Slovo starostky:
Vážení občané,
nadšení z příchodu jara, které jsme
všichni vítali, má trhlinku. Rozkvetlé
rododendrony, napučené azalky, to
vše nám zmrzlo, včetně úsměvu při
pohledu na vzniklé škody. Budiž
nám útěchou pranostika: „Studený
máj, v stodole ráj“.
Blíží se turistická sezóna a my
můžeme
turistům
nabídnout
prohlídku Mikulášské štoly každou
sobotu a neděli a doporučit pěší
cestu kolem Ecce homo. Lákadlem je
rozhledna a rovněž pěší procházka
kolem kostela sv. Kateřiny s Pietou,
pravoslavným křížem a kapličkou sv. Anny. Vyhlídka z rozhledny při
troše štěstí na počasí je velmi pěkná a turista při kochání se přírodou
jistě pociťuje chuť na odpočinek a posilnění. Apeluji na naše
hoteliéry, aby uspokojili očekávání jak estetické, tak labužnické.
Spokojený host našeho města je naším cílem.
Město rovněž musí bezodkladně provést úpravy na zpříjemnění
pobytu u nás. Okamžitě s příchodem teplých dnů provedeme opravu
komunikace u přechodu státní hranice. Údržba čistoty města je na
nás a na každém jednom občanovi.
Jednání s Net4GASem se nevyvíjelo tak jak bychom si představovali,
ale přesto došlo k dohodě ohledně žádostí o granty. Z devíti
navržených žádostí pouze tři naplňovaly kritéria pro poskytnutí
dotace a nyní je na komisi zda naše tři žádosti podpoří. Jde o
„Turistickou cestu přes Růžový vrch“, „Zateplení ZŠ“ a „Projekt na
úpravu náměstí“. Výsledek rozhodnutí komise budeme znát koncem
měsíce.
Výstavba osvětlení a komunikace v ulici Zaječí začne v příštích dnech
ve spolupráci obou firem a to Herkul, a.s. a Reimont-elektro, s.r.o.
Hoří, hoří, znělo Dlouhou ulicí dne 14. 5. brzy ráno. V čp. 42 hořel
přístavek. Naši hasiči opět předvedli svoji připravenost a díky jim
zůstalo u minimálních škod, neboť obytná část zůstala díky
včasnému zásahu nedotčena.
Drobní zemědělci a pěstitelé všeho možného nerozpakujte se svoje
přebytky nabídnout na Kateřinských trzích a tím se aktivně
zúčastnit. Nebojte se, nepotřebujete k tomu živnostenské oprávnění,
jde o tzv. prodej „ze dvora“. Vezměte malý stolek, židličku a jděte do
toho. Stačí svoji účast ohlásit na MÚ paní Kucharczykové a to
nejpozději do 6. června.
Cvičení na sále Horského domova je vždy v úterý a ve čtvrtek. Je
možné se zúčastnit přihlášením na jednotlivou hodinu na MÚ u paní
Gröblové. Dámy přijďte, je to super.
S přáním krásně prožitých jarních dnů a pohody Hana Řebíková,
starostka.

Co nás čeká
31. 05. 2014
Taneční zábava s živou
hudbou
od 21,00 hodin
Sál Horského domova

01. 06. 2014
Pohádkový les
od 15,00 hodin
Areál U Vleku

11. 06. 2014
Veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Hora Svaté Kateřiny
od 17,00 hodin
Horské kino Kateřina

21. 06. 2014

Kateřinské trhy
od 09,30 hodin
náměstí Pionýrů

Cvičení BOSU
každé úterý a čtvrtek
od 18,00 i od 19,00 hod.
Sál Horského domova.
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SDH Hora Svaté Kateřiny a HOSKA Vás zvou na
Taneční zábavu s živou hudbou

 31. května 2014
 od 21,00 hodin
 Horský domov
Vstupné: 90,- Kč na místě
Pro členy SDH a HOSKA vstupenky v předprodeji na
MÚ za 60,- Kč. Pouze do 23. 05. 2014!

HOSKA a SDH Hora Svaté Kateřiny zvou
všechny děti a rodiče na

V neděli 1. června 2014 od
15,00 hodin U Vleku
(prezence dětí bude od 15,00 do 15,30 hod.)
Děti, které jsou členy HOSKA mají vše zdarma, ostatní
zaplatí na místě 50,- Kč

Na děti čeká v cíli opékání buřtíků a za
splněné úkoly sladká odměna
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Turnaj ve stolním tenise

Branný závod

Dne 20. 04. 2014 proběhl turnaj ve stolním
tenise, kterého se zúčastnilo 21 hráčů, kteří
byli rozděleni na tři kategorie:
Muži: mladší – 1. místo Baňka, 2. místo
Antalecz, 3. místo Košťálek
starší – 1. místo Seidl, 2. místo
Zástava, 3. místo Novák
Ženy: 1. místo Meissnerová, 2. místo Vydrová,
3. místo Gütnerová.
Všem zúčastněným děkujeme a výhercům
gratulujeme.

