Slovo starosty
Vážení občané,
sněhová nadílka nevyčkala, až přijede sv. Martin na bílém koni a přišla o něco dříve, čímž nám
připomněla, že brzy budou svátky pohody a klidu, Vánoce, které očekávají především děti. Sníh
přikryl i to co se nám podařilo uskutečnit.
V Rudolicích v Horách jsme opravili místní komunikaci, která byla v havarijním stavu a tamní
obyvatelé, kterých je v této lokalitě čím dál více, jistě ocení lepší přístup ke svým obydlím.
V naší škole se nám díky dotaci z Ústeckého kraje a paní senátorce Aleně Dernerové, podařilo
opravit poslední sociální zařízení, které bylo v havarijním stavu.
Také se nám přihlásil nový nájemce pro náš objekt Eurorellaxu nebo chcete-li Koliby. V současné
době zde probíhají drobné opravy a výmalba pro otevření od 1. 1. 2017. Jsem rád, že bude
zajištěn provoz restaurace téměř v celém týdnu.
Navázali jsme spolu se školou úzkou spolupráci s Okresním muzeem v Mostě ohledně historie
nejen našeho města ale i blízkého okolí.
Zahájili jsme projekt a provedli výběrové řízení na nové hasičské auto pro naše hasiče (viz foto),
které nahradí dosluhující Avii. Naše jednotka tím splní svoji připravenost vzhledem k tomu, že
jsme předurčeni k zasahování u dopravních nehod. Auto je v hodnotě 5.793.480,00 Kč.

Poděkoval bych moc za organizaci a velkou účast na Ukončení léta a krásnou Noc splněných
přání.
Připravujeme pro Vás v inspirovaném zasněženém počasí spoustu akcí v čase předvánočním, ale
i vánočním. Podrobnosti o plánovaných akcích můžete najít nejen na webu, výlepových
plochách, v Kateřinských listech, ale i na Facebooku. Těšíme se na vaši účast.
Přeji Vám krásné přípravy na advent a rozsviťte nejen svá okna ale i svá srdce.
Děkuji, Lukáš Pakosta

Informace

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny
Dne 07. 12. 2016 od 18,00 hodin v budově Horského kina Kateřina.
Dne 25. 01. 2017 od 18,00 hodin v budově Horského kina Kateřina.

Jubilanti květen - prosinec
V květnu - prosinci oslavili nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny:
květen - Hana Kudová, Jaroslav Čapík, Hana Karšňáková, Rotraud Štefančíková, Jiří Volšička,
Taťána Červeňáková, Kateřina Jechová, červen - Dominika Dresslerová, Radko Kuzebauch,
Oľga Hejnová, Jitka Lukešová, Lada Stehlíková, Šimon Koláček, Karel Červenka, Hana
Šimečková, František Hána, Štěpánka Vachulková, Pavel Špak, Pavel Stehlík, Lukáš Pakosta,
červenec – Stanislav Matějíček, Anna Šecová, Pavel Budský, Dáša Králová, srpen – Karel Horák,
Agáta Strýhalová, Daniel Fila, Martin Schmieder, Ladislav Rytíř, Jiří Šišovič, září – Michal
Novotný, Vlastimil Branke, Lukáš Benda, Jana Kováčová, Jindřich Hlinka, Stanislava Kačerová,
Věra Hrnčířová, Stanislava Donátová, říjen – Petr Novotný, Jan Konrád, Květoslava Motyčková,
Sára Michálková, Lukáš Vilt, Dominika Viltová, listopad – Karel Dittrich, Adam Vaněk, Hana
Řebíková, Pavel Šabek, Štěpánka Kozelková, Miroslav Holcepl, Anna Kačerová, Lenka Vaňková,
Karolína Vejražková, prosinec – Rudolf Komenda, Jiří Slavík.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

Informace

Program Horského kina Kateřina
12. 11. 2016
16,30 hodin - Zootropolis: Město zvířat
19,30 hodin - Captain America: Občanská válka

26. 11. 2016
16,30 hodin – Doba ledová: Mamutí drcnutí

10. 12. 2016
16,30 hodin – Robinson Crusoe: Na ostrově
zvířátek
19,30 hodin – Teorie tygra

07. 01. 2017
16,30 hodin – Tajný život mazlíčků
19,30 hodin – Jason Bourne

Informace

Ze života DD

Svatomichaelské slavnosti Litvínov
Dne 28. 9. 2016 jsme se vydali do Litvínova na slavnosti. Tohoto dne má svátek Václav - český panovník a slaví se
Svatomichaelské slavnosti - patron Michael Archanděl. Na náměstí byla připravena pohádka o Rumcajsovi, poté
tam byla kapela. Za kostelem a Českou spořitelnou byly připraveny soutěže (různé sporty: cyklistika, atletika,
gymnastika, fotbal, florbal, házená, lukostřelba, stolní tenis a mnoho dalších …). Na náměstí byly stánky, ve
kterých se daly koupit jak cukrovinky, tak něco k obědu: klobásy, kukuřice, ale mohlo se tam zakoupit i pití:
ledová tříšť a další. Celý program se městu Litvínov vydařil. Všem se to tam líbilo, zasoutěžili jsme si a viděli jsme i
známé tváře: našeho bývalého strejdu Jana Ptáčka, paní učitelku ze školy, bývalé spolužáky a kamarády
z kroužků. Celý den se všem líbil, jak velkým tak malým.
(NiChr, KaFe, ZuAr,DaDe)

