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Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Vážení občané, v minulých dnech jsme oslavili 94. výročí založení státu „Československo“.
Nechci školometsky probírat, co se kdy s námi dělo, ale přesto se zamýšlím, co všechno se stalo.
Vznikem státu se spojily dva národy Češi a Slováci, poté se dvakrát rozešly a ještě jednou
sešly. Vymanili jsme se z náruče Rakouska - Uherska, abychom se po mnohých letech nechali
obejmout Evropskou unií. Svírá nás laskavá náruč anebo obruč?
Prožili jsme dvě okupace, dvě demokracie, tu druhou prožíváme. Jak se popasováváme se
současnou demokracií? Umíme si sami vládnout? Lámu si hlavu, v čem by pro nás bylo dobré a v
čem špatné, kdybychom byli součástí Rakouska - Uherska. Vyhnuli bychom se druhé okupaci a tím
pak divoké privatizaci? Mluvili bychom ještě česky? Uteklo by tisíce chytrých hlav do zahraničí
během dvou okupací? A nyní si říkáte, že jsem kacíř!? Vážení, nejsem, jsem optimista a pevně věřím,
že se ze současných problémů vyhrabeme, zloduchy vychytáme a pozavíráme. Většina Čechů si
zaslouží staré pořekadlo o šikovných českých ručičkách a jistě si zaslouží i politiky, kterých si bude
moci vážit a mít v úctě.
Čeká nás krásný víkend, v kterém si vzpomeneme na naše blízké, naše předky a sousedy, které
již nepotkáváme a nemůžeme s nimi sdílet svůj život. Symbolem „dušiček“ je rozžaté světlo a tak
v předvečer Památky zesnulých rozsvítím světýlko v okně a budu rozjímat o naší člověčí pouti na
tomto světě, o tom co konáme a o tom co po nás zůstane.
Chci se zmínit o volbách do zastupitelstev krajů. Děkuji všem občanům, kteří přišli a svoji
„občanskou povinnost“ naplnili. Naše město svojí účastí ve volbách o hodně převyšovalo celostátní
průměr. Věřím, že se v takovéto či větší míře zúčastníte přímé volby prezidenta České republiky.

Vaše starostka Hana Řebíková
A ještě pod čarou,
v minulém měsíci jsme řešili dvě havárie vody. V jednom případě tekla, kde neměla a to v ZŠ
a ve druhém zase netekla a to v kině a v RD čp. 49.
V základní škole došlo k prasknutí zarostlé pozinkované trubky. Havárie je odstraněna
odbornou firmou. Vedení školy bude mít starosti s uvedením postižených prostor do původního stavu.
Havárie naštěstí nebyla v prostorách, které musí děti nutně používat.
Ve druhém případě jsme řešili dlouhodobý problém s přípojkou vody. Zřejmě byla také
zarostlá a tlak vody byl tak mizivý, že čerpat vodu mohl pouze jeden spotřebič. Museli jsme omezit
provoz na silnici od úterý do úterý. Zemní práce provedli naši zaměstnanci a nové přípojky SČVaK
Most. V jarních měsících uvedeme vozovku do původního stavu.
V příštích dnech se budou vyměňovat okna v přízemí čp.42 a vrata u hasičské zbrojnice. A tím
snad skončí nutné práce na našich objektech v tomto kalendářním roce. Čeká nás zima s menším či
větším přívalem sněhu. Žádám Vás občané, abyste si před svými příbytky udržovali čisté chodníky a
rovněž parkoviště vašich vozů. Naši zaměstnanci budou uklízet hlavně zastávky autobusů, vjezd do
požární zbrojnice a před budovou DPS. Zimní údržbu našich komunikací budeme řešit stejným
způsobem jako v minulých letech. Upozorňuji na úzké cesty na Růžovém vrchu a vyzývám tamní
občany k úklidu vozů do garáží, či tak, aby nebyly překážkou pro úklid sněhu. Vážení občané přeji
vám pokojnou zimu a veselý masopust. H.Ř.

