Březen 2012

Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny
Vážení občané, blížíme se k největšímu křesťanskému svátku většímu, nežli jsou svátky vánoční. Ve
zkratce - o Květnou neděli přišel Ježíš do Jeruzaléma a byl vítán palmovými listy, pak byl odsouzen a
ukřižován a poté vstal z mrtvých…. O Velikonoční pondělí chodí děti na koledu a věřím, že se jim
dostane vlídného přijetí u všech domovních dveří a po pěkně odříkané koledě snad dostanou nabarvené
vajíčko, či cukrle. Na vsích ovšem chodí na koledu i muži a zvesela se pak vracívají domů. Páni
kateřinští Krušnohorci nezmeškejte příležitost navštívit s pomlázkou své milé sousedky. Milé sousedky,
načančejte si upečené beránky a užívejte si sváteční den. Přeji Vám všem, v tomto pěkném jarním
období, dobrou náladu a sluníčko.
V posledním čísle jsem slíbila porovnání, jak plníme jednotlivé programy všech volebních uskupení.
Měla jsem k dispozici programy „Horalu“, „Věcí veřejných“ a „Místní organizace ČSSD“. Jak obtížný
úkol jsem si stanovila, jsem netušila, neboť jednotlivé programy se v mnoha bodech překrývají, ale vždy
chtějí dobré věci. V některých bodech jde o plány a přání, na které ještě nejsme připraveni, protože
musíme pracovat na prozaičtějších věcech a ty, jak já říkám „třešinky na dortu“ budeme moci realizovat
třeba až v roce 2014 a nebo až naši následníci v příštím období. V současnosti realizujeme akce, které
se nejvíce shodují s programem Věcí veřejných a pak i s programem ČSSD. Naproti tomu plníme dva
body programu Horalu (krom dalších), které ostatní strany vůbec neplánují a to jsou audity od
Krajského úřadu Ústeckého kraje a spolupráce s NET4GASem.
Všechna tři uskupení se shodla pouze v jednom bodě a to je péče o seniory. Den úcty ke stáří patří
k tradičním akcím, na kterou naši senioři rádi chodí. Senioři z DPS jsou pozváni na den 4.4. do obřadní
místnosti a nabídnu jim zprostředkování různých služeb. Jak se to bude našim nejstarším líbit, zda
budou stát o nabízené služby, necháme na jejich zvážení. Na posledním veřejném zasedání projevili
starší občané zájem o kurz práce s počítačem, hlavně o vyhledávání na internetu. Reagovala slečna
Denisa Krmenčíková z kulturní komise a věřím, že se nám podaří kurz PC připravit. Zájemci o tento
kurz přijďte mě na úřad navštívit.
Srdečně Vás všechny zdravím Hana Řebíková, starostka města.
Vážení občané, rád bych Vám poděkoval za třídění odpadů. Příjmy na základě Vašeho nárůstu třídění
odpadů, ale i zvýšeným odměnám stouply. V loňském roce jsme měli náklady na odpady 306.501,97
Kč, v předloňském roce to bylo 264.824,64 Kč. Zde je vidět patrný nárůst položky skládkovného, které
vzrostlo. Právě proto, i přes zvýšené příjmy, se nám nepodařilo mít vratku za jeden černý pytel. Vratka
za separované složky (PET, papír, sklo) nadále platí a bude po vyúčtování jako každoročně vrácena.
Připravujeme se na zavedení systému bioodpadů, který bude od roku 2014 povinný pro všechny
právnické subjekty. V dalším čísle Kateřinských listů přineseme podrobnější informace o odpadech.
Po klimatických a technických problémech začalo město rozvážet palivové dřevo dle pořadníku.
Občané v něm zaregistrovaní budou postupně informováni. S lesním hospodářem panem Sýkorou
plánujeme v letošním roce provádět další pěstební činnosti a s tím související těžební práce.
Budou instalovány nové odpadkové koše a se školou budou po vzájemné dohodě provedeny parkové a
ostatní úpravy zeleně okolo náměstí. Rád bych Vás požádal o zapojení se do úprav v okolí Vašeho
bydliště, abychom zvelebili naše městečko nejen pro nás obyvatele, ale i pro jeho návštěvníky.
Děkuji a těším se na Vás při dalších společných akcích, na které jste srdečně zváni.
Lukáš Pakosta, místostarosta města

