Listopad 2010
PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY
MĚSTA HORA SVATÉ KATEŘINY
Vážení spoluobčané,
ve dnech 15.-16. října 2010 jsme v našem
městě zvolili nové Zastupitelstvo města Hora
Svaté Kateřiny. Z celkového počtu 333 voličů
přišlo k volbám 261 osob, tzn. 78,38 %.
Nejvíce hlasů získalo Sdružení nezávislých
kandidátů HORAL, a proto se můžeme
domnívat, že naše horské městečko čeká
spoustu změn, a to hlavně ve vedení města.
Tímto si dovoluji poděkovat členům okrskové
volební komise za jejich usilovnou práci a
jejich čas.
Jako starostka města jsem v Hoře Svaté
Kateřiny působila 13 let. Vedení města jsem
převzala po zesnulém starostovi Josefu Fořtovi
a sama jsem nepředpokládala, že bych získala
mezi občany takovou přízeň a za to Vám
velice děkuji. Tehdy jsem věděla pouze z části,
co vše vedení obce obnáší. Začátky nebyly
lehké, shořel areál U Vleku a museli jsme najít
finanční prostředky na jeho rekonstrukci. Ale
každý se učí, i já se naučila, co vše obnáší
rozhodovat o všem, co se našeho města týče.
Hlavně jsem si uvědomila to, že se nikdy svým
jednáním nezavděčíte všem. Během těchto let
jsem získala mnoho zkušeností, které jsem se
snažila zúročit v zastupování města.
Mimo jiné ráda vzpomínám na období počátků
občanského sdružení HOSKA a na každoroční
Indiánské léto. Toto období hodnotím jako
jedno z nejaktivnějších, hlavně co se týče
aktivit mezi občany. Jsem proto ráda, že se
vedení HOSKA ujala tzv. „mladá krev“ a snaží
se nadále o její fungování. Samozřejmě je vše
o finančních prostředcích, které jsme rádi
poskytovali na pořádání kulturních akcí, které
HOSKA ve spolupráci s městem či SDH Hora
Svaté Kateřiny pořádá. Stejně tak jsme se
snažili podporovat Sbor dobrovolných hasičů,
na který jsem patřičně hrdá. Jejich aktivity
s dětmi a účast na soutěžích nám vybudovali

určité jméno v hasičském světě. Členové
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a
členové Sboru dobrovolných hasičů Hora
Svaté Kateřiny si určitě zaslouží velké
poděkování. Poděkování patří také místním
podnikatelům, kteří podpořili volnočasové
aktivity dětí, mládeže i dospělých a také
podnikatelům, kteří přispěli svojí prací na
obecních objektech.
V roce 2008 se nám podařilo povýšit naši obec
na město. Tím se naše malé město zviditelnilo
a upozornilo na to, že když se opravdu chce,
tak může jít vše. Je to o nápadech a
připomínkách, které byly na úřad vzneseny.
Není vše jen o kladech a hezkých
vzpomínkách. Podařilo se nám převzít
historický majetek, kterým se zhodnotilo jmění
města, postavit a opravit mnoho nemovitostí,
ale také se podařilo ukončit vleklé spory.
Příkladem může být spor s RWE Transgas,
nyní NET4GAS, který se podařilo ukončit až
koncem volebního období. Jsem moc ráda, že
se nám to podařilo dotáhnout dokonce a město
dostane to, na co má již léta nárok, finanční
podporu ve výši 20 mil. Kč.
Nyní jen doufám, že jsme všichni volili
správně a nebudeme výsledků voleb nijak
litovat. I já jsem pro změnu, proto se na
nadcházející volební období pečlivě připravuji
a budu stejně jako vy čekat, co nám nové
vedení města přinese.
Děkuji všem, kteří mi při volbách projevili
svoji důvěru a budu se na Vás těšit jako
zastupitelka města Hora Svaté Kateřiny.

Eva Horáková

Důležité informace
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PODĚKOVÁNÍ MÍSTOSTAROSTY

Děkuji všem občanům dobré vůle i
kolegům
a
zastupitelstvu
za
pochopení a vstřícnost ve správě a
konání ve věcech veřejných.

Vážení občané,
upozorňujeme Vás na splatnost místních poplatků
za odpady, které žádáme uhradit do 30.11.2010.
Jana Gröblová
účetní

Petr Pakosta
místostarosta

VÝZVA
Vážení občané,

POZVÁNKA
NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HORA
SVATÉ KATEŘINY,
které se koná dne 8. listopadu 2010
od 20:00 hodin v budově kina

v současné době je možné přihlásit se do výborů a
komisí města Hora Svaté Kateřiny.
Zájemci se mohou hlásit na Městském úřadě Hora
Svaté Kateřiny.
Zastupitelstvo města

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona
o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a
místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
6) Diskuse
Před schválením programu složí členové
zastupitelstva města slib a obdrží osvědčení o
mandátu.

