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Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Vážení občané, první pololetí letošního roku uběhlo rychle. Za chvíli budou děti
vítat prázdniny a těšit se na letní tábory nebo pobyty u babiček a tetiček. Přeji
dětem, aby prázdniny prožily ve zdraví a radosti.
Ve čtvrtek 31.5. jsme otevřeli dětské hřiště u zahrady mateřské školy. Bude
sloužit jak mateřské škole, tak veřejnosti, tudíž našim dětem. Prosím rodiče, aby
respektovali provozní řád vyvěšený na oplocení hřiště. Chceme, aby zahrada
sloužila co nejvíce, byla bezpečná, tudíž nepoškozená. Určitě dětem zpříjemní
prázdninové dny.
Já se těším z toho, že se nám podařilo ve spolupráci se základní školou vylepšit
prostředí náměstí. Bohužel, zlepšit vzhled tří domů, které hyzdí prostory
bezprostředně u náměstí se nám nedaří zabezpečit. Rovněž tak vraky v těchto
místech odstavené nejsou ozdobou města. Ve spolupráci s Městskou policií
v Litvínově zahajujeme kroky k jejich odstranění. Milí občané, každý květináč
s kytičkou, každý truhlík na Vašem okně bude pěkným pozdravem každému
kolemjdoucímu.
Činnost společnosti EURORELLAX - HSK s.r.o. bude ukončena zřejmě
v podzimních měsících. Náš společník firma ALLKON s.r.o., podal žádost o
ukončení jejich účasti ve společnosti. Vše je v jednání a proto pouze tato
informace. Pro zaměstnance společnosti EURORELLAX – HSK s.r.o. sděluji,
že děláme vše proto, aby provoz v našem zařízení nebyl přerušen.
Předprázdninový měsíc červen patří dětem. V pátek 1. června je 1. ročník
netradiční Novoveské SHOW místostarosty Davida Kádnera. V sobotu 2. června
je pro děti připraven Pohádkový les u restaurace U vleku, v neděli 10.6.
Pohádková Lesná, vše ohledně programů a organizací je na plakátech a webových
stránkách. V sobotu 23.6. budou Kateřinské trhy, na které zvou mimo nás i dva
úžasní paňácové před vjezdem do města.
Vám milí rodiče patří starost o Vaše ratolesti v době prázdnin a přání od nás,
abyste vše zvládli. Vím, že není jednoduché skloubit pracovní povinnosti, během
dvou prázdninových měsíců s péčí o potomky. Přeji všem nám „dospělákům“
rovněž příjemné léto, odpočinek a hodně sluníčka.
Vaše starostka Hana Řebíková

