Slovo starostky:
Vážení občané,
nový rok nám začal, ale ještě trochu připomenu závěr roku starého.
V Seiffenu při zahájení adventu jsme se seznámili s novým seiffenským starostou panem Wittichem. Pan starosta nám oplatil návštěvu
koncem prosince. Vzájemně jsme si slíbili spolupráci a dobré sousedské vztahy mezi našimi městy. Navštívili jsme i Lesnou a chci vás
upozornit na nádherný Betlém, ve kterém je přes 250 figurek a téměř
stovka je jich pohyblivých. Stojí to za to se jít podívat.
Půlnoční mše v kostele sv. Kateřiny byla hojně navštívena. Náš kostel
je skutečně krásný a zasluhuje si provedení všech plánovaných
úprav. Rádi bychom v tomto roce zrealizovali opravu varhan, pokud
se to nepodaří letos, bude alespoň udělána příprava. Představte si
půlnoční mši za doprovodu varhan …
Naši hasiči dostali pod stromeček novou Tatru 815 od NET4GASu. K předání došlo v Brandově dne
20. 12. Brandovští hasiči dostali rovněž auto a to Mercedes. Oba vozy jsme po předání klíčků, pokřtili
šampaňským a dárcům reprezentovaným panem ing. Nesládkem, poděkovali. Tatra pak za doprovodu
všech našich hasičů byla převezena do Kateřiny.
Nový pan doktor, MUDr. Lisický zahájil svoji činnost ve čtvrtek 9.1. Získat nového doktora nebylo
úplně jednoduché, pracovala jsem na tom již od července, kdy jsem navštívila ředitele VZP se žádostí o
náhradu za pana doktora Tenka. Pan doktor Tenk je velmi rád, že mohl svůj horský obvod předat
mladšímu nástupci. Doufám, že MUDr. Lisický najde v horách zalíbení v létě i v zimě a my najdeme
zalíbení v něm.
V lednu nás čeká masopust a pečení koblih pro dětský masopustní rej. Komise vyhodnotí nejchutnější
koblihu, takže dámy, chystejte recepty, připravujte náplně (kroucánky bez náplně jsou také dobré),
aby si naše děti měly na čem pochutnat. Vy mladší chystejte masky do průvodu a my starší si připravíme pohoštění pro medvěda, rytíře, policajta, šaška, vodníka, smrtku, opici a další rozjuchané maskované koledníky.
Přeji pěkné prožití masopustu a dalších doufejme alespoň trochu zasněžených dnů.
Vaše starostka Hana Řebíková

Slovo místostarosty:
Vstoupili jsme do roku 2014, do roku plného nadějí a snů. Přesto, bych se rád ohlédl za rokem 2013.
Ohlédnutí bych věnoval všem, kteří pomáhali chodu nejen našeho města, ale i neziskovým sdružením,
které v našem městě působí.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu dobrovolných hasičů a výjezdové jednotky. Jedno z poděkování patří chlapům od hasičů, kteří na Štědrý den, kdy si všichni užívali sváteční chvíle
pohody, nelenili a pomohli nám umýt komunikaci ke kostelu pro cestu na půlnoční mši. A i přesto
byli osočováni a napadáni.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na rozsvícení vánočního stromu a na živém betlému dále
vystupujícím na půlnoční mši a všem kdo se aktivně podílí na chodu OS HOSKA.
Chtěl bych poděkovat prostě všem, kteří se aktivně podílejí na veřejném dění. Za to, že bez váhání,
pokud se osloví, přiloží ruku k dílu.
Pojďte, pojďme se zapojit do dění v našem městě, přiložme všichni tu pomocnou ruku. Třeba jen účastí na akci, se kterou si někdo dá tu práci, zorganizuje ji a věnuje tomu svůj volný čas. Účastí mu
vlastně poděkujete a zahřejete u srdce.
Lukáš Pakosta
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Duch nad zlato s Českou televizí
Den před Mikulášem náš dětský domov pozvala
Česká televize do Prahy na premiéru pohádky
Duch nad zlato. Ráno jsme vstali v sedm hodin a
autobus pro nás přijel o hodinku později. Museli
jsme ještě dojet pro další dětský domov z Vysoké
Pece, kde jsou naši kamarádi. Když jsme dojeli do
Prahy, byli jsme nadšení a zvědaví. Šli jsme do
obchodního centra do třetího patra a tam do kina
Cinema Star. Tam už nás čekali Večerníček, Maxipes Fík a dokonce tam byl i maskot televize
Déčko, papoušek, kterému děti vymyslely jméno
Duháček. Pak jsme se usadili na místa a pohádku
uvedli herci a její režisér Petr Zelenka. Všichni se
mají na co těšit, byla to opravdu nádherná podívaná. Když to skončilo, mohli jsme se zeptat na
zajímavosti a dostali jsme i krásné adventní kalendáře a podpisy na pohlednice přímo od prince a
princezny. Po kině jsme šli ještě do "Mekáče", tam
jsme si dali Happy meal. Pak už jsme nastoupili
do autobusu a vyrazili domů. Děkujeme České
televizi za krásně strávený den.
(RaBa)

