování a obří slalom
na snowboardu. Počasí nám přálo a celou akci jsme si užili. I přes velmi nízké
teploty jsme dováděli ve sněhu a strávili celé dopoledne na čerstvém vzduchu.

Ze života ZŠ a MŠ

Přetahovaná Most
21. 1. v 11 hod. někteří žáci 4. a 5. třídy odjeli na přetahovanou do Mostu. Když jsme měli odjíždět z litvínovského
nádraží směr Most, zjistili jsme, že Šimon ztratil peněženku (kterou stále hledáme). Nedalo se nic dělat, museli jsme
odjet, jinak bychom to nestihli. V tramvaji se neudálo nic zajímavého. Když jsme dojeli, tak jsme se odebrali do
Střediska volného času Most, kde se přetahovaná konala. Po zahájení jsme se rozdělili na kluky a holky do dvou
tělocvičen. Holky byly dobré, zvítězily třikrát. Nám klukům se to moc nepovedlo, ale snažili jsme se. Přetahované se
zúčastnilo 7 škol. Díky holkám jsme skončili na 6. místě. Byla to pro nás dobrá zkušenost. Moc se nám to líbilo.
Pokud se soutěž bude konat i příští rok, tak se rádi zúčastníme.

Turnaj ve vybíjené
Dne 27. 1. 2016 se v tělocvičně naší školy konal školní turnaj ve vybíjené. Zúčastnily se nakonec čtyři týmy žáků od
5. do 9. třídy a jeden učitelský tým. Všechny týmy byly pětičlenné. Turnaj se velmi vydařil, všichni jsme si užili
spoustu legrace a pohybu. Zápasy se hrály „každý s každým“ a každý zápas trval pět minut. Na konci ještě musel
proběhnout rozstřel o první místo, protože týmy deváté a osmé třídy měly stejný počet bodů. Rozstřelový zápas
nakonec vyhrál tým osmé třídy, čímž vyhrál i celý turnaj. Na druhém místě se umístil tedy tým deváté třídy, na
třetím místě se umístil náš elitní tým učitelů, abychom nezapomněli na naše nejmenší (však nikoli méně šikovné)
hráče, tak na čtvrtém místě se umístil tým šesté třídy a na pátém místě tým páté třídy. Všem bych chtěla ještě
jednou poděkovat za účast.

Ze života školy – únor

Adaptační pobyt – 3. třída
Po vyučování jsme se sešli v naší třídě. Vzali jsme si spacáky a šli se ubytovat. Po obědě jsme měli polední klid.
Protože nám nasněžilo, rozdělili jsme se do skupin a postavili sněhuláky. Netušili jsme, že je to náš první úkol. Při
stavění sněhuláků jsme se domluvili na večerní párty, a tak jsme zašli nakoupit nějaké dobroty, abychom mohli naše
holky pozvat na mejdan. Druhý úkol byl pro mnohé z nás překvapením. Za školou jsme malovali do sněhu. Do petlahví jsme nasypali potravinářskou barvu, smíchali s vodou a už jsme vytvářeli: koně, velblouda, domeček, srdce,
fotbalové hřiště, duhu. Po svačině jsme si opět zopakovali pravidla naší třídy, pravidla slušného chování. Do večeře
jsme plnili další úkoly formou soutěží. Druhý den jsme vše zhodnotili a slíbili jsme si, že se budeme snažit dohodnutá
pravidla plnit.

Přednáška – odpady
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 proběhla na naší škole interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace
odpadu. Žáci školy byli rozděleni do třech věkových kategorií. Obsah každého programu byl přizpůsoben dané
věkové kategorii žáků. Formou přednášky, diskuse a her probíhala beseda, která byla doplněním enviromentální
výchovy žáků. Enviromentální výchova patří mezi průřezová témata v Rámcovém vzdělávacím programu pro
základní vzdělávání. Jejím cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru
odpadů. Během besedy lektor probíral se žáky správné třídění a následné využití tříděného odpadu. Na závěr si
všichni mohli vyzkoušet zařadit karty s nadepsaným odpadem do správné popelnice. Žáci všech skupin byli lektorem
pochváleni za aktivitu a znalosti EV.

