Slovo starostky:
Vážení občané,
jaro se přihlásilo a opět obdivujeme svěžest jarní
přírody, která je kolem nás. Tam, kam příroda
nemůže, tam musíme svěže zapracovat my, lidé.
Určitě Vás potěší dobrá zpráva, že v pátek
nastoupí dělníci na úpravu komunikací Svobody
a Růžový vrch. Práce na úpravách bude trvat asi
čtrnáct dnů a poté budeme moci uklidit náměstí.
Moc mě potěšila aktivita školy, kdy žáci za
pomoci našich zaměstnanců a p. Krále upravili
záhon před školou. Vyzývám všechny občany
k podobné aktivitě u svých obydlí. Zasaďte kytičky tam, kam to jde, a
radujte se z pěkného prostředí kolem sebe. Chci poděkovat Rudovi
Meissnerovi, který se od samého počátku existence kapličky sv.
Anny, o ní stará. Postavil kolem základů kamennou zídku a zasadil
do ní skalničky. Na kapličku a celé toto dílo je krásný pohled při
vjezdu do Kateřiny.
Ještě chci popřát našim „chlapům“ hodně štěstí při stavění májky.
Velikonoce jsou za námi a máme před sebou dva májové svátky.
Užívejte o volných dnech sluníčka, zahoďte starosti za hlavu a radujte
se ze života.
Vaše starostka Hana Řebíková
Slovo místostarosty:

Co nás čeká

26. 04. 2014
Sběr kovového odpadu


30. 04. 2014
od 17,00 hodin
Stavění májky a pálení
čarodějnic


30. 04. 2014
od 21,00 hodin
Zábava – Horský domov


05. 05. 2014
MUDr. Pavel Lisický
neordinuje

Vážení občané,

jaro je v plném proudu stejně jako akce v našem
23. – 24. 05. 2014
městě. Začaly práce na bytových domech čp. 91,
18 a 42. Opravují se zde chodby, které budou Pá 14,00 – 22,00 hod.
posléze vymalovány. Stejně budeme pokračovat
u čp. 316 a 317, kde současně opravíme zbytek So 08,00 – 14,00 hod.
vstupních schodů. Dále budeme pokračovat
Volby do Evropského
opravou chodníku, který je u bytovek v
parlamentu
havarijním stavu.
Zároveň nás také čeká
úprava rozhledny – její výmalba a celková údržba před sezónou.

Samozřejmostí jsou začínající práce na úklidu města a veřejných
prostranstvích a údržba zeleně. Pomohli jsme škole realizovat úpravu
Cvičení na horách
záhonu před školou. I na městských budovách chceme přivítat jaro
květinami.
Termín prvního cvičení
Připojte se a ozdobte si svůj baráček květinovou výzdobou. Pozvěte bude upřesněn. Sledujte
své přátele a známé k nám do hor do krásného městečka, které má co
plakáty a web.
nabídnout a přijďte se podívat třeba na stavění máje, kam jste i vy

ostatní srdečně zváni.
Lukáš Pakosta
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Z kroniky
Kultura v obci: 3. ledna 1989 oslavil 60. let akademický sochař Josef
Šimek, který již mnoho let v letních měsících pobývá na chatě (bývalé
hájovně) v Rudolicích. Josef Šimek je autorem dvou plastik, které zdobí
prostory budovy MNV. Je to dřevěná plastika umístěná nad schodištěm.
Tento mistrný reliéf symbolicky znázorňuje minulost i současnost. Tradice
horního města znázorňuje středověký havíř (kápě, motyka) a současnost
dívka sázející strom. Tato postava se dá vyložit jako budoucnost Krušných hor, které se zase
musí zelenat. Druhá, také dřevěná plastika je umístěna v obřadní síni.
Pozn.: horní město znamená místo, kde probíhala hornická činnost.
Mgr. Mlada Matějíčková, bývala kronikářka obce

Jubilanti
v dubnu oslavili kulaté nebo půlkulaté narozeniny: Ota Rajs, Veronika Vagašiová, Ivan Pinkas,
Miloslav Sobotka, Ludmila Haufová, Julie Svitáková, Miroslav Švanda, Karel Horák, Jakub
Pakosta, Lenka Kropáčková, Jindra Dvořáková a Igor Havel. Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a štěstí.