Vyhlášení DD CUPU 2013
Na vyhlášení DD CUPU 2013 jsme byli v Praze v
divadle Broadway na muzikálu Cassanova. Jeli
jsme vlakem se strejdou. Když jsme dorazili do
Prahy, tak jsme měli čas jít se podívat na "Staromák". Nejhezčí byl vánoční stromek s velkými ozdobami, ale líbili se nám i pouliční umělci a Orloj.
Pak jsme šli do divadla. Nejdříve jsme se všichni
usadili a až zazvonil třikrát zvonek, tak to vše
zhaslo a začalo to. V hlavní roli byl Pepa Vojtek z
Kabátů a ještě jeden malý kluk. Mně se moc líbilo,
jak Pepa zpíval a i ostatní některé scénky byly i
vtipné. Asi nejlepší byl hubený herec, který mluvil
napůl německy. Když divadlo skončilo, tak se začaly rozdávat ceny. Tentokrát to brali od desátého
místa nahoru, a jelikož jsme byli jedenáctí, tak
jsme se báli, že nestihneme vlak. Celkově bodovalo
58 dětských domovů, takže to bereme jako

úspěch. Ceny rozdávali herci z muzikálu a hlavní
pořadatelé Cupu. Po vyhlášení jsme zase jeli vlakem domů. Jsme zvědavá, jak se nám bude dařit
příští rok.
(EvBa)

Mikulášská nadílka
nejen v dětském domově
Mikuláše si naše
děti užili nejen v
dětském domově,
ale i na nadílce s
paní
ředitelkou,
při které jsme
obdrželi šek od
Severní energetické a.s. na ozdravné,
vzdělávací,
sportovní, poznávací a kulturní
pobyty.
Balíčky
od čerta byly plné
nejen
sladkostí,
ale pekelná družina jim přinesla i malé sáčky s uhlím - samozřejmě jen pro ty zlobivé.
(japt)

Vánoční jarmarky v
Nové Vsi v Horách
V sobotu jsme se zúčastnili vánočních jarmarků
na Nové Vsi, které byly spojené s mikulášskou
zábavou pro děti, jelikož jsme měli jenom malé
auto, tak jsme jeli jenom tři. Nejvíce se to určitě
líbilo malé Želmírce, která vesele tancovala před
naším stánkem, jenom když se u ní objevil čert,
tak parádně pištěla. Čerti byli nádherní, ale také
pěkně strašidelní. Ve stánku jsme nabízeli samé
krásné věci a sladké koblížky. Bylo to moc hezké a
moc se nám to tam líbilo.
(MaSa)
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Jarmarky s Albertem
Tak a velký vánoční jarmark máme zdárně za sebou. Sice den nezačal moc dobře, nejprve teta Jana na silnici v Jiřetíně málem
rozbila keramické výrobky a potom nás potkaly menší organizační
zmatky, ale nakonec se vše vyřešilo a my mohli začít nabízet naše
výrobky. Jako první zmizely ponožkové kočky, ale i ostatní zboží
se líbilo. Několik lidí se dokonce ptalo, kdy tam zase budeme a
jestli si mohou objednat zboží na zakázku. Postupem času už
jsme začali být docela slušně unavení, prostě nohy bolely a bolely.
Ale úsměv nám z tváře nezmizel po celý den, stejně jako tetám.
Myslíme si, že dost lidem jsme našimi drobnůstkami udělali radost a nám dělala radost pochvala a
uznání jak jsme šikovní. Proto bychom chtěli poděkovat neziskové organizaci Spolu dětem a Nadačnímu
fondu Albert, že jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit. Ale samozřejmě nejvíce děkujeme všem návštěvníkům a prodejně Albert v OC Centrál Most.
/MaSa/

