Vážení občané
Vy, kteří jste byli na veřejném jednání zastupitelstva města koncem ledna již víte, že
při něm došlo ke změně ve vedení města. Starosta Lukáš Pakosta rezignoval na svoji funkci.
Dopustil se velkého přehmatu. Nedokázal reagovat na nepříjemné rozhodnutí Státního
zemědělského intervenčního fondu a toto rozhodnutí před zastupiteli utajil. Zastupitelé si
vyžádali mimořádné veřejné jednání těsně před Vánocemi, aby zabránili dalším škodám. Více
o této věci dále v listech.
Nyní je na mě, nově zvolené starostce, uvést dění na úřadě do čitelné roviny, jak pro
zastupitele, tak pro občany. Nebude to lehké, ale s tímto vědomím jsem funkci převzala a
nebudu plakat a fňukat. Nejdříve provedu analýzu financí, navrhnu s místostarostou
zastupitelstvu krátkodobý plán činnosti na tento rok. Čekají mě jednání s předsedy
kontrolního a finančního výboru. Jednání s vedoucími společenských organizací jako je
HOSKA, Šikovné ručičky, Mladí hasiči, Dobrovolní hasiči. Cílem jednání bude pokračování
jejich činnosti a eventuální nabídka jiných aktivit pro občany. Velmi důležitá budou jednání
se starosty sousedních obcí, navázání komunikace a spolupráce. S paní ředitelkou ZŠ a MŠ se
sejdeme, abychom projednaly a zkoordinovaly vzájemná očekávání a požadavky. Seznámím
se s pedagogickým sborem, který doznal značných změn. Na závěr vyjmenuji jednání se
zaměstnanci úřadu a sdělím svoje požadavky zaměstnancům, tzv. VPP. Budu se snažit rozšířit
jejich řady, pokud občané bez pracovního poměru projeví zájem. Podrobnější informace a
zprávu o výsledcích prvních kroků na úřadě sdělím v příštím výtisku KL.
Na závěr si trochu postesknu nad tím, jaké zprávy dostávám o vztazích mezi občany a
na vině, že prý je politické dění v obci. Dámy a pánové, prosím nedopusťte, aby rozdíl
v názoru na určitou věc či člověka měl dopad na vaše jednání a vzájemné vztahy. Když si o
někom myslím, že je to špína chlap, tak je to špína chlap, ať se přiklání na jakoukoli světovou
stranu. Naopak přátelské vztahy mohou klidně projít zatěžkávací zkouškou jiných názorů, a
nemělo by se nic změnit. Je dobré držet se svých názorů, ale nezapomínat, že jiný názor
může být lepší a je dobře naslouchat a přemýšlet si o něm a přemýšlet o dalších věcech
pozemských a třeba i nadpozemských. Buďte pokud možno tolerantní a přitom buďte svoji.
Vaše staronová starostka Hana Řebíková

Informace, různé

Jubilanti únor
V únoru oslavili nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny:
Torsten Havel, Lucie Lahovská, Laura Štefančíková, Mlada Matějíčková,
Vladimír Franta, Jakub Sochorec a Eva Vágnerová.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.
Program Horského kina Kateřina
18. 02. 2017

04. 03. 2017

16,30 hodin – Strašidla
19,30 hodin – Bezva ženská na krku

16,30 hodin –

Vážení občané,
z pověření zastupitelstva se účastním jednání Severočeské vodárenské společnosti, a.s. (SVS) jejíž jednání bylo
dne 10. listopadu 2016.
Velmi zajímavá byla informace o problémech v oblasti Chrastavy až Hrádku. Polsko těží z druhé strany
pohoří a tím změnilo podmínky pro spodní vody. Voda z této oblasti utíká pryč. Investice na její zadržení je
spočtena na částku 2,136 miliardy Kč a z toho SVS bude hradit 800 milionů. Očekává se, že se do úhrady zapojí
ČR a poté Polsko.
SČVaK informoval o opravách a kontrolách distribuční sítě a kvality vody. Zřídil novou službu občanům
v nouzových situacích, kteří mají se SČVaK smlouvu o odběru vody. Stane-li se porucha na rozvodu vody za
hodinami, tj. v objektu, vyjede asistenční služba.
Jednomu odběrateli nabízí:
 Tři výjezdy do roka max. s dopravou zdarma
 Práce zdarma po dobu dvou hodin
 Odečet vodoměru po příjezdu a unikající vodu poté uhradí do výše 500,-Kč
Telefonní číslo asistenční služby 212 812 212.
Rozšíření objemu vodojemu v naší obci se nejeví SVS jako nutné, ale počítá s výstavbou odkyselovací stanice.
Zatím nebyl sdělen termín.
Hana Řebíková, starostka

Posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen
Milé ženy, i v letošním roce pro Vás připravujeme posezení u příležitosti MDŽ v obřadní síni
městského úřadu. Od vedení města obdržíte malou pozornost a za minimální poplatek 60,00
Kč na osobu bude zajištěno občerstvení. Své mužské polovičky můžete vzít samozřejmě s
sebou  a také nějakou tu dobrotu na stůl…

Pokud se budete chtít zúčastnit posezení u příležitosti MDŽ dne 10. 03. 2017 od
17,00 hodin stačí se nahlásit v úřední dny na podatelně MÚ a to do 06. 03. 2017.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny

Dne 08. 03. 2017 od 18,00 hodin

Informace

Co se stalo v minulosti
Jistě si vzpomínáte, jak v roce 2010 na podzim těsně před volbami vyrostly v Hoře Svaté
Kateřiny autobusové zastávky jako houby po dešti. Obec dostala na základě žádosti starostky paní Evy
Horákové dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ve výši 382 393,-Kč. Další
výstavbu měl na starosti místostarosta pan Petr Pakosta a svého syna Lukáše pověřil řízením staveb.
Za jejich řízení byly zastávky postaveny i na cizích pozemcích, což bylo zapotřebí dodatečně vyřešit.
Dokončily se v listopadu 2010, a poté byla dotace vyplacena v uvedené výši od SZIF.
Po jejich výstavbě stěžovatel z řad občanů Hory Svaté Kateřiny poukazoval na nedostatky při
realizaci projektu a upozornil na ně i poskytovatele dotace. Upozorňoval zejména na to, že došlo ke
změně projektu, která ovšem byla schválena, a na nízkou kvalitu prací. Poskytovatel toto jako chyby
neshledal, avšak přišel na jinou zásadní chybu, a to na nesprávně uvedené údaje v čestném prohlášení
podepsaném p. Lukášem Pakostou. Nesprávné údaje v čestném prohlášení jsou poskytovatelem
považovány za velmi závažné porušení pravidel poskytnutí dotace a jsou důvodem k jejímu plnému
vrácení. Jeden údaj v prohlášení se týkal stavebního zákona a to dotazem, zda je třeba oznámení
stavby, nebo žádat o stavební povolení. V odpovědi pan místostarosta Lukáš Pakosta sdělil, že
stavební povolení či oznámení stavby zapotřebí není. A to nebyla pravda. Stavební úřad v Litvínově se
dozvěděl o výstavbě zastávek až z udání stěžovatele. Obec dostala na výběr, buď zastávky zbourat,
anebo požádat o stavební povolení. Jak vidíte, zastávky stojí a mají stavební povolení. A tady je
rozpor s čestným prohlášením, na jehož základě se SZIF rozhodl požadovat poskytnutou dotaci ve
100% výši zpět.

A nyní horká současnost.
Žádost o vrácení dotace byla městu doručena 25. 5. 2016 se splatností do šedesáti dnů.
Zastupitelé města se starosty dotazovali na veřejném jednání dne 7. 12. 2016, zda jsou připomínky
pana Šlapky ohledně zastávek, které vznášel, opodstatněné. Bylo nám starostou sděleno, že nikoli, že
vše je v pořádku a městu žádné sankce nehrozí. Existence „Rozhodnutí“ se žádostí o vrácení dotace
byla popřena. Tak jako každá lež i tato praskla jako bublina na vodě. Zastupitelé požádali písemně o
mimořádné jednání na den 19. 12. 2016. Na základě materiálů, jejichž existence byla dosud
zatajována, jsme zjistili, že lhůta pro úhradu vrácení dotace vypršela dne 26. července a od té doby je
naše obec dlužníkem. Každý den narůstalo penále cca 370,-Kč denně. Dotace byla vrácena druhý den
po veřejném jednání ZM, tj. 20. 12. 2016. Starosta pod tíhou událostí oznámil svůj odchod z funkce
starosty a tak učinil při veřejném jednání ZM dne 25. ledna 2017.
Člověk není neomylný a dopouští se chyb. Chyb malých – těch se dopouštíme všichni. Chyb
velkých – ty můžeme odsoudit, nebo pochopit a i udělat. Ale pak už existuje jenom blamáž, se kterou
se nedá udělat nic, vůbec nic. Nechat zastupitelstvo v nevědomosti a lhát mu na veřejném jednání –
tak to za blamáž považujeme.

