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Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny
Váţení občané, přátelé i vy ostatní Krušnohorci. Dne 22. února byla popeleční středa a začala nám
postní doba aţ do Velikonoc. Nevím, do jaké míry se řídíte lidovými tradicemi, ale jejich oţivení
bychom měli podporovat, mluvit o nich s našimi dětmi a i je dodrţovat. Moc by se nám líbil masopustní
karneval pro děti i dospělé před zahájením půstu. Moţná byste uvítali oţivení i jiných tradic a proto
uvítáme vaše názory a nápady a my se budeme starat o získání finančních prostředků. Moţná bude
kulturní kalendář v příštím roce obohacen o další akce.
V minulém vydání jsem slíbila přehled stavebních akcí a úprav, které chceme v letošním roce
zrealizovat.
Oprava sakrálních památek (oprava kříţe na hřbitově na Malém Háji, zastřešení ECCE Homo,
znovu vybudování dříve stávající kapličky při vjezdu do horní části obce, vlevo). Na tuto akci je jiţ
schválená dotace ze SZIFu. Náklady na akci budou ve výši cca 500 000,-Kč a 10% uhradí město.
Je to jediná akce, která jiţ prošla soutěţí a měla být realizována v loňském roce. Poţádali jsme o
odklad na letošní rok.
- Účast v soutěţi vypsané MŢP na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Zde se zúčastníme
se ţádostí o příspěvek na rekonstrukci čtyř domů v majetku města a to budova školy, školky,
budova soudu a městský úřad. Na tuto akci byla přizvána firma PGM consulting s.r.o., která
připravila vše, co je do soutěţe třeba a není toho málo. Soutěţ je vyhlášena na půlnoc 29.2. a na
dobu dvou dnů. Finanční účast města bude ve výši 10% z prostavěné částky. Budeme-li hodně
úspěšní, bude to znamenat vyjednání úvěru či jiné finanční transakce.
- Vypracováváme ţádosti o granty ze SFRB a SZIFu na: čp. 18, kde by se kromě střechy
vybudovaly dva malometráţní byty a na kostel, kde se jedná hlavně o strop a opravu fresek
- Jiţ jsou podané dvě ţádosti na SZIF a jsou zaregistrované a to na nákup traktůrku pro údrţbu města
a výměnu oken v celém objektu základní školy (na ZŠ je to jiţ druhá soutěţ pro případ, ţe
nevyhrajeme v soutěţi MŢP).
- Ke Krajskému úřadu je podána ţádost o poskytnutí dotace na výměnu oken v tělocvičně. Dotace je
ve výši max. 250 000,-Kč a 25% účast města (na objekt ZŠ je to jiţ třetí soutěţ pro případ, ţe
neuspějeme v soutěţi MŢP)
- Výběrová řízení na - Vodovod v Nové Vsi v Horách v délce cca 130m, sakrální památky, projekt
kanalizace na Růţovém vrchu, soutěţ MŢP, čp. 18, nákup traktůrku, opravy kostela.
- Oprava hasičské zbrojnice: okna a vrata.
- Oprava dotykové informační obrazovky u přechodu.
- Oprava místních komunikací a to hlavně náměstí a ul. Svobody.
- Oprava všech střech, do kterých zatéká (objekty 316 a 317 by si zaslouţily generální opravu, ale
bohuţel nejsou vypsány ţádné soutěţe na bytové domy a sami bychom to finančně rozhodně
nezvládli, takţe také nejnutnější opravy).
- Oprava chodníků u bytovek.
Jsme přesvědčeni, ţe si právě říkáte, ţe plány jsou nadsazené a není moţné je realizovat všechny. Ano,
máte pravdu. Rozehráli jsme hru o peníze na více stranách a nyní čekáme, co vyjde a co nikoli. Pokud
by nám štěstí přálo moc, tak budeme vybírat, které akce ano a které ne.
-

V příštím čísle se pokusíme porovnat programy všech stran a můţeme posoudit, kterým voličům plníme
dané sliby. Váţení občané, přibliţně po roce práce ve vedení města, mohu směle prohlásit, ţe o politiku
zde nejde a jít nemůţe. Srdečně Vás všechny zdraví Vaše starostka Hana Řebíková a místostarosta
Lukáš Pakosta.

Reakce na článek člena zastupitelstva města Lubomíra Šlapky, uveřejněný
v posledním čísle Kateřinských listů.