Naši mladí hasiči se 26. 04. 2014 zúčastnili
branného závodu v Háji u Duchcova s těmito
výsledky:
Dorost: 4. místo (N. Schmieder, J. Svitáková,
R. Zikán)
Starší žáci: 5. místo (F. Fučík, J. Steidl, F.
Cakl, J. Linhart, K. Gröblová)
Mladší žáci: 19. místo (M. Holceplová, D.
Steidl, A. Vaněk, T. Lukáš, P. Čondlová)

Poděkování
Chtěli bychom moc poděkovat našim hasičům
za rychlou a obětavou pomoc při hašení
požáru dne 14. 05. 2014. Poděkování patří i
panu Soukupovi, který na požár upozornil a
paní Ireně Štefančíkové za azyl pro nás i děti.
Děkuje rodina Červeňákova a Švandova.

Poděkování
Poděkování
Děkuji všem občanům, kteří věnovali kovový
odpad našim hasičům. Výtěžek bude použit na
práci s dětmi.
Jiří Žilka, starosta SDH

Všem sousedům a hasičům děkujeme za
velkou pomoc při stěhování karavanu, který
budeme využívat jako dočasné bydlení při
opravě naší vyhořelé nemovitosti.
Brádkovi.

Jubilanti
V květnu oslaví nebo oslavili kulaté nebo
půlkulaté narozeniny: Jana Schultzeová,
Renata Hlinková, Otto Šec, Jana Roučová,
Petra Končelová, Jitka Rajsová a Jan Turzó.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme,
přejeme hodně zdraví a štěstí.

Kateřinské trhy
Vážení občané, srdečně Vás zveme na Kateřinské trhy, které
proběhnou dne 21. 06. 2014 na náměstí Pionýrů. Čeká Vás
tradiční průvod s Kateřinou a Ferdinandem, stánkový prodej
nejrůznějších výrobků a specialit, ukázky kovářského
řemesla, stříhání ovcí 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.
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Z kroniky
Růžový sad na náměstí: pozdě na podzim 1973 přišla objednaná zásilka
růží, které na zimu nebylo možno vysázet. S pracemi spojenými s výsadbou
se začalo na jaře, koncem března, kdy bylo teplé slunečné počasí, a růže
začaly tempem rašit. Na místě bývalého hotelu Wágner bylo vysázeno
několik druhů růží. Ale potom se nad osudem růžového parku stahovaly
mraky, či lépe mrazy. Dubnové a květnové mrazy zaklely narašené růže do
skla ledu a spálily nadějné výhony. Chodily jsme kolem s velkými obavami
a pohledy zahřívali a nutili růže k novému životu. Ale velká životaschopnost růží dala nové
lístky, růžičky se pomalu vzpamatovaly a konečně s velkým zpožděním se objevil první květ. A
potom začal závod v kvetení, kdy se kolemjdoucí v údivu zastavovali a rozhodovali, jestli je
krásnější ta sametově červená, či velká starorůžová, nebo tamto žluté poupě. Škoda, že neznáme
přesně druhové označení, abychom mohli uspořádat výstavu či se nějaké výstavy zúčastnit. Ale
co není, může být. Růže se přece dají určit.
Mlada Matějíčková, bývalá kronikářka obce

