Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny
LEDEN - ÚNOR 2018
Slovo starostky
Vážení občané,
máme nový rok a je třeba se ohlédnout za tím, co jsme vloni dělali a udělali. Na začátku roku si
vždy přejeme mnoho úspěchů a tak trochu společně prozkoumáme co se povedlo a co naopak
nepovedlo.
U větších akcí je na začátku poptávka po firmě či projektantovi, kteří zrealizují váš
požadavek. Jde o časově velmi náročnou práci, někdy i technicky náročnou.
Poptávka -1) Oprava střechy DPS –opravu provedla firma Pegas Team, věřím že dobře.
-2) Oprava střechy čp.18 – poptávka se bude opakovat a realizace bude letos
-3) Vybudování parkoviště mezi školou a Horským domovem, výběrové řízení proběhlo, ale
realizace se odložila z důvodu akce ČEZu, pokládka el. vedení do země. Toto vedení půjde přes
budoucí parkoviště a tak je nutno akci odložit.
-4) Oprava ulice Svobody, opravu provedla firma Herkul
-5) Opěrná zeď u terasy Restaurace u Rozhledny. Tuto je třeba vyztužit, projekt a vyjádření
statika jsou hotovi. Poptávka bude realizována po souhlasu zastupitelstva města.
-6) Poptávka na realizaci úprav v MŠ byla podána na základě sponzorského daru od
Severní energetické ve výši 139 000,-Kč. Projekt byl poptán i na rozšíření kapacity školky, ale
zůstalo jenom u výměny střechy, zateplení, výměny oken a okapů. Půdní vestavba nelze technicky
vyřešit, projektant na ni provedl studii. Realizace opravy MŠ záleží na rozhodnutí zastupitelstva
města.
- 7) oprava otopného systému v Restauraci u Rozhledny.
-8) Oprava komunikace u hraničního přechodu byla provedena firmou Herkul a
zainvestována nejdříve SÚS Litvínov a následně německým Saskem.
Kromě získání 139 000,-Kč od Severní energetické jsem získala od SORKH 30 000,-Kč.
Sponzorský dar od občanů horské oblasti na opravu Centrálního kříže ve výši 14 464,-Kč doplňuje
plnění od pojišťovny. Nefinanční dar ve výši 45 000,-Kč od firmy Huawei, která modernizovala
anténní systém T-mobil, umístěný na rozhledně. Nabídnuto na opravu podlahy v rozhledně a
zrealizováno..
Drobné opravy jsou průběžně realizovány kromě odborných firem i našimi zaměstnanci.
Vyjmenuji: stojan na úřední desky a úprava přístupu k ní, lavičky u ZŠ, opravy bytového fondu,
vcelku nemalá oprava dětského hřiště, oprava stříšek nad vchodem do ZŠ a další drobné opravy.
Velmi mi záleží na zprovoznění štoly Mikuláš a tímto chci zatraktivnit město pro turisty, kteří
nejdříve míří na rozhlednu. Věnovala jsem jednání s příslušnými institucemi velmi mnoho času a
úsilí. Nyní záleží na zastupitelstvu města zda její provoz schválí a kdy štolu zprovozníme..
Z jiného soudku, prosím zájemce na vedení kroniky města, aby se přihlásili. Tuto důležitou
věc je potřeba vyřešit. Během roku mě navštívilo mnoho občanů s různými žádostmi a požadavky.
Ve většině případů jsem mohla vyhovět, ale někdy to prostě nejde. Mojí snahou je, aby se občané
cítili dobře v upravené obci, aby při návštěvě městského úřadu poznali, že jsme tu pro ně. Určitě
jste zaznamenali výměnu úřednic. Nyní zde pracuje v oblasti poplatků, nájemních smluv a další
agendy paní Stanislava Nickelová. V oblasti přípravy jednání zastupitelstva města, evidence
výkonů práce a další administrativy zde pracuje paní Lenka Brandnerová. Obě dámy jsou místní.
Účetní agendu zpracovává ing. Leona Krajíčková z Mostu, která je na úřadě pravidelně ve čtvrtek a
ostatní práci vykonává z domova. Předpokládám, že se podařilo stabilizovat zaměstnance úřadu.
Přeji vám příjemné prožití zimních měsíců
Hana Řebíková, starostka
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Projekt milý Ježíšku

