NOVINY MĚSTA HOR A SVATÉ K ATEŘINY

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ VYDÁNÍ

Půlnoční mše letos v Malém Háji
Kostel svaté Kateřiny má své
kouzlo, ale bohužel neblahý tech
nický stav je po dlouhá léta limitu
jící pro jeho využití. Letos jsme se
na návrh občanů rozhodli pořádat
Půlnoční mši v kostele Nejsvětější
Trojice v Malém Háji.

Stavba kostela začala po ná
vštěvě císaře Josefa II., který
v roce 1766 při své cestě po Kruš
ných horách navštívil také Malý
Háj a Rudolice a obyvatelům slí
bil zřídit školu a kostel. Stavbu
přerušila válka o bavorské dědic

tví (1778–1779) a pokračovala až
v roce 1781. Kostel byl dokon
čen v roce 1783 a vysvěcen roku
1791. V roce 1852 se stal farním
kostelem.
Je neméně kouzelný a celková
atmosféra lokality spolu s hřbi

tůvkem určitě osloví všechny, kdo
letošní Půlnoční mši navštíví.
Pokud chcete zažít Půlnoční mši
bez lešení a budete mít problém s do
pravou, kontaktujete městský úřad,
podatelna@horasvatekateriny.cz
a my Vás na Štědrý večer svezeme.

Kostel Malý Háj

Slovo
starosty

Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží a konec roku 2019 se nezadržitelně blíží.
Bývá zvykem rekapitulovat dění
starého roku a plánovat ten budoucí. Rok 2019 je prvním rokem nového volebního období
a pro nás byl ve znamení analýz

a příprav na ty další. Museli jsme
věnovat hodně času „úklidu“. Narovnání účetnictví, evidence majetku, procesů administrativy a ostatních formálních náležitostí, které
jsou nedílnou součástí života města. Stálo nás to více času, než bylo
plánováno.
Důležité je, že jsme splnili důležitý předvolební slib a máme strategický dokument, který ukazuje kam
by se naše městečko mělo v budoucnu vydat. Před dokončením
je zadávací dokumentace na řešení odpadového hospodářství dodavatelsky a připravena je studie
proveditelnosti odpadového hospodářství ve vlastní režii města. Příští
rok rozhodneme jakou cestou se ve
věci odpadů pustíme. Občané, kteří musí vyhledat lékařskou pomoc
mají konečně důstojné prostředí
a ordinující lékaři novou ambulanci. Jsem velmi potěšen, že se nám
letos podařilo navázat na hornické
tradice města a poprvé jsme pořádali hornické slavnosti, které měly
hezkou odezvu nejen ve městě, ale
i u hornických spolků a v soused-

ních obcích. Již se můžete těšit na
další ročník. Bude jistě o chloupek
zajímavější. Od podzimu opět promítáme v kině. Zájem je velký, určitě budeme pokračovat. Díky aktivitě občanů se daří i pozvednout
kulturu divadelním představením
a akcemi pro děti. Rádi budeme dál
podporovat všechny aktivní.
Nedaří se nám dost rychle opravovat městský majetek. Požadavky
se hromadí a rozpočet je samozřejmě omezený. Situaci komplikuje
i nedostatek kapacit u dodavatelů.
S komplikacemi udržujeme stav veřejného osvětlení a netrpělivě čekáme na jeho další rekonstrukci. Podle posledních informací se snad
dočkáme příští rok.
Poměrně hodně času jsme museli věnovat škole. Rozpočet v neodpovídající kvalitě, účetnictví
v nepořádku, neprovedená inventarizace majetku, neschválená účetní závěrka, neoprávněně vyplacené
odměny. To jsou jen ty hlavní nedostatky v naší příspěvkové organizaci, která čerpá podstatnou část
rozpočtu města. Taková situace je

