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Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Vážení občané, léto je za svým zenitem a my se budeme pomalu loučit s pěknými slunnými
dny, naplněnými odpočinkem a samozřejmě také prací. Odpočinek venku si ale žádá trochu
klidu a pohody. Proto Vás občané vyzývám k sousedské ohleduplnosti a to v tom smyslu, že v
sobotní večer a nedělní celý den nebudete pro svoje práce a záliby používat hlučné stroje a
budete se snažit vše potřebné vykonat během týdne.
My s místostarostou jsme střídavě čerpali dovolenou, ale přitom nároky na nás se v tomto
prázdninovém období rozhodně nezmenšily. Zmíním výstavbu a opravy sakrálních památek.
Při opravě kříže na hřbitově na Malém Háji, necháváme opravit i vstupní vrata. Kaplička na
rozcestí ulice Dlouhá a Růžový vrch zasvěcená sv. Anně, je postavena tak, aby připomínala
vzhledem zaniklou kapličku. Při výstavbě byly odhaleny základy původní kapličky, takže
opravdu stojí na původním místě. V kapličce bude umístěna soška sv. Anny. ECCE Homo
bude zastřešeno, aby povětrnostní vlivy nepáchaly škody. Prodloužení vodovodu ke dvěma
okrajovým stavbám našeho města je vybudováno. V září proběhne kolaudace.
Opravy střech zdárně pokračují a jsou prováděny s maximální péčí. Věřím, že do zimy
odstraníme všechny drobné a i větší závady. V některých případech bylo potřeba opravit i
okapové roury a žlaby.
Velkou radost mám z akce „rekonstrukce MŠ“, kde zvětšení učebny v přízemí zajistí souhlas
OHESu s rozšířením kapacity přijímaných dětí. Na rekonstrukci se podílelo i město. Kapacita
MŠ bude zvýšena o sedm míst.
V době prázdnin proběhlo několik jednání i s právníky ohledně ukončení nájmu Koliby č.p. 2
mezi městem Hora Sv. Kateřiny a firmou Allkon. Po složitých, ale vcelku vstřícných
jednáních se podařilo vyřešit sporné body a uzavřít „Dohodu o narovnání“ a ukončení
pronájmu. Činnost s.r.o. Eurorellax pokračuje po vzájemné dohodě pod vedením jednoho
jednatele, ale bude brzy ukončena.
Do domu č.p. 42 se nám nastěhovala rodina se sedmi dětmi a zabývám se myšlenkou, jak by
město mohlo pomáhat rodinám se čtyřmi a více dětmi. Toto téma jsme načali i s panem
farářem, který se stará o evangelickou obec a setkává se s dětmi a jejich rodiči pravidelně
každý měsíc v obřadní síni na MÚ. Velmi jsme se shodli v názoru, že mnozí občané potřebují
pomoc a to nejen materiální, ale hlavně duševní. Mít se s kým poradit, je vskutku skvělé a
jsem moc ráda, že nás pan Mgr. Marián Šusták navštěvuje.
Dobrá zpráva pro hasiče, v září bude na veřejném zasedání zastupitelstva projednán
bezúplatný převod hasičského vozu TATRA 138 CAS 32. Během září vůz přivezeme.
Hasičskou zbrojnici budou už v říjnu zdobit nová vrata. Touto akcí asi skončíme v letošním
roce s velkými výdaji, když i na toto máme sponzorský dar ve výši 100 000,-Kč od firmy
NET4GAS.
Ještě něco, s povděkem kvituji vyřízení žádostí města ke Stavebnímu úřadu Litvínov,
k opravě č.p. 13,14 a 51. Stavební úřad vydal majitelům příkaz a ti, jak vidno, na opravách
svých domů pracují.
Vážení občané, jsme cca v polovině volebního období a rádi bychom znali Váš názor na dění
v našem městě a další věci. Na webových stránkách města je anketa a další je připravena.
Prosím odpovězte, abychom měli zpětnou vazbu na naši práci a vše ostatní. Přeji si, abyste se
cítili v našem městě příjemně a těším se na setkání s Vámi na příštím veřejném zasedání
zastupitelstva města.