Příspěvky od občanů
Vážení občané, sousedé, přátelé,
na posledním pracovním zasedání zastupitelstva, byly předneseny náměty a výzvy k současnému
i budoucímu zastupitelstvu. Materiál předložený P. Pakostou starším, postrádal konkrétní a jasná opatření, ale byl inspirativní. Při diskusi jsem namítl, že rozvoj naší obce je obtížný zejména
pro nedostatek volných pozemků a parcel. Přitom zájem o zahrádky či vybudování chatky místních lidí i lidí z města je evidentní. Pozemky, zejména ty, které jsou poblíž obytných domů, byly
však prodány. Vybudovat farmu bez možnosti mít alespoň hektar pastviny je nesmysl. Volby do
obecních zastupitelstev se budou konat již v roce 2014 a tak bych chtěl krátce shrnout naší
představu o budoucím rozvoji Hory Svaté Kateřiny.
Vycházíme přitom z toho, čeho máme v Kateřině hodně. Je to vítr, voda, obecní les a zima. V létě slunce
a příjemné horské klima. Naše topná sezóna trvá o dva měsíce déle, než topná sezóna v Praze. Tím se
nám zvyšují i náklady na bydlení. K tomu připočtěme výdaje na dopravu do práce a za nákupy a zjistíme, že mimo krásného drsného prostředí Krušných hor příliš výhod pro našince nezbývá. Proto bych se
chtěl soustředit zejména na projekty a aktivity města, které mohou zkvalitnit či zlevnit život zdejších
obyvatel.
Současné a především budoucí zastupitelstvo, by se mělo orientovat na využití místních zdrojů energie.
Všichni víme, kolik platíme za plyn, teplo, elektřinu. Přitom Kateřinským údolím protéká potok a na
návrších fouká vítr. Proč tuto energii tedy nevyužít ve prospěch nás všech. V sousední SRN jsou města
a obce, které mají vlastními silami vybudovanou infrastrukturu. Vyrábí si a dodávají energii svým občanům za poloviční cenu – dobrým příkladem je braniborská vesnice Malý Feldheim, ležící 60 km od
Berlína. Obec je naprosto soběstačná, protože tamní zastupitelstvo vsadilo na alternativní zdroje. Nám
se na Hoře Svaté Kateřiny za desítky let od revoluce, nepodařilo nainstalovat ani jediný solární panel na
několika set metrovou rovnou střechu školy, který by ohříval fakticky zadarmo vodu pro žáky anebo
vytápěl chodby. Stejně bych mohl zmínit nevyužití soustavy vodních nádrží u potoka a jižně položené
svahy. Přicházíme tak o desítky a stovky tisíc korun rok za rokem. Ty peníze jsou přitom naše, naší
komunity a mohly by sloužit k dalšímu rozvoji města i každému z nás k užitku. Vedení města je má
spravovat jako řádný hospodář, tedy i investovat tak, abychom z toho měli užitek my všichni stávající a
také naše děti a vnoučata. V opačném případě bude hrozit, že jednou budeme skansenem bez života.
Energetická strategie však není jediným směrem, kterým bychom se měli ubírat. Často krátkozraké
projekty typu Karavan Camp nás spíše ochuzují, neboť nepřináší nic dobrého pro místní obyvatelstvo a
pro radnici jenom starosti. Ale vybudování malých cest, cyklostezek a naučných chodníků na procházky i pro starší lidi – to by znamenalo přínos jak pro nás samotné, tak pro turistiku. Zatím se spíše při
chůzi musíte vyhnout elektrickému ohradníku, nebo neudržované, polorozpadlé cestě. Neumíme využít
potenci prostředí - ve kterém žijeme, ve kterém jednou budou žít a pracovat naši potomci čímž trvale a
dlouhodobě chudneme.
Vše dobré přeje Lubomír Šlapka, zastupitel města
slapota.lubomir@seznam.cz
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Nový praktický lékař pro dospělé

Horské kino Kateřina

Občané, kteří chtějí přejít k MUDr. Lisickému,
by měli vyplnit registrační list. V podatelně
úřadu můžete tyto registrační listy vyplnit a
my je poté předáme panu doktorovi.

Představení dne 11. 01. 2014 se RUŠÍ
z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení
v budově kina.

Poděkování

Veřejné zasedání Zastupitelstva
města Hora Svaté Kateřiny

Děkujeme našemu SDH za pomoc při úklidu
prostranství u kostela sv. Kateřiny.

Dne 22. 01. 2014 od 17,00 hodin v budově
Horského kina Kateřina.

