SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,
léto a prázdniny máme před sebou a za sebou první přívalový déšť. Naštěstí bez vážnějších škod.
Spadl strom, někde za Vagonem, a naši hasiči měli o práci postaráno a nejen se stromem.
Na Větruši v Ústí nad Labem jsem převzala Skleněnou popelnici za 4.místo ve sběru tříděného odpadu.
Byli jsme zařazeni do kategorie měst do 3500 obyvatel, kdybychom byli zařazeni do obcí do 500 obyvatel,
tak
jistě vyhrajeme 1. místo. Tímto, chci poděkovat vám milí občané, za aktivní přístup k třídění odpadu.
V tomto směru můžeme být vzorem.
Česká federace pro hru Dáma pořádala v květnu mistrovství republiky. Máme na horách kroužek pod vedením
pana Dvořáka. Velkého klání se zúčastnilo 16 dětí a poprvé hráli partie s hodinami a limitem 15 minut na hru.
Naše horské děti statečně bojovali. V mladší kategorii získal Honza Grünfeld 5. místo a ve starší kategorii
obsadil Benjamin Gergel 2. místo. Přeji Benjaminovi, vicemistrovi republiky, mnoho dalších úspěchů a děkuji
za reprezentaci všem dětem a jejich vedoucímu.
Děti z hor si velmi dobře vedou i ve florbalu, každou neděli trénují a pak svoje dovednosti a kuráž zúročují
v turnajích. Starší děti již nemohou reprezentovat a tak po generační obměně máme velmi, velmi mladé
družstvo florbalistů. A i když byli na turnajích nejmladší, čtyřikrát obsadili 4. místo. Věřím, že po
prázdninovém odpočinku se v září naplno vrhnou do příprav na další sportovní klání. Blahopřeji ke krásným
výsledkům a děkuji jejich vedoucím.
Blíží se největší událost letošního léta a to Kateřinské slavnosti. Slavíme 490 let od povýšení obce na město
Ferdinandem 1. v roce 1528. Slavnost bude zahájena průvodem od kapličky sv. Anny. Celodenní program je
pod záštitou Divadla Rozmanitostí a tak rozmanitost programu je zaručena. Ostatně již jste se s ním seznámily
v posledním čísle KL. Kromě aktivních divadelních vystoupení, šermířských, hudebních produkcí různých
kapel, ohňové show, prostě od dopoledne do večera a až do noci při hudbě. Prosím naše dědečky a babičky o
pochopení až se k nim budou o půlnoci vkrádat decibely hudby. Mladší ročníky se jistě zúčastní. Program
obohatí vystoupení školních dětí a prohlídka základní školy, která oslavuje tři výročí. Kolorit oslavy doplní asi
dvacet stánků s různorodou nabídkou. Od ručních výrobků tradičních řemesel až po naplnění bříška různými
dobrotami. Procházka k farmě Kateřina a její prohlídka a den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici
neodmyslitelně patří k oslavám.
Jednou z třešinek na dortu Kateřinských slavností bude otevření Mikulášské štoly v 11,00 hodin až do
17,00hod. Srdečně vás všechny zvu, bude na co koukat. Štola je osvětlená, nabízí pohled do hlubin nižších pater
štoly přes vodní hladinu a na jiném místě pohled do vyklenutého dómu, který je krásně nasvícen. V tom místě
se štola rozvětvuje, prohlídka končí a pěkně husím pochodem, po opravené podlážce, ze štoly ven.
Přeji krásné prožití léta
Hana Řebíková, starostka vaše a pro vás

Karneval na Nové vsi
V sobotu jsme s tetou Janou a s tetou Káťou vyrazili na karneval. Jelo nás hodně, a proto jsme se
rozdělili do dvou skupinek, jedna jela autem a ta druhá autobusem. Bylo docela legrační, když do
autobusu nastoupila víla, princezna, dva Spidermani a další pohádkové bytosti. Na Nové vsi se nám
moc líbilo, zatancovali jsme si a hlavně zasoutěžili./PaBa,BaAru/

První jarní kilometry na
kolech od ježíška.
S jarním sluníčkem v klidu
a pohodě jsme nasedli na
kola a vyjeli jsme nasbírat
svých prvních 10 km na
trase Hora Svaté Kateřiny
- Nová Ves v Horách Mníšek a zpět. Spokojeni a
pyšní na svou cyklistickou
zdatnost, samozřejmě s
přestávkami 1. - na
dětském hřišti, 2. zmrzlinovým
občerstvením, 3. - u
nádrže plné žab, 4. - na
farmě s pozorováním
kraviček s telátky, jsme se
vrátili ze super
slunečného cyklovýletu. A
po návratu jsme si ještě
zabruslili./1RS/

Turnaj v České dámě
Horská liga ve spolupráci s dětským domovem, městem Hora Svaté Kateřiny a Sokolem Nová Ves v
Horách pořádali Dětský turnaj v české dámě, kterého se zúčastnily naše děti a děti z Prahy. Hrál
každý s každým a odehrálo se tedy 11 kol. Hlavní rozhodčí zástupce mezinárodní federace dámy
přijel z Prahy a přispěl k hladkému průběhu turnaje spolu s trenérem kroužku dámy panem
Dvořákem a jeho ženou. Všichni soutěžící bojovali ze všech sil, nikdo nechtěl prohrát a navíc hrálo
se i o krásné ceny. Děkujeme pořadatelům za velmi hezky připravený turnaj. /1rs/

Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny by touto cestou ráda poděkovala všem sponzorům, kteří
ve školním roce 2017/18 podpořili zkvalitnění výuky, přispěli na nákup hraček, materiálu či za
jiné věcné dary a výpomoc. Poděkování patří rodičům dětí, starostovi obce Nová Ves v Horách
panu Kádnerovi, starostovi obce Brandov panu Moozovi, paní Š. Červené z Litvínova, partnerské
školce v německém Deutschneudorfu, Ing. Vokálovi z LČR, Sdružení SDH Hora Sv. Kateřiny, panu
R. Meissnerovi, rodině Kloučkových, panu A. Köhlerovi, panu M. Kukalovi a paní Mikušové.
Velice si Vaší pomoci vážíme.
Děkuji

Raduše Machová, učitelka MŠ

Město Hora Svaté Kateřiny
Srdečně zve na znovuotevření Mikulášské štoly.
Slavnostní otevření a zahájení provozu proběhne
dne: 23.06.2018 od 11:00 hod.
Vstupné tento den dobrovolné 

Veřejné zasedání: 20.06.2018, 12.09.2018,
24.10.2018

Otevírací doba Mikulášské štoly
SO – NE – 9 : 00 – 12 : 00 h.
- 14 : 00 – 18 : 00 h.
Všední dny po domluvě na
tel. čísle: 728 633 530

Žádáme všechny obyvatele, aby ploché
(tabulové) sklo, rozbité či nerozbité,
nemíchali do obalového skla.
Děkujeme MÚ- HSK

Průvodce Josef Sochor
Vstupné:

dospělí: 50,-Kč

(6 -18 let): děti: 20,-Kč

Dne: 09.06.2018 proběhl 11.ročník O POHÁR MLADY MATĚJÍČKOVÉ
Akce je součástí projektu Hasiči bez hranic.

SDH Hora Svaté Kateřiny
Dne 18. 5. – 19. 5. se u nás konalo okresní kolo
soutěže Plamen. Tato soutěž je určena pro
mladé hasiče v kategorii mladších a starších
žáků, dorost a plamínek. Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách – štafeta dvojic, štafeta 4x60m,
branný závod a požární útok. Zúčastnilo se 5
sborů – Černice, Obrnice, Želenice, Braňany a
Hora Svaté Kateřiny. Naši mladí hasiči se
umístili v kategorii starších žáků na 3. místě a
v kategorii mladších žáků na 4. místě. Tímto
bych rád poděkoval za technickou pomoc našim
mužům ze sboru a vedoucím mladých hasičů, p.
Schmiederovi

a

kolektivu

za

vynikající

občerstvení po celou dobu konání závodů.

OMALOVÁNKA

Starosta SDH Hora Sv. Kateřiny

Jiří

Žilka

Jubilanti
červenec – srpen
Patová Tereza, Sejval Jiří, Brandner Matěj, Uxová Laura, Viga Petr, Spurná Ivana, Pastyříková Dana,
Leipeltová Veronika, Hlásková Kateřina, Mahušek Milan, Matějíček Stanislav, Müller Petr, Nedvěd Jan,
Pakostová Hana, Mareš Charles James, Motyčka Antonín, Konrádová Zuzana, Švarc Bohumír, Jindra
Zbyněk, Vagašiová Noemi, Kucharczyk Ondřej, Drtina Jiří Aleš, Švácha Vít, Šváchová Anna, Turzó Jan,
Holceplová Michaela, Charvát Václav, Luljak Petr, Budský Pavel, Kačerová Kristýna, Králová Dáša,
Primas Matěj, Holicsová Adéla, Horáková Natálie, Kohout Jiří, Lohacz Josef, Červeňák Marek, Vejražka
Miroslav, Horák Karel, Strýhalová Agáta, Křížová Jaroslava, Klárman Jaroslav, Karsňák Robert,
Schmiederová Jana, Matoušek Lukáš, Fila Daniel, Šnejdar Dušan, Šecová Ema, Brunnerová Hana,
Holubová Veronika, Mikušová Libuše, Novotná Kristýna, Řebík Václav, Brandnerová Barbora, Keilová
Šárka, Lohacz René, Denková Pavlína, Rouč Dominik, Koláček Samuel, Brankeová Zdeňka, Pata Petr,
Primasová Eliška, Schmieder Ervín, Vagašiová Eliška, Vejražka Miloslav, Procházka Bedřich, Švancar
Slavomír, Útratová Dominika, Brandnerová Lenka, Novotný Miroslav, Šebková Olga, Šimandlová
Monika, Nedvědová Tereza, Schmieder Martin, Neumann Jaroslav, Rytíř Ladislav, Křížová Anežka,
Šišovič Jiří, Uher Václav, Leipelt Jaroslav, Nickelová Denisa.
BLAHOPŘEJEME…..

