Vážení občané,
masopustním veselím jsme rozehnali ledové muže a povolilo ledové sevření městečka. Můžeme
tak, ač omezeně, nadále zvelebovat naše okolí. Probíhají údržby všech nemovitostí v majetku
města, stavebními pracemi vypomáháme škole při realizaci projektu vybavení dílen, proběhne
oprava a údržba nemovitosti Koliba (Eurorellax), kterou chceme pronajmout (prosím dejte
vědět všem svým známým o možnosti pronájmu tohoto objektu) a další a další věci, kterými se
snažíme udržovat naše městečko krásné a atraktivní. Pokud máte jakékoliv podněty, kritické
připomínky nebo prosby můžete využít nově založený email zavady@horasvatekateriny.cz nebo
na tel: 605 801 776 i SMS.
Moc rád bych poděkoval nejen všem organizátorům a pomocníkům při masopustu, ale hlavně
těm, kteří pohostili maškary a prožili spolu s námi krásný den. Jsem moc rád, že znovu zavedená
tradice se nám dále rozrůstá a bude dobré, když v dalším masopustním průvodu uvidíme více
masek a občanů. Překvapila nás a potěšila veliká účast na dětském maškarním reji, především
krásně zpracované masky. Samozřejmě nemůžu zapomenout na soutěž „O nejlepší koblihy“,
kde se sešly velmi výborné kulinářské skvosty, a věřím, že porota měla velmi těžké rozhodování.
Na závěr bych Vás rád pozval na akce, které se budou konat v nejbližších dnech, je to: Ples
hasičů dne 26. 2. 2016 a oslava MDŽ dne 4. 3. 2016.
Lukáš Pakosta

Posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen
Milé ženy, i v letošním roce pro Vás připravujeme posezení u příležitosti
MDŽ v obřadní síni městského úřadu. Od vedení města obdržíte malou
pozornost a za minimální poplatek 60,00 Kč na osobu bude zajištěno malé
občerstvení. Své mužské polovičky můžete vzít samozřejmě s sebou  a
také nějakou tu dobrotu na stůl…
………………………………………………………………………………………………………………………

ANO,
zúčastním (e) se posezení u příležitosti MDŽ dne 04. 03. 2016 od 17,00 hodin a
zaplatím poplatek 60,00 Kč na osobu.
Jméno (a)…………………………………………………………………………………………..
………..……………………………………………………………………………………………

V případě zájmu odevzdejte prosím návratku do podatelny MÚ nejpozději do 29. 02. 2016.

Informace

Jubilanti leden - únor
V lednu a únoru oslavili nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny:
Kateřina Schmiederová, Josef Lohacz, Jaroslav Motyčka, Austin William Wilson, Ondřej
Kropáček, Jiří Žilka, Karel Holub, Jaroslav Ulrich, Marie Nodesová, Viktor Koláček a Irma Rahn.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

MASOPUST
Soutěž „O nejlepší koblihy“
V letošním roce jsme opět soutěžili v pečení koblih. Porota ve složení: Zumreta Selimović, Adolf
Loos a Rudolf Meissner určila vítěze. 1. místo získala paní Hana Řebíková, která obdrží masnou
cenu od pana Loose, 2. místo a balíček zabijačkových dobrot dostal Krušnohorský expres
a 3. místo a také balíček zabijačkových dobrot obdržela paní Jindra Dvořáková. Moc děkujeme
soutěžícím i porotě. Koblihy dostaly také děti na Maškarním reji. Dále děkujeme paní Mužíkové,
paní Dvořákové a paní Rajsové za
dobroty, které navíc připravili pro děti
na sál.

Masopustní průvod
O masopustní sobotu se všechny
maškary sešly na náměstí, aby opět
udělaly
obchůzku
po
městě.
Tentokrát jsme šli v opačném směru.
Děkujeme všem „maškarádům“ a
hlavně všem lidičkám, kteří náš
průvod opět výborně pohostili. Fotky
najdete na našich webových stránkách a na facebooku.

