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Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Rok uběhl jako voda a přišel čas rekapitulovat, co
jsme a jak jsme v roce 2011 udělali …..
První čtvrtletí roku 2011 bylo ve znamení sněhu, ledu a vody. Neustále jsme řešili
někam tekoucí vodu, kapající vodu ze stropů na úřadě, dozvuky akce „prořezávka
stromů“, s provedením parkových úprav u rozhledny a na náměstí. Průjezdnost
obecních komunikací zajišťoval pan Milan Mahušek. Proběhla kontrola krajským
úřadem s poukázáním na neplnění zákonných povinností vedením města a
současně bylo rozhodnutím šesti zastupitelů vedení města změněno. Takţe v
závěru čtvrtletí se řešilo udrţení chodu městského úřadu, svolání prvního
zastupitelstva města v tomto roce a nezbytné schválení rozpočtu města. Pro jedno
čtvrtletí docela slušný výčet událostí.
Ve druhém čtvrtletí jsme vyhlásili vítěze výběrového řízení na akci Kanalizace
v Zaječí ulici a v tomto čtvrtletí jsme ji vybudovali a zkolaudovali, proběhla další
kontrola ze strany Krajského úřadu v Ústí nad Labem, proběhlo další výběrové
řízení na akci „Římsy“. Oprava říms je provedena, ale uzavření akce bude aţ po
této zimě. Pokud bude někam zatékat, tak budou opravy pokračovat. S poradním
sborem starosty města jsme řešili záleţitosti základní a mateřské školy. Podařilo
se nám získat grant a sponzoring a tak se provedla různá vylepšení v zařízení a
údrţbě školy včetně vymalování. Pronajímaný prostor v kině, stále plísní pokrytá
místnost, se podařilo opravit úpravou střechy, novým oknem a vymalováním.
Kateřinské trhy v reţii kulturní komise jiţ podruhé mohly potěšit jak nás občany
města, tak návštěvníky z jiných obcí. Věřím, ţe se z této akce stane krásná
tradice. Proběhlo mnoho jednání ohledně účasti v soutěţi SFŢP (Státní fond
ţivotního prostředí), chceme vysoutěţit grant pro zateplení a opravy na čtyři
obecní budovy (soutěţ ještě neproběhla).
Třetí čtvrtletí jsme zahájili kolaudací ČOVky u Karavan campu, která byla v reţii
zkušebního provozu. Zajistili jsme zpevnění ploch pro parkování osobních
vozidel v ulici Dlouhá. Významné bylo jednání s Chemopetrolem, Czech Coolem
a s NET4GASem ohledně dotací. Vystěhovali jsme z bytu 3+1 jiţ druhého
neplatiče v tomto roce. Oddávali jsme hodně manţelských párů a to v přírodě na
Lesné, na Jeřabině, v kostele v Brandově a v Nové Vsi v Horách v restauraci a
v obřadní místnosti Městského úřadu Hora Svaté Kateřiny. Svateb za uplynulý
rok bylo 12. Úprava zahrady u mateřské školy byla stěţejní akcí tohoto kvartálu.