Ze života školy
Kateřinské listy

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – duben/květen
V rámci projektu RO-KA-PO žáci 7., 8. a 9. třídy vyrazili na již třetí „Kariérovou olympiádu“, která se konala ve
Středisku volného času v Mostě. Olympiáda byla zaměřena na oblast obchodu, služeb a gastronomie. Soutěžní
disciplíny byly velmi těžké, ale naši žáci to zvládli. V celkové soutěži jsme vyhráli úžasné druhé místo mezi
zúčastněnými školami z okresu. A na jednotlivce byli za perfektní práci oceněni žáci: Tereza Stawiarzová (8. třída)
za deskovou hru, Radek Badi (7. třída) za softwarovou hru a Veronika Leipeltová (9. třída) za vědomostní kvíz.
Žáci 2. stupně 7., 8. a 9. třída včetně mateřské školky navštívili v rámci plnění ŠVP Aquasvět v Chomutově. Odjeli
po první vyučovací hodině autobusem, který byl uhrazen ze ŠR. Nejprve v bazénu plnili učivo tělesné výchovy podle
ŠVP. 7., 8. a 9. třída plavala v plaveckém bazénu, ve druhé části všichni žáci využívali vodních atrakcí. Dopoledne
se všem líbilo a těší se na další návštěvu.
Od 30. 4. do 10. 5. 2014 proběhala ve dvou termínech škola v přírodě v krásném prostředí - v Jiřetíně pod
Jedlovou. Nejprve se vydali děti z MŠ, žáci I., VII. – IX. třídy, poté odjel I. stupeň spolu s VI. třídou. I přes nepřízeň
počasí vše bylo super. Hned po příjezdu jsme pálili čarodějnice, hledali jsme kešky, navštívili adrenalin park, děti
z mateřinky začali hrát na piráty a prvňáčci nezapomněli procvičovat čtení, psaní i počítání. Dokonce jsme odjeli na
výlet do Liberce, kde jsme navštívili ZOO s krásnými bílými tygry a IQ Park, ze kterého byly všichni nadšení.
Poslední den absolvovali projekt a závod s názvem „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“.
Nakonec proběhlo zhodnocení a odpoledne odjezd domů. Škola v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou se všem mooooc
líbila a doufáme, že budeme moci toto místo opět navštívit.
V PONDĚLÍ BYL VELKÝ DEN,
SPLNIL SE NÁM PĚKNÝ SEN.
V ÚTERÝ, TO BYLA TŮRA,
PRO NĚKOHO NOČNÍ MŮRA.
VE STŘEDU BYL IQPARK
A PAK JEŠTĚ ZOOPARK.
VE ČTVRTEK JSME ŠLI DO ŠTOLY,
NĚKDO SE TAM NAPIL KOLY.
V PÁTEK BYL PROJEKŤÁK
A ADREALINŮV PARK.
SOBOTA JE DNES, JEDEM NA SVOU VES.
AŤ ŽIJE TA ŠVP. MY UŽ DOMŮ JEDEME.

Ze života školy
Kateřinské listy
Dne 13. 5. 2014 bylo žákům, respektive žákyním prvního stupně za účasti starostů všech obcí slavnostně předáno
nově zrekonstruované sociální zařízení. Celá rekonstrukce těchto prostor byla finančně podpořena z fondu
Ústeckého kraje, a to ve 100% výši. Srdečně děkujeme všem, kteří se o tuto podporu zasloužili. Po malé prohlídce
byli všichni velmi mile překvapeni, neboť si velmi dobře pamatujeme ještě nedávný stav těchto dívčích záchodků.

Ochutnávka střední školy v rámci projektu RO-KA-PO Žáci 7. a 8. třídy navštívili Střední odbornou školu
gastronomie a služeb a Střední průmyslovou školu v Mostě. Během exkurze nám učitelé ukázali všechny obory,
které škola nabízí. Navštívili jsme dílny zámečníků, kde jsme si vyrobili svícny a pak odborné učebny pro kuchaře a
číšníky, kde nám ukázali, jak má být prostřeny stůl, jak se míchají koktejly a udělali jsme si pár jednohubek a
palačinky. Moc jsme si pochutnali.
Naší školu v Hoře Svaté Kateřiny dne 15. – 16. května 2014 navštívil štáb České
televize s moderátorem Martinem Dejdarem. Natáčí se u nás pořad „Děti na tahu“.
Já i moji spolužáci jsme se setkali s Martinem Dejdarem, natáčení se nám moc
líbí, s Martinem byla velká legrace, a předváděl nám Barta Simpsona, kterého on
dabuje. Ze začátku jsme se trošku styděli, ale pak jsme viděli, že se můžeme
bavit zcela normálně. Těšíme se, až pojedeme do Prahy. Děkujeme České
televizi, že si vybrala naší malou školu a věříme, že se Vám všem u nás líbilo.
Natálka Hrubá, žákyně 6. třídy

4. KARIÉROVÁ OLYMPIÁDA
Žáci 7., 8. a 9. třídy se dne 20. 5. 2014 zúčastnili poslední kariérové olympiády v rámci projektu RO – KA – PO,
která byla na téma stavebnictví a strojírenství, a ve které suverénně vybojovali první místo. Žáci celé dopoledne
soutěžili ve vědomostních a praktických disciplínách a prokázali své schopnosti. Všichni si celý den užili a dobře se
bavili. Porota vybrala pár jednotlivců, kteří si zasloužili speciální ocenění za svou práci a šikovnost. Jednotlivá
ocenění získali žáci: Dominika Dresslerová, Dalibor Brunner, Alice Šillerová a Miluše Čermáková.
Zároveň získala naše škola i první místo za celkové pořadí ze všech olympiád. Které probíhaly od ledna
2014 do května. Celkem proběhly 4 olympiády, ve kterých jsme vybojovali třikrát první místo a jednou
druhé.