Program Horského kina Kateřina
06. 02. 2016 - 16,30 hodin V HLAVĚ
20. 02. 2016 - 16,30 hodin HOTEL TRANSYLVANIA 2
- 19,30 hodin GANGSTER KA

Informace

Kotlíková dotace
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE?
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách
v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním
přikládáním.
KDY JE MOŽNO ŽÁDAT?
Příjem žádostí byl zahájen 25. 1. 2016. Příjem žádostí bude ukončen 31. 3. 2016.
CO BUDE PODPOROVÁNO?
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných
výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých bude hrazena procentuální dotace, jsou 150 tisíc Kč.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího
kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
 na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a
biomasu;
 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) na domy určené k rekreaci,
nebo výhradně k podnikání;
 v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí nebo v případě, že dochází k převodu
práv k nemovitosti;
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
 vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
 připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na stupeň „C“ nebo podat žádost do Nové zelené
úsporám nebo kontaktovat energetického specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro energetických
opatření.
 vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy jsou uveřejněny na webových stránkách kraje,
v papírové formě jsou k vyzvednutí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.
KDE JSOU VŠECHNY INFORMACE?
Na webových stránkách Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky/kotlikovedotace

Pro občany, kteří mají zájem dozvědět se více o Kotlíkové dotaci:
Obecní úřad Brandov pořádá setkání zájemců o podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech.

Setkání se uskuteční v Brandově v pátek 5. 2. 2016 od 18.00 hodin
v restauraci „EUROASIA“ u hranic.
Přítomným zájemcům budou upřesněny podmínky pro podání žádosti za účasti prodejce kotlů, odborné montážní
firmy a energetického specialisty. Prodejce představí dovezený typ automatického kotle pro obsluhu a zájemcům
budou k dispozici podrobné materiály pro získání dotace až do výše 120 000 Kč.

Ze života DD

Nedělní rozsvícení vánočních stromků
V neděli dne 29. 11. 2015 jsme se zúčastnili
adventních trhů na Nové Vsi v Horách. Prodávali
jsme naše výrobky a během hodiny se nám povedlo
utržit pěknou částku, která půjde na naše tábory a
různé akce. Nejvíc se prodávala keramika a vánoční
koule ze stuhy. Celá hodina se nám líbila, i když
byla zima. Ostatní dětičky se byly podívat na
rozsvícení stromku na Hoře Svaté Kateřiny, kde
kluci zpívali i ve sboru. Nejhezčí byl živý betlém, ale
i stromeček prozářil celé náměstí.
(NiChr)

Mikulášská besídka
Na Mikuláše se naše nejmenší zúčastnili nadílky v
Mostě v hotelu Domino, kam nás pozvali
zaměstnanci Czech Coal Group. Byl pro ně
připravený krásný program. Na akci vystoupila
herečka z kouzelné školky“ MAJDA“. Děti s ní
zpívaly několik písniček, hrály si na školu, jezdily na
výlet vláčkem přes různé tunely, tancovaly a
vyřádily se, až na Leontýnku, ta se pořád bála a
mazlila se. Celé se nám to líbilo, jak velkým, tak i
těm nejmenším. Na konci jsme při odchodu
dostávali balíčky od Mikuláše a anděla a čert se jen
koukal, kolik se našlo hodných dívek a chlapců. A
kdo chtěl, tak se mohl jako my s čertem vyfotit.
(NiChr, LuDu)

Trhy s Albertem

Dne 27. 11. 2015 jsme se zúčastnili Jarmarků v
Albertu v obchodním domě Centrál Most, které
pořádá nezisková organizace Dejme šanci dětem
spolu s Nadačním fondem Albert. Celý den se nám
líbil, sice to bylo dost náročné a ke konci dne jsme

už byli opravdu dost unaveni, ale stálo to zato. Měli
jsme radost, že se naše výrobky líbily a také jsme
se
dost
nasmáli.
A
co
se
nejvíc
prodávalo?:korálkové zvonečky, věnce, čepice,
ponožky i papírové vánoční ozdoby. Děkujeme, že
jsme se mohli projektu zúčastnit a také děkujeme
všem, kdo se na nás přišel podívat.
(Nichr)