dále neakceptovatelná a musíme
ji rychle řešit.
Co nás čeká příští rok? Budeme pokračovat v plnění programu. Musíme dotáhnout odpady.
Pokračovat v opravách majetku a zahájit projektové přípravy
na zájmové akce. Bez projektů se
nelze ucházet o dotace a byla by
škoda nevyužít příležitosti. Bude
jich stále méně a méně. Detaily
našich plánů jsou patrné v rozpočtu na rok 2020.
Občané kateřinští, těším se,
že se uvidíme na některé sváteční akci, které plánujeme na konci
roku. Určitě si nenechte ujít Půlnoční mši na Štědrý den, tentokrát v kostele Nejsvětější Trojice
v Malém Háji. Zvolněte na konci
roku, udělejte si čas na své blízké. Najděte si chvilku na zamyšlení nad rokem starým i novým
a až budete plánovat, nezapomeňte, že největší cenu mají v životě lidé okolo vás.
Přeji vám všem romantický advent, klidný Štědrý večer a úspěšný nový rok 2020.
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Rozpočet našeho města pro rok 2020
Rozpočet města je základním dokumentem pro jeho řízení. Říká jaké jsou jeho výdaje i příjmy. Pro občana je zásadní informací jaké jsou priority měs
ta, které se promítají do výdajů. Nebylo zvykem, aby se mohli občané vyjádřit prioritám rozpočtu. My vám ten prostor dáme. Napište nám svůj názor
na priority rozpočtu, které se mohou v jeho finální podobě objevit. Pište na email podatelna@horasvatekateriny.cz.
číslo

odhad investičních
nákladů

text

1

projekt nového informačního centra Mikulášské štoly

2

studie proveditelnosti rozhledny „Skywalk“ nad sjezdovkou

3

výroba informačních cedulí na stezce Ecce Homo‐štola, 15 ks

4

výroba informačního materiálu města

5

projekt přístupové cesty a parkoviště u kostela Malý Háj

6

opravy MŠ, elektroinstalace, vodoinstalace

7

zateplení a vzduchotechnika MŠ

8

promítání kina a divadelní představení

9

projekt centrálního vytápění bytovek

zdroj financování

rozpočet 2020

5 000 000,00

vlastní+dotace

400 000,00

40 000 000,00

cizí

150 000,00
75 000,00
100 000,00

1 500 000,00

vlastní+dotace

150 000,00
300 000,00
2 776 358,00
50 000,00

2 000 000,00

vlastní

200 000,00

10

architektonická studie modernizace bytovek

200 000,00

11

oprava zatékání střechy bytovky

120 000,00

12

oprava dveří a oken bytovky

13

projekt rekonstrukce střechy budovy soudu

1 200 000,00

vlastní

120 000,00

150 000,00

14

projekt kolumbária na hřbitově Malý Háj

2 000 000,00

vlastní+dotace

200 000,00

15 000 000,00

cizí

150 000,00

15

oprava kinosálu a vstupních prostor

16

studie proveditelnosti výstavby multifunkční haly se zázemím (jízdárna)

100 000,00

17

oprava hřbitovní zdi

150 000,00

18

oprava klenby budovy soudu

19

projekt na rekonstrukci budovy soudu na městský úřad a info

6 000 000,00

vlastní+dotace

300 000,00

150 000,00
1 500 000,00

vlastní+dotace

150 000,00

20

projekt na rekonstrukci kanceláří městského úřadu na byty

21

dekorační osvětlení vánoční

50 000,00

22

dekorační osvětlení kašny

15 000,00

23

dekorační osvětlení soud

25 000,00

24

dekorační osvětlení škola

30 000,00

25

dekorační osvětlení budova DPS

25 000,00

26

dotační žádost na prvky VO

60 000,00

27

dotační žádost na pořízení infrastruktury k odpadům (nádoby atd.)

60 000,00

28

doplnění mobiliáře města (odpadkové koše, lavičky, informační cedule)

29

nákup defibrilátoru (hasiči)

150 000,00
50 000,00

30

oprava obřadní místosti

50 000,00

31

oprava zasedací místnosti úřadu

20 000,00

32

obnova nábytku městský úřad

50 000,00

33

obnova IT městský úřad
CELKEM

Dovolená na městském úřadě
I úředníkům musíme někdy udělit dovolenou. Letos budou zaslou
ženě odpočívat od 21. 12. 2019 do 1. 1. 2020. Městský úřad bude
tedy uzavřen.

