Vážení spoluobčané,
dovolte mi malé rozjímání u
příležitosti vánočních svátků.
Ohlížím se nazpět na tři roky
mého působení ve správě města a na misce vah jsou pozitivní
i negativní zážitky. Cituji básníka „Vše čím jsem byl, byl
jsem rád“. Směle mohu říct, že
se mnou je to také tak. Porovnávám si jednotlivé pracovní
posty a zjišťuji, že se mi postupně
zvyšoval
kontakt
s lidmi. Nejvíce si ho ovšem
užívám při práci starostky, poznávám lidi z netušených pohledů a stran. V dětském domově
jsem viděla a zažila mnoho, a přesto nyní poznávám netušené.
Pracuji pro Vás ráda, protože v každém z Vás je něco neopakovatelného, jedinečného, zvláštního a těším se z každého kontaktu. I když mám někdy, výjimečně problém pochopit a pobrat
někoho, tak si vždy řeknu – má rodinu, má děti, má rodiče a ti
na něm shledávají vlastnosti, pro které ho mají bezvýhradně
rádi. Tak já také, i když třeba je můj náhled na něj poněkud
jiný. Nyní se dostávám k tomu, co Vám chci sdělit. V prvním
roce jsem zažila množství stížností, naštvaných občanů na to či
ono. Nyní je to jinak. Ne, že byste si odpírali ve svých požadavcích, ale způsob sdělení se diametrálně liší. Už zde nezažíváme
křik a pohrůžky, situace se zklidnila a já jsem tomu velmi ráda.
Vím, že určitě zažiju ještě mnohou těžkou chvilku, ale těším se
z toho, že celkově se společenské klima mezi námi všemi zlepšilo.
Chci na závěr roku poděkovat svým spolupracovnicím za podporu v těžkých chvílích a popřát jim krásné svátky. Zastupitelům města a místostarostovi rovněž přeji pohodu a klid nerušený žádnými problémy a starostmi.
Vám občané, přeji během vánočních svátků jenom pohodu,
štěstí, radost i trochu sluníčka. A když nebude sluníčko tam
nahoře, tak ho mějte v duši. Do nového roku vykročte správným směrem a s jasnými cíli. Nový rok si užívejte ve zdraví, ve
spokojené rodině, či s dobrými přáteli a ať se Vám Všem dobře
daří.
Vaše starostka Hana Řebíková

Pozn. Došlé příspěvky do Kateřinských listů otiskneme v lednu.

Co nás čeká
23. 12. 2013
Betlémské světlo
od cca 19,15 hod.
v budově úřadu


24. 12. 2013
Půlnoční mše
od 23,30 hodin
v kostele sv. Kateřiny


Tříkrálová sbírka
od 1. 1. do 14. 1. 2014

Blahopřání
V listopadu a prosinci
oslavili či oslaví kulaté
nebo půlkulaté narozeniny:
Lumír Keil,
Marek Sejval,
Jaroslava Marková,
Anna Kohoutová,
Monika Mocková,
Josef Dvořák,
Marta Pánková,
Anděla Matoušková,
Karel Kraus
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a
přejeme hodně štěstí.




Dne 11. 12. 2013
se našemu místostarostovi L. Pakostovi
narodil syn Lukáš.
Přejeme hodně zdraví
a štěstí 



Kateřinské listy

Informace

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce k nám doputuje

Betlémské světlo
Skauti z Mostu budou předávat Betlémské světlo
v budově Městského úřadu v Hoře Svaté Kateřiny
dne 23. 12. 2013 přibližně od 19,30 hodin.
Doporučujeme si pro světýlko přinést lampičku nebo krytou svíčku.
Čas příjezdu kurýrů se může vzhledem k aktuálním povětrnostním
podmínkám změnit.
Město Hora Svaté Kateřiny si Vás dovoluje pozvat na
,

která se uskuteční dne 24. 12. 2013 od 23,30 hodin
v kostele sv. Kateřiny
Mše bude vedena panem farářem Grzegorzem Czerným
Charita Česká republika je organizátorem akce s názvem

v našem městě bude realizována ve dnech 1. 1. – 14. 1. 2014
Tento den budou chodit do domácností, institucí a v ulicích skupinky
Tří králů (u nás děti z dětského domova) a budou do zapečetěných
pokladniček vybírat příspěvky od občanů.
Příspěvkem do pokladničky pomůžete rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí.

Praktický lékař pro dospělé
Po MUDr. Tenkovi u nás bude ordinovat

MUDr. Pavel Lisický

Ordinační hodiny:
od 09. ledna 2014 každý čtvrtek od 14,15 do 15,15 hodin
od února každé pondělí od 16,45 do 17,45 hodin
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Den úcty ke stáří
V pátek 13. 12. 2013 se v obřadní místnosti městského úřadu konal „Den úcty ke stáří“.
Všem, co se zúčastnili, děkujeme. Jubilantům, kteří se nedostavili, budou dárkové tašky postupně rozvezeny nebo si je mohou vyzvednout na úřadě.

Kateřinské listy

Informace

POZOR,
nepoteče voda!
Zítra 19. 12. 2013 od 08,00 do 15,00 hodin bude v celém
městě uzavřena voda!
Na náměstí bude v době od 10,00 do 11,00 hodin přistavena
cisterna, ke které si můžete přijít pro pitnou vodu.

19. – 29. 12. 2013
Úřední hodiny po svátcích:
30. 12. 2013 09,00 - 12,00 hodin
31. 12. 2013 09,00 – 12,00 hodin

MUDr. Monika Myšáková, lékařka pro děti a dorost
23. 12. 2013 – 01. 01. 2014

Od 02. 01. 2014 již dle ordinačních hodin
(út 12,00 – 13,00, čt 13,00 – 14,00)
Zástup – MUDr. Bunešová, MUDr. Němcová Litvínov - Janov
Pohotovost Most Po – Pá 17,00 – 20,00 hodin
So, Ne, svátky – 10,00 – 19,00 hodin

Vážení občané, začněte se připravovat na masopustní veselí, které připadá na 18.01.2014.
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