UPOZORNĚNÍ

MUDr. Pavel Lisický v pondělí dne 05. 05. 2014

NEORDINUJE
SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
SDH Hora Svaté Kateřiny bude dne 26. 04. 2014
sbírat kovový odpad. Prosíme obyvatele, aby dávali
odpad na přístupné, případně označené místo.
Děkujeme.
Jiří Žilka, starosta SDH

Cvičení na horách
Výzva pro všechny, co se chtějí hýbat a udělat
něco pro své zdraví. Choďte s námi cvičit!
HOSKA získala dotaci na sport ve výši 30.000,- Kč. Za tuto
částku budou nakoupeny cvičební stroje a nářadí (běžecké
pásy, Bosu míče, podložky, švihadla, aj.). Cvičení bude
probíhat třikrát v týdnu na sále Horského domova.
K dispozici bude i televize s DVD cvičením. Přesný termín
zahájení cvičení bude zveřejněn na plakátech, webu města
a na facebooku (profil Cvičení Hsk).

slet všech čarodějnic, čarodějů a jiné čarodějné havěti
bude

30. dubna 2014
od 17,00 hodin
na náměstí - Hora Svaté Kateřiny

Všechno čarodějné osazenstvo a platící členové HOSKA
dostanou buřta zdarma, ostatní za 15,- Kč

Ze života DD
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Kvalifikační turnaj ve florbalu aneb
vzhůru za obhajobou titulu
Poslední březnovou sobotu jsme vyrazili na
kvalifikační turnaj ve florbalu do Ústí nad Labem.
Jelikož jsme vezli putovní pohár pro vítěze,
znamenalo to jediné - byl to začátek boje o
obhajobu titulu. Ve značně pozměněné sestavě
jsme dokázali postoupit z těžké skupiny, ve které
hráli všichni finalisté z minulého ročníku a
nakonec bez obtíží vyhráli čtvrtfinále a semifinále.
Jediným soupeřem, který byl nad naše síly, se stal
dětský domov z Dubé -Deštné. Nejlepším střelcem
turnaje se stal znovu náš Richard a z Ústí si odvezl
už čtvrtou florbalovou hůl s pohárem. Při bojích o
postup nás povzbuzovali i naši kluci Martin a
Lukáš, kteří spolu bydlí v Praze v Sámovce. Za
čtrnáct dnů nás již čeká boj v turnaji finálovém.
Výsledky turnaje základní skupina:
HSK: Dubá Deštná - 3:3, HSK: Domino Plzeň - 2:2,
HSK: Ústí nad Labem Sev. terasa - 4:2, HSK:
Dlažkovice - 3:4
čtvrtfinále: HSK: Žatec - 6:1, semifinále: HSK:
Duchcov - 8:1, finále: HSK: Dubá Deštná - 1:4
Postupující do finále dle celkového pořadí:
1. Dubá - Deštná
2. Hora Svaté Kateřiny
3. Dlažkovice
4. Duchcov
(japt)

Milá návštěva
Dne 20. 3. k nám přijeli zástupci z vietnamské
komunity Niem Phat Duong Vinh Nghiem z Mostu.
Předali nám dárkové tašky, ve kterých mělo každé
z dětí botasky, teplákovou soupravu a něco
dobrého na mlsání. Jaro je již zde a tyto dárky
udělaly velikou radost nejenom dětem. Teplákové
soupravy ihned děti nazvaly „IN“. A radost určitě
vidíte i na přiložené fotografii. Poté jsme návštěvu
provedli po domově a ukázali dětské pokojíčky.
Nakonec jsme požádali Dai Duc Tich Thong Dat o
ukázku kung-fu. Několik „chvatů“ si i děti
vyzkoušely. „Děkujeme za návštěvu a dárečky,
které jste nám přivezli“
/MaCm/