Ze života školy
V úterý 25.9.2012 se všichni žáci naší školy vydali na exkurzi do hlavního města ČR. 6. třída měla naplánovanou
trasu po historických památkách a cestou plnili všichni žáci úkoly z pracovních listů. Museli zjišťovat informace
týkající se Prahy a významných památek. Cesta vedla z Pražského hradu – kde jsme viděli střídání stráží a navštívili
jsme chrám sv. Víta. Dál jsme pokračovali po zámeckých schodech na Malostranské náměstí a ke kostelu sv.
Mikuláše. Přešli jsme Karlův most a vydali jsme se ke Staroměstskému náměstí. Přesně v poledne jsme se podívali na
orloj. Ze Staroměstského náměstí jsme vyšli Celetnou ulicí k muzeu voskových figurín. Tam jsme měli možnost vidět
spoustu zajímavých a známých osobností. Nakonec jsme navštívili KFC a McDonald a chvíli jsme si mohli
odpočinout. Všem se akce moc líbila a odjížděli z ní nadšeni.
Dne 4.10. byla členy školního parlamentu zvolena nová předsedkyně. Po Aleně Studničkové se jí stala Michaela
Povolná. Na místo uvolněné po Aleně Studničkové, která z naší školy vyšla na konci školního roku, byla zvolena
Marie Šándorová ze 7. třídy. Téhož dne navštívili naši školu dva herci s představením „O Smolíčkovi“. Tělocvična
se změnila v divadelní jeviště a herci mohli začít. Pohádka byla plná písniček a tanečků a my jsme si představení užili.
Divadlo bylo určeno pro děti z mateřské školy a žáky od první do čtvrté třídy.
Dne 9.10.2012 navštívil naší školu mykolog. Přinesl nám ukázat houby, které nasbíral v lese a zajímavě nám o nich
vyprávěl. Dozvěděli jsme se, které houby sbírat, a které naopak v lese nechat. První přednáška byla určena pro pátý až
sedmý ročník a druhá byla připravená pro děti z mateřské školy a pro žáky prvního stupně. Přednáška byla velice
zajímavá a poučná.
Ve středu 10.10.2012 se nám díky úsilí paní učitelky Křivánkové a paní
učitelky Sehnalové podařilo dostat na exkurzi pořádanou skupinou
Czech coal, a.s. – Uhelné safari. Počet míst byl omezen, a tak také velmi
rychle zaplněn. I když si většina žáků nejprve pod pojmem safari
představila, že půjde o pozorování zvěře a některé budou možná
podobné legendárním ropákům, při samotné exkurzi zjistili, že je tomu
jinak. Žáci se s pedagogickým doprovodem – p. uč. Křivánková a p. uč.
Beranová, sešli na první hodině ve škole. Tam jsme byli poučeni o
bezpečnosti a chování a na internetu jsme se podívali na trasu, která je
během exkurze čekala. Linkovým autobusem jsme poté sjeli do
Litvínova, kde na nás čekal neobvyklý terénní vůz. Při exkurzi jsme byli zavezeni do povrchového dolu
Československá armáda, kde jsme měli několik zastávek. Při každé nám pan průvodce pověděl informace a
zajímavosti, které se týkají těžby hnědého uhlí. Viděli jsme několik strojů, které z dálky vypadají jako „normální“, ale
pokud se ocitnete pod nimi jste ohromeni jejich velikostí. Pozorovat jsme mohli i samotný proces dobývání uhlí.
Každý z nás si i kousek uhlí mohl schovat do svého pytlíčku, který jsme od pana průvodce s dalšími dárky obdrželi. K
unikátním strojům, na které jsme se podívali zblízka, patří i rypadlo a mnohé další. Na konci prohlídky jsme se
přesunuli k ukázkám zrekultivovaných krajin – konkrétně na hipodrom a umělé jezero vytvořené zaplavením těžební
jámy. Z Uhelného safari jsme si všichni odnesli nevšední zážitky, neboť ačkoli většina z nás důl ČSA vídá, pohlíží na
něj z dálky a opravdovou velikost jsme si jen těžko uměli představit. Navíc jsme měli jedinečnou možnost pozorovat
práci v lomu zblízka. Děkujeme tedy všem, kteří nám toto umožnili.
Ve středu 17. 10. 2012 jsme se vydali po vyučování na VIII. ročník Běhu do vrchu na Meziboří. Již tradičně se
závod běhá na sjezdovce. Zúčastnili jsme se v tomto složení: Adéla Křivánková – MŠ, Klára Gröblová – 2. třída,
Jindra Linhart – 2. třída, Natálie Pšeničková – 5. třída, Tereza Komišová – 6. třída, Radek Badi – 6. třída, Dalibor
Brunner – 6. třída, Marie Šándorová – 7. třída a Matěj Pompa – 9. třída. Naše výprava byla moc úspěšná – Radek
Badi získal ve své kategorii 2. místo, v té samé kategorii bodoval a na 3. místě se umístil Dalibor Brunner. Velkou
radost nám udělala také Natálka Pšeničková, která získala 3. místo. I ostatní běželi velmi dobře a děkujeme jim za
reprezentaci školy.
Ve čtvrtek 18.10.2012 jsme vyjeli do základní školy v Seiffenu na česko-německou hodinu angličtiny. Výjezdu se
zúčastnilo celkem 16 žáků z prvního stupně – především žáci ze 3. a 4. třídy, kteří byli doplněni žáky z 5. třídy. Cestu
autobusem jsme měli zdarma. K autobusu nás v Německu přišly přivítat děti a paní řiditelka seiffenské základní školy.
Paní ředitelka nás provedla po celé škole, kterou nám
ukázala, a pak jsme se s německými žáky učili dvě hodiny
anglicky. Hráli jsme společně hry a zpívali písničky. Po
výuce jsme měli oběd a jeli zpět do školy. Děkujeme paní
učitelce Křivánkové a Balážové, které nás doprovázely.
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Trocha z historie masopustu
- o masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i
když svátek je zřejmě ještě staršího data. Ač nemá příliš společného s liturgií, je plně podřízen
církevnímu kalendáři. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o
masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly
pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám,
později všem zájemcům.
Masky:
- dříve každá maska mívala svůj význam a funkci - nejznámější masopustní, neboli fašankovou
maskou byla maska medvěda, jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti a to především plodnost,
která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy
hospodyně a děvčata musela zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěd byl veden
na řetězu medvědářem. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na
zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Jen málo fašanků se odehrává
v krojích, karneval je především rej komických masek a převleků.
Co se jedlo:
- nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy. Měly i svou obřadní úlohu a to jako
obětní jídlo, které hospodář vynášel do polí. Na stole nesměly chybět ani boží milosti, klobásy a
slanina a především pálenka. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí,
nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít
co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
- Popeleční středa: kvůli nepravidelnému výpočtu data Velikonoc se její termín každý rok mění.
Název Popeleční středa je od tzv. "udílení popelce". Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd,
posvěcený na Květnou neděli předešlého roku. Oběd tvořila většinou čočka s vajíčkem, sýr,
chléb, vařená krupice nebo pečené brambory.
Průvod:
- v úterý procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení,
secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a
pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k
zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Téměř
všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či
někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní
předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v
postu si hudebníci nezahrají). Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc,
objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
Pranostiky a pověry:
- na konci masopustu o "bláznivých dnech" (poslední 3 dny) se nemá nikdo ženit,
jinak prý budou bláznit oba manželé
- závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí, neboť byla
pověra, která říkala: kdo v masopustě moc dělá, v létě to odleží

