Únor 2011

Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny
HLEDEJME PRAVDU, I TU NEPŘÍJEMNOU…
Vážení a milí spoluobčané, dobří sousedé,
těsně před závěrem roku 2010, proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města. Až na pár okamžiků to nebylo nic veselého –
spíše naopak. Jakoby se setkal jeden svět s tím druhým. Tak rozdílné jsou pohledy zastupitelů na zadluženost našeho městečka a
na budoucnost nás všech.
Bitva starého a nového myšlení se odehrála o peníze firmy, která podniká na našem katastrálním území a která dlouhodobě
podporovala vybrané aktivity města. Pak došlo ke sporu, který vyústil v podání žaloby. Zastupitelstvo nyní rozhodlo, že nechce
pokračovat v letitých tahanicích a stažením žaloby zvítězila snaha o znovunalezení důvěry a vzájemné spolupráce mezi Net4Gas
(RWE) a městem Hora Svaté Kateřiny. Náš předpoklad je, že toto rozhodnutí odblokuje nedůvěru a nastartuje rozvoj další, hlubší
a oboustranně prospěšné komunikace i spolupráce. Výsledkem tohoto rozhodnutí je reálných 1.9 mil Kč, které jsou prakticky již
na účtu města. Další finance do prázdné obecní pokladny a pro školu, hasiče i na údržbu a opravu zanedbaných obecních ploch,
se nyní domlouvají. To není málo, zvláště když máme před sebou nejisté rozpočtové určení daní a některé dluhy po splatnosti,
nemluvě o těch „závazcích“ o kterých se teprve dovídáme!
Vize nového vedení města je pro rok 2011 jasná: žádné megalomanské projekty, dobrá a pravidelná údržba městečka, postupné
oddlužování a vyrovnávání závazků, umořování nesplácených půjček a vymáhání pohledávek. Dokončení kanalizace v ul. Zaječí,
tak, aby se pohnula možnost dalších prací na zasíťovaných parcelách města. Důkladnější a odpovědnější péče o bytový fond a již
tradiční podpora školky a školy, včetně již zmiňované podpory sboru dobrovolných hasičů, kterým fandím nejen jako starosta,
ale i jako člověk. Škarohlídům bych chtěl touto cestou říct, že stojíme teprve na počátku čtyřletého úsilí. Není možné změnit
všechno hned. Uvědomuji si také, že lidé oplakávající předchozí vedení města, mají své důvody a zájmy. Bez ohledu na to, jestli
bude pravda příjemná či nepříjemná, budeme přinášet dostatek informací o naší činnosti, abyste věděli a viděli, procesy a kroky
vedení města. Snažíme se jednat výsostně v zájmu většiny obyvatel a skutečnost, že budeme narážet na tuhý, zkostnatělý odpor
– nám nezabrání pokusit se dát obecní majetky i mezilidské vztahy do pořádku.Vážení spoluobčané, i přes názorovou, etnickou,
politickou či jinou rozdílnost – žijeme v jedné komunitě, v jednom společenství, v jednom mikroregionu - a to by nás mělo
sbližovat, nikoli rozdělovat, tak se o to alespoň pokusme – společně.
Závěrem Vás chci informovat, že naše město získalo finanční prostředky ve výši 1 900 000,- Kč od firmy NET4GAS.
Lubomír Šlapka
starosta města

Vážení spoluobčané, zimní měsíce nás potrápily, Svatý Petr nám nadělil sněhu víc než se nám líbí. Všichni jsme si zacvičili
s lopatami, ale po Vánočních svátcích to může být i prospěšné. Toto malé postesknutí nad obtížemi, které nás všechny postihly,
ale které k životu na horách patří, je opravdu jen malé.
Bohužel s přívaly sněhu se projevily nedostatky na domech, zatéká do domu č. 317 i 316, příčinou je zřejmě opadaná omítka
z římsy; do domu č.1, základní škola, zatéká ze střechy do půdní vestavby. Tyto problémy budeme řešit pokud možno průběžně,
ale mnohé lze vyřešit až po zimním období. Na městském úřadě prší ze stropu, zřejmě když nájemníci vypustí kuchyňský dřez.
Tuto závadu odstranit bude poněkud složitější. Mohla bych pokračovat o tom či onom, ale domkáři vědí, že na domech není
nikdy hotovo.
Ráda Vás předběžně informuji o akci Mikroregionu „ Lesenská pláň“ kde obce Vysoká Pec, Boleboř, Nová Ves v Horách a Hora
Svaté Kateřiny, připravují již nyní Dětský den. Bude pořádán na Lesné dne 5.6.2011. Podrobněji o tom, co vše tam bude, Vás
budu informovat až to bude aktuální. Návštěva Lesné bude stát zato.V lednu jsme přidělili byt paní Zikánové v bytovém domě č.
317. V únoru bude volný další byt 3 +1 rovněž v domě č. 317. V pečovatelském domě máme v současnosti tři volné byty 0 + 1.
Hana Řebíková
2. místostarostka

Co se děje v našem městě?(Akce,kultura…)
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Valentýnská párty
Restaurace Koliba Vás zve na
Valentýnskou párty
Kdy: 19.02.2011
Od 20°° hodin
K tanci a poslechu hraje Ruda

4. Hasičský ples
SDH Hora Svaté Kateřiny Vás zve na 4.
Hasičský ples, který se bude konat na sále
Horského domova
Kdy: 25.2.2011
Od 21°° hodin
Vstupné: předplatné na MěÚ 130,- Kč
(do 20.2.2011)
Na místě 150,- Kč
K tanci a poslechu hraje Martin Brádek
Je pro Vás připravená bohatá tombola



Horské kino Kateř ina 
12.02.