Finále florbalu 2014 - jsme stříbrní!!!
První dubnovou sobotu jsme se vydali obhajovat
zlaté
medaile
v
celorepublikovém
finále
florbalového turnaje, který pořádá Dětský domov
Ústí nad Labem - Střekov. Osm nejlepších týmů se
rozdělilo do dvou skupin a svedly líté boje o
medaile. Ze skupiny jsme postoupili z prvního
místa a šli jsme rovnou do semifinále. Nejvyšší
výhru v turnaji jsme si připsali proti České
Kamenici, kterou jsme rozdrtili poměrem 13:0 tento výsledek nakonec pomohl našemu Ríšovi již
potřetí v řadě obhájit pozici nejlepšího střelce
turnaje.
Semifinálový
boj
přinesl
naopak
nejtěsnější možnou výhru, kdy jsme přes Melč
postoupili až po nájezdech. Finále jsme si
zopakovali proti Dubé - Deštné a stejně jako před
14 dny neúspěšně. Klukům už v závěru došly síly a
nepovedlo se jim najít recept na vynikajícího
gólmana a obranu Dubé - Deštné. Zisk stříbrných
medailí po dvou mistrovských titulech není
rozhodně zklamáním, ale velkým úspěchem. Vždyť
z našeho týmu zůstal od loňského roku jen jediný
hráč základní sestavy. Předávání diplomů, medailí
a pohárů proběhlo na hradě Střekov.
Chtěl bych tímto poděkovat všem organizátorům
této akce a také chlapcům za skvělou reprezentaci
našeho dětského domova. Zajímavou videoreportáž
z akce můžete shlédnout v aktualitách U-TV
Webové televize Ústeckého kraje: Finále florbalu.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY – březen/duben
Druhé kolo „Kariérové olympiády“ v rámci projektu RO-KA-PO, které se konalo ve čtvrtek 20. 3. 2014
v Mostě, proběhlo pro naši školu opět úspěšně. Naše škola vybojovala opět první místo mezi ostatními
školami v okrese. Olympiády se účastnili všichni žáci sedmé, osmé a deváté třídy. Tentokrát byla
olympiáda na zdravotnické téma a naší žáci nezklamali a obhájili prvenství z prvního kola olympiády.
Všem velká gratulace a poděkování:-)
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili 21. března 2014 v rámci projektu “Tvorba knih” Městskou knihovnu v
Litvínově. Po přivítání pracovníkem knihovny Ladislavem se usadili v herně, kde jim byl představen
program na společné odpoledne. Zhlédli film se Z. Svěrákem “Jak jsem se stal čtenářem”. Následovalo
seznámení s tím, jak vzniká kniha od spisovatele až do chvíle, kdy se dostane do ruky čtenáře. Tento film
byl opravdu zajímavý. Následovala prohlídka knihovny od místa, kam knihy přijdou z nakladatelství přes
systém zařazení až do jednotlivých oddělení, kde si můžeme knihu půjčit. V knihovně se žákům moc
líbilo a již mají domluvený program na příští setkání.
Žáci 4. a 5. ročníku
Žáci 1. stupně a 6. ročníku naší školy navštívili v rámci plnění ŠVP Aquasvět v Chomutově. Odjeli po
první vyučovací hodině autobusem, který jim byl uhrazen ze ŠR. Nejprve žáci v bazénu plnili učivo
tělesné výchovy podle ŠVP. 6. třída plavala v plaveckém bazénu a žáci prvního stupně si osvojovali pády
a skoky do vody z nízkých poloh a adaptaci ve vodním prostředí. Ve druhé části pak využívali atrakcí v
bazénu. Dopoledne se nám všem líbilo.
Žáci 1. stupně a 6. třídy
Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice je určen na
28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. A také v naší škole se na tento den
nezapomnělo. Každá učitelka ve škole byla jistě překvapena, když během výuky do třídy vstoupili s kyticí
zástupci všech tří obcí (starostka H. Řebíková, starosta D. Kádner a místostarosta P. Studnička), a před
zraky žáků jí poděkovali za její práci, popřáli spoustu pracovních úspěchů a pevných nervů. Zkrátka
nepřišly ani provozní zaměstnankyně, ačkoliv se jich tento svátek přímo netýká.