Vaše starostka Hana Řebíková

Vážení spoluobčané,
Chci Vás informovat o opravě poutních míst.
Jistě jste si všimli, že během prázdninových měsíců začala výstavba zbourané
kapličky při vjezdu do horní části obce. Kaple sv. Anny a rozhledna byla
v minulosti výraznou dominantou při vjezdu do našeho města. Nově
vybudovaná kaple připraví příjemné uvítání turistům, kteří zavítají do naší obce.
Kaple je stavěna na zachovalých starých základech a budována dle dostupných
historických materiálů. Pro kapli jsme získali zapůjčenou sošku sv. Anny, jíž
byla minulá kaplička zasvěcena. Pro nepříznivé zimní podmínky bude kaple
zakryta dveřními okenicemi s průhledem na sv. Annu.
Na hřbitově na Malém Háji restaurujeme centrální kříž, který je tradiční
dominantou každého hřbitova. Obě dvě vstupní branky budou také opraveny.
Nejnutnější parkové úpravy hřbitova jsou hotovy.
U dalšího poutního místa ECCE HOMO, které se nachází na cestě, která
navazuje na ulici Stříbrná, se provede zastřešení z dřevěných šindelů dle
historických materiálů.
Doufáme, že tato poutní místa zatraktivní naší obec nejen pro turisty ale i pro
ostatní návštěvníky či případně nové obyvatele našeho městečka.
Lukáš Pakosta, místostarosta města

Co bude? Ostatní …
Sportovní víceboj

Veřejné zasedání zastupitelstva města
Zveme Vás na veřejné zasedání
zastupitelstva města, které se bude
konat dne 19.09.2012 od 17°° hodin
v budově kina.
Přehled veřejných zasedání
zastupitelstva města
2012

2013

Veřejná zasedání: 19.09.2012
31.10.2012
12.12.2012

23.01.2013
20.03.2013
15.05.2013
26.06.2013

OS HOSKA a SDH Hora Svaté Kateřiny Vás
srdečně zvou na

Ukončení prázdnin – sportovní
víceboj,
který se bude konat 08.09.2012 od 10°° hodin
na hřišti pod rozhlednou.
Soutěží se ve dvoučlenných týmech ve složení:
1 dospělý (18+ let) a 1 dítě (do 15 let).
Přijďte si s námi zasportovat a pobavit se.
Při nepříznivém počasí bude víceboj ZRUŠEN!
Věra Šebková, prezident HOSKA

„O pohár Mlady Matějíčkové“

Z kroniky města

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany na
5. ročník hasičské soutěže

Dne 7. září 1947 bylo slavnostně otevřeno
místní muzeum v Dlouhé ulici čp. 20
(zrušeno v roce 1965).
K 1. září 1952 byla otevřena mateřská
škola. První ředitelkou byla Bohumila
Jandejsková. K místní jednotřídní škole
přibyly dvě třídy vyššího stupně 6. a 7.
třída.

„O pohár Mlady Matějíčkové“,
konaného v sobotu 01.09.2012 od 9°° hodin
v areálu restaurace U Vleku.
Soutěžící se předvedou jak v branném závodě, tak i
v požárním útoku.
Přijďte podpořit naše mladé hasiče.
Jiří Žilka, starosta SDH

Mgr. Mlada Matějíčková,
bývalá kronikářka města

Poděkování
Touto cestou bych rád vyjádřil poděkování SDH Hora Svaté Kateřiny za pomoc při pořádání
cyklistického závodu LESNÁ Spinollo Cup SAL, pořádaného Sportovním klubem policie Most.
Výborné zajištění křižovatek „U Křížku“ a „U Nodesů“ členy SDH přispělo k bezpečnému průjezdu
všech závodníků.
Za SKP Most Miloslav Polan

Pozvánka
Každou 1. neděli v měsíci od 15°° hodin probíhá v obřadní místnosti MěÚ setkávání
s farářem evangelické církve panem Šustákem. Všichni kdo mají zájem se mohou
tohoto setkávání zúčastňovat.
Nejbližší termín připadá na 02.09.2012.

