Vážení občané,
rezignoval jsem na funkci starosty.
Učinil jsem tak po chybě, kterou jsem udělal. Chyba, která nebyla v projektu „Zastávky“, ale
v tom, že jsem neinformoval především zastupitele a následně i občany.
Pokud člověk udělá chybu, měl by se k ní postavit čelem, tzn. nést za ni odpovědnost. Bohužel
praxe v našich končinách je taková, že lidé nechtějí nést zodpovědnost na rozdíl od států
směrem na západ.
Každý děláme chyby, ale je důležité se z nich ponaučit.
Z pohledů občanů jsem některé kroky, které jsem učinil, udělal špatně. A je to názor vedle
názoru, velmi někde naprosto rozdílných i od jednoho člověka.
Přesto si za svými rozhodnutími stále stojím. Jako třeba rozhodnutí o výběru ředitele,
rozhodnutí říci do médií, že se budeme připojovat k Německu (jako podpora boje proti
prolomení limitů), rozhodnutí podepsat dodatek na zateplení školy vzhledem k průběhu stavby,
výpověď školského obvodu a další …
Tyto kroky si myslím, že budou nadále působit pozitivně.
Lituji i rozhodnutí, ve kterých jsem nebyl dosti rázný a přesvědčivý. Bohužel mnohdy je mi
vyčítáno, že jsem moc hodný (někde se přirovnává hodný = blbý). Věřte mi, nebo ne, hodný
budu vždy, to druhé doufám již nikdy.
Co se mě(nám) podařilo za dobu mého působení ve funkci starosty:
 dokončení celkového zateplení školy pro úsporu nákladů
 regulace topného systému v budově školy
 reforma školy, napravení špatného statusu ředitele, jmenování ředitelky školy, zlepšení
atmosféry a klima ve škole, udržení a rozvoj počtu žáků ve škole
 rekonstrukce povrchu náměstí
 zajištění podpory hasičů – profesionální vybavení včetně profi auta.
 oprava komunikace - Rudolice v Horách
 rekonstrukce WC úřad + kuchyňka
 rekonstrukce WC chlapci - škola
 akce pro děti a dospělé, kulturní život v obci
 nalezení nového perspektivního nájemce pro Kolibu
 udržení a rozvoj lékařské péče pro dospělé ale i děti
 zkvalitnění systému odpadu (čárové kódy)
Možná to vypadá, že jsem se vzdal bez boje, ale vězte, že nadále budu bojovat za naše město
tak, jak jsem to dělal doposud. V jakékoliv funkci či pozici. Toto město je pro mě srdcová
záležitost a především můj domov.
Váš soused Lukáš Pakosta
PS: Stále budu mít na paměti na rozdíl od jiných lidí to zásadní Masarykovské heslo „Nebát se a
nekrást“

Informace, různé

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny
Dne 08. 03. 2017 od 18,00 hodin v budově Horského kina Kateřina.
Dne 26. 04. 2017 od 18,00 hodin v budově Horského kina Kateřina.
Dne 07. 06. 2017 od 18,00 hodin v budově Horského kina Kateřina.

Jubilanti leden
V lednu oslavili kulaté nebo půlkulaté narozeniny:
Jan Duchoslav, Rudolf Meissner, Petr Charamza a Milena Thielová.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

Program Horského kina Kateřina
04. 02. 2017
16,30 hodin – Hledá se Dory

18. 02. 2017
16,30 hodin – Strašidla
19,30 hodin – Bezva ženská na krku

04. 03. 2017
16,30 hodin –

Poděkování
Velmi děkujeme manželům Jindře a Janu Dvořákovým za darování
vánočního stromu.
Poděkování patří samozřejmě i všem lidičkám, kteří se na přepravě a
stavění stromu podíleli.
A ještě prosba - pokud víte o vánočním stromě, který by se dal použít
pro letošní advent, dejte nám vědět na MÚ. Děkujeme.
foto L. Mikušová

Inzerát
Koupím nemovitost s pozemkem nebo pozemek určený k zastavení ve Vaší obci nebo okolí.
Kontakt: 732 403 413 (Lada Houdková).

Poznámka redakce - Článek o SVS, a.s. avizovaný na Zastupitelstvu města Hora Svaté
Kateřiny bude vydán v příštích Kateřinských listech. Děkujeme za pochopení.