Výběrovým řízením byl vybrán jako dodavatel Jiří Mooz z Brandova. Pohled
z náměstí na novou zahradu musí kaţdého potěšit. Z jara ještě budou osazeny
stolky pro děti i pedagogy a provozní řád dětského hřiště.
Čtvrté čtvrtletí zahájily úřednice krajského úřadu přezkumem účetnictví. Naši
hasiči odvedli kus skvělé práce na poţární zbrojnici - opravili havarijní stav
ústředního topení, včetně úprav vnitřních prostor. Jednání s Lesy ČR vyřeší
směnu pozemků a předpokládám, ţe v letošním roce výměnu vyřešíme.
V sousední obci byl na kolaudaci předávací stanice NET4GAS pan prezident
Václav Klaus. Proběhla kontrola zápisů v matrice. Účastnili jsme se schůzí MAS
(Místní akční skupina) sdruţení Západní Krušnohoří, SORKH (Sdruţení obcí
regionu Krušných hor), OHK (Okresní hospodářská komora) a na Lesenské pláni
(akce Pohádková Lesná). Setkání starostů v listopadu ve Schola Humanitas
přineslo informace o stavu kriminality v oblasti Mostecka, informace od SVS
(voda bude draţší) a také informace o „veřejné sluţbě“. Na veřejnou sluţbu jsem
podepsala smlouvu s úřadem práce a předpokládám, ţe se začne realizovat ve
druhém čtvrtletí roku 2012. Také jsme uspořádali kulturní akce, z nichţ největší
v tomto čtvrtletí a nejvýznamnější byla akce uspořádána pro kateřinské seniory a
to Den úcty ke stáří.
Ve školní jídelně se projevila havárie na vytápění a bude nutno v měsíci lednu
přistoupit k řešení. Nebude to jednoduché, neboť objekt je přihlášen do soutěţe a
tak řešení bude prozatímní – čili levné. Během celého roku jsme vyměnili čtyři
plynové kotle v obecních bytech, protoţe odstranění jejich závad by činilo
polovinu z ceny nového. Přikládáme také fotografii Karavan campu, focenou
31.12.2011, kde je Karavan camp plně vyuţit německými návštěvníky. Co jsme
udělali jsem napsala, ale jak jsme věci udělali, posuďte Vy sami. Rámcový plán
co vše chceme podnikat v roce 2012 si, milí občané, přečtete aţ příště. Srdečně
Vás s novým rokem zdraví vaše starostka Hana Řebíková a místostarosta Lukáš
Pakosta.

Váţení spoluobčané, dobří sousedé, dámy a pánové,
dovolte mi prosím, abych se s vámi podělil o mé práci v zastupitelstvu města, ale také o
mých pocitech z toho, kam se naše městečko ubírá.
Jak všichni ví, byl jsem společně s Mgr. Irenou Krausovou, odvolán z pozice starosty
města, stalo se tak na základě koordinované aktivity tehdejší opozice (VV a ČSSD) a
s aktivní účastí Hany Řebíkové, tehdejší kandidátky za HORAL. K tomu, proč a na
základě jakých pohnutek - došlo k našemu odvolání - se v budoucnu vrátím. A bude to
pro mnohé z vás, jistě zajímavé čtení.
Nyní však k aktuálnímu dění. Na zasedání zastupitelstva města, jsem společně s kolegy,
dali několik návrhů, jak konečně zlepšit infrastrukturu našeho městečka a tím zlepšit
ţivot i bydlení obyvatelstva. Chtěli jsme také, aby se ze sponzorských darů, na jejichţ
získání jsme se ještě já jako starosta a Irena jako I. místostarostka podíleli, byly hasičům
zakoupeny vrata do poţární zbrojnice. Všechny tyto návrhy, nejprve nebylo moţno ani
projednat, předsedající je odmítla zařadit do programu jednání. Teprve po tom, co jsem
se obrátil na Kontrolní výbor města, mi bylo umoţněno – aţ při dalším zasedání - body
zařadit, ale mezitím mělo dojít k údajné dohodě, ţe se vrata koupí jindy. Nemohl jsem
tak dodrţet svůj slib, který jsem hasičům dal. Nakonec, po dohodě s paní Horákovou,
přímo na zastupitelstvu, byly naše body staţeny.
Od doby, kdy se změnilo – snad jen dočasně – vedení našeho městečka, nedostáváme
jako zastupitelé ve vynucené opozici, ţádné informace. Nevíme, za co se utrácí obecní
peníze, ani proč klesla čistota a údrţba obecních pozemků. Paní Řebíková sice
informuje obyvatele o tom, jak se sešla s Lámou, ale podstatné věci se občan nedoví. Po
volbách a našem překotném odvolání, se nic nezměnilo. Vlastně něco ano – komunikace
v zastupitelstvu je z daleka na nejhorší moţné úrovni. Stále víc občanů se na současné
„vedení“ stěţuje a to i písemně na e-mail: slapota.lubomir@seznam.cz , který je určen
kaţdému slušnému i nespokojenému občanovi Kateřiny.
O přístupu k zastupitelům, svědčí i fakt, ţe z pracovních důvodů, jsem se nemohl
zúčastnit zasedání zastupitelstva. A kdyţ jsem poţádal o přeloţení jednání – abych se
mohl zúčastnit, nebylo mi vyhověno, naproti tomu se svolávalo takzvané pracovní
jednání – prakticky v ten samý den. Jakoby někdo nechtěl, abychom se jej zúčastnili.
V minulosti bylo dobrým zvykem, na termínech zasedání se domlouvat, fungovala
dohoda a základní slušnost. Nyní v Kateřinských listech, čteme o tom, jak se na titulní
straně káţe o morálce, ale obsah vyznívá nějak divně z úst člověka, který zradil své
druhy.
Také z těchto důvodů, jsem poţádal vydavatele občasníku, abychom i my – jako
opozice, mohli v Listech prezentovat své názory a především svou práci
v zastupitelstvu. V příštím vydání Vám chceme představit návrhy bodů do programu
zastupitelstva, včetně jejich zdůvodnění. Děkuji vám za pozornost i za vaší důvěru.
Lubomír Šlapka, člen zastupitelstva města