Ze života DD
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Radek John přišel podpořit dobrou věc a dokonce kouzlil
Dne 7. května 2014 se v pražském klubu TopGear Bar
uskutečnila další V.I.P. ALL Television párty, která byla
tentokrát zaměřena pro podporu dobré věci a to na zájezd
dětí z dětského domova Hora Sv. Kateřiny z mostecké
oblasti Krušných hor do italského letoviska Caorle. „Dnešní
akce byla 1. ze 4, které v následujících měsících v tomto
duchu pořádáme a moc doufáme, že s námi děti z dětského
domova v září k moři budou moci odjet,“ uvedla tvář ALL
Television zpěvačka Lucy Junk. Podpořit dobrou věc přišel
také Radek John, kterého doprovodila poslankyně Olga
Havlová. I díky příspěvku samotného Radka Johna se akce
mohla uskutečnit. „Jsem moc rád, že jsem mohl dorazit na
tuto akci pro dobrou věc, jelikož moc dobře vím, že děti z dětských domovů nemají tolik možností k
cestování a samotné zábavě jako většina z nás. Jsme moc rád, že ALL Television vymyslela takovýto
projekt, který těmto dětem dá možnost poznat také jiný kraj a ne jen pouze ten v okolí Hory Sv.
Kateřiny.“, uvedl po svém příchodu dobře naladěný Radek John. Večerem provázel moderátor a
spisovatel Richard Sacher, který na pódium postupně zval ke svým vystoupením zpěváka z Hlasu
Československa Roberta Hlavatého, superstar Kristýnu Šebíkovou, zkušeného Hynka Tomma a také
kouzelníka Michala Nesvedu z Česko Slovensko má Talent. Michal Nesveda do svého kouzelnického
vystoupení zapojil také samotného Radka Johna, ze kterého si udělal svého pomocníka, který měl za
úkol dle libosti vybarvit barevnými spreji panáčka nakresleného na papíře. Michal po ukončení tvůrčích
schopností Radka Johna odkryl své oči a k překvapení všech odhodil také své oblečení, pod kterým se
nacházelo oblečení stejných barev jako na nakresleném panáčkovi. Uprostřed celé akce také proběhla
módní přehlídka společenských šatů americké společnosti Glamor, která pro přehlídku dodala 18 svých
nádherných modelů na neméně krásných modelkách. Hvězdou módní přehlídky byla samotná Lucy
Junk. „Chtěla bych moc poděkovat společnosti Glamor za možnost uskutečnění módní přehlídky zde v
klubu TopGear. Modely, které jsme dnes s děvčaty předváděly, jsou neskutečné krásné. Myslím, že každá
z nás by chtěla podobné šaty mít ve svém šatníku. Já už naštěstí jedny mám,“ dodala s úsměvem Lucy
Junk. Po módní přehlídce následovala tombola, kterou na místo dorazil předávat pohádkový čert Václav
Upír Krejčí, který jako obvykle sršel vtipem a každého z výherců nezapomněl před předáním výhry také
trošku potrápit. Ústupek Upír neudělal ani při předávání ceny při výhře poslankyně paní Havlové, která
vyhrála poukaz do kosmetického salonu a také vstupenku do zábavního centra. „V této výhře byla jistě
korupce. Já nic nevyhrál,“ prohlašoval se smíchem směrem k paní Havlové Radek John. „O korupci se
jistě nekonalo, protože to bych si jistě obě ceny nechala. Přiznám se, že cenu do zábavního centra vyhrál
náš asistent, který mě pouze cenu vyslal převzít,“ řekla paní Havlová na svou obhajobu. „Podobných akcí
by se mělo konat mnohem více, protože je to pro dobrou věc,“ dodala závěrem paní Havlová.
Autor článku: Jakub Schulz

Dobrovolnický den s T-Mobile
Sedmého května k nám do dětského domova přijela parta
správných lidí ze společnosti T-Mobile z oddělení stížností
a strávili s námi hezké odpoledne v rámci dobrovolnického
dne. Společně jsme obrousili a natřeli fotbalové branky,
nalajnovali hřiště, pohráli si na zahradě a opekli buřty na
ohništi. Děkujeme jim srdečně nejen za pomoc při práci,
ale i bezvadné dárky nejen pro naše mrňousy
(odstrkávadla, stavebnice a velkou kupu sladkostí).
Budeme se těšit na jejich další návštěvu.
(japt)
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