Silvestr v Horním Jiřetíně
Oslavy Silvestra 2017 jsme si užili s předstihem, za zábavou jsme vyjeli

Letos jsme se opět zapojili
do studentského projektu Milý
Ježíšku, kdy široká veřejnost
plní přání našich dětí
pod stromeček. Velké
poděkování patří všem za to,
že žádné naše dítě nebylo
zklamáno a všechna přání
se jednotlivým dětem splnila,
někdy ještě přišel dárek navíc.
Malou odměnou snad
pro dárce bylo, že obdarované
dítě mu za dárek odeslalo
vánoční přáníčko s osobním
poděkováním. Projekt Milý
Ježíšku osobně považuji
za velmi dobrý a již tradičně
za skvěle připravený, za to
patří velký dík organizátorům,
se kterými se výborně
spolupracuje. Bert.Z.

Poděkování

p. Kuzebauchovi a p.
Špakovi za všímavost
:-) a hasičům za
včasný zásah.
Děkuje rodina
Primasova

v sobotu 30.12. do Horního Jiřetína, kde byla pro děti připravena
diskotéka. Tanec se střídal se soutěžemi a vystoupením domácí modelingové
skupiny. Pěkné odpoledne bylo zakončeno parádním ohňostrojem.
Chtěli bychom poděkovat městu Horní Jiřetín za velice pěkné akce, které
pro děti po celý rok připravuje, a také děkujeme, že se jich můžeme s tetou
Janou zúčastňovat. Již se těšíme na akcičky v roce 2018. (redakce DD)
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Úcta k zesnulým je povinnost, ne volba!
Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím popřát vám vše dobré do Nového roku a v kontextu zde uvést malé zamyšlení o věcech mezi nebem a
zemí.
Několikrát jsem dal návrh zastupitelstvu na vytvoření „pietního místa – kolumbária“ u kostela v ul. Růžový vrch. Můj
návrh nebyl přijat. Možná bylo dobře, že jsem nebyl u diskuse – neboť bych se v rámci vyhrocené debaty, mohl následně
stát prvním zpopelněným zastupitelem, který by díky přístupu zastupitelů, zůstal pohozen v neudržované části obce, ve
Hřbitovní ulici, anebo v lokalitě Malý Háj. Tedy na hřbitově plném převážně zesnulých původních, předválečných
obyvatel našeho města, který - pokud sníh napadne – je často nepřístupný až do jara. Sic!
Přístup k důstojnému uložení zpopelněných ostatků Kateřinských obyvatel a přitom k urbanisticky chytře pojaté urnové
zídce, odráží vnímání historie, tradic i sebe sama. Nezbývá mi, než tu podivnost v lidském chování respektovat. Cítím
však potřebu, vyvrátit některé předsudky a neargumenty, které při projednávání mého návrhu padly:
Hřbitov u školky je nevhodný
Každý, kdo byl kdekoli jinde mimo naše město, nejen na západ od našich hranic, si mohl povšimnout, že hřbitovy jsou
umístěny v nelukrativnějších částech měst a obcí. Příkladem budiž Paříž (La Defense), ale i Brusel, Berlín, Barcelona,
Moskva, Praha – Židovský hřbitov a mnoho jiných významných měst – má hřbitovy v centrech, neboť úcta k zesnulým
je součást života, naší historie, kultury i tradic. V Norsku jsem měl možnost vidět v centru malého rybářského městečka,
hřbitov nasměrovaný k zatopeným fjordům. Byl obklopen domy, ale i nákupním střediskem a pěší zónou – která
hřbitov protínala, ptal jsem se místních, proč na tak nádherném lukrativním místě, s výhledem na Atlantský oceán je
umístěn hřbitov a odpověď místních? Právě proto!
Náš kostelík, ale ani jeho prostranství není pěkné, nejen díky totálně zpackané, šlendriánem odfláknuté fasádě, a taky
díky nečinnosti ohledně reklamace, to však neznamená, že by se ten stav nemohl změnit. Jak jsem již opakovaně
popisoval - kolumbární zeď, by byla max 2 metry vysoká, kóje pro urny by byly směrem ke kostelu, nikoli ven do ulice.