26.02.

16:30 Megamysl

Kalendář svozu odpadů na rok 2011

19:30 Občanský průkaz

10.1.Po 16.5.Po 19.9.Po

16:30 Letopisy Narnie:
Plavba jitřního poutníka
19:30 Tron:Legacy

24.1.Po 30.5.Po 3.10.Po
7.2.Po 13.6.Po 17.10.Po
21.2.Po 27.6.Po 31.10.Po
7.3.Po 11.7.Po 14.11.Po
21.3.Po 25.7.Po 28.11.Po
4.4.Po 8.8.Po 12.12.Po
18.4.Po 22.8.Po 27.12.Út
2.5.Po 5.9.Po

Jakub a Lukáš Pakostovi



Ze života základní školy a dětského domova
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„Tři králové“ ve škole
6.1.2011
Každým rokem pořádala škola Vánoční koncert v kostele. Vzhledem k sněhové kalamitě, která zasáhla hory
v předvánoční čas byl koncert, který měl tentokráte proběhnout ve škole, přesunut až na nový rok. Ve čtvrtek 6.1.2011
tak do školy zavítali „Tři králové“ a konal se tříkrálový koncert. Žáci v tělocvičné zpívali písničky nejen o Vánocích,
recitovali básně, tančili či předvedli dramatizace. Celým pozdním odpolednem provázeli Torsten Havel a Alena
Studničková. Do řad diváků usedli rodiče, bývalí žáci i zástupci obcí. Návštěvníci si mohli zakoupit občerstvení i
suvenýry vyráběné žáky školy a školky. Po skončení koncertu se žáci i rodiče odebrali do jednotlivých tříd s třídními
učiteli, kde bylo přichystáno další občerstvení. Všem se odpoledne moc líbilo.

Nikola Šecová, Dis.

Seifen – Vánoce

Lyžování na Klínech

V sobotu 19. 12. 2010 se zástupci naší školy
společně s paní učitelkou Sehnalovou,
Královou a Křivánkovou vydali do německého
městečka Seiffen. V Seiffenu se zúčastnili
vánočního průvodu s pochodněmi a lampiony,
který vedl krásně vyzdobeným městečkem.
Žáci pak zazpívali koledy na koncertě, který se
konal pod širým nebem u seiffenského
kostela a převzali dárky od
Weihnachtsmanna.

Stejně jako loňský rok plně využíváme velkorysé nabídky od
našeho sponzora Ing. Josefa Dlouhého ze společnosti
Emeran 1860 a.s, v podobě volného lyžování ve Skiareálu
Klíny. Pravidelně každý týden vyráží skupinka našich dětí,
spolu s tetou, na krásně upravenou sjezdovku prověřit své
lyžařské schopnosti a začínající se snaží zvládnout první
„krůčky“ na lyžích. Díky sponzorskému vánočnímu dárku od
Skicentrum Praha10 se naše vybavení pro tento sport
obohatilo o mnoho lyží a snowboardů, takže letošní zimu si
Klíny mohou užít opravdu všechny děti. Tento článek je
vlastně naše velké poděkování oběma sponzorům.
Jana Hedrlínová,vychovatelka DD Hora Svaté Kateřiny
Plánované akce DD na měsíc únor 2011







Nikola Šecová, Dis.

2.1. proběhne od 13,00 seminář pro děti i dospělé
na téma: Hygiena stravování
10.2. od 15,30 zájezd do Prahy do divadla U Hasičů
na představení Gangsteři z městečka
16.2. od 13,30 keramické tvoření: O nejkrásnější
kraslici
19.2. od 14.00 beseda s panem R. Vašinou na téma:
Byl jsem námořník
pravidelné víkendové sjezdové lyžování a
snowbording na Klínech
Zdeňka Bertholdová, hlavní vychovatelka DD HSK

Upozornění, důležité, různé
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!

ZUMBA na horách

I občané se mohou podílet na

Bude probíhat každou sobotu od

příspěvcích do Kateřinský listů.

17°° hodin v tělocvičně základní

Uzávěrka pro poslání materiálů do

školy.

Kateřinských listů do 25. dne

Začínáme 02.04.2011

v měsíci.

Cena: 600,-Kč/10 lekcí

Své příspěvky zasílejte na email:
kultura@horasvatekateriny.cz
Těším se na naší spolupráci 

Závazné přihlášky a platby
nejpozději do 15.03.2011 na MěÚ
Hora Svaté Kateřiny
Přijďte si s námi zatančit ZUMBU.

Věra Šebková

Poděkování panu Milanovi Mahuškovi a panu Helmutovi Schmiederovi za odklid sněhu
a zimní údržbu v areálu Dětského domova Hora Svaté Kateřiny.
vedení a kolektiv Dětského domova

Zde je prostor pro Vaše příspěvky
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