Hana Řebíková, Adolf Loos, Petr Lahovský

Akce v ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

Návštěva v Revolution Train v Praze
S žáky 7. - 9. třídy jsme vyrazili dne 1. 2. 2017 do Prahy do protidrogového vlaku. Ve vlaku nás přivítali a rovnou
nám rozdali dotazníky, které jsme samostatně vyplňovali, část ještě před začátkem prezentace a další v průběhu
prezentace. Celým vlakem nás provázel příběh Marcela. Příběh začínal neškodně v okruhu mladých přátel, kteří
zakusí nejdříve cigarety a alkohol, ale tvrdost a nelegálnost drog se zvyšuje. Je tam posun nejen vidět, ale vlak je
vytvořen tak abychom si jednotlivé důležité scény filmu mohli sami prožít. Vyzkoušeli jsme si sedět v cele, ve
výslechové místnosti, viděli jsme auto po nehodě s motorkou, feťácké doupě atd. Poté co jsme prošli celým
vlakem, jsme dokončili dotazníky. Po odchodu z vlaku, jsme všichni říkali svůj názor na to, jak to na nás zapůsobilo
a co jsme při tom cítili. Po návštěvě vlaku jsme ještě jeli do centra, kde jsme celý ten povedený výlet završili.
Děkujeme za tuto akci hlavně paní učitelce Sehnalové a paní učitelce Brunnerové.

Návštěva Poslanecké sněmovny
18. 1. 2017 se vydali žáci 8. a 9. třídy do Prahy, aby navštívili v rámci výuky občanské výchovy Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu České republiky. Vše bylo domluveno s panem starostou Kádnerem, který je osobně
poslancem. Před budovou sněmovny se nás ujal jeho asistent, který nás po celou dobu doprovázel.
Nejprve se žáci dozvěděli základní informace v informačním centru parlamentu, kde po výkladu zhlédli krátký film,
který byl průřezem o historii budovy a jejich členů. Pak jsme společně vykročili do prostor sněmovny, kde právě
probíhalo jednání ministrů a poslanců. Právě se hovořilo o oblíbené - Pamlskové vyhlášce a o normativech ve
školství. To nás zajímalo. Pak jsme spletitými chodbami dorazili do jednací místnosti pana Kádnera. Žáci měli
připravené dotazy, týkající se jeho náplně práce. Návštěva sněmovny se všem líbila a byla pro nás přínosem. Tímto
bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.
Mgr. Jitka Nováková
(více o akcích ZŠ a MŠ na www.zskaterina.cz)

Ze života DD

STRIKELAND CHOMUTOV
28. 1. jsme si udělali výlet do Chomutova. Zajela si celá naše rodinka na bowling. Takže jsme si dali takový malý
rodinný zápas, snažili jsme se hrát co nejlépe, ale nikomu vůbec nezáleželo na umístění. Jestli přece jenom chcete
vědět, kdo vyhrál? Tak vyhrál Ben a z malých byla nejlepší Jaruška. Po zápasu jsme si jeli nakoupit potraviny pro
rodinku na vaření a pak příjemně unaveni domů.
/BeGe/

Návštěva Veroniky Kašákové a jejího týmu v našem DD
Dne 4. 2. 2017 přijela do našeho dětského domova Veronika Kašáková, která své dětství prožila v dětském domově
ve Vysoké Peci, finalistka České Miss 2014 a autorka knihy s názvem „Zpověď: Z děcáku až na přehlídková mola“, se
svými týmem lidí a projektem Začni správně. Verča si pro nás připravila prezentaci, kde nám vyprávěla svůj příběh
z domova, ale také o tom jak žila v dětském domově. Polovinu z toho, jsem znala, protože jsem četla Verči knihu,
která mě dojala, ale i rozplakala. Byla smutná a zároveň krásná. Prezentace se mi moc líbila, i to jak Verča povídala,
chytlo mě to za srdce, ale to nebylo jen jedno překvapení. Verča nám přivezla svou trenérku – koučku Zuzku, která
nám řekla, že k nám bude jezdit 6krát do roka a bude s námi hrát různé hry. Ale to nejdůležitější je, že nám pomůže
najít naše sebevědomí, které mnohým z nás chybí. Myslím si, že to bude fajn s paní Zuzkou. Celkově to bylo skvělé,
vzala jsem si s té prezentace hodně a nezáleží na tom, že jsme děti z dětského domova, ale na tom, co v životě
chceme dokázat a jdeme si za svým snem. Moc děkuji Verče, která mi otevřela oči.
/JiFe/
(více o DD na www.ddkaterina.cz)
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