Ze života školy
26. a 27. 4. 2012 probíhaly ve Střední škole Educhem ve spolupráci s VŠCHT Praha ukázkové
„Hodiny moderní chemie“ pro žáky osmých tříd. Studentky VŠCHT Praha předvedly
netradiční a zajímavý způsob výuky chemie. Hodiny navštívilo přes 300 žáků a my samozřejmě
také nechyběli .
26. 4. 2012 také probíhal na naší škole projektový den na téma „Den Země“. Všichni žáci se
zapojili do různých aktivit, které se týkaly očisty a zkrášlování obce. Jedni čistili okolí
kateřinského potoka, jiní les a největší skupinka pracovala na zkulturnění náměstí. Žáci natřeli
a pomalovali kašnu a zastávku, vysbírali v okolí odpadky a začali pracovat na záhonkách.
27. 4. 2012 se MŠ a 1. třída vypravili do Zooparku v Chomutově. Děti viděly spoustu zvířátek
- od opic, medvědů, vlků, dravců, domácích zvířat až třeba po tuleně. Děti velmi zaujal rys, o
kterém pí. učitelka Šebková moc pěkně vyprávěla. Největší zážitek měli děti z nočního světa,
kde byla úplná tma a někteří se i báli. Děti také měli možnost vlézt do vlčí nory a spatřit
z úplné blízkosti za sklem vlka. A nakonec se všechny děti náležitě vyřádily na dětských
hřištích, kterými je Zoopark bohatě vybaven.
Od 6. 5. - 11. 5. 2012 byly naše děti z mateřské školy ve škole přírodě. Pět dní děti trávily
v pěkném horském penzionu Arnika v Háji pod Klínovcem. Během celého pobytu děti
provázel pestrý program na téma „Indiáni“, který je velmi bavil. Děti si vyzkoušely stavět týpí,
vyrábět luky, šípy a oštěpy, vytvářet si pravé indiánské ozdoby jako korále z těstovin a čelenku
s pery. Zhotovili jsme veliký totem a vyzkoušeli indiánské tanečky a jiné hry. Počasí nám
vcelku přálo a tak jsme si naplno užívali krušnohorské přírody každý den. Fotografie i popis
jednotlivých dnů je ke shlédnutí na stránkách školy - www.zskaterina.cz.
16. 5. 2012 k nám přijela základní škola z Louky. Byly to děti z prvního stupně a s výukou
drogové prevence se ještě nesetkaly. Naši peer-aktivisté si s žáky povídali o pojmech, které se
týkají drog a šikany, poté vytvořili společný projekt a hráli tématické hry.
Vzhledem k blížícímu se datu 25. 5. 2012 - Dnu boje proti dětské obezitě se na naší škole
konala dne 22. 5. 2012 přednáška na téma „Zdravý životní styl“. Přednášku vedla zkušená
lektorka Lilian Atanasová a žáci diskutovali o výživě a pohybu, chybách ve stravování a
správné skladbě jídelníčku. Nakonec si všichni měli možnost vyzkoušet BOSSU, což je cvičení
na balančních půlkruzích.
V ten samý den vyjela čtveřice sedmáků (Dominik Baršoň, Láďa Karchňák, Veronika
Leipeltová a Tereza Soukupová) na branný závod „Mladý záchranář 2012“. Žáci soutěžili
v disciplínách v tomto rozsahu: zdravotnická první pomoc, požární ochrana, prostředky
individuální ochrany, dopravně-bezpečnostní problematice, komunikace s operačním
střediskem, topografii a odborném testu. Z celkového počtu 17ti družstev se naši sedmáci
umístili na nádherném 4. místě. Trochu nás ta „bramborová“ mrzela, k medaili chyběl už jen
krůček. Na druhou stranu jsme se ale soutěže účastnili poprvé a zanechat za sebou 13 škol je
obrovský úspěch. Je vidět, že naše děti mají velký přehled. Své zkušenosti čerpali z výuky,
projektových dnů a z kroužku mladých hasičů. Těšíme se na další ročník a věříme, že příští rok
již na stupínek vítězů dosáhneme!

Ze života dětského domova
Závod ,,Šerpů“
V neděli jsme se dozvěděli od tety, že v
úterý se vydáme na Lesnou, kde se
zúčastníme závodu Šerpů. Moc se nám
nechtělo, ale když jsme se na startovní
čáře setkali s našimi kamarády z Vysoké
Pece, nálada byla hned veselejší. Trasu
jsme zvládli všichni v pohodě se zátěží,
kterou jsme si nesli na zádech,
nejmladší 1kg, starší 5kg a Lukáš
dokonce 30kg. Pohoštění - maso na
grilu, které jsme dostali po dokončení
trasy, bylo vynikající. Také jsme se
vydováděli na velké nafukovací
skluzavce. Po vyhlášení výsledků jsme
se rozloučili a po super prožitém dni se
nám ani nechtělo odjet zpět domů.
/MaŠa+H.S.- dětská redakce DD HSK/