Poděkování, důležité …
Poděkování

Poděkování

Velice mě překvapilo, kdyţ mi zaťukala na
dveře paní starostka se svým zástupcem po
boku. Jeden s gratulací a druhý s velkou
dárkovou taškou (plnou) v ruce. Moje
narozeniny proběhly uţ několik měsíců před
tím, neţ jsem se přistěhovala do tohoto
výjimečného městečka, takţe jsem něco
takového nečekala. Velice si toho váţím, ţe
jste mě takto přijali mezi sebe.

Chtěla bych srdečně poděkovat pánům
Helmutu a Martinu Schmiederovi, Karlu
Horákovi, Romanu Gröblovi, Ottu Šecovi a
Martinu Millerovi za pomoc při odvozu dětí
z lyţařského kurzu.

Anna Šafrová

Mgr. Martina Stawiarzová
ředitelka DD a ŠJ

Hasičský ples

Hasičská soutěž

SDH Hora Svaté Kateřiny Vás zve na 5.
hasičský ples.

Dne 07.01.2012 se starší ţáci SDH Hora
Svaté Kateřiny zúčastnily soutěţe Nelsonská
katastrofa v Oseku. Naši hasiči se umístili na
9. místě ze 17 druţstev ve své kategorii.
Soutěţe se zúčastnili: Dalibor Brunner,
Nikolas Schmieder, Julie Svitáková, Radek
Badi, Radek Zikán, František Cakl a Lukáš
Pompa.
Tímto jim blahopřejeme a přejem hodně
úspěchů při dalších soutěţích.

Kde: na sále Horského domova
Kdy: 24.02.2012 od 21°° hodin
Vstupné: v předprodeji na MěÚ
130,- Kč a na místě 150,- Kč
K tanci a poslechu hraje Martin Brádek.
Je pro Vás připravena bohatá
tombola.

Jana Gröblová a Jana Patová, vedoucí SDH

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
MUDr. MONIKY MYŠÁKOVÉ

Ordinační hodiny budou změněny od
01.02.2012 !!!
Nová Ves v Horách

Hora Svaté Kateřiny

ÚT

11:30 – 12°° hodin

12°° - 13°° hodin

ČT

12°° - 13°° hodin

13°° - 14°° hodin

Ze života dětského domova
Fotbalová baráž proti Černé Hoře

ZAČÁTEK ADVENTU

Svatý Martin nepřijel na bílém koni, ale my vyrazili do
Prahy. A proč? Přijeli jsme se kouknout na fotbalový zápas
Česka proti Černé Hoře. Zařídila to pro nás paní M. Veselá,
která organizuje DD Cup.

