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Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Vážení spoluobčané, milé dámy, ctění pánové, dobří sousedé,
po uplynutí více jak měsíce, bych se chtěl s Vámi zároveň podělit krátce o první informace i dojmy,
které jsme získali při převzetí vedení města Hora Svaté Kateřiny 9. 11. 2010
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ak jsem již uvedl v předchozích Kateřinských listech, naše městečko není v dobré finanční, ekonomické
kondici. Hrneme před sebou pěknou řádku dluhů, z nichž některé přímo mohly ohrozit zásobování
městských domů pitnou vodou – z kontokorentu se hrozivě vypadající dluh podařilo uhradit, ale městský
rozpočet jede doslova až na dřeň. Nedokážu si představit, kdyby došlo k nějaké mimořádné situaci, která by
vyžadovala okamžitou výplatu peněz. Smutná zkušenost je se Severočeskými vodovody a kanalizacemi – když
jsme požádali tento podnik, jehož jsme (město) minoritním akcionářem o splátkový kalendář, byla tato naše
žádost zamítnuta s odůvodněním, že město Hora Svaté Kateřiny v předchozím období neměla dobrou
platební morálku. 8. 12. tohoto měsíce se schylovalo k odpojení pitné vody. Naštěstí se na úkor jiných plateb,
podařilo nedoplatky uhradit.
ituace na městském úřadě byla šokující – ani ve snu bych si nepředstavoval, jak zanedbaný, nehezký,
neútulný a nepřívětivý je interiér městského úřadu. Starý nábytek, houpající se podlahy, prošlapané
koberce, mokvající a praskající stropy, WC horší jak na ubytovně pro nepřizpůsobivé, to samé platí i o
tzv. kuchyňce nebo o technice – počítače, telefony, nevkus! Říkal jsem si, jak asi bývalé vedení mohlo
přistupovat k lidem, když strpělo „práci“ v takovém prostředí. Naštěstí s pomocí místostarostek bude
docházet k obměně mobiliáře a techniky tak, abychom se nemuseli stydět za prostředí i muzeální počítače –
kdo byl na úřadě v Nové Vsi ví o čem hovořím. Nesrovnatelně jiné, esteticky vyvážené a přívětivé prostředí je
první vizitkou a reprezentací města, snad se nám podaří docílit změn i v tomto segmentu.
edle vlastních dluhů či závazků města, nás trápí také dluhy na obecních bytech. Ti kdo včas a řádně
neplatí, pomáhají prohlubovat platební neschopnost města. Nájmy a zálohy jsou propojeny
s rozpočtem města, a když finance „nepřitečou“ tak nemohou ani odejít a město se tak stává
dlužníkem proti své vůli. Prosím proto dotčené nájemce o urychlenou úhradu dlužných nájmů. Těm z Vás,
kteří platíte včas, pravidelně a poctivě, děkuji, protože pomáháte nejen sobě, ale i rozvoji města.
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odně mě zamrzel přístup jedné zastupitelky, která v době – kdy hrozilo vyhlášení sněhové kalamity
v našem městečku – psala stížnosti a napadala vedení města. Přesto se nám společnými silami
s městským úřadem, podařilo ustát i poměrně dramatickou situaci a nedošlo k zásadnímu omezení
potřeb našich obyvatel. Díky Vám za pochopení, díky zaměstnancům na VPP a všem, kteří pomáhali situaci
zvládnout.
ávěrem chci vyslat i pozitivní poselství – při setkání se seniory při akci „Den úcty ke stáří“ si člověk
uvědomuje, kolik krásných a rozmanitých lidí v našem městečku žije. Celé to představení, které zvládla
Deniska a kolektiv MŠ a ZŠ na výbornou, mi dodává sílu k další práci pro město, pro Vás, pro
budoucnost.

Děkuji Vám za pozornost a dovolte mi prosím, abych Vám jménem svým i jménem místostarostek města, popřál
klidné sváteční dny, mnoho štěstí a radosti v nadcházejícím období a správné vykročení do roku 2011.

Lubomír Šlapka
starosta města

Co se děje v našem městě?(Akce,kultura…)
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Betlémské světlo
Silvestr na KOLIBĚ
V případě zájmu o oslavu Nového roku
v restauraci Koliba, informujte Lilian
Krmenčíkovou (721 835 992) nebo personál
restaurace Eurorellax.
Vstupenka k prodeji v restauraci Koliba a
Eurorellax za 200,-Kč.