Finále celorepublikového turnaje - je to tam!!!
Čtrnáct dnů po kvalifikaci jsme vyrazili splnit svoje velké přání a vyšplhat na
stupeň nejvyšší. Jak to dopadlo? Začneme pěkně popořadě. Zápasy ve skupině
jsme zvládli (porazila nás opět jen Krupka), takže jsme postoupili do
čtvrtfinále. Tam jsme svedli tuhý boj s Tuchlovem a o postupujícím rozhodli až
samostatné nájezdy. Gólman nás podržel a šli jsme znovu dál. V semifinále
jsme narazili na Neštěmice a i přes ně jsme dokázali přejít po výsledku 3:2 až
do vysněného finále. Čekal nás nejtěžší soupeř ze všech - Dětský domov
Dlažkovice. V průběhu dne jsme měli možnost potkat se s mistrem světa v
boxu Lukášem Konečným a podívat se na skupinu historického šermu Hartigo.
Každý z nás dostal příležitost ukázat svoji sílu. Ale vraťme se zpátky k finále.
Ještě těsně před koncem jsme prohrávali jedna ku nule. Zbývalo deset vteřin a
my dokázali vyrovnat a utkání jsme dovedli až do samostatných nájezdů.
Povedlo se nám proměnit dva, soupeř nedal ani jeden, a to znamenalo jediné –
jsme mistři. Díky všem, co nám pomáhali a podporovali nás. Předání putovního
poháru a medailí proběhlo na hradě Střekov a my máme nezapomenutelný
zážitek na celý život.
(dětská redakce DDHSK)

Dvoudenní cyklovýlet s přespáním ve stanech.
Naše 1.RS třetí květnový víkend vyjela na krásný dvoudenní cyklovýlet. Výlet byl spojen s přespáním ve stanech u tety před domem
v Hamru. Počasí nám přálo, a tak v sobotu po obědě jsme vyjeli směr Mníšek. Po cestě jsme pozorovali krásnou přírodu a fotili jsme fotky,
některé z nich chceme poslat do fotografické soutěže. První zastávku jsme si udělali na rozhledně Jeřabina, odkud je krásný výhled do
okolí. Cesta z Jeřabiny byla super, jelo se stále z kopce. U tety jsme si odložili batohy, každý dostal určitou část peněz a jeli jsme nakoupit
na večeři, snídani, a dvě svačiny. Měli jsme totiž rozděleno, kdo si co vezme na starost a co nám připraví. Maruška večeři, já snídani,
Anička 1 svačinu, Patrik 2 svačinu. Po nákupu Anička s Maruškou začali připravovat večeři. Maruška k večeři vymyslela čínské nudle se
zeleninou. Večeře se jí povedla, byla to mňamka . Já s Patrikem a tetou jsme zatím šli do lesa na dřevo na večerní ohýnek. Po večeři jsme
šli stavět stany, to byla podívaná pro tetu a pro nás zpočátku oříšek. Ale nedali jsme se a stany postavili. Potom se Maruška snažila o
rozdělání ohýnku, nejdříve se jí nedařilo, ale my ji poradili. U ohýnku jsme si povídali a řešili záhady Strašidelných historek. Na chvíli se
za námi přišla podívat a popovídat si i naše bývalá teta vychovatelka Evička. Bylo to příjemné překvapení pro nás i pro tetu. Po setmění
kolem 22. hodiny měla pro nás teta připravenou kratší stezku odvahy, kterou Maruška s námi již nešla, protože nevydržela a již spala. Ráno
nás teta vzbudila v 7:15 hodin a nastal fofr – sbalit stany, nasnídat se, umýt a honem vyjet, protože v 9.00hod. nám jel cyklobus, který nás
vyvezl na Dlouhou Louku. To byl tedy zážitek. Nejdříve řidič měl strach, že nepojede, protože nás bude málo /muselo jet víc jak 5 lidí/,
ale nakonec přišlo tolik cyklistů, že autobus byl nacpaný k prasknutí. Cesta na kole z dlouhé Louky k Flájské přehradě byla krásná.
Zastávku jsme si udělali u Klínské brány a dali jsme si svačinu, kterou nám připravila Anička – zapečené tousty. Dobře vybrala, mňam. A
již nás čekal poslední kousek cesty, jelo se lesem a z kopce. Když jsme dojeli do Hory Svaté Kateřiny, tak nám teta řekla, že musíme jet
3km abychom měli ujeto za dnešní den přesně 30km. Pro splnění limitu jsme museli na náměstí objíždět 3km okolo kašny. Tento výlet se
nám moc vydařil, počasí přálo a my máme hezký zážitek. Doufáme, že takových povedených výletů bude více. /NaBed /