Zídka by šla v mírném uzavřeném oblouku od vchodu do kostela až ke vchodu do zákristie. Směrem do ulice, by bylo do
zídky zasazené barevné silnostěnné průmyslové sklo, takže kdokoli z pozůstalých by rozsvítil svíčku u urny (v kóji), do
ulice (k silnici) by prosvítala jedna z mnoha barev… Z venku by to působilo jako umělecké dílo, oživující celkový prostor
„náměstíčka“ na Růžovém vrchu. Umístění kolumbária v bezprostřední blízkosti kostela a poblíž školky, by ani
náhodou, nemělo na děti negativní vliv – naopak! Neboť – alespoň v mé rodině se o smrti hovoří jako o přirozenosti,
stejně jako o životě. To by pak nemohl být u škol či na náměstích ani hrob neznámého vojína, ale ani hrobky v
sakrálních stavbách.
Máme Hřbitovní ulici a máme Malý Háj
Dovolil jsem si hned v úvodu stručně uvést argumenty proti tomuto tvrzení. V obci, která není schopna zajistit pořádek
a úklid exkrementů v místech – kde si hrají děti, v obci – kde se úklid veřejných prostor – dlouhodobě považuje za
„nepodstatnou věc“, v obci, kde se do
vybydlených domů a oken hází kameny, chodí se fetovat a krást, v obci – kde místní komunikace od jara do zimy mají
díry v asfaltu, v obci – kde slovo rovný, dobře zasazený obrubník je sprosté slovo, v obci – kde v požárních nádržích jsou
celé léto odpadky a špína, v obci – kde na krásné barokní stylové kapličce je umělohmotná kanadská šindel, v obci –
která více jak 20 let není schopna vyřešit „zdravotní středisko“ – tak v takové obci by mělo být „pietním“ místem kus
promáčeného, lebedou zarostlého prostoru ve Hřbitovní ulici, kam lidé chodí venčit své psy a mladí hulit jointy? Ne,
takový prostor pro uložení ostatků zesnulých není dobrý!
A hřbitov na Malém Háji? No ten je v zimě těžko přístupný, navíc jeho údržba je ad hoc, kdo by z místních živých, myslel
na „mrtvé Němce“ že? Navíc malohajský hřbitov je skutečně místem pro pohřbívání do země a nikoli pro urny, které by
bez trvalého dohledu rozkradla první parta sběračů kovů jedoucí okolo…
Je paradoxem, že někteří ze zastupitelů, jsou schopni z rozpočtu města vydávat miliony a statisíce na více či méně
bezhodnotné „projekty“ viz. rybářské bašty, minifarmy, infocentra, karavan kempy, autobusové zastávky, centrum pro
paralympioniky (Eurorelax) – a další s odpuštěním zhovadilosti, ale udělat něco s přidanou hodnotou, něco – co bude
mít vliv na integritu obyvatelstva, na sounáležitost, kulturu, historii i tradice – podpořit nechce. Možná stojí za
připomínku, že o kolumbáriu jsem prvně hovořil v programovém prohlášení sdružení HORAL, již před více jak patnácti
roky. Bylo to na popud kateřinských starousedlíků. Kolik místních lidí za tu dobu zemřelo, kolik jich je v urně kdesi na
poličce, doma či na hřbitovech v Mostě, Litvínově, kde fakticky ani nebydleli. Navíc a to říkám bez sarkasmu – jednou
budeme prostor posledního spočinutí potřebovat všichni – dříve či později.
Asi nemá význam zamýšlet se nad důvody neochoty podpořit výstavbu kolumbária u zastupitele Lukáše Pakosty či Evy
Horákové, kteří tvoří jak vidno při hlasování obskurní tandem – daleko více mě trápí fakt, že i další, vesměs rozumní
zastupitelé byli proti, či se zdrželi. Nezbývá mi nic jiného, než vyslovit politování nad duchovní, kulturní - spirituální
mizérií, která v tomto zastupitelstvu převládá – čest výjimkám!
Odmítám narychlo starostkou komentovaný návrh, na zařazení kolumbária do „plánu rozvoje města“, považuji to za