Strom splněných přání v OC Central
Na sobotu se symbolickým datem 12. 12. 2015
jsme byli pozváni do obchodního centra Central
Most, kde bylo připraveno předávání dárků pro děti
z dětských domovů v rámci Stromu splněných
přání. Celé odpoledne moderovala modelka
Veronika Kašáková a pan Zdeněk Jansa. Program
byl opravdu nabitý a přišlo se podívat hodně moc
lidí. Na pódiu zářily děti z uměleckých škol z
Litvínova a Mostu nejen zpěvem, ale i tanečními
čísly. Do samotného projektu Strom splněných
přání jsme byli zapojeni my a další dětské domovy
jako jsou: Mosťáček, DD Most, DD Vysoká Pec,
Střekováček a Klokánek z Ústí. Z různých
vystoupení nás určitě nejvíc zaujaly modelky a
modelové, kteří předváděli oblečení ze salónu Delta.
Mezi nimi se objevily i děti z dětských domovů a
našim kluků a holkám to opravdu slušelo.
Hlavním cílem programu bylo, aby si každý DD
převzal své vánoční dárky, které jsme si přáli, a to
se povedlo. Jako třešnička na dortu byl pro všechny
připraven koncert Dalibora Slepčíka a jeho sestry
Sabiny. Měli jsme tu možnost se s ním i vyfotit a
získat jeho vysněný podpis.
Dovolujeme si co nejsrdečněji poděkovat všem,
kteří nám splnili naše přání a udělali nám přes
Ježíška radost. Nesmíme zapomenout ani na OC
Central a všechny, kteří se na tom podíleli.
Velmi pěknou fotogalerii z akce připravilo Emostecko, ze kterého jsme převzali i úvodní
fotografii. Více fotek můžete nalézt na jejich webu.
(NiChr; BeGe)

Ze života DD

Vánoce v dětském domově – 2015
Rok se s rokem sešel a my mohli zase slavit Vánoce. Oslava Štědrého dne je u nás naplánována každý rok
o pár dní dopředu, tak abychom byli opravdu všichni pospolu. Letos to bylo v úterý 22.12. Dětičky se sešly
společně se svými tetami a strejdy u stromečků na svých rodinkách a po klasické večeři, při které nechybí
vánoční tradice, došlo na to hlavní, rozbalování dárků.
Dovolujeme si poděkovat touto cestou všem našim přátelům, partnerům, nadacím a samozřejmě i našemu
zřizovateli, za to, že nám po celý rok pomáhali v chodu našeho dětského domova různými způsoby a
přejeme všem, především pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a co nejlepší rok 2016.
Na úvodní fotografii vidíte většinu našich dětí s dárky, které dostaly díky Stromu splněných přání z OC
Central Most. Další velké dárky pak přinesl Ježíšek, díky Daruj hračku s Českým rozhlasem, studentskému
projektu Milý Ježíšku a nadaci dejte dětem šanci. Děkujeme samozřejmě za děti i všem ostatním dárcům.
/japt/

Ze života ZŠ a MŠ

Ze života školy – prosinec

Exkurze – Revolution train
V rámci prevence jsme se ve středu 2. 12. 2015 zúčastnili exkurze v
Praze. Jednalo se o projekt Revolution Train /protidrogový vlak/. Cílem
projektu je představit problematiku drogově závislých. Netradiční forma
celého projektu nás velmi překvapila a každý se s ní vyrovnává po svém.
Po příchodu na nádraží jsme byli přivítáni lektorem a vyplnili krátký,
anonymní dotazník. Potom jsme se odebrali k obrněnému vlaku, který
představuje obrněné, zdravé tělo, pak jsme nastoupili….

Ze života ZŠ a MŠ

….a byli nenásilnou formou vtaženi do děje. Výborně zpracovaný interiér vlaku, simuluje prostředí, kde se
narkoman běžně pohybuje, bar – nabídky legálních drog /alkohol, cigarety/, odjezd autem pod vlivem
omamných látek /bouračka/, zničení několika lidských životů, vyšetřovna, vězení, rozhodnutí – návrat do
života nebo smrt. Každý má volbu. Na závěr už tělo není zdravé, určitě vede k zamyšlení. Hned po odchodu
z vlaku se rozvinula diskuze, nejčastěji, to bychom prožít nechtěli……. Děkujeme všem realizátorům projektu
a věříme, že takových akcí bude víc.

Čertovský turnaj v nohejbalu
V pátek 4. 12. 2015 se u nás ve škole uskutečnil již tradiční turnaj v nohejbalu. Přijeli k nám dvě družstva z
Meziboří a jedno z Gymnázia T. G. Masaryka Litvínov. Po příjemně stráveném dopoledni jsme turnaj ukončili
a vyhlásili pořadí: 1. místo - ZŠ a MŠ Meziboří "B", 2. místo ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, 3. místo ZŠ a MŠ
Meziboří "A", 4. místo Gymnázium TGM Litvínov. Poděkování patří paní učitelce Meissnerové za přípravu a
organizaci turnaje, panu učiteli Půžovi, který se ujal role hlavního rozhodčího. V neposlední řadě děkujeme
všem účastníkům vč. jejich doprovodů. Našim reprezentantům - Radku Badiovi, Daliboru Brunnerovi, Danu
Millerovi děkujeme za skvělou hru a výkon.