Informace

Ze života DD

Předvánoční výlet do Chomutova
Dne 18. 12. 2016 jsme se vydali do Chomutova. Jako první jsme navštívili trhy, pohladili jsme si
kapry, dostali jsme šupiny pro štěstí. Kdo neměl ještě koupené dárky pro své nejbližší, tak měl
poslední šanci něco koupit. Po trhách jsme šli na oběd do KEBAB HOUSE, dali jsme si oběd a šli
jsme si užívat do bazénu. Jezdili jsme na klouzačkách i tobogánech. Nakonec jsme byli ve vířivce,
abychom jsme se prohřáli. Všichni jsme si to v bazéně užili. Děkujeme tetě Simoně, že nás do
Aquasvěta vzala. Přijeli jsme domů a připravovali jsme se na další akci. Strávili jsme super
dopoledne.
(NiChr, BeGe)

Odpoledne s Tomáše Slavatou
Dne 18. 12. 2016 jsme se vydali s paní ředitelkou a strejdou Lubošem do Prahy do divadla JATKA
78, na představení La Putyka a jeho 1. část Family. Než samotné představení začalo, tak jsme se
seznámili se samotnými herci muzikálového představení. Nejmladší vystupující člen je Matyáš a
je mu 11 let. Matyáš v představení skáče různá salta, vývrtky, trojsalta, chodí i po zdi jakmile se
odrazí z trampolíny. Naopak nejstarší člen je jeho děda, kterému je 68 let. Celý příběh je založen
na tom, jak probíhá život, od narození až po smrt. Některé úryvky nás vyděsily, některé byli
velmi zajímavé, další nás překvapily a u některých jsme se málem rozbrečeli. Po představení jsme
si ještě mohli vlézt na trampolínu a zaskákat si. Někomu se salta povedla, ale někomu ne, jako
Tomášovi, který si málem rozbil brýle. Toto divadelní představení hraje 21 herců z celého světa.
Herci pocházejí z Německa, Slovenska, Kanady, Belgie, Anglie, ale také jsou tam i čeští
představitelé.
Tomáš, který nám zajistil lístky, nám dal i něco malého na zub na cestu. My jsme mu předali
dáreček od nás. Chtěli bychom poděkovat Tomášovi za to, že jsme se mohli této akce zúčastnit.
(NiChr, JaŠu, DaŘí)

Vánoce v dětském domově
Dne 20. 12. 2016 jsme měli Vánoce. Nejprve jsme, ale museli
dopoledne do školy. Po škole jsme připravovali slavnostní tabuli
v jídelně. Připravili jsme si svíčky a dekoraci. Každá rodinka si
udělala svůj salát a řízky či klobásy. Všichni jsme se sešli v 17:30
v jídelně. Paní ředitelka nám popřála krásné Vánoce, bohatého
Ježíška. Po večeři jsme se rozešli na svoje rodinky, kde na nás již
čekal stromeček obklopený dárky. Většina dětí dostala to, co si
přála, ale dostali jsme i něco navíc. Předali jsme dárečky i tetám
a strejdovi. Na Vánoce v DD přijeli také bývalí zaměstnanci. I jim
jsme předali něco malého. Kdo chtěl tak se šel podívat na jiné
rodinky, co dostali. Poté jsme šli už spát, protože nás další den
čekal celodenní výlet do Prahy se školou.
(NiChr, EvBa, DeBi, VaBa, JúDe)

Informace, různé

Vánoční dárek
Vážení sousedé, sousedky, přátelé,
dovolte, abych se s vámi podělil o svou „radost z dárku“, jenž mi 23. 12. 2016 nadělil nějaký
Šikula z naší obce nebo blízkého okolí.
Jistě jste si povšimli, že chaloupka v zatáčce naproti ČOV, na konci Horní Kateřiny, doznala od
roku 2010 několik zkrášlovacích úprav. Samozřejmě i včetně zahrady, kterou od veřejné
komunikace odděloval krásný, stále zelený, živý plot. Ten svým majitelům dělal radost a
okolojdoucím hezký pohled. Zdůrazňuji, že dělal, protože UŽ NEDĚLÁ! Výše zmíněný Šikula
v onen den nezvládl řízení na zledovatělé vozovce a ten živý plot nadobro zmrzačil. Jsem velmi
rozhořčen nad touto ztrátou, protože ten plot zde rostl přes 30 let a nelze ho opravit tak
snadno jako polámaný plot dřevěný nebo zděný. Můj smutek však ještě více prohlubuje fakt, že
onen Šikula v sobě nemá kousek slušnosti a charakteru, tj. vlastností, které by ho zavedly
s omluvou a nabídkou odškodnění k našim dveřím.
Miroslav Jon
Chaloupka v zatáčce