Virtuální realita, reklama, poruchy přijmu potravy
Virtuální realita, reklama - Seznámení se s oblastmi života, kde se virtuální realita vyskytuje a využívá. Diskuze,
komunikace pod vedením Mgr. Králíčkové z PPP. Práce ve skupinkách např. na které smysly může virtuální realita
působit. Upozornění na výhody a nevýhody počítačových technologií. Reklama je nabídka služeb, nějakým způsobem
nás zaujme, buď negativně nebo pozitivně. Formou her, soutěží. A také bych chtěla pochválit spolužáky zejména
Dalibora, Martina, Radka a Pepu za výbornou spolupráci a komunikaci. Poruchy příjmu potravy – bulimie, anorexie
Dávali jsme dohromady pyramidu potravin, v jakém množství co jíst, a jaké výrobky jsou např.: z mléka apod. Také
jsme si říkali pravdy a mýty o jídle, poruchách příjmu potravy. Na konci hodiny jsme se dívali na obrázky dívek,
které trpí jednou z těch nemocí, jako je anorexie, bulimie a obezita. Tady jsme se zase více zapojovaly, my dívky.
Totéž měli připravené i žáci z 6. a 7. třídy, bylo to pro nás zajímavé dopoledne. Děkujeme paní učitelce Sehnalové a
paní Králíčkové z PPP.
Aneta Trnka - žákyně 9. třídy.

Ze života ZŠ a MŠ

Školní kolo recitační soutěže
Dne 24. 2. 2016 proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 16 žáků z prvního 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. 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.

Adaptační pobyt – 1., 4. a 5. třída
Po skončení vyučování jsme se šli ubytovat na soud a dát si dobrý oběd. Poté jsme šli do školy a dozvěděli jsme se
program pobytu. Hodnocení u smajlíků k našemu očekávání. Zahráli jsme si první hru „ po mé pravici“ (bylo to velmi
zajímavé). Zjistili jsme, že jsme docela dobrá parta. Pak jsme se odebrali ven stavět sněhuláky. Bohužel nám to sníh
neumožnil. Vymysleli jsme společně olympiádu pro prvňáky a šli jsme nakoupit dobroty. Prvňáci úspěšně zvládli
olympiádu a my jsme si pak také v tělocvičně zadováděli (kruhy, florbal…). Následovala sauna k regeneraci. Po
sauně nás čekala výborná večeře od paní Špakové. Pak jsme měli chviličku volna. Poté jsme se přesunuli do školy a
nedočkavě čekali na noční program při sledování filmu. Když skončil film, podnikli jsme skoro všichni stezku odvahy
a hru na upíry „ccccc“. Pak jsme se přichystali ke spánku, moc nám to nešlo, ale nakonec se přece jen povedlo.
Ráno nám přichystali paní učitelky snídani od našich maminek. Uklidili jsme si po spaní postele, zabalili a odebrali do
školy. Zahráli jsme si hru „psaní vlastností na zádech“, kterou jsme si následně zhodnotili – všichni souhlasili se
vším, někteří byli mile překvapeni. Společně s prvňáky jsme si udělali svačinový mejdan a vyhlásili jsme vítěze
sportovní olympiády. Na závěr jsme zhodnotili celý adaptační pobyt. Moc se nám to líbilo. Tímto bychom chtěli
poděkovat paní učitelce Teplé, Zdeňkové a paní Špakové. Velmi rádi si tento pobyt zopakujeme na konci školního
roku.
Události za březen 2016

7. 3. - 11. 3. Lyžařský výcvik na Klínovci
V těchto dnech se žáci naší školy zúčastnili
lyžařského výcviku. Počasí jim celkem přálo, někteří
z nich se poprvé postavili na lyže, další dělali menší
pokroky a ti, kteří již lyžovali, se zdokonalovali
neustálým sjížděním svahů. Odpoledne jsme se
vydali do Aquacentra v Jáchymově, kde jsme si
zaplavali i relaxovali. Ve středu jsme se sluníčka
dočkali. Sice chvílemi zalézalo za mraky, ale to nám
super lyžování a snowboarding nezkazilo. Ve tři
hodiny jsme se, jako každý den, vydali zpět na hotel.
Po obědě nám pan vedoucí domluvil "sáňkařskou
dráhu" v Německu, a tak jsme se vydali na nedaleký
kopec a tam si zařádili na bobech a sáňkách. Ve
čtvrtek byla zase mlha, ale i tak jsme si skvěle
zalyžovali. Jako každý den, nás odpoledne nečekal
odpočinek, ale vyrazili jsme do Jáchymova zregenerovat se do bazénu. Všichni jsme byli v pohodě, i když někteří z
nás unavení. Těšili jsme se na poslední den lyžování a pak domů na zasloužený odpočinek.