Malování křídami
Dne 29. 9. 2016 jsme si udělali další soutěž o nějakou malou odměnu. Pokreslili jsme skoro celé naše fotbalové
hřiště v dětském domově. Téma bylo: dopravní prostředky. Někteří z nás kreslili auta, letadla, autobusy, kola,
koloběžky, ale naopak některé i napadlo nakreslit: rakety, lodě, Titanik, kočár tažený koňmi nebo ponorku.
Zapojily se všechny věkové kategorie: od 3 let do 15 let. Celá akce se nám vydařila. Měli jsme i hezké počasí.
Děkujeme našim vychovatelkám za přípravu témat a zhodnocení jednotlivých obrázků.
(NiChr, KeFe, JúDe,VaBa)

Pohádková lanovka na Klínech
Dne 1. 10. 2016 jsme se vydali na nedaleké Klíny si
zasoutěžit. Soutěžili jsme jak velcí tak i malí. Byly tam
různé soutěže: hod na cíl, střelba lukem, poznej co to je
a mnoho dalších, bylo jich celkem 10. Soutěže byly
rozmístěné po celé sjezdovce dolů a ta je pěkně dlouhá
a bez sněhu vypadá i hodně prudká. Ve chvíli co jsme
přišli dolu, tak jsme splnili poslední úkol, a vyvezli jsme
se lanovkou zpátky na horní stanici. U jednotlivých
úkolů byly nějaké pohádkové bytosti: Šmoula, vlkodlak,
Marge, Marfuša, pirát. Celý podvečer se nám vydařil.
Všem se nám to moc líbilo. Chtěli bychom poděkovat
tetě Katce, za zajištění vstupu na lanovku.
(NiCh, DeBi, JúDe)

Ze života ZŠ a MŠ

19. září 2016
Celorepubliková akce „ Ukliďme svět“ navazující na akci „Ukliďme Česko“ jsou dobrovolnické úklidové akce,
které probíhají na území celé České republiky a na světě. Jejich cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek. Naše škola se v letošním roce do obou dvou akcí zapojila.
Ve spolupráci s panem starostou Nové Vsi v Horách - Davidem Kádnerem a s panem Petrem Kloučkem za „ Svaz
ochránců přírody“ jsme opět dne 19. září 2016 pomohli naší Zemi. Neodradila nás ani nepřízeň počasí a jsme moc
rádi, že můžeme tímto způsobem přispět. Musíme konstatovat, že proti jarnímu úklidu, kdy jsme odpadků
nasbírali opravdu plný kontejner, tak nyní bylo odpadků méně a za to jsme moc rádi.


Ze života ZŠ a MŠ

Sraz se konal na Mníšku na louce Natura 2000. Na této louce se nachází hmyzí domeček, kam by se na zimu měl
schovat hmyz, dále je to místo, kde se mimo jiné vyskytuje i Tetřívek obecný (chráněný živočich). Zde jsme se od
pana Kloučka dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací.
Úkol: Úklid louky = cyklostezky = Nové Vsi v Horách byl splněn.
Poděkování patří manželům Kádnerovým za občerstvení, které pro nás připravili v novoveském muzeu, kde jsme
se ohřáli a prohlédli si exponáty. Další poděkování patří paní učitelce Sehnalové za organizaci akce a všem
ostatním p. učitelkám za pomoc, tj. T. Turkeové, S. Brunnerové a L. Bachurové.
A poslední poděkování patří všem žákům, zejména Matěji Hlinkovi a Janu Bendíkovi za nadstandardní práci.
Natálie Hrubá - 9. třída

Senátorka Dernerová navštívila horskou školu
Velice významná návštěva zavítala 1. září do naší horské školy.
Slavnostního zahájení nového školního roku 2016/2017 se
zúčastnila senátorka Parlamentu ČR paní doktorka Alena
Dernerová. Společně se starosty obcí panem poslancem Davidem
Kádnerem a panem Jiřím Moozem, za doprovodu paní ředitelky
Mgr. Jitky Novákové, přivítala všechny žáčky 1. třídy, kteří se plni
očekávání usadili do lavic, na kterých byly pro ně připraveny četné
dárky a pozornosti. Žáci poté mohli zůstat se svými rodiči ještě
několik minut pospolu s novou paní učitelkou, která si pro děti
připravila krátký program. To aby zůstal první školní den opravdu nezapomenutelný. Poté se všichni hosté
přesunuli do tělocvičny školy, kde přivítala paní ředitelka ostatní žáky a představila členy učitelského sboru.
Tentokrát i nové učitele, kteří nahradili pedagogy, kteří ze školy odešli. I zde hosté pronesli k žákům několik slov.
Po slavnostním zahájení následovali hosté paní ředitelku do prostoru nově rekonstruovaných sociálních zařízení
v přízemí, která byla opravena a modernizována z finanční dotace, kterou škole pomohla zajistit právě paní
senátorka Dernerová. Škola se tak ve své modernizaci opět o krůček posunula. Za tento projev pomoci paní
senátorce velice děkujeme. Na závěr setrvali hosté s vedením školy
v přátelském rozhovoru, při kterém byla diskutována další témata,
která souvisejí s každodenním provozem školy. Paní doktorka
Dernerová vyjádřila nadšení z horské školy a přislíbila pomoc a
podporu i do budoucna. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat
za podporu i pánům starostům, obcím, všem rodičům a přátelům
školy. Velice si pomoci vážíme. Nový školní rok odstartoval a všichni
se už jen těší na to, co tento školní rok pod vedením paní ředitelky
Novákové a všech pedagogických pracovníků žákům přinese. Jistě
bude veselý, pestrý a plný zajímavých aktivit a nezapomenutelných
zážitků.