Přípravy na Vánoce jsou jiţ v plném proudu. A my se
zúčastnili hned dvakrát rozsvícení vánočních stromků.
V sobotu jsme vyjeli do Brandova, kde po krátkém
proslovu, pan starosta za velkého potlesku rozvítil před
obecním úřadem vánoční stromek. Pak následovalo
vystoupení dětí ze ZŠ Hora Svaté Kateřiny a samozřejmě
i my jsme se předvedli vánoční besídkou. Druhý den
večer jsme se šli podívat na náměstí v Hoře Svaté
Kateřiny na další stromek. Zde se nám velmi líbil ţivý
betlém s malým jeţíškem na slámě a ţivými zvířátky.
Také zde po projevu starostky byl slavnostně rozsvícen
vánoční stromek a následovalo vystoupení dětí ze ZŠ,
naše Evička s Lenkou zahráli na flétny a zazpívala nám i
skupina Zastaveníčko z Litvínova.

Na začátku zápasu se nám předvedli roztleskávačky a
bubeníci národního týmu, coţ se všem moc líbilo. Během hry
nám strejdovi kamarádi koupili klobásu, ta nás zasytila i
zahřála, protoţe tam byla docela zima. Celou hru jsme se
bavili, jak dobře hrajeme, a říkali jsme si, ţe bychom chtěli
taky tak dobře umět fotbal. Česko nakonec vyhrálo 2:0 a má
blízko k postupu. Kdyţ jsme jeli domů, tak jsme ještě v
Praze usnuli. A nechali si zdát o tom, jací budeme jednou
fotbalisti.
Dětská redakce, DD Hora Svaté Kateřiny

Dětská redakce, DD Hora Svaté Kateřiny

Návštěva Poslanecké sněmovny ČR
Dne 10. listopadu jsme se školou vyrazili do Prahy, a to přímo do poslanecké sněmovny. Záţitek pro nás byl uţ vstup do
budovy, kde jsme prošli důkladnou kontrolou, zda neneseme něco nebezpečného, třeba zbraně. Nikoho z nás by to
samozřejmě nenapadlo. Potom jsme byli poučeni o tom co nesmíme dělat v sále, a jak se musíme chovat – naše paní ředitelka
byla později stejně upozorněna, ţe není ani dovoleno se zvednout ze ţidle. Po tomto proškolení nás konečně pustili do sálu.
Půl hodiny jsme sledovali zasedání, které nám ukázalo, jak při jednání někteří poslanci vůbec nesledují mluvčího a vesele se
mezi sebou baví. To bychom si ve škole nedovolili, jak by to tam potom vypadalo. Kdyţ uběhl náš vyměřený čas, vystřídala
nás jiná škola a my vyrazili směr domů. Jednalo se určitě o zajímavou zkušenost. Dětská redakce DD Hora Svaté Kateřiny