Informace k odpadům
1. Štítky na odpady jsou pro všechny, kteří odevzdali registraci připravené. Můžete si je
vyzvednout v úřední dny na MÚ. Pokud vám tato doba nevyhovuje, lze se dohodnout na
vyzvednutí i jinak – po předchozí domluvě.
2. Někteří z vás si stěžují, že štítky nedrží. Pokud budete štítek lepit na mokrý, zmrzlý pytel,
držet určitě nebude. Osvědčilo se nám přilepit štítek na tvrdý papír nebo karton a přelepit
ho lepicí páskou (průhlednou). Takto upravený štítek pak přivážete na příslušný pytel
s odpadem a je to. My už se pokoušíme najít cenově přijatelné štítky s lepší lepicí vrstvou.
3. Výsledky sběru odpadů – budou nadále zveřejňovány na stránkách města, ale
z technických důvodů vždy až po konci příslušného měsíce (program sběru je nastaven na
měsíční evidenci). Výsledky za měsíc leden budou k nahlédnutí od středy 1.2.2017 na
http://www.horasvatekateriny.cz/obcan/odpady/vysledek-sberu-odpadu/

Restaurace U Rozhledny
Srdečně Vás zveme do nově otevřené
Restaurace U Rozhledny
Otevírací doba
Pá 11,00 – 22,00 hodin
So 11,00 – 23,00 hodin
Ne 11,00 – 17,00 hodin
Možnost rezervace na tel. 601 015 115, 731 801 881
https://www.facebook.com/pin.jaroslav?fref=ts

Informace, různé

Z valné hromady HOSKA, z.s.
Na základě negativních ohlasů a reakcí na naše akce jsme se jednohlasně na valné
hromadě dne 20. 01. 2017 usnesli, že většinu akcí pro tento rok nebudeme veřejně
prezentovat.
Naše akce budeme nadále pořádat sami pro sebe a pro naše příznivce.
Tímto dáváme prostor kritikům a oponentům pro realizaci jejich nápadů.
Nás ovšem entusiasmus zatím neopouští 
Za HOSKA, z.s. členové přítomní na VH

Opravený kalendář akcí na rok 2017
Leden
20. 01. – Valná hromada SDH a HOSKA, z.s.

Červenec
15. 07. – Turnaj v nohejbale - SDH

Únor
17. 02. – Ples SDH - SDH
25. 02. – Masopust – HOSKA, SDH
25. 02. – Maškarní rej- HOSKA

Srpen
26. 08. – Sportovní víceboj - HOSKA
26. 08. – Živé „Člověče, nezlob se“ - HOSKA
26. 08. – Letní kino – Horské kino Kateřina

Březen
10. 03. – MDŽ - MÚ
11. 03. – Volejbalový turnaj „O Kateřinský
kahan“ (Petr Vagaši)

Září
27. 09. – Václavská zábava - MÚ

Duben
22. 04. – Jiříkovská zábava - HD
30. 04. – Stavění májky a pálení čarodějnic SDH
Květen
27. 05. – Pohádkový les - HOSKA
Červen
10. 06. – SDH - O pohár Mlady Matějíčkové
24. 06. – Kateřinské trhy - MÚ
24. 06. – Country bál – MÚ

Říjen
14. 10. – Noc splněných přání - HOSKA
Listopad
– Lampionový průvod - SDH
– Strašidelná hasičárna - SDH
26. 11. – Zahájení adventu - MÚ
Prosinec
02. 12. – Výlet na vánoční trhy - NEBYL ZÁJEM
05. 12. – Mikulášská nadílka děti - HOSKA
08. 12. – Čertovská zábava dospělí - HOSKA
15. 12. – Den úcty ke starším - MÚ
24. 12. – Půlnoční mše - MÚ
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