Ze života školy leden – březen 2012
Ve dnech 19.1. a 20.1. se na naší škole konal zápis do 1. třídy. Celkem se zúčastnilo 10 dětí, z toho 1
rodič požádal o odklad školní docházky.
V pátek 10.2. se v tělocvičně naší školy konal maškarní ples. Všechny masky do jediné byly krásné a
povedené, a také proto si všichni zasloužili odměnu, kterou si na konci mohli sami vybrat. 10 nejhezčích
masek zvolených osmi člennou porotou bylo odměněno diplomem. Účast byla veliká, a to jak ze strany
žáků, tak i rodičů a veřejnosti. V průběhu karnevalu se tančilo i soutěžilo. Odpoledne se opravdu
povedlo.
21.02.2012 v úterý jsme se po druhé vyučovací hodině vydali na zámek Červený Hrádek v
Jirkově. Zde se totiž konala výstava IQ Parku, který působí v libereckém Babylonu a je to první
zábavně naučné centrum u nás. Výstava interaktivních, hravých, zábavných i poučných
exponátů všechny velice zaujala a bavila. Setkali jsme se zde s různými věcmi z nerůznějších
oblastí lidského života. Každého nejvíce zaujalo něco jiného, ale všichni si přišli na své. Čas, který
jsme zde mohli být, jsme využili beze zbytku a kdybychom mohli zůstat déle, určitě bychom se
nenudili. Výstava Hry a klamy aneb dotkni se vědy byla jednoduše super. Tento den se také i za
nepříznivého počasí konal okresní přebor škol v klasickém lyžování a běhu na lyžích
organizovaný jazykovou školou v Litvínově. Naši žáci získali ve štafetě 2. místo a porazili tak i
sportovní školu z Litvínova. Jednotlivci vybojovali 1x 1. místo, 4x 2. místo a 2x 3. místo. Všem,
kteří se zúčastnili, blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy těmto žákům: Dalibor Brunner,
Daniel Miller, Filip Pompa, Marie Šándorová, Ladislav Karchňák, Dominik Baršoň, Matěj Pompa,
František Franěk (1. místo) a Michael Červeňák.
Děkujeme za splnění dětských přání společnosti POMPO, která věnovala do naší mateřské školky hry a
hračky a ty rozzářily dětské tváře. Nadšení bylo ze stran dětí, ale i pedagogů. Ještě jednou mnohokrát
děkujeme.
Ve čtvrtek 1. 3. jsme se na pozvání pana poslance Davida Kádnera a Dětského domova Hora Svaté
Kateřiny vydali do Nové Vsi na koncert skupiny Chinaski. Ten se konal na podporu dětských domovů.
Vzhledem k programu, který předcházel a trochu se protáhl (vystoupení dětských domovů Ústeckého
kraje), jsme na koncert museli čekat. To se ale 100% vyplatilo - koncert byli jednoznačně super a
všichni si ho užili. Po koncertu ještě byla autogramiáda nejen kluků z Chinaski, ale i litvínovských
hokejistů. Takže pořadatelům DÍKY!
Během měsíce února a března se taktéž uspořádala biologická olympiáda a olympiáda ze zeměpisu.
Také bychom rádi veřejnost informovali o provozních akcích, které probíhají v budově mateřské školy a
školní jídelny. V mateřské školce proběhla výměna podlahových krytin ve třídě, děti mají nové lino a
krásný koberec. V několika fázích byl také nakoupen nový nábytek a počítačové vybavení (dotykový
počítač s výukovými programy). V nejbližší době ještě očekáváme dodání nových šatniček a židliček.
V současnosti je kapacita MŠ plně obsazena a žádosti o přijetí musíme bohužel odmítat. Nástup dalších
dětí je možný až od září 2012.
Velkými změnami prošla také školní jídelna. Byly zakoupeny dva nové gastro sporáky, opravena
vzduchotechnika a zakoupeny nové jídelní stoly. O jarní prázdniny byla ŠJ celá vymalována, za což
bychom rádi poděkovali zaměstnancům městského úřadu, obzvláště pak panu Jotovovi a Červeňákovi.
Vzhled školní jídelny se pro strávníky výrazně zlepšil a prostředí je velmi příjemné.
Za školu bylo podáno několik grantů jak na vybavení tříd, tak na prostory školy. Budeme doufat,
že naše žádosti oslovené společnosti podpoří a my tak budeme mít možnost školu dále rozvíjet a
modernizovat. Držte nám palce!!