Sněhuláci pro Afriku
Stejně tak jako v loňském roce se naše škola zapojila do celorepublikové akce: „Sněhuláci pro Afriku“. Záštitu opět
poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se společností Kola pro Afriku a Gymnáziem v
Ostravě Hrabůvce. Tato akce se letos pořádá již po čtvrté a má stále stejný úspěch. Probíhá od prosince do března.
Přihlášeno bylo 253 stavitelů z mateřských, základních a středních škol z České republiky. K akci se přihlásily i firmy
a neziskové organizace. Úkolem všech, kteří jsou do akce zapojeni, je postavit co nejvíce sněhuláků a za každého
sněhuláka pak vybrat částku 50,- Kč. Tyto peníze jsou pak proměněny a za ně nakoupena kola, která se převáží
dětem do Gambie. Přestože sněhové podmínky nebyly příliš ideální, podařilo se nám několik sněhuláků postavit.
Zapojily se děti z mateřské i základní školy. Stavěli jsme od 17. 2. do 10. 3. 2016.
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Každý dle vlastní fantazie postavil sněhuláky v různé výšce,
kvalitě a dozdobení. Vzhledem k tomu, že sněhuláků nebylo
moc, zorganizovali žáci školního parlamentu finanční sbírku
bez ohledu na postavené sněhuláky. Peníze jsme dávali
dohromady od drobných korun až po papírové peníze. Někteří
žáci přinesli peníze ze svých kasiček, jiným přispěli rodiče.
Příspěvek padl i z rukou pedagogů, správních zaměstnanců i
zaměstnanců obce v čele se starostou. Letos se nám podařilo
vybrat a tím pádem přispět krásnou částkou: 2. 133,- Kč.
Fotografie jsou uloženy na facebooku společně se soutěžní
fotografií za školu.
Z informací od patronky projektu: Milí patroni projektu, tak
jsem právě zveřejnila na fb sněhuláků obě soutěžní alba africké i neafrické. Hlasovat je možno do konce března, 8.
dubna v Sama doma by mělo proběhnout vyhodnocení
projektu, pokud Česká televize nic nezmění. Chtěla bych vás stejně jako v loňských letech poprosit, abyste hlasování
brali jako poděkování za výtvory vašich dětí, věřím, že rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi rádi děti ocení.
Nechtěla bych ale, aby se to zvrhlo v boj o hlasy za každou cenu. Nehraje se o zlaté trenky, soutěž je spíš
symbolická, jde hlavně o radost. Trošku mám z toho hlasování vždy strach, aby některé děti nebyly smutné, že jiná
škola má tisíce hlasů a ony jen pár. Mateřské školky, kde děti nemají fb, jsou značně znevýhodněné, proto to
opravdu neberu jako soutěž. Ale jako ukázku tvořivosti a sounáležitosti dětí. Budu ráda, když spolu se mnou oceníte
nejen vaše sněhuláčky. Zároveň vám v příloze posílám i plakát o nakládce kol, ne snad proto, abych vás na ni napříč
republikou zvala brigádničit, ale abyste viděli, že s pomocí neotálíme a již 30. 3. nakládáme kola pro Gambii. Sice
finální částka ještě není, ale určitě na dva kontejnery (cca 900 kol) to vyjde, a můžeme tedy rozjet druhou fázi
projektu. Velký dík za to patří vám všem. Mějte se hezky, věřím, že vám i vašim dětem, studentům, kolegům... Alba
udělají stejnou radost, s jakou jsem tam všechny ty úžasné výtvory řadila já. Ještě jednou velký dík.