Ze života dětského domova
DD CUP 2012: Díl první - turnaj v kopané
Začátek května vždy patří dvěma tradičním kláním v DD CUPu – fotbalovému turnaji a memoriálu Lucie Hanušové v
běžeckém trojboji. Prvním měřením sil (3. května) se pro nás stal kvalifikační fotbalový turnaj ČMFS v Teplicích, kde se nám
povedlo urvat postup ze skupiny "A" přes Dlažkovice, Kralupy nad Vltavou a Chomutov, vyhrát náročné semifinále proti
Lipové u Šluknova a tím pádem poprvé postoupit do národního finále, které se uskuteční 29. až 30. května v Praze. Nic na
tom nezměnil fakt, že jsme ve finále prohráli s loňským mistrem z Dlažkovic a skončili celkově druzí. Ve finálovém turnaji
zkusíme bojovat o první desítku. Držte nám palce.
(japt)

DD CUP 2012: Díl druhý – Memoriál Lucie Hanušové
První květnový víkend jsme vyjeli na běžecký trojboj do Prahy Dolních Počernic. Prostředí nám již dobře známé, nádherný
zámecký park, skvěle vybavený kemp a neméně kvalitní doprovodný program doplňuje závody, při kterých se děti utkávají na
krátké, střední a dlouhé trati rozděleny do různých věkových kategorií. Letos jsme nedosáhli žádného výrazného
individuálního úspěchu (neměli jsme nikoho na bedně), ale náš tým se v konkurenci 34 dětských domovů z celé ČR neztratil a
obsadil 8. pohárové místo. To pro nás v součtu po dvou disciplínách znamená, že držíme šestou příčku a na fotbale se
můžeme prodrat ještě výš. Takhle skvěle jsme ještě celý CUP nikdy nezačali, snad se nás štěstí bude držet dál a my mu
půjdeme dobrými výkony naproti.
(japt)
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Vážení sousedé, milí spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych vám touto cestou podal informace o práci i situaci v zastupitelstvu. Kdo čte
zápisy z jednání, uveřejněné na webových stránkách města, ví, že hladinu emocí zvedl náš odchod z jeviště
do hlediště místního kina. Důvody jsme opakovali při veřejných zasedání i mimo ně. Mám-li je shrnout,
tento krok jsme učinili i proto, že nelze sedět v jedné řadě s lidmi, kteří za použití právníka města
(placeného z našich společných peněz) na nás podávají trestní a další oznámení. Dalším důvodem je,
neochota současného vedení města, vypořádat se s našimi námitkami na legitimnost zasedání, při kterém
byla zvolena pí Řebíková starostkou. Od našeho „odvolání“, jsme terčem různých útoků a zlomyslností,
včetně trestních oznámení. Stávající „vedení“ s tichou i veřejnou podporou Evy Horákové, tyto kroky činí
s nebývalou radostí. Namísto hledání kompromisů, konsensů, dohod a východisek, jen stupňující se útoky a
snaha kriminalizovat. Ono stále platí, kdo seje vítr, sklidí bouři.
V souvislosti s naší prací v zastupitelstvu města, jsme podali několik návrhů. Téměř všechny byly míněny
tak, abychom pomohli obyvatelům, a téměř všechny návrhy, byly smeteny ze stolu. Jediné a to jen
poloviční, vítězství, bylo přijetí našeho návrhu, aby platící obyvatelé v nájemních bytech - měli nájemní
smlouvy na dobu neurčitou. Náš návrh, aby se zbytečně neinvestovalo do webových stránek města, byl
zamítnut. Na výsledek se podívejte sami. Další návrh, neplatit paušál více jak 5 tisíc měsíčně na právníka,
byl opět zamítnut. Je tak utráceno více jak 60 tisíc ročně a efekt? Gramotní si spočítají, jaký přínos právní
služby mají a zda tyto služby nemohou či nejsou zneužívány proti obyvatelům Kateřiny a proti opozičním