Dovolená lékaře
Pozor pacienti! Praktický lékař MUDr. Lisický má dne 27. 12. 2019
dovolenou. Nechte prosím marodění na příští rok . Nebo raději
stálé zdraví!

Nový jízdní řád
Občané, pravděpodobně se bude od 15. 12. 2019 měnit jízdní řád
autobusu. Až budeme mít potvrzenou verzi bude umístěna na našich
webových stránkách.

50 000,00
74 200 000,00

6 626 358,00

Hledáme průvodce do Mikulášské štoly
Mikulášská štola je pro nás dů
ležitou součástí města. Bohužel,
dnes její provoz neodpovídá stan
dardům turistického ruchu. Město
plánuje investice do této památ
ky, vrátí se k historickému zá
měru zázemí štoly. Bez lidí však
žádný projekt fungovat nemůže,
proto hledáme průvodce do štoly,
který, nebo spíše kteří, pomohou
zajistit prohlídky. Po onemocnění
pana Sochora zaskakuje pro ob
jednané expedice pan starosta, ale
dlouhodobě je takové řešení ne
udržitelné. Pár tipů již máme, ale

bude fajn, když dosáhneme zastu
pitelnosti. Ideální je uchazeč se
zájmem o hornictví, nebo historii.
Finanční podmínky sdělí starosta
osobně. Nebojte se, zájemce pro
školíme.
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Kontrola ve škole
Na základě rozhodnutí zřizovatele
proběhla v Základní škole a Ma
teřské škole veřejnosprávní kont
rola. Kontrolovaným obdobím byl
i rok 2018. Impulsem byly již dří
ve zjištěné nedostatky v účetní evi
denci školy. Kontrola zjistila rozpory a nedostatky v účetnictví,
absenci inventarizace majetku,
mezery v kontrolním systému
školy, neoprávněně vyplacené
odměny ředitelky a další pochybení. Ke kontrole měla možnost
kontrolovaná osoba podat vyjád
ření, což učinila. Zastupitelé celou
kontrolní zprávu projednali a došli
k závěru, že pochybení jsou vážná
a škola je cestou statutárního orgá
nu, tedy ředitelky, náležitě nezdů
vodnila, ani neobhájila.
Škola je pro město, a vůbec celou
oblast, nenahraditelnou částí. Její
rozpočet je dokonce větší, než
města. Pokud odečteme mimo
řádné příjmy, náklady na provoz

i investice se neustále zvyšují.
V plánovaném rozpočtu města
na rok 2020 pravděpodobně pře
sáhnou výdaje paragrafu školy
5 miliónů korun. Město nese vel
kou část nákladů samo. Je tedy
samozřejmé, že trvá na správném
řízení této organizace v souladu
se zákonem. Musí mít jistotu, že
zákony budou i v budoucnu dodr
žovány a město bude mít vždy re
levantní informace o hospodaření
školy. To, vzhledem k nejasnos
tem z roku 2018 nemá.
Za současný stav plně odpovídá
ředitelka, jako statutární orgán.
Zastupitelstvo nemá jistotu, že je
nadále schopna vést školu tak, jak
se očekává. Proto uložilo staros
tovi, aby ředitelku školy k 31. 1.
2020 odvolal z funkce a vyhlásil
konkurs na nového ředitele školy.
Starosta města se procesem, který
mu uložilo zastupitelstvo bude za
bývat v nejbližších dnech.

Hledáme redaktora Kateřinských listů
Letos jsme změnili formu Kateřinských listů. Máme zájem, aby se z ob
časníku, který vzniká „na koleně“ stal v roce 2020 pravidelný informač
ní magazín. Proto hledáme aktivního redaktora, který je bystrý, opti
misticky naladěný a vládne českým jazykem. Měl by od starosty převzít
kompletní přípravu zpravodaje a povýšit ho na „čtvrtletník“. Měl by
přinést nové nápady a moderní pohled na městské periodikum. Zájemci
prosím pište na e-mailovou adresu podatelna@horasvatekateriny.cz.