Loučení s paní učitelkou Křivánkovou
Dne 31. 3. 2016 jsme se s žáky rozloučili s paní učitelkou Křivánkovou, která odešla na pozici ředitelky do Horního
Jiřetína. Žáci s učitelkami poděkovali paní učitelce Křivánkové za všechnu práci a hezké chvíle, které společně prožili.
Loučení bylo velmi dojemné a ukáplo mnoho slz. S paní učitelkou Kozákovou jsme se loučili z radostného důvodu.
Paní učitelka odchází na mateřskou. Celá škola jí přeje krásné a zdravé miminko. Oběma paním učitelkám přejeme
hodně štěstí!

Pythagoriáda
Dne 31. 3. 2016 se žáci šesté třídy účastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Celkem se zúčastnilo
pět žáků. Úlohy byly velmi obtížné a všichni se u toho pořádně zapotili. Nejlepší výsledek měl Matěj Hlinka se sedmi
body, druhým nejlepším počtářem se stal Josef Hudák se šesti body a na třetím místě byla Simona Micková s pěti
body. Všem účastníkům děkuji, jsem ráda, že jsme školní kolo uskutečnili.

Ples žáků 8. a 9. Třídy
Dne 1. 4. 2016 se v naší škole konal VIII. ples žáků 9. a 8. třídy na téma: „Magic Night“. Tělocvična byla vyzdobená
do fialovo-černo-bílé a myslím, že se nám výzdoba hodně povedla. Protože to byl slavnostní den hlavně pro žáky 9.
a 8. třídy, tak všichni přišli moc krásně upraveni. Na svém „dress codu“ jsme si dali moc záležet a všem to opravdu
slušelo. Ples v 17:30 zahájila paní učitelka a pro tento večer také moderátorka Sandra Brunnerová, která uvedla
skupinku malých gymnastek z Horního Jiřetína. Vystoupení bylo odměněno potleskem a malým dárkem. Za sebe a
za rodiče se velmi mile rozloučila paní Hanka Brunnerová, která zpětně zhodnotila „pobyt“ svých dětí od mateřské
školky až po 9. třídu. Při děkování nezapomněla na učitelku z mateřské školy, učitelky z 1. stupně, vychovatelku,
poté přidala velké poděkování paní učitelce Sehnalové a závěrem třídní učitelce Kláře Křivánkové. Loučení s „paní
učitelkou Klárkou“ bylo velmi dojemné a slziček ukáplo nepočítaně. Starostové z Brandova a Nové Vsi v Horách
poděkovali za pozvání na ples, popřáli všem příjemný večer a paní učitelce Křivánkové úspěšný krok v nové práci.
Potom nastala ta důležitá událost - nástup žáků a šerpování. Šerpami absolventy ozdobila již zmíněná třídní učitelka
Klára Křivánková. Tu posléze ošerpoval žák Radek Badi. Poté jsme poděkovali učitelům a rodičům.
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A protože nám z naší školy odchází
paní učitelka Křivánková, pojali
jsme tento večer i jako rozlučku s
ní. Poděkovali jsme jí za ty čtyři
roky a předali jí květiny a dárek.
Jako další překvapení jsme si
připravili a upravili její oblíbenou
písničku od její oblíbené skupiny
Kabát
–
Houby
magický
(Vědomosti magický). Hodně nás
to dojalo. Pokračovali jsme tancem
- protože co by to bylo za ples bez
tance absolventů s jejich rodiči?
Kolem osmé hodiny se nám ještě
předvedly žákyně s nacvičenou
choreografií paní učitelky Balážové.
Kolem 20:30 se absolventky s
dívkami z 8. třídy vydaly prodávat
tombolu. Jako každý rok byly lístky
vyprodané. V tombole byly opravdu krásné ceny a doufáme, že se výhercům líbily. Až do jedenácté hodiny byla
volná zábava. Věříme, že se Vám náš ples líbil. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Sehnalové za organizaci
plesu, za její nápad, který před devíti lety odstartoval tyto plesy, slečně Nikole Šecové za pomoc s výzdobou, všem
sponzorům, kteří přispěli jak na tombolu, tak na ples a Sandře Brunnerové za moderování celého večera. Velké díky
patří také panu Davidu Kádnerovi za zajištění hudby.