Hora Svaté Kateřiny vstoupila do Euroregionu
Krušnohoří
Vstup horského městečka do regionálního zájmového sdružení měst a obcí
okresů Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a jiných právnických
osob, zaměřených na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí a měst a dalších
partnerů v severočeské oblasti, vymezené územím okresů, obcí a měst v
okresech Mittelsachsen a Erzgebirgskreis ve Spolkové republice Německo, je
dobrou zprávou pro členy sdružení i pro obyvatelstvo na obou stranách hranic.
Právě Hora Svaté Kateřiny po jistou dobu chyběla v pestrobarevné mozaice
sdružení, které hledá a realizuje cesty vzájemného porozumění, kooperace a
sbližování národů i občanů obou zemí. Celá desetiletí jsou Hora Svaté Kateřiny
v Česku a Deutch- Katharinaberg rozděleny na dvě části. Přitom trendy
Evropské unie jsou opačné. Propojování zájmových i národních struktur v rámci
EU je důležitým základem pro stabilitu regionu. Propojování vztahů mezi městy
a lidmi má také hlubší rozměr vyrovnání se s minulostí a efektivnímu řešení
problémů současných i budoucích. Existuje mnoho příkladů v ekonomické,
sociální, duchovní i sousedské spolupráci, které potvrzují potřebnost
komunikace, výměny zkušeností a poznávání se. Zatímco euroskeptici hřímají
zaujatě proti EU, eurorealisté svobodně užívají výhod společných projektů, které
napomáhají rozvoji. Společně s našimi německými sousedy, sdílíme i podobné
problémy. Nezaměstnanost, řešení sociálních patologií – včetně tzv. příhraniční
kriminality – to jsou témata, která se musí řešit jak v ČR, tak i v SRN, neboť
některé jevy hranice neznají. Převládá však mnoho pozitivních kroků, upevňují
se vztahy a podporuje se sounáležitost. Například spolupráce mezi hasiči,
starosty měst a obcí v hraničním pásmu i mimo něj, technologické a obchodní
aktivity, partnerství v oblasti vzdělávání – to jsou dobré a silné základy, na
kterých lze dál stavět Evropu bez hranic.
Euroregion Krušnohoří, získává vstupem Hory Svaté Kateřiny solidního člena –
který má v Krušných Horách dlouhodobě klíčové postavení. Ať již je to udržení
základní školy, podpora dobrovolných hasičů, anebo provoz jediného horského
kina široko daleko. Naproti tomu město Hora Svaté Kateřiny má příležitost
prosazovat zájem svých obyvatel, může využívat servisu euroregionu a
především neformálních kontaktů při společných setkání. Právě příležitost je
onou devizou, které je potřeba věnovat maximální pozornost.
Evropská krize je mimo dalších příčin i o rozpadu hodnot morálních,
ekonomických a duchovních. Cokoli kohezního, cokoli spojujícího - má právě v
této době výrazný pozitivní efekt. Extrémisté, nacionalisté a další radikální
skupiny i jednotlivci – usilují v SRN i ČR o opak. Je tudíž nezbytné i přes
přirozené rozdíly – jazykové, historické či kulturní, hledat cesty prohlubující
vzájemnou komunikaci a dialog.
Lubomír Šlapka
zastupitel HSK