Čert, Mikuláš a andělé
Již každoročně některé potěší a některé vyděsí návštěva čertů,
andělů a Mikuláše u nás ve škole. I v letošním školním roce tomu
bylo stejně. V pátek ráno se procházeli po škole a zavítali do
všech tříd. Žáci z 1. - 3. třídy si za svou písničku nebo básničku
zasloužili čokoládového čerta či Mikuláše. Potom se čertovská
výprava vydala do školky, kde některým nahnala strach.
Nakonec, ale i děti z MŠ našly odvahu a společně zazpívaly.
Některé děti si na nejstrašnějšího čerta dokonce i sáhly.

Tvořivé dílny – ŠD
Ve čtvrtek 3. 12. 2015 pořádala školní družina tvořivé dílny pro rodiče a jejich děti. Školní družina se
proměnila v jednu velkou dílnu, kde se tvořilo. Na výběr bylo zdobení perníčků, práce s keramickou hlínou,
výroba vánočních stromečků a zdobení srdíček. Všechny nás překvapila velká účast rodičů. Dohromady nás
bylo 15 rodičů a 23 dětí. Všem se práce povedla…no posuďte sami….:-)

Futsal Meziboří
Ve středu 16. prosince 2015 jsme se zúčastnili sálového futsalu ve sportovní hale na Meziboří. Sešlo se zde 6
škol, které mezi sebou soupeřily. V prvních zápasech jsme si moc dobře nevedli, ale někdy jsme prohráli jen
o gól. Nakonec jsme jeden zápas zvládli a skončili tak na 5. místě. Za naši školu bojovali: Radek Badi,
Dalibor Brunner, Jaroslav Hesoun, Daniel Miller, Josef Mužík, Petr Trnka a Radek Zikán. Přesto se nám turnaj
líbil a jsme rádi, že jsme ho mohli účastnit.

Aquasvět Chomutov
Před Vánoci, přesně dne 22. 12. se celá škola na celé dopoledne vydala do Aquaparku v Chomutově. Bylo
fajn, že jsme měli skoro celý objekt jen pro sebe. Nejdříve si všichni žáci splnili dvouminutové plávání v
plaveckém bazéně. Poté si naplno mohli užívat vody, skluzavek, tobogánů a dalších atrakcí, které aquapark
nabízí. Všem se akce moc líbila a těší se na další podobné vodní hrátky.