zastupitelům. Mohl bych takto pokračovat ve výčtu nepravostí ještě dlouho. Ale kdo by se díval nazpátek,
že?
Dochází k nepěkným situacím, kdy město, vyměřilo za necelý jeden den uskladnění dřeva na obecním
pozemku před farou 360 Kč poplatek. Fakt, že za roky neoprávněně používaných pozemků, jiní nemusí
platit ani korunu, odhaluje nerovný přístup a zlovůli. Když jsem se na veřejném zasedání zeptal, kdo za
celý rok skutečně zaplatil za zábor obecních pozemků, odpověď zněla jasně, vy jediný. Je to zoufalá a
smutná pravda o dodržování či nedodržování občanských povinností a o ochotě vymáhání obecných
vyhlášek a pravidel.
Pokud je obec vedena tak, že kdo mlčí a poslouchá, má „výhody“ a kdo se ptá a stará se o to, co se děje
s našimi (obecními) prostředky, je sankcionován a udáván, tak je to špatný přístup.
Horalové i Ženy, chtěli změnu, která byla zabrzděna. Podvodem na voličích, zradou programů, se kterými
jsme volby vyhráli. Domnívám se, že někteří činovníci chtěli prostě zabránit tomu, aby vyšlo najevo to, co
se ukazuje i nyní. Nehospodárné nakládání s našimi společnými prostředky. Nic na tom nezmění zastírání,
osočování, udávání a kamuflování. To je holý fakt.
V předchozích Kateřinských listech, kolegyně Eva Horáková, podsouvá řadu tvrzení. Neodpověděla však
na otázky, které Kateřinské občany pálí víc, než žabomyší války v zastupitelstvu. Kdo je odpovědný za
každoroční ztráty Caravan Campu a Eurorellaxu? Tyto ztráty hradíme přece my všichni! Eva nevysvětlila,
kam šly peníze z pronájmů pozemků v řádech milionu korun a proč se nevyužily ve prospěch nás všech?
Co má občan z toho, že je tady karavan. Tu každoroční ztrátu? Kdo a z čeho zaplatí desítky tisíc za soudní
spory a právníky? Kolik nás všechny ty pošetilé „projekty“ stály a stát ještě budou?! Jaká byla evidence
pohonných hmot a jízd služebními vozidly a mnoho jiných otázek, na které se reaguje pouze dalším a
dalším zastíráním.
Další věc, kterou bych zmínil. Paní Řebíková a nejen ona, se snaží opakovaně a nepravdivě tvrdit, že jsem
neunesl své odvolání. Ubezpečuji občany, že na funkcích nelpím a že dávno před svým odvoláním, jsem
zvažoval jak dál. Protože se mi na úřadu pracovalo čím dál, tím hůř. Od počátku říkám, že stačilo přijít a
říct, „Luboši, dohodněme se, buď nové volby, nebo změna, chci být starostkou.“ Nemuselo se nic tak
hrotit. To se nestalo. Nakonec je to tak asi dobře. Odvolání mi přineslo úlevu a drahocenný čas na
přemýšlení. Naše odvolání také ukázalo, nepochopení toho, oč vlastně v této věci šlo. Bojím se, že dodnes
některým lidem nedochází, co bylo či stále je v naší obci špatně. Slibuji, že až budu mít po všech těch
trestních oznámeních a vynucených sporech, aktivně se znovu zapojím do práce, která má smysl. Stále
platí, že slušní a poctiví lidé, mají u mne otevřené dveře i srdce, bez ohledu na to, zda jsem či nejsem
starostou.
A na úplný závěr, ještě připomenutí nedávného náhlého úmrtí Rudolfa Šabka, dlouholetého Kateřinského
občana a dobrého člověka, kdo jste jej znali, vzpomeňte prosím na něho.
Děkuji vám za pozornost a přeji vše dobré
Lubomír Šlapka, zastupitel
slapota.lubomir@seznam.cz

Reakce paní starostky Hany Řebíkové na článek pana Lubomíra Šlapky
K trestnímu oznámení na pana Šlapku pro podezření z trestného činu pomluvy sděluji, že služby
JUDr. Hejdy Ph.D.;MM.D., jsem využila jako soukromá osoba a byla za tuto službu provedena
vlastní úhrada, viz. kontroly Kontrolního výboru.
Hana Řebíková