Ze života dětského domova
Prevence proti nehodám
Začátkem října jsme se zúčastnili v rámci DDCUPu cyklistického závodu Prevence proti nehodám v Praze v Dolních
Počernicích. Počasí nám přálo, a tak sobotní sluneční den Láďa, Matěj, Filip a Maruška postupně plnili všechny části závodu
– dopravní vědomostní testy Besip, jízdy zručnosti a rychlostní závod, které připravila pro závodníky Městská policie Praha.
Maruška, naše největší naděje na úspěch nezklamala a vybojovala ve své kategorii 1. místo, ke kterému jí pomohla její
rychlá jízda v rychlostním závodě. Při jízdě zručnosti č. 2, která letos byla obzvlášť náročná, předvedl svou šikovnost Filip,
který svou jízdu jako jediný ze všech 140 účastníků závodu skončil s 0 trestnými body. Moc hezký výsledek, někdo na této
disciplíně nasbíral i 50 trestných bodů. Náš domov skončil celkově na 13. místě z 36 přítomných dětských domovů. V neděli
jsme se vraceli z cyklistického závodu spokojení po hezky prožitém sportovním víkendu. / HaSy/

Návštěva v DD Tisá
S nadšením jsme přijali pozvání DD Tisá, abychom k nim přijeli na návštěvu a společně strávili neděli. Hned ráno po snídani
jsme se vydali na cestu, po příjezdu se nás ujalo několik dívek z místního dětského domova a šly nám ukázat jejich místní
chloubu – Tiské stěny. Vyhlídka i pohled na skály nás uchvátily. Po výšlapu jsme se šli posilnit obědem a poté se již těšili, až
si budeme moci vyzkoušet hraní na bubny. Čekání na paní vychovatelku, která s námi měla hrát, jsme si zkrátili hokejbalem
a lezením po prolejzačkách v areálu DD. Hra na bubny i jiné hudební nástroje nás moc bavila. Poté jsme si ještě opekli
buřtíky a hurááá domů. Za pozvání a příjemně strávenou neděli dětem a zaměstnancům z DD Tisá moc děkujeme a těšíme se
na další takto společně strávené dny (MaSch).