Příspěvky od občanů

FBC HORALOVÉ Hora Svaté Kateřiny
Turnaj ve florbale - Bílina SOKOL JUNIOR CUP 2016
Dne 19. 03. 2016 jsme se zúčastnili s juniory turnaje ve florbale.
Na turnaji bylo 7 týmů, kdy tyto byly rozlosovány do dvou
skupin. FBC HORALOVÉ dokázali přesvědčivě vyhrát skupinu s
třemi výhrami a skórem 10:1, kdy porazili týmy Sokol Bílina A
2:1, FBC DDM Děčín 4:0, Modré Lamy Osek 4:0. V semifinále
narazili na Lovci Duchcov, kde v dramatickém utkání, kdy
vyhrávali naši junioři 2:0, nakonec podlehli 2:4. V boji o třetí
místo naši vyhráli 1:0 nad pořádajícím Sokolem Bílina A. Turnaj
vyhráli Lovci Duchcov, druzí byl Sokol Chomutov. Tímto chci
poděkovat všem hráčům a hráčce za skvělý a bojovný výkon,
super reprezentaci FBC Horalové HSK. Díky Petr Lahovský.

Inzerát
Prodám sušičku na prádlo zn. AEG, 3 měsíce starou v záruční době, PC 8.500,- Kč nyní 7.000,- Kč, rozkládací
tmavě hnědou pohovku s úložným prostorem (trojsedák), 2 měsíce starou v původním stavu, PC 4.500,- Kč nyní
3.000,- Kč, pračku zn. LG, 5 let starou, zachovalou, PC 18.000,- Kč nyní 5.000,- Kč, malý šuplíkový mrazák 800,- Kč,
vlastní odvoz, dohoda možná, tel: 739 499 125 – Petra Končelová.

Informace

Z kroniky města (M. Matějíčková)
Stav tělovýchovy v obci v r. 1945 – 1946
V brožuře „ Hora Sv. Kateřiny dnes a dříve“ sestavené ke slavnostnímu otevření muzea v Hoře Svaté Kateřiny v r. 1947 se
na straně 14 uvádí „Sportovní klub Hora Svaté Kateřiny byl založen r. 1946 a ještě v tomto roce sehrál několik zápasů. Letos
na jaře (1947) byl klubu od obce přidělen pozemek na hřiště, které bylo spojenými silami upraveno tak, aby veřejnost
věnovala sportu větší pozornost a hráči více trainingu, abychom se mohli pochlubit dobrými výsledky. Nesmíme se lekati
žádných obtíží a věrně spolupracovati, vždyť je to v zájmu nás všech, aby se zde na horách sportu co nejvíce dařilo“.
Hřiště si tedy fotbalisté vybudovali vlastními silami. V obci byla také tělocvična, která však v té době sloužila jako sklad
nábytku.

Aktivní sport
Jak je uvedeno v předchozí kapitole, aktivní sportování v obci začalo fotbalem. Problém byl však najít dostatečně velkou
rovnou plochu pro fotbalové hřiště. Toto bylo dobudováno až v roce 1949 a to na místě vzdáleném od obce asi 1,5 km za
vydatné pomoci školních dětí, které vysbíraly drobné kameny. Ale ani tato plocha nebyla ideální. Hřiště bylo od brány
k bráně obloukovitě prohnuté, takže žákovský brankář malé postavy neviděl, co se děje na druhé půlce hřiště.
Kateřinští fotbalisté nebyli registrováni a hráli pouze přátelské zápasy a to nejen doma, ale i po celém okrese. V roce 1949
byla již budova tělocvičny uvolněna pro tělovýchovnou činnost, jak vzpomíná Jaroslav Marek, který na zdejší jednotřídní
škole v letech 1949 – 1950 učil. Tréninky, na které docházeli někteří hráči až z Malého Háje, byly nepravidelné, tréninková
morálka nebyla vždy nejlepší.
Po roce 1952 hrála fotbal jen školní mládež. Začátkem 70. Let bylo hřiště zrušeno, muselo ustoupit výstavbě stanice
Tranzitního plynovodu. Náhradou byl upravován prostor na Růžovém vrchu, kde navážkou vznikla rovná plocha, které se
sice říká hřiště, ale do dokonalosti má do dnešního dne ještě hodně daleko. Ale zakopat si sem chodí nejen děti, ale i ti
trochu starší.
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