Váţení spoluobčané, povaţuji za vhodné reagovat na uvedený článek v posledním čísle
Kateřinských listů.
Smekám klobouk, s jakou grácií kolega zastupitel dokáţe psát o svých pocitech křivd a
(ne)práci v zastupitelstvu města v roli vynucené opozice, ale uţ dost demagogických řečí (ty se
mohou vést za panáka u piva kdekoliv v hospodě).
Holá skutečnost je daleko prostší. Návrh na odvolání starosty a dvou místostarostek jsem
podala já, Eva Horáková, zastupitelka města a zároveň předsedkyně MO ČSSD HSK, na
základě shody členů této politické strany. Máme za to, ţe u tohoto vedení města mohlo dojít
k hrubému porušení pravomocí veřejného činitele a zákona o obcích. Chcete vědět víc?!?
Stručně shrnuto tomu se říká DEMOKRACIE ***, kterou respektujeme i my, kteří jsme ve
volbách neuspěli. I přesto nadále pracujeme ve výborech a komisích a na pracovních jednáních
předkládáme návrhy k projednávání.
Neustálé osočování a výpady vůči stávající paní starostce Haně Řebíkové povaţujeme za
projev neschopnosti tří členů (dvou předvolebních uskupení), vysvětlit pravé důvody svého
odvolání.
S odstupem času a vytracení předvolební a povolební euforie bych doporučovala všem
příznivcům těchto dvou předvolebních uskupení zjistit, jak to skutečně bylo, neboť existují
písemné materiály. Zjistíte, ţe obě dámy (Hana Řebíková a Mgr. Gabriela Holubová) měly
váţné důvody ke svému postoji a uhájily prestiţ svých uskupení, aniţ by šly v rozporu se
svými volebními programy.
Proto mi dovolte touto cestou veřejně vyzvat zastupitele města pana Lubomíra Šlapku, Pavla
Šabka a Mgr. Irenu Krausovou, aby důstojně a ve vší slušnosti hájili a prosazovali zájmy svých
voličů a našich spoluobčanů tak, jak to učinili svým slibem zastupitele.
Závěrem, bych chtěla poděkovat kolegovi Šlapkovi za uznání dobré spolupráce vedení města
v minulém volebním období (škoda, ţe toto „ procitnutí “ nastalo aţ nyní a ne před volbami,
kdy na Horákové a Pakostovi nezůstala nit suchá) a Vás milí spoluobčané zvu na nejbliţší
veřejné zasedání.
S úctou
Eva Horáková
členka zastupitelstva města, předsedkyně finančního výboru a předsedkyně Místní organizace ČSSD
Hora Svaté Kateřiny

V Hoře Svaté Kateřiny dne 22.02.2012.

Ze života dětského domova
Náš první biatlon v DD

Zima jako v pohádce

Biatlon – disciplína, na kterou jsme se zatím dívali
jenom v televizi. Mysleli jsme si, ţe to není nic
těţkého. V neděli jsme předvedli svou kondici v
běhu na lyţích, a pak na střeleckém stanovišti umět udrţet pevnou ruku a pak zase pokračovat v
jízdě na běţkách. A ještě k tomu vše na čas.
Někteří z nás trochu více padali, ostatní je hlasitě
povzbuzovali. Tento biatlon, který pro nás tety
připravily, se nám líbil a byli jsme rádi, ţe jsme si
při něm mohli otestovat svou kondici. (Patrik, HaSy)

Zima jako v pohádce o Mrazíkovi, tak jsme si
připadali na našem druhém výletu na
běţkách, tentokrát na Lesné. Všechny ty
krásy kolem - zasněţené stromy a upravené
bílé stopy pro běţkaře. Stelinka, Lukáš a
Fanda běţkovali poprvé a byli dobří. Dobrá
byla i Jitka, která zvládla beze strachu a s
výskáním jízdu z kopce. Zato Maruška,
Anička a Filip běţeli jak závodníci, ujeli nám
a schovali se u auta za 2,5metrovou
hromadou sněhu. Tety měly strach, kde jsou a
najednou ,,baf“! Lukáš je objevil. To bylo
smíchu. Příjemně unaveni jsme se vraceli
domů a těšili se na večer, kdy nás čekala další
akce – Obrácená miss. (Jitka, Maruška a teta HaSy)