Co bude? Ostatní …
Lampionový průvod – strašidelná
hasičárna
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na lampionový
průvod, který se bude konat dne 09.11.2012.
Sraz v 18°° hodin u hasičárny s dobrou náladou a
lampionem.
Po průvodu bude pro děti připraveno občerstvení
a strašidelná hasičárna, kde budou u strašidel
plnit různé úkoly.
Přijďte s námi v tento den prosvítit svými
lampiony naše město.

Mikulášská nadílka
OS HOSKA Vás zve na Mikulášskou nadílku,
která se uskuteční 05.12.2012 od 17°° hodin
na sále Horského domova.
Vstupenky za 5,- Kč/osobu lze zakoupit
POUZE v podatelně městského úřadu do
28.11.2012.
Balíčky pro děti přineste ČITELNĚ
nadepsané na místo před začátkem akce.
Těší se na Vás Čert, Mikuláš a Anděl.

Vítání občánků

Čertovská zábava

Dne 24.11.2012 od 10°° hodin proběhne v obřadní
místnosti „Vítání občánků“.

OS HOSKA Vás zve na Čertovskou zábavu,
která se uskuteční 07.12.2012 od 21°° hodin
na sále Horského domova.

V tento den přivítáme Lucii Lahovskou, Štěpána
Brankeho, Elišku Vagašiovou, Veroniku
Nedvědovou a Daniela Filu.

Vstupné: S maskou
Bez masky

30,-Kč
50,- Kč

Vysvěcení kapličky

Mše J. J. Ryby v Seiffenu

V neděli 25.11.2012 v 15°° hodin proběhne
vysvěcení nově vystavěné kapličky, která se
nachází u vjezdu do města.

Mše se koná dne 07.12.2012 v Seiffenu.
Pro přihlášené je doprava zajištěna
bezplatně. Sraz bude v 15°° hodin na
náměstí, kde bude přistaven minibus.

Všichni jste srdečně zváni.

Zahájení adventu – rozsvícení vánočního
stromečku
Srdečně Vás zveme na zahájení adventu –
rozsvícení vánočního stromečku, které se bude
konat 02.12.2012 od 17°° na náměstí.

Stále se mohou ještě hlásit ti, kteří mají
zájem v podatelně městského úřadu.
Kapacita je omezena a zbývá posledních
šest volných míst z dvacetičtyř.
Všichni jste srdečně zváni.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na splatnost poplatků za odpad 2012, která je do 30.11.2012. Poplatek
můžete uhradit převodem na účet, hotově v podatelně městského úřadu nebo
bezhotovostní platbou v podatelně městského úřadu (platební kartou).

Co bude? Ostatní …
Horské kino Kateřina

Veřejné zasedání zastupitelstva města
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva
města dne 12.12.2012 od 17°° hodin v budově
kina.

Black  White párty
Přijďte se pobavit v černobílých kostýmech na
sál Horského domova dne 17.11.2012 od 21 °°
hodin.
Vstupné: V černobílém 30,- Kč
Bez kostýmu 50,- Kč

03.11.2012

16:30 Tady hlídám já
19:30 Bitevní loď

17.11.2012

16:30 Madagaskar 3
19:30 Útěk z MS-1

01.12.2012

16:30 Doba ledová 4
19:30 Okresní přebor

15.12.2012

19:30 Sněhurka a Lovec

OZNÁMENÍ
Ve dnech 17.12.2012 – 19.12.2012 bude omezen provoz městského úřadu a od
20.12.2012 do 28.12.2012 bude městský úřad UZAVŘEN z důvodu čerpání dovolené.
31.12.2012 – provoz do 13°° hodin
Děkujeme za pochopení.

Den úcty ke stáří
Město Hora Svaté Kateřiny zve všechny kateřinské seniory na
„Den úcty ke stáří“,
konaný 14.12.2012 od 17°° hodin v obřadní místnosti městského úřadu.
Vyplňte prosím návratku a doručte ji na podatelnu městského úřadu do
28.11.2012.
---------------------------------------------------------------------------------

Návratka
Jméno(a), příjmení:

Zúčastním(e) se „Dne úcty ke stáří“
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