Co bude? Ostatní …

Šikovné ručičky
Zveme všechny lidičky, kteří mají šikovné i méně šikovné ručičky a mají zájem si
s námi něco vyrobit na „Dny tvoření“. Začínáme sobotou 15.09.2012 od 15.00 hodin
v budově kina a budeme pokračovat podle dohody. Děti můžete vzít s sebou, máme
pro ně také připraveno „tvořeníčko“. Co a kdy se bude vyrábět, najdete na
plakátech. Vaše výrobky si samozřejmě můžete odnést domů. Připravujeme např.
odlévání svíček, malování na sklo, pletení z pedigu, šití kostýmů atd. Nové nápady
jsou vítány.
Těší se na Vás „Šikovné ručičky“.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Vážení rodiče,
oznamujeme, že dne 11. 9. 2012 se budou od 15:30 hod. konat TŘÍDNÍ
SCHŮZKY.
Vzhledem k tomu, že bychom rádi pokračovali v několikaleté spolupráci
s partnerskou školou v Seiffenu a mateřskou školou v Deutschneudorfu,
žádáme rodiče, aby zajistili dětem cestovní pasy, neboť na základě novely o
cestovních dokladech pro státy EU musí mít každé dítě vlastní cestovní
doklad.
Vedení ZŠ

Dobrá zpráva pro majitele
platebních karet
Od 01.10.2012 můžete své platby na podatelně městského
úřadu uskutečnit bezhotovostně. Další výhodou bude
výběr hotovosti až do výše 1.500,- Kč, při minimální
uskutečněné platbě 300,- Kč.
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Ze života dětského domova
Vyzkoušeli jsme si Nordick
Walking
V sobotu za krásného počasí jsme se zúčastnili křestu
nové cyklotrasy z Nové Vsi v Horách do Hory Svaté
Kateřiny. Jelikož zdolání trasy na kole bylo náročnější a
my si chtěli vyzkoušet také něco nového, vybrali jsme si
variantu druhou, a to Nordick Walking. Po křtu
cyklotrasy se nám věnovala instruktorka, která nám
hůlky zapůjčila, ale i poradila, jak je správně při chůzi
využít. A tak po 11. hodině jsme vyrazili na 12km trasu,
při které jsme se kochali okolní přírodou a poznali další
hezký kout Krušných hor. V cíli trasy nás za odměnu
čekalo milé překvapení – výborné občerstvení. Domů
jsme se vraceli příjemně unaveni a spokojeni, že jsme si
mohli opět otestovat svoji kondici.
/HaSy/

Albert triatlon tour v Ústí nad Labem
V úterý 12. června jsme se poprvé vydali na zajímavou akci
Albert triatlon tour, kterou pořádá Nadační fond Albert
pořádá ve spolupráci s triatlonistou Tomášem Slavatou.
Jedná se o sportovní projekt, při kterém musí děti
absolvovat tři úseky stejně jako v běžných triatlonových
závodech: plavání (je nahrazeno kachní chůzí), kolo a běh.
Na samotné závody jsme se vydali se čtyřmi reprezentanty
našeho domova a dosáhli hned napoprvé skvělého úspěchu.
Kluci vybojovali ve své kategorii (97-99) čtvrté (Láďa) a
sedmé místo (Matěj) a děvčata zazářila ještě více. Evička
vystoupala na třetí místo a Maruška dokonce celý závod
vyhrála a do dětského domova za ní poputuje krásné nové
kolo značky Author. V září pak ještě bude moci soupeřit v
celonárodním finále v Praze o sportovní soustředění u moře.
Děkujeme tímto organizátorům za pozvání a příští rok
zkusíme své štěstí jistě znovu. (japt)