Muzeum Lesná
V lednu nás pozvala paní Herzánová do muzea Lesná, a i kdyţ zrovna ten den se ke slovu opět
přihlásila zima, byli jsme rádi, ţe jsme pozvání přijali. Poznali jsme Krušné hory i trochu jinak.
Velmi nás zaujal ţivot chudých a mnohdy i bohatších lidí. Ţivot měli o mnoho těţší neţ my, ale i
tak uţ pouţívali různé pomůcky, které jim ulehčovali práci, např: mandl, který byl velmi velký a
naše teta Jiřinka by se asi divila, kdyby na něm musela mandlovat prádlo. Viděli jsme také staré
fotografie Hory Svaté Kateřiny, Nové vsi v Horách, Brandova a hned vedle těch starých byly
fotografie ze současnosti, takţe jsme mohli posoudit jak se to určité místo/budova/ změnilo. Také
jsme se dozvěděli něco úplně nového: zvířata měli v kamenné stáji klenuté stropy, protoţe kdyţ
dýchala, pára stoupala nahoru a tekla místo na ně po zdech. Ke konci jsme si vyrobili dřevěná
zvířátka, vonné sáčky, svíčky z včelího vosku a pojedli jsme i trochu cukroví. Nás dívky zaujalo
paličkování tak doufáme, ţe se to naučíme. Na závěr jsme poděkovali do návštěvní knihy a
nakreslili jsme obrázek. Všem se nám to moc líbilo.
(dětská redakce DDHSK)

Poděkování, důležité …
Poděkování

Poděkování

Vedení městského úřadu děkuje manţelům
Zetkovým za krásný darovaný nábytek, který byl
umístěn v zasedací místnosti městského úřadu.
Poděkování také patří firmě NET4GAS za darovaný
nábytek, kterým byla vybavena kancelář.
Vedení MěÚ

Chtěla bych poděkovat kateřinským hasičům za
technickou podporu a pomoc dětskému domovu.
Mgr. Martina Stawiarzová
ředitelka DD a ŠJ

Poděkování za vánoční sbírku
Sousedé,
takto jsem Vás oslovil před Vánocemi s výzvou sehnat peníze na vánoční výzdobu našeho horského
města. Byl jsem mile překvapen, rovněţ i vedení města, ţe se Vás našlo tolik, kteří pochopili a
vyjádřili sousedskou snášenlivost a chuť ţít v dobrých i hezkých sousedských vztazích. Díky tomu, ţe
se vybralo celkem 9338,- Kč, jsme mohli mít po létech nejhezčí ozdobený a rozsvícený vánoční strom
v širokém okolí a okna naší školy ozdobené a rozsvícené vánočními hodnotnými symboly.
Ještě

jednou

Vám

sousedé

děkuji

a

těším

se

na

přátelské

pozdravení

při

našem

potkávání.

Vyzyvatel sbírky Petr Pakosta st.
Seznam lidí, kteří přispěli:
Karel Koblíţek, Petr Pakosta, Věra Sobotková, Hana Řebíková, manţelé Gröblovi, Věra Šebková, Robert Karšňák, Mgr.
Alena Koláčková, Ing. Vladimír Škácha, Jindra Dvořáková, MUDr. Grund, Rotraud Štefančíková, Květoslava Motyčková,
Mgr. Gabriela Holubová, Stanislava Donátová, Zbyněk Jindra, Regina Králová, Rudolf Meissner, Dagmar Komínková, Iva
Šnejdarová, Antonín Goliáš, Lesana Šebková, Petr Denk, Eva Turzó, MUDr. Jiřina Frydrychová, Jaroslav Smeták, pan
Krajčík, Vlastimil Kucharczyk, Ing. Ota Rajs, Ing. Jan Konrád, Eva Kuzebauchová, Dis. Nikola Šecová, manţelé Vernerovi,
Šárka a Ilona Keilovy, Zdeněk Jeřábek, Eva Patová, Jiří Ţilka, Dominik Vilt, MgA. Jiří Chod, Josef Dvořák a občané při akci
rozsvícení vánočního stromu a zahájení adventu.

Poděkování
SDH Hora Svaté Kateřiny děkuje všem zúčastněným na 5. Hasičském plese, který se konal 24.02.2012 na
sále Horského domova.
Dále patří velké poděkování všem sponzorům, kteří přispěli věcnými dary do tomboly.
Seznam sponzorů:
Adolf Loos, Jiří Sejval, Statek U Pakostů, Rudolf Rác, Jan Kačer, Václav Řebík, Helmut Schmieder,
Antonín Herzán, Doterm Servis s.r.o., ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, Plynostav regulace plynu a.s.,
Pivovar Bernard, Agrární komora Most, RAWA s.r.o., Autoexpres s.r.o., Vinařství Váňa, Domes Bylany,
Vasoil s.r.o., N-Glob s.r.o., RS Maso, Peddy Group.
Děkujeme.
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