Dne 31. 3. 2014 jsme slavnostně otevřeli tři třídy s interaktivními tabulemi. Třídy byly vybaveny na
základě výhry v soutěži „Chytré hlavy“, kterou pořádala Vršanská uhelná a.s. Na slavnostní otevření
přijeli zástupci z Vršanské uhelné pan ředitel Petr Mrvík a paní Liběna Novotná, starostka města Hora
Svaté Kateřiny paní Hana Řebíková a poslanec ČR a starosta Nové Vsi v Horách pan David Kádner.
Pásku slavnostně přestřihl pan Mrvík společně s paní ředitelkou Věrou Sehnalovou, která následovně
společnosti poděkovala za tento sponzorský dar. Poděkovat nezapomněli ani žáci, kteří mají z nových
tabulí obrovskou radost. Na závěr paní učitelka Křivánková zapojila všechny přítomné do interaktivní
výuky.
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Žáci 8. a 9. třídy se 31. března vydali do Městské knihovny v Litvínově v rámci projektu „Nástrahy
reklamy“. Po přivítání čekalo na žáky několik úkolů. Prvním z nich bylo správné zařazení a vytvoření
reklamních sloganů známých firem na trhu. Následovala práce ve skupinách, kde se žáci snažili odhalit
triky prodejců. Dostali nákupní seznam a odebrali se do fiktivního obchodu s potravinami. Přednáška
byla zakončena informacemi o kvalitě potravin, které si žáci běžně kupují. V knihovně se žákům líbilo a
těší se na další návštěvu.
Celá škola se zapojila do projektu „Česko sportuje“ – Olympijský víceboj. V rámci tohoto projektu musí
žáci plnit jednotlivé disciplíny. 7. dubna tak žáci 5., 6. a 7. třídy začali plnit první úkoly – 60 metrů na
čas a hod kriketovým míčkem. V průběhu dalších týdnů budeme pokračovat v dalších sportovních
aktivitách – běh na 500 m (1. stupeň), běh na 1000 m (2. stupeň), hluboký předklon, skok daleký z místa
a výdrž ve shybu.
Dne 9. 4. 2014 jsme s žáky sedmé a osmé třídy navštívili Střední odbornou školu Litvínov- Hamr.
Exkurze školy proběhla v rámci přípravy na budoucí povolání, v rámci projektu RO-KA-PO. Žáci si
prohlédli některé obory, které škola nabízí. Prošli si dílny, kde si žáci zkusili práci čalouníka a truhláře.
Všichni si vyrobili svůj knoflík a řehtačku. Pak následovala prohlídka ateliérů, kde se připravují žáci v
oboru grafický design. Podívali se, jak probíhá výuka v oboru kadeřník/kadeřnice, krejčí a
aranžér/aranžérka. Celá exkurze byla moc vydařená a všem se jim líbila
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za práci na záhonu před školou, zejména p. Královi a p. uč. Králové, p. Loosovi za dovoz hlíny
a dále za výpomoc p. uč. Meissnerové a p. Hlinkovi. Jsme rádi, že jsou stále mezi námi lidé, kteří rádi
pomohou, a to i bez úplaty. Ještě jednou díky.

Informace

Kateřinské listy

30. 04. 2014 od 21,00 hodin
Sál Horského domova
Vstupné jednotné: 40,- Kč
Masky vítány!
Volby
Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 23. a 24. 5. 2014. V pátek bude otevřena
volební místnost od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu pak od 08,00 do 14,00 hodin. Volební
místnost bude v 1. patře MÚ.

Upozornění a žádost o pomoc
Policie ČR v současné době eviduje několik případů vloupání do rekreačních
objektů v lokalitě Hora Sv. Kateřiny - Sruby. Prosí tedy občany o zvýšení
všímavosti k pohybu osob, které neznají, popř. mají podezřelé chování. Informace
o pohybu podezřelých osob volejte na služební telefon Policie ČR – stanice Nová
Ves v Horách 607 990 380 popř. na bezplatnou linku 158. Policie předem děkuje za spolupráci.
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