Zámek Jezeří
Začalo to tím, ţe jsme se dozvěděli o projektu s názvem Bav se pomáhej s Oriflame, který byl zaměřen na podporu dobrých
nápadů. Kaţdý z dětí starších 15let měl vymyslet projekt, kterým bychom pomohli svému okolí. Já jsem třeba vymyslel den
dětí u nás v DD, ale na svět přišel lepší projekt – Projekt Jezeří. Jedná se o pomoc zámku Jezeří, který byl začleněn do
programu záchrany kulturních památek. V našem projektu jsme informovali návštěvníky o výskytu vzácných a ojedinělých
stromů, o ptactvu, rostlinách a broucích v parku zámecké zahrady. Nakreslili jsme obrázky, zde nám pomáhaly i malé děti,
které slouţily jako podklad pro výrobu tabulí, které jsme umístili do zámecké zahrady. V zámku Jezeří jsme byli víckrát –
hrabali jsme zde listí na jaře i na podzim v zámecké zahradě, sbírali odpadky v okolí zámku, umístili jsme informační tabule.
Při naší poslední návštěvě v říjnu jsme sázeli rododendrony a azalky. Musím říci, ţe to byla velká dřina, ale o to lepší pocit,
ţe jsme pro někoho dělali něco hezkého a uţitečného. Všechny děti z našeho dětského domova na tom měly podíl, ať
pomáhaly při kreslení obrázků, natírání úvodní tabule a sloupků k tabulím, hrabáním a sběrem odpadků. Práce bylo dost a
hezké bylo, ţe všechny děti se na ni podílely. Samozřejmě k tomu nechyběla sranda, všichni se bavily, i kdyţ nám někdy
počasí nepřálo. Nejvíce co mě překvapilo, byl přístup kastelánky zámku, o které jsme si mysleli, ţe bude s námi víc
spolupracovat. Tak jsme se rozhodli, ţe příští rok zkusíme něco jiného, ale kaţdopádně jsme všichni šťastní, ţe jsme pomohli
zámku Jezeři. Návštěvníci se nyní díky nám více dozvědí z našich informačních tabulí. Naše práce v projektu končila
vyplňováním závěrečné zprávy, vylepováním účtů a dokladů k projektu. První listopadový víkend jsme si uţili spolu s tetou
Haničkou, Martinem a Naďou v Praze na závěrečném setkání projektu Bav se pomáhej s Oriflame. V pátek večer jsme šli na
muzikál s názvem Děti ráje. Bylo to úţasné, všichni se bavili, hlavně jedna teta, ta si myslím zpívala i ze spaní. Druhý den
nás navštívil bývalý chovanec dětského domova Martin Pokoš , který nás pozval na dezert, povídali jsme si s ním o ţivotě a
dalších zajímavých věcech.V sobotu jsme hodnotili naše projekty, dostávali jsme certifikáty a drobné dárečky. Setkání jsme
zakončili v kině shlédnutím komedie. Chtěli bychom poděkovat nadaci Spolu dětem o.p.s., nadaci Terezy Maxové dětem a
společnosti Oriflame, kteří tento projekt podpořili.
dětská redakce DD Hora Svaté Kateřiny