Město Hora Svaté Kateřiny vyhlašuje

Jelikož nás čeká masopust a k němu koblihy
patří, vyhlašujeme soutěž o tu nejchutnější.
Třeba to bude zrovna ta, kterou děláte doma vy.
Vaše výtvory přineste zabalené a označené jménem, v počtu alespoň 10 kusů v pátek dne 17.
01. 2014, do 13,00 hodin na podatelnu městského úřadu.
Koblihy dáme k posouzení tříčlenné porotě a zbytek poslouží jako
pohoštění pro děti v sobotu 18. 01. 2014 při masopustu.

Jubilanti
V měsíci lednu oslaví nebo oslavili kulaté nebo půlkulaté narozeniny: Zdeněk Kopřiva, Jaroslav Nodes, Kateřina Sejvalová, Alexandra Dieneltová, Lucie Fabianová, Jan Kálecký, Dorota
Nováková, Josef Matoušek, Natálie Pastyříková a Jaroslava Tomanová.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

Kalendář svozu odpadů
V tomto vydání kateřinských listů najdete kalendář svozu odpadů na rok 2014. Je vylepšen o
kolonky, do kterých si můžete zapisovat množství odevzdaných pytlů s tříděným odpadem.

Informace
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Valná hromada OS HOSKA

Valná hromada SDH

HOSKA zve všechny členy a všechny ty co se
chtějí členy stát na valnou hromadu, která se
koná dne 01. 02. 2014 od 18,30 hodin
v budově hasičské zbrojnice. Občerstvení zajištěno. Program: nové podmínky a pravidla,
členské příspěvky.

Valná hromada členů SDH se koná v sobotu
dne 01. 02. 2014 od 19,00 hodin v hasičské
zbrojnici. Program: zpráva o činnosti a hospodaření, plán činnosti SDH a MH, odstoupení
hospodářky SDH, členské příspěvky. Občerstvení zajištěno.

HOSKA
Co byla a vlastně pořád je HOSKA? HOSKA je neziskové občanské sdružení, které organizuje a spojuje lidi, kteří pořádají akce nejen pro děti
z našeho městečka, ale spolupořádá i akce pro dospělé.
Přesto největší váhou je organizace akcí pro děti. Chceme toto občanské
sdružení zaktivizovat do podoby při jeho založení. Prosím pojďte se do něj zapojit vy, kteří
v něm ještě nejste a vy kteří jste, zapojte se aktivně do jeho dění. Jen tak pro naše děti připravíme hravé a krásné dětství.
OS HOSKA chce na valné hromadě dne 01. 02. 2014 odsouhlasit nové podmínky a pravidla
členství v tomto sdružení. Záměrem je, aby členové HOSKA měli ze svého členství výhody a věděli, že neplatí členské poplatky zbytečně. Nově se členské příspěvky změní za dospělého ze
100,- Kč na 200,- Kč. Za dítě do 15 let zůstává stávajících 10,- Kč. Platící členové budou mít
nově vstup na všechny akce zdarma, startovné zdarma a občerstvení na akcích také zdarma
nebo za zvýhodněné ceny oproti nečlenům, kteří budou nově platit za vstupy, startovné i občerstvení.
Zde si každý může na příkladu porovnat výhody a nevýhody členství:
Akce
platící člen
nečlen
Maškarní
zdarma
20,- /os.
Stavění májky
buřt zdarma
15,Pohádkový les
zdarma
50,-/dítě
Sportovní víceboj obč./startovné
zdarma/zdarma
30,-/50,Mikulášská nadílka
zdarma
50,- dítě/10,- dosp.
To znamená, že čtyřčlenná rodina, kde jsou všichni členové, zaplatí za rok 420,- Kč (pouze
členské příspěvky). Čtyřčlenná rodina, která není členem, by zaplatila jen za těchto pět akcí
680,- Kč.
Důvodem těchto opatření je získat nové členy, ale hlavně udržet si ty stávající, aby věděli, proč
členské příspěvky platí a na co jsou určeny. OS HOSKA v současné době nemá dostatek finančních prostředků, aby opět doplácela na všechny akce.
Lukáš Pakosta, prezident HOSKA

Výroba masek na masopust
Vážení občané, pokud ještě nemáte masku na masopust nebo si nevíte rady s její výrobou,
můžete přijít dnes 10.1.2014 v 16,00 hodin do dílny „Šikovných ručiček“ (budova kina), kde
Vám pokud to bude v našich silách pomůžeme masku vyrobit.
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