Kateřinské trhy
Sobotní den 23. června jsme celý dětský domov strávili na Kateřinských trzích, kde jsme společně s ostatními
trhovci nabízeli výrobky našich dětí. Široká nabídka přilákala k našemu stánku řadu zákazníků, kteří se zájmem
nakupovali. Děti se mohli pobavit a shlédnout mnoho pěkných vystoupení a sami se prezentovali nacvičenou
taneční sestavou. Děkujeme za možnost se krásných trhů zúčastnit a můžeme slíbit, že utržené korunky skončí
znovu u našich dětí - pomohou obstarat občerstvení na slavnostní ukončení školního roku ve formě zahradní
párty, které chystáme.
(japt)

Ze života školy
REKONSTUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 27. 8. 2012 se v mateřské škole konalo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor, a
to v podstatě celého přízemí budovy. Největších změn dostálo sociální zařízení, které je pro děti
kompletně nové. Na tuto rekonstrukci získala škola sponzorský dar ve výši 300.000,- Kč od těžební
společnosti Litvínovská uhelná a.s. Slavnostnímu otevření a symbolickému předání šeku byla
přítomna Mgr. Libuše Novotná – ředitelka pro regionální politiku Czech Coal, všichni starostové
horských obcí Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách a Brandov, ředitelka DD Hora Svaté
Kateřiny, zástupci firem, jež rekonstrukci prováděli (Doterm servis, Jan Pejla) a samotný symbolický
šek předával ředitelce školy pověřené řízením – Věře Sehnalové sám Ing. Petr Kolman – generální
ředitel společnosti Litvínovská uhelná, kteří pak společně přestřihli slavnostní pásku při vstupu.
Tomuto slavnostnímu aktu však předcházelo spousty práce, která se musela stihnout ve velmi
omezeném čase, a to v době od 3. 7. – 26. 8. 2012. Kromě již zmíněné rekonstrukce sociálního
zařízení byla provedena rekonstrukce třídy, kde došlo k vybourání příčky a vznikla tak velmi
prostorná třída. Je již známo, že kapacita zdejší mateřské školy je již nějaký čas plně obsazena. Těmito
kroky se podaří navýšit stávající schválenou kapacitu 24 míst ( v současné době funguje výjimka
města na 28 míst)na 35 míst. V současné době již probíhá jednání s KHS Most, od které potřebuje
škola získat příslušné stanovisko, které nadále odešleme s žádostí o navýšení do rejstříku škol. Nový
kabát dostala také šatna a byla vybudována nová přípravna svačin. Částka ve výši 300 tis. však byla
vzhledem k náročnosti rekonstrukce přečerpána a vzniklý rozdíl ve výši 21.000,- Kč nám nakonec
sponzorsky poskytl Ing. Josef Zástava – ředitel společnosti Doterm servis s.r.o.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na náročné rekonstrukce podíleli. Všem zaměstnancům
ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny, zaměstnancům městského úřadu, obzvláště panu Červeňákovi a panu
Jotovovi. Velké poděkování také patří panu Rudolfovi Meissnerovi, který sponzorsky zabezpečil
výmalbu šatny a chodby a v podstatě uvedl do chodu celou přípravnou kuchyňku, panu Sehnalovi,
panu Šecovi, manželům Křivánkovým, manželům Kucharczykovým, paní Janě Gröblové a paní Ivě
Šnejdarové za pomoc při dodělávacích pracích a úklidu. Věříme, že děti i jejich rodiče budou z nové
školky nadšení. Na závěr bychom s radostí podotkli, že s finanční podporou ZŠ a MŠ, Hora Svaté
Kateřiny společnost Czech Coal počítá i do budoucna.