Zahájení plaveckého výcviku
Hned na začátku září začal první, druhé a třetí třídě plavecký
výcvik. Plavání nás čeká každou středu až do konce listopadu.
Některým se poprvé do vody moc nechtělo a dokonce i nějaká
slzička ukápla. Ale ostatní žáci se do bazénu těšili. Teď už se těší
téměř všichni. Jsme rozděleni do čtyř družstev. Dvě družstva
plavou na mělčině a dvě v hloubce. Moc plavců mezi sebou
nemáme, ale od toho máme plavecký výcvik. Doufáme, že na
konci výcviku už nám to díky plavčicím a plavčíkovi půjde mnohem
lépe.
Mgr. Pavla Zdeňková
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Kalendář akcí na rok 2017

Červenec
15. 07. – Turnaj v nohejbale

Leden
20. 01. – Valná hromada SDH a HOSKA

Srpen
26. 08. – Sportovní víceboj
26. 08. – Živé „Člověče, nezlob se“
26. 08. – Letní kino

Únor
17. 02. – Ples SDH
25. 02. – Masopust
25. 02. – Maškarní rej
Březen
10. 03. – MDŽ
11. 03. – Volejbalový turnaj „O Kateřinský kahan“
Duben
22. 04. – Jiříkovská zábava
30. 04. – Stavění májky a pálení čarodějnic
Květen
27. 05. – Pohádkový les
Červen
10. 06. – SDH - O pohár Mlady Matějíčkové
24. 06. – Kateřinské trhy
24. 06. – Country bál

Září
27. 09. – Václavská zábava
Říjen
14. 10. – Noc splněných přání
Listopad
– Lampionový průvod
– Strašidelná hasičárna
26. 11. – Zahájení adventu
Prosinec
02. 12. – MÚ – Výlet na vánoční trhy
05. 12. – Mikulášská nadílka děti
08. 12. – Čertovská zábava dospělí
15. 12. – Den úcty ke stáří
24. 12. – Půlnoční mše

SDH Hora Svaté Kateřiny
Dne 05. 11. 2016 jsme se zúčastnili závodů ve Spořicích, kde se naši starší žáci
umístili na krásném 3. místě ze 17 družstev!
Dne 06. 11. 2016 jsme byli na bowlingu. Mladší žáci obsadili 3. místo a starší 4.
místo. Všem děkujeme a gratulujeme!
Jiří Žilka, starosta SDH

Z kroniky města (M. Matějíčková) - Povodeň
Naši horskou obec Hora Svaté Kateřiny postihla 12. 8. 2002
zničující povodeň, která napáchala mnoho škod na soukromém i
obecním majetku. V souvislosti s touto živelnou pohromou a
vzniklým havarijním stavem v dolní části obce bylo nutno
přijmout řadu opatření.
Velká voda napáchala v obci škody za 95 milionů korun, z toho na
obecním majetku za 16,5 milionu.
Děkujeme všem lidem, kteří pomohli při odstraňování následků
srpnové povodně. Velmi si Vaší pomoci ať už finanční, materiální či osobní vážíme.
Obecní úřad Hora Svaté Kateřiny
(z výroční brožury o Hoře Svaté Kateřiny 1528 – 2003)
Poznámka redakce: v minulých Kateřinských listech jsme v článku paní Mlady Matějíčkové opomněli napsat autora brožury „Hora Svaté
Kateřiny dnes a dříve“ je jím Reginald Král (*1910 - †1978). Tímto se čtenářům Kateřinských listů omlouváme.

Informace

Odpady 2016
Oznamujeme občanům, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je splatnost poplatku nejpozději do 30. 11. 2016.

Půlnoční mše
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
dne 24. 12. 2016 od 23,30 hodin
na mši do kostela sv. Kateřiny.
Mše bude vedena panem farářem Grzegorzem Czerným

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 16. 12. 2016 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 (dárek od vedení města dostanou pouze přihlášení jubilanti).
Pokud se chcete zúčastnit tohoto dne, vyplňte prosím návratku a doručte ji na podatelnu
městského úřadu nejpozději do 05. 12. 2016.

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

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