Ze života dětského domova
Chinaski pro děti z dětských domovů
Velkolepá akce proběhla 1.3. v Nové Vsi v Horách. Řada politicky i společensky významných hostů přijala pozvání na
diskusní fórum na téma „Péče o ohrožené dítě“. Kromě ředitelů dětských domovů přijeli zástupci MŠMT, MPSV, paní
hejtmanka Jana Vaňhová, radní Ústeckého kraje Petr Jakubec, Jana Ryšánková, senátorka MUDr. Alena Dernerová, starosta
Litvínova a poslanec PS ČR Milan Šťovíček, poslanci PS ČR Dagmar Navrátilová a pan poslanec Rusnok ml. Pozvání přijali
také starostové a zástupci okolních obcí a celá řada našich přátel a podporovatelů.
Neformální rozprava, která se rozvinula mezi politiky a řediteli dětských domovů byla velice přínosná, neboť došlo k výměně
řady názorů. Ze stran politiků byla vyslovena podpora dětským domovům a jejich práci.
Celá akce byla doplněna kulturním programem, kde se prezentovali děti z dětských domovů z Hory Svaté Kateřiny, Tisé,
Chomutova, Vysoké Pece, Žatce, Severní terasy a výchovného ústavu v Buškovicích. Završením celého odpoledne byl
koncert skupiny Chinaski a závěrečná autogramiáda, ke které se připojili i hráči HC Vervy Litvínov. Nemalý podíl na
úspěchu, pak měli moderátoři Lukáš Budai a Aleš Lehký.
Musím závěrem poděkovat všem, kteří si udělali čas a vyjádřili tím, nakolik jim záleží na životech a osudu našich dětí – dětí
z dětských domovů a kojeneckých ústavů, kterým vytváříme domov a vychováváme je s láskou, která jim náleží.
Díky patří panu poslanci Davidu Kádnerovi, který mě přizval k pořadatelství této akce.
Mgr. Martina Stawiarzová, ředitelka DD
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Poděkování, důležité …
Výlet za dobrovolnými hasiči
na Horu Svaté Kateřiny
Děti ze zážitkového kroužku ze ZŠ profesora Zdeňka Matějčka v Mostě prožily díky dobrovolným
hasičům zajímavý zážitkový den. V sobotu 24. 3. 2012 měly možnost prožít jeden den ve společnosti
Sboru dobrovolných hasičů Hory Svaté Kateřiny a prakticky se seznámit s jejich činností.
Na programu se podíleli Svatopluk Hejna, Jana Patová, Ivan Kronych, David Bebák a paní učitelka Petra
Hejnová – vedoucí žákovské kategorie dobrovolných hasičů. Její šikovní svěřenci ukázali dětem simulaci
hasičského zásahu při likvidaci požáru. Součástí ukázky byla i štafeta, jedna ze soutěžních disciplín. Děti
měly možnost všechny činnosti si vyzkoušet a porovnat svoje dovednosti s dovednostmi malých hasičů.
Jedním ze zážitků, byl zejména pro chlapce, přejezd na hasičskou stanici hasičským vozem. Děti se
seznámily s bohatou historií existence sboru, měly možnost nahlédnout do kroniky, prohlédnout si trofeje
sboru ze soutěží, osahat si hasičskou výzbroj a vyzkoušet si ochrannou výstroj.
Zakončením vydařeného dne byla návštěva rozhledny, střelba ze vzduchovky a společné opékání vuřtů.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům hasičského sboru, kteří se podíleli na zajištění akce
zážitkového kroužku a popřát jim co nejméně výjezdů ke skutečným požárům.
Jana Tykalová, ZŠ prof.Z.Matějčka v Mostě

Poděkování
Dovoluji si poděkovat rodině Čerychů za dřevo
na ohniště, které poskytla dětem z dětského
domova.
Mgr. Martina Stawiarzová, ředitelka DD

Omluva
V minulém čísle Kateřinských listů byl zveřejněn
seznam dárců Vánoční sbírky. Bohužel došlo
k administrativní chybě a nebyly uveřejněny paní Eva
Horáková a paní Marie Horáková.
Tímto se velice omlouváme.
redakce Kateřinských listů

Sbírka použitého ošacení
pro Diakonii Broumov
Použité ošacení můžete nosit do budovy
MěÚ Hora Svaté Kateřiny. Ošacení noste
řádně zabalené v taškách, pytlích nebo
krabicích, které nebudou vráceny.
Sbírka se koná:

od 10.04.2012 do 18.05.2012.
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