Co bylo? Co bude? Ostatní …
Poděkování
Chtěla bych poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů, členům občanského sdružení HOSKA a ze
zástupců rodičů Nikole Šecové a Petru Vigovi za pomoc na brigádě pod názvem „Zvelebení a úklid areálu
bývalého tábora Indiánské léto“. Areál byl uklizen, opraven, posekána tráva a celkově připraven pro akci
Pohádkový les. Mrzí mě však, že všichni občané dostali do schránek Výzvu a prosbu o pomoc na této brigádě
a dostavili se pouze dva. Ti lidé co to vše opravili a uklidili, to nedělali pro sebe, ale pro Vaše děti, vnoučata a
všechny ostatní děti, aby byly v krásné přírodě a mohly se zde také konat různé akce pro Vaše děti.
Ještě jednou všem zúčastněným děkuji za pomoc.
Věra Šebková, prezident HOSKA

PŘED BRIGÁDOU

PO BRIGÁDĚ

Pyžamová párty

Veřejné zasedání

KDE: na sále Horského domova.
KDY: 23.06.2012 od 21°° hodin.
VSTUPNÉ:
s pyžamem – 30,-Kč
bez pyžama – 50,- Kč

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva
města, které se bude konat 27.06.2012 v budově
kina od 17°° hodin.

Blahopřání a poděkování
Všem maminkám, babičkám, prababičkám a praprababičkám, přejeme dodatečně vše nejlepší ke dni matek.
Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování za Vaší píli a lásku s přáním, aby Vám Vaše děti, vnoučata,
pravnoučata a prapravnoučata dělaly jen samou radost.

Místní organizace ČSSD Hora Svaté Kateřiny, Předsedkyně Eva Horáková

Výzva pro opozdilce s platbou za poplatky
Vyzývám

všechny

občany, kteří jsou v prodlení

s platbou za poplatky
veřejného prostranství)

(pes, odpady,ubytování,zábor
a platby (za nájemné a

pronájem), aby učinili nápravu a to formou úhrady
nebo

sepsání

splátkového

kalendáře

co

nejdříve.V opačném případě bude městský úřad nucen
postupovat dle zákona o správě daní a poplatků. Jsem
přesvědčena o tom, že je zcela zbytečné hradit
dvojnásobné až trojnásobné částky v rámci správního
řízení.

Ušetříte nejen své peněžence, ale také

ušetříte práci úřednicím na MěÚ. Doporučuji Všem,
ověřit si na úřadě Váš aktuální stav.
Eva Horáková, předsedkyně Finančního výboru

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala Všem
aktérům, kteří se podíleli na výrobě figurín
„Panenky a Panáčka“, kteří jsou umístěni na
křižovatce U křížku. Dle mého názoru se jedná o
velice vkusný a zdařilý počin propagace.
Ještě jednou děkuji.

Eva Horáková, Zastupitelka města

Cykloštafeta jednotlivců a družstev
Dne 27.05.2012 v 10.00 hodin byla odstartována Cykloštafeta. Zúčastnilo se 37
závodníků.
Jednotlivci 0-6 let: - Filová Jana, Filová Michaela, Hrubý Jakub, Křivánek
Ondřej, Křivánková Adéla, Kucharczyková Karolína, Lahovská Aneta, Meissnerová
Michaela, Řehořová Petra, Vigová Stela (oceněny byly všechny děti)
6-8 let: 1. místo –Gröblová Klára, 2. místo –Badiová Patricie, 3. místo – Mixová
Gabriela
9-11 let dívky: 1. místo – Hrubá Natálie, 2. místo – Sičová Izabela, 3. místo –
Badiová Stela
9-11 let chlapci: 1. místo - Mixa Petr
Družstva: 1. místo : Krsková Ivana, Křivánek Petr, Mixa Petr
2. místo: Hrubý Petr, Meissnerová Lilian, Sejval Jiří ml.
3. místo: Syková Hana, Karaba Martin, Grundza Lukáš
Všem soutěžícím děkujeme za účast a panu Milanu Rehákovi za foto a
měření času.

Poděkování sponzorům: RS maso CZ s.r.o., ESKO Most s.r.o., JAPEK
s.r.o., KL Sport Most a kateřinští zemědělci (Loos, Sejval, Pakosta)