Příspěvky od občanů

Vážení občané a přátelé,
lednové jednání zastupitelstva proběhlo ve velmi rušné atmosféře a já tudíž zapomněla, již
podruhé, informovat vás o své účasti na jednání Severočeské vodárenské společnosti. Mnozí si
jistě pamatujete, že jsem coby starostka vedla vytrvalé jednání s touto firmou o výstavbě nového
a většího vodojemu a výstavbě odkyselovací stanice. Přináším dobrou zprávu, je rozhodnuta
výstavba odkyselovací stanice, ale vodojemu zatím ne. Po plánované opravě přívodního potrubí
do vodojemu se bude zjišťovat, zda zdroje vody postačují spotřebě obce, či nikoli. Jednání o tom
proběhnou až po vyhodnocení situace.
Dovolím si napsat úvahu o jednáních zastupitelstva. Na prosincovém i lednovém veřejném
jednání se odrazil vývoj komunikace na pracovních jednáních. Po dvakrát při jednání o navýšení
rozpočtu mzdové položky ZŠ a MŠ, byl jedním zastupitelem přednesen důvod, proč poskytnout
částku téměř 200tisíc nad rámec rozpočtu. Uvedené důvody byly vždy chybné. Na naše námitky
nebyl brán zřetel. Trávíme na přípravách veřejných jednání a dalších záležitostech hodně času
s mizerným efektem. Chybná tvrzení a nezkušenost paralizují jednání, jak pracovní, tak i veřejná.
Starosta, to vskutku nemá lehké. Všichni víme, že si „není jistý v kramflecích“ a nedokáže
se ve složitějších situacích zorientovat. Již jednou byl podán návrh na jeho odvolání z funkce (pí
Horáková). Já a moji partneři ve „SPOLU“ jsme k tomu neměli nyní daleko. Je ale evidentní, že
má podporu většiny zastupitelů.
Tak jak to půjde dál???
Naprostá hrůza mě polila, když padl návrh na nové podání žaloby na NET4GAS ve stejném
znění jako to bylo podáno před lety dvojicí Horáková - Pakosta senior. Brontosauři se vrací –
soudní spory. Chci připomenout moji zkušenost z období nátlaku na tuto firmu. Nepomohla
medializace, nepomohla paní senátorka Dernerová a nepomohli ani starostové ze Sdružení obcí
v regionu Krušných hor. Každý, kdo i výrazně souhlasil s našimi požadavky, pak při „lámání
chleba“ nebyl k mání. Jeden výrok za všechny „nedostanu z nich hodně, ale dostanu alespoň
něco“. V tomto duchu jsem pak vyjednala příspěvek 300tisíc, z nichž velká část byla použita na
opravu renovace cesty ke kostelu a opravu po celé délce až ke kapličce. Zbytek byl použit na
opravu ZŠ a MŠ. Poslanci a senátoři jednali vloni o energetickém zákonu a byl při tom
projednáván přesně takový požadavek, jaký jsme měli my, aby NET4GAS hradil obcím újmu za
znehodnocení pozemků, v nichž je vedeno potrubí plynovodu. Tento návrh neprošel a dokonce
jej zamítl i primátor z Teplic, jinak senátor. Vznesení žaloby by bylo plýtvání časem, energií a
nakonec i penězi. Nadnárodní společnost je příliš velké sousto a vycházejme ze zkušeností a
reality.
Tak vážení zastupitelé, jak to půjde dál??? Budeme si lhát a rozčilovat se anebo
zasedneme a budeme jednat korektně, konstruktivně a dokážeme naslouchat druhému?
Ještě něco, už se těším, až devětsily vystrčí hlavičky a na zahrádce sněženky přemůžou
studený trávník a jaro bude zase tady. Přeji vám všem zdraví, hodně sil a potěšení z jara.
Hana Řebíková, zastupitelka

Příspěvky od občanů

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili a podíleli na přípravách masopustu, maškarního
reje pro děti, soutěže o nejlepší koblihy a na zabijačkových hodech. Poděkování patří také
občanům, kteří si dali tu práci připravit občerstvení a nás všechny v masopustním průvodu
pohostili. Mrzí mne však, že se našich akcí zúčastňuje poměrně málo lidí a pak jen slýchám, že se
na Kateřině nic neděje a raději navštíví sousední obce. Nějakou dobu jsem byla ve funkci
prezidenta HOSKA a stále jsem členem, proto vím, že není jednoduché nějakou akci
zorganizovat a připravit. Je za tím opravdu spoustu práce, příprav a času. Touto cestou bych
Vám občanům chtěla říct, že všichni ti, kteří tyto akce připravují, ať ze zástupců SDH, HOSKA
nebo města to dělají ve svém volném čase, bezúplatně a hlavně pro Vás a Vaše děti. Je to jejich
iniciativa, snaha a úsilí, které do toho všeho dávají a to vše se jim oplácí pomluvami, nevděkem a
negativními ohlasy. Nejsmutnější je to, že ty pomluvy a negativa šíří lidé, kteří se skoro žádné
akce nezúčastnili, jestli vůbec se nějaké zúčastnili. Říká se „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ a to je
pravda, ale my stále ještě prozatím chceme připravovat, organizovat a vytvářet, ale je to jen pár
stále stejných lidí a myslím, že za to vše, co pro Vás i nás tito lidé dělají, jim patří opravdu velký
dík.
Věra Šebková, člen HOSKA

Informace

Pronájem Areálu Koliba
Město Hora Svaté Kateřiny hledá zájemce
o pronájem Areálu Koliba. Více informací
získáte na MÚ Hora Svaté Kateřiny, na
www.horasvatekateriny.cz nebo na tel.
476 113 157.

Termíny zasedání zastupitelstva
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny proběhnou:
dne 09. 03. 2016
dne 20. 04. 2016
od 18,00 hodin v budově Horského kina Kateřina.
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