Eva Horáková
starostka města

MĚSTO VYŠLO VSTŘÍC OBČANŮM
a zprostředkovalo vyřízení smluv se
společností SčVK
Město nabídlo pomoc při vyřizování nových smluv
na odběr vody. Z celkového počtu 80 lidí využilo
této nabídky 11 občanů. O této možnosti byli
občané informováni písemně.
Eva Horáková
starostka města

INFORMACE O
ZAMĚSTNANOSTI
Město Hora Svaté Kateřiny podalo
žádost o 7 pracovních míst
na ÚP v Mostě.
V současné době je přislíbeno 7
pracovních míst na veřejně prospěšné
práce oproti předchozím 11 místům.

Co se děje v našem městě? (Akce, kultura,….)
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HOSKA a SDH Hora Svaté Kateřiny
pořádají

 Horské kino Kateřina 

ČERTOV
ERTOVSKOU
ERTOVSKOU ZÁBAVU

Vás zve do
Horského kina Kateřina
na promítání filmů:

PRO DOSPĚLÉ

Kdy: 3.12.2010 (pátek)
Kde: na sále Horského domova
Od: 20:00 hod.
Vstupné
S maskou: 50,-Kč
Bez masky: 100,-Kč

06.11.2010

16:30 Sammyho dobrodružství
Animovaný / Dobrodružný
Belgie, 2010, 88 min

19:30 Počátek
Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller / Drama
USA / Velká Británie, 2010, 148 min

Živá hudba zajištěna.
Dobrou náladu s sebou!
Těšíme se na Vás!

20.11.2010

16:30 Karate Kid
Akční / Drama / Rodinný / Sportovní
USA / Čína, 2010, 140 min

Občanské sdružení HOSKA, SDH Hora Svaté
Kateřiny a Město Hora Svaté Kateřiny

pořádají

19:30 Expendables: Postradatelní
Akční / Dobrodružný / Thriller
USA, 2010, 103 min

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
na sále Horského domova

5.12.2010 (neděle)
od 17:00 hodin
Žádáme rodiče, aby balíčky na Mikulášskou nadílku
čitelně nadepsali a donesli je až na místo.

Předplatné je 5,-Kč/osoba.
Vstupenku lze zakoupit POUZE na MěÚ Hora
Svaté Kateřiny, a to do 30.11.2010.
!POZOR! OMEZENÝ POČET MÍST!
Děkujeme Vám

Svoz odpadu
01.11.2010 (pondělí)
15.11.2010 (pondělí)
a
29.11.2010 (pondělí)

Vaši promítači
Lukáš a Jakub Pakostovi

Poděkování
občanům za sbírku ošacení, která se
uskutečnila ve dnech
4.10 – 25.10.2010.
Díky Vám jsme nasbírali cca 35 igelitových
pytlů plných oblečení,
obuvi, látek, hraček a lůžkovin.
Někteří občané darovali i věci nové, nepoužité
a ti, co do sbírky darovali věci nošené, je
odevzdali vyprané a v dobrém stavu.

Děkujeme Vám za pomoc!
Denisa Krmenčíková
organizátorka sbírky

Co se děje v našem městě? (Akce, kultura,….)
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PLÁNOVANÉ AKCE:
12. listopadu 2010 – 18:00 – 21:00 hod.:

Co se děje v našem Čas
m konání:

• SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá Lampionový
průvod a pro děti Strašidelnou hasičárnu, kam
se mohou přijít pobavit a zasoutěžit si.

16.00 hod.

Místo konání: budova kina HSK
Šikovné ručičky se konají každý pátek.

Měsíc prosinec:

• 03.12. – Čertovská zábava (HOSKA)

Přijďte se s námi podělit o Vaše nápady a zručnost.

• 05.12. – Mikulášská nadílka (HOSKA)
• 13.12. – Výlet do divadla
(KD Citadela – Litvínov) na představení
„Vše o ženách“
• Den úcty ke stáří

V současné době vyrábíme vánoční dekorace,
a proto věnujte v následujících týdnech
pozornost letáčkům na dveřích kina nebo oknu
s informacemi na městském úřadě o jejich
prodeji.

• Vánoční výlet do Prahy
• 24.12. – Půlnoční mše

Schůzka občanského sdružení
HOSKA

20.11.2010 (sobota)
od 15:00 hod.
v hasičské zbrojnici.
Propagační materiál města
Propagační materiál města lze zakoupit na
Městském úřadě Hora Svaté Kateřiny, na
rozhledně, v areálu EURORELLAXU a
v restauraci „Krušnohorský expres“.
Seznam propagačního materiálu naleznete na
www.horasvatekateriny.cz nebo na informační
tabuli před kanceláří podatelny.

*

INFORMACE

*

Městský úřad Hora Svaté Kateřiny

Telefon: 476 113 157

E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Fax: 476 113 173

Web: www.horasvatekateriny.cz