23.12.2010

Cesta betlémského světla
Horský hotel Lesná – 14°° hodin
Hora Sv. Kateřiny (MěÚ) – 19:15 – 19:30
Hora Sv. Kateřiny (Vagon) – po 19:45
Seiffen – ve 20°° hodin

POZOR omezená kapacita!!!

Pozvánka na 1. zasedání
zastupitelstva města,
které se bude konat ve středu
22.12.2010 od 17°° hodin
v budově kina.


Horské kino Kateř ina 
Vás zve 18.12. do
Horského kina Kateřina
na promítání filmů:
16:30 Jak vycvičit draka
19:30 Habermannův mlýn

Půlnoční mše svatá
v kostele sv. Kateřiny

24.12.2010
Zveme Vás na každoroční „Půlnoční mši“,
která se již tradičně koná v Hoře Svaté
Kateřiny
v kostele sv. Kateřiny.
Začátek mše je přesně o půlnoci.



Proběhlo v našem městě (Akce,kultura…)
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Dne 9.12. uspořádalo Město Hora Svaté Kateřiny
„Den úcty ke stáří“.
Senioři se sešli v obřadní místnosti městského úřadu, kde pro ně byl
připraven program dětí ze ZŠ a MŠ a také malé občerstvení.
Ti kdo slavili tento rok své jubileum se podepsali do pamětní knihy.



Rozsvícení stromečku
U základní školy se poprvé rozsvítil
vánoční stromeček.
Rozsvícení bylo doprovázeno zpěvem
koled.
Návštěvníci se mohli zahřát teplým
čajem nebo si udělat radost

Čertovská zábava
Konala se na sále Horského domova.
K tanci a poslechu hrála kapela
„Víkend“ z Litvínova.
Sešlo se 40 čertů a čertic.

zakoupením výrobků ze stánků.

Mikulášká nadílka
I k nám do hor dorazil Mikuláš v doprovodu
Anděla a Čerta.
Hodným dětem přinesl balíčky s cukrovinkami a
zlobivým zbylo jen uhlí a brambory.

Rozloučení, poděkování
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Vážení spoluobčané,
tímto bych se chtěla s Vámi rozloučit, jelikož jsem přijala pracovní nabídku, na kterou se
velice těším, a proto jsem se rozhodla opustit městský úřad. Dále bych Vám chtěla
poděkovat za přízeň, kterou jste mi vyjádřili svojí účastí na mnou pořádaných akcích ve
spolupráci s Městem Hora Svaté Kateřiny, občanským sdružením HOSKA nebo SDH Hora
Svaté Kateřiny, jako jsou např. Noc splněných přání, Kateřinské trhy, výlety do ZOO či
Drážďan, Šikovné ručičky, soutěže ve vaření pro občany, Pilates (nyní pro Vás od ledna
chystám populární ZUMBU, kdy si budete moci vyzkoušet jednu hodinu ZDARMA, více
v lednových Kateřinských listech).
Dále bych chtěla poděkovat bývalému vedení města Evě Horákové a Petru Pakostovi a stávajícímu kolektivu
městského úřadu – Janě Gröblové, Věře Šebkové, Lukášovi Pakostovi a kolektivu VPP v čele s Pavlem
Červeňákem za pomoc při realizaci výše uvedených akcí. Dále děvčatům ze „Šikovných ručiček“, kteří
prodávají naše výrobky ve stáncích ve svém volném čase, a to bez nároku na odměnu. Samozřejmě
poděkování si zaslouží více lidí, a to členové občanského sdružení HOSKA a členové dobrovolných hasičů,
kteří také vždy rádi ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomohou.
Budu se snažit v rámci svého volného času spolupracovat s městem i nadále a pořádat pro Vás další akce.
S občanským sdružením HOSKA, jejíž jsem členkou, a SDH Hora Svaté Kateřiny je spolupráce samozřejmá.
Administraci a tvorbu webových stránek, psaní Kateřinských listů a organizování tradičních městských akcí
převezme Věra Šebková.
Přeji Vám příjemně strávený Štědrý večer a vánoční svátky a do Nového roku Vám přeji, aby byl lepší než ten
letošní.
Denisa Krmenčíková
kulturní referentka, projektový manažer

Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za velkou účast na akcích, které pro Vás občanské
sdružení HOSKA a Sbor dobrovolných hasičů Hora Svaté Kateřiny každý rok připravují.
Doufáme, že Váš zájem o kulturní a společenské akce v našem městě zůstane a že se
v novém roce 2011 budeme opět setkávat při dalším kulturním dění.
Tímto bychom Vám rádi popřáli šťastný Nový rok, hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů
v práci i osobním životě
Jiří Žilka
starosta SDH

Věra Šebková
prezident HOSKA
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