bezzubé a alibistické. Zapadne to kamsi do análů obecního úřadu, jako řada dalších návrhů, které jsme chtěli realizovat
a nebylo nám to umožněno.
Chci poděkovat jednomu z devíti zastupitelů, který zvedl ruku PRO vybudování kolumbária. Vás, občany Hory Svaté
Kateřiny, prosím tímto o zamyšlení se nad mým návrhem a o Vaší případnou podporu. Moc děkuji.
Neumíme-li se důstojně postavit k minulosti, nečeká nás ani důstojná budoucnost.
S úctou
Lubomír Šlapka, zastupitel města
e-mail: slapota.lubomir@seznam.cz
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Německé turisty se rozhodly oslovit Svazek obcí v regionu Krušných hor společně s Destinační agenturou Krušné hory. Jako vánoční
dárek proto pro ně připravily turistickou brožuru Do Krušných hor bez bariér v německém jazyce.
Turistický materiál pokřtili předseda svazku David Kádner a ředitelka destinační agentury Eva Maříková. „V českém
jazyce jsme společně tento materiál vydali už v loňském roce. Němečtí partneři nás oslovili a projevili o něj také zájem.
Do Krušných hor přijíždí každoročně více turistů ze Saska. Chceme jim proto vyjít vstříc a naší destinaci jim přiblížit v
jejich rodné řeči,“ uvedla při křtu Eva Maříková. „Do Krušných hor bez bariér je další publikací v němčině, kterou
Svazek obcí v regionu Krušných hor vydává. V minulosti už to byly například Zimní sporty, malované mapy a
Cyklomapy Svazku obcí v regionu Krušných hor. Do Krušných hor bez bariér přibližuje náš region turistům s
handicapem, seniorům a dalším skupinám, které mají omezenou či ztíženou možnost pohybu, jako jsou například rodiče
s malými dětmi,“ doplnil David Kádner. Turistický materiál vznikl za podpory Severní energetické, Severočeských dolů,
Unipetrolu RPA a Lesů ČR. „Svazek obcí v regionu Krušných hor podporujeme už dlouhodobě a jsme připraveni ve
spolupráci také pokračovat v příštím roce. Jsme rádi, že se nám společně daří představovat region jako místo, které má
turistům co nabídnout,“ uvedla při křtu také mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová. „Osobně jsem byl velmi
překvapen, jak krásné Krušné hory jsou, když jsem sem přijel poprvé. Firmě se ekonomicky daří, a když se daří nám,
chceme vracet peníze do regionu a podporovat obce v místě, kde podnikáme. Svazek obcí v regionu Krušných hor je
naším partnerem a plánujeme ve spolupráci pokračovat,“ uvedl také ředitel vnitřní a vnější komunikace skupiny
Unipetrol Jiří Hájek. Materiál Do Krušných hor bez bariér je k dispozici v informačních turistických centech na české i
německé straně Krušných hor Redakční rada: H. Řebíková, S. a distribuce: vlastní. Náklad: 190 ks. Cena výtisku: ZDARMA. Obsah
může být redakčně krácen a upravován. Příspěvky lze vkládat na e-mail: podatelna@horasvatekateriny.cz., http:
Poděkování
Starosta SDH Hora Svaté Kateřiny děkuje hasičům za pomoc na brigádnických hodinách, při pořádání akcí a na údržbě hasičské
zbrojnice za měsíc listopad a prosinec 2017.
Jmenovitě: Jiří Slavík st., František Novotný, Helmuth Meissner, Roman Gröbl, Lukáš Štefančík, Radek Baňka, Radko
Kuzebauch a rodině Pakostů za poskytnutí materiální podpory .

Žádáme občany o důkladné třídění
skleněného odpadu, v případě
nevhodného třídění, Vám nebude
skleněný odpad odvezen. Více
informací u p. Červeňáka

Veřejné jednání zastupitelstva města HSK v roce 2018
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