Ze života školy

Ze života školy
Dne 1. 11. 2011 se skupina předškoláků z MŠ vypravila na exkurzi do zrekonstruované Městské
knihovny v Litvínově. Prohlídka začala v sekci pro nejmenší, kde si děti mohly knihy volně půjčovat a
prohlíţet. Výprava poté pokračovala do vybavené dětské herny a děti si také vyzkoušely vědomostní
hry na počítačích.
4. 11. 2011 byl pro vybrané ţáky velmi zajímavý den. Přijali jsme pozvání pana poslance Davida
Kádnera do sněmovny. Ţáci měli moţnost navštívit galerii sněmovny a sledovat její jednání. Poté byli
ţáci přijati v klubu „Věcí veřejných“, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Kdyţ dorazil pan
poslanec, ţáci mu kladli spoustu otázek, nejlépe byl připraven ţák Kevin Štefančík. Za ţáky se na
slovo zastavila také pí. poslankyně Dagmar Navrátilová a pan poslanec Milan Šťovíček. Děkujeme
poslancům za milé přijetí a paní ředitelce DD, Mgr. Martině Stawiarzové a panu Sehnalovi (HBZS) za
poskytnutí dopravy.
7. 11. 2011 se Peer-aktivisté a ţáci 9. třídy zúčastnili hry s interaktivními prvky pro ţáky Mostecka.
Povídali jsme si o kouření a alkoholu. Na toto téma byly také připraveny soutěţe. Paní Mgr.
Králíčková ţáky pochválila za jejich znalosti. Poté ţáci navštívili výstavu pravěkých zvířat v Centrálu
v Mostě.
9. 11. 2011 naší školu navštívilo divadlo, které se jmenovalo Špalíček. Představení se zúčastnili ţáci 1.
stupně a MŠ.
Splnění snu Radka jsme si 10. listopadu uţívali s ním, 33 ţáků z naší školy vyrazilo na projektový
den - mediální výchova do televize Barrandov. Moc jsme se těšili a přemýšleli, jaké to vůbec při
natáčení je? A kladli jsme si otázku „kdo napsal ten dopis pro Radka“? Do záře reflektorů na podium
nás poslala asistentka a v zákulisí na obrazovce jsme sledovali náš fotbalový zápas pod vedením Jana
Kollera, poté jsme viděli, jak si to Radek uţívá ve VIP zóně, a ochutnává různé dobroty
s moderátorem pořadu, krásné bylo i setkání s Petrem Čechem, Radek dostal další dres, Petra Čecha.
Potlesk ve studiu a my vcházíme na podium do televizního studia. Všude kolem nás světla reflektorů,
kamery, štáb, televize, kameramani, reţiséři, dramaturgové, scenáristka. A za chvíli to přijde… Radek
je nejprve mile překvapen, ţe do studia dorazily jeho tři sestry a potom zazní otázka moderátora: „Tak
Radku, kdo Ti splnil Tvůj sen?“. Radek váhá, domnívá se, ţe sen mu splnil strejda z DD. Ale není to
tak, chvilka překvapení. Sen plní Radkův nejlepší kamarád ze školy a jeho sestra, přicházejí za
potlesku se slzami v očích Dalibor Brunner a Sandra. A ještě jedno překvapení nás čekalo, spousta
dárků od televize Barrandov pro ţáky ZŠ a DD, takové malé Vánoce, trampolíny, fotbalové míče,
rukavice na fotbal, štulpny, florbalky…no prostě super. My, ţáci děkujeme všem za nádherný den,
hlavně televiznímu štábu.
Ostatní ţáci, kteří zůstali ve škole, měli také projektový den, a to na téma Evropa.
Výhra ve výtvarné soutěži!!!
Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad vyhlásil 1. září 2011 dětskou výtvarnou soutěţ
na téma „U nás bychom potřebovali“. Soutěţ byla ukončena 31. října 2011 a v pátek 4. listopadu 2011
pětičlenná odborná hodnotící porota tvořená ze zaměstnanců Úřadu Regionální rady, rozhodla o
výsledcích celé soutěţe. Výkresy zasílaly děti ze základních škol z celého Ústeckého a Karlovarského
kraje. Účastnily se soutěţe jak v kategorii jednotlivců, tak kolektivů. Celkem bylo do soutěţe zasláno
175 obrázků. Porota hodnotila nejen výtvarné nadání dětí, ale i originalitu nápadu. Sešlo se plno
krásných obrázků a výběr těch nejlepších byl opravdu sloţitý, porota však nakonec vybrala z obou
kategorií ty nejpodařenější. Hlavním výhercem v první kategorii se stal Jakub Ţiţka z 8. ZŠ v Mostě a
první cenu v druhé kategorii kolektivů si odnesou ţáčci 1. a 2. třídy ZŠ Hory Sv. Kateřiny.
Gratulace ke 2. místu v soutěži s PŠ
Soutěţe s propojenou školou se zúčastnilo 11 ţáků naší školy. Dominika Dresslerová a Daniel Miller
se umístili na 2. místě a získali tak MP3 přehrávač. Moc gratulujeme a doufáme, ţe se řady našich
úspěšných ţáků budou i nadále rozšiřovat.

Kalendář svozu odpadů na rok
2012
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30.4.Po
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Vaši popelář i Vám př ejí úspěšný nový rok .
Děkujeme Vám také za dosavadní spolupráci př i tř ídění odpadů .
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