Výlet do Karlových Varů
Tentokrát zamířila první a čtvr
tá rodinka na celodenní spo
lečný výlet do Karlových Varů
a děti toho s tetami stihly oprav
du hodně. Prošly si lázeňskou
kolonádu, ochutnaly prameny

a oplatky, vyjely lanovkou na
rozhlednu Diana a navštívily Vá
noční a Motýlí dům. Cesta zpátky
se už nesla v duchu velké únavy
a hromady zážitků, o kterých si
vyprávěly.

Stáj Buggyra na autodromu v Mostě
Závodní auta, čtyřkolky na Dakar,
Tatra kolem světa, trenažéry zá
vodu, 3D brýle, simulátor nehody
auta, autogramiáda závodníků,

výstava kombinéz a pohárů a také
spanilá jízda. To všechno si užily
děti z druhé rodinné skupiny s te
tou na závodním okruhu v Mostě.

Pozor! Nezapomeňte
zaplatit odpady!
Splatnost poplatků za odpady je 30. 11. 2019. Prosím, nezapomeňte zaplatit včas. Upomínky zaměstnávají zbytečně úřednice a městský úřad vynakládá zbytečné výdaje.

Plán svozu odpadů
Na novém systému odpadového hospodářství pracujeme. Do odvolání je
deme podle starého. Plán svozu odpadů pro I. pololetí 2020 vypadá takto.
Pozor, sklo svážíme v úterý.
leden
6. – 7.

20. – 21
únor

3. – 4.

17. – 18

2. – 3.

16. – 17.

13. – 14.

27. – 28.

11. – 12.

25. – 26.

březen
duben
květen
červen
Ilustrační foto

8. – 9.

22. – 23.

30. – 31.
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Kalendář kulturních akcí na prosinec 2019
1.12. od 17 hodin

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

5. 12. od 17 hodin

MIKULÁŠ A ANDĚL NA HORÁCH

7. 12. od 14 hodin

VÁNOČNÍ KOLEDY V KOSTELE NA MALÉM HÁJI

7. 12. od 20 hodin

KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM

15. 12. od 16 hodin

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ VINŠUJEME VÁM

23. 12.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

24. 12. od 23:30 hodin

PŮLNOČNÍ MŠE, ANEB ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ

První adventní neděle je jako stvořená k setkání se sousedy, při kterém společně zahájíme nadcházející dobu adventu. Vychutnejte si svařené
víno a potěšte sebe nebo blízké malým dárkem zakoupeným ve stánku.
místo: náměstí Pionýrů HSK

Bez pozvání chodí jen nezdvořák nebo čert. Nenechte si zkazit večer a včas si pozvěte Mikuláše s Andělem, ti jediní platí na nezbedné děti.
Mikuláš s kolektivem dorazí až k Vám domů. Jen musíte nahlásit na městský úřad paní Brandnerové, že máte o jejich návštěvu zájem. Balíčky
pro dětičky mějte připravené.

Tomáš Alferi rozezní varhany kostela Nejsvětější Trojice v Malém Háji. Přijďte si poslechnout a zazpívat nejznámější koledy a duchovně
spočinout během 2. adventního víkendu.
místo: kostel Nejsvětější Trojice Malý Háj

Po čertech dobrá kapela s andělsky krásnou zpěvačkou a Mikulášskou nůší plnou známých hitů? No, těsně vedle, ďábelský DJ Mára a možná
i Ruda vám dokáží, že i s nimi si tancem můžete příjemně ošoupat kopýtka.
místo: sál Horského domova

Společné zpívání improvizovaného sousedského „orchestru“ Tomáše Alferiho a dětí z Dětského klubu. Spolu s vámi. Přijďte si na náměstí
Pionýrů pod vánoční strom zazpívat nebo poslechnout nejznámější koledy a zažít tak kouzelnou atmosféru 3. adventní neděle.
místo: náměstí Pionýrů

Jako každý rok upřesníme včas hodinu a ostatní detaily.
místo: kostel svaté Kateřiny

Letos v kostele Nejsvětější Trojice v Malém Háji. Zájemci o dopravu nezapomeňte nahlásit zájem na městském úřadu.
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