Březen 2012

Kateřinské listy - příloha
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

SDH společně s MO ČSSD
Hora Svaté Kateřiny
pořádal dne 18.02.2012
turnaj ve stolním tenise pro děti,
kterého se zúčastnilo 15 dětí.
Mladší: 1. místo – R. Badi
2. místo – L. Pompa
3. místo – K. Gröblová

SDH a MO ČSSD Hora Svaté
Kateřiny pořádá turnaj ve stolním
tenise pro dospělé, který se koná
dne 08.04.2012 od 9°° hodin
v tělocvičně základní školy a turnaj
v nohejbale, který se bude konat
dne 28.04.2012. Místo a čas bude
upřesněn na plakátech.
Jiří Žilka, starosta SDH

Starší chlapci: 1. místo – J. Karchňák
2. místo – M. Pompa
3. místo – L. Karchňák

SDH Hora Svaté Kateřiny
připravuje na měsíc duben svoz
železného odpadu.

Starší dívky: 1. místo – E. Badiová
2. místo – A. Holicsová
3. místo – L. Baňková

Město Hora Svaté Kateřiny
připravuje na měsíc duben svoz
velkoobjemového odpadu.
Termín bude upřesněn na plakátech,
které budou včas vylepeny.

Všem děkujeme za účast.
Jiří Žilka, starosta SDH

Město Hora Sv. Kateřiny, Jiří Žilka, starosta SDH

Z kroniky města
Rok 1966 – změna v ostraze státní hranice – dnem 1. dubna 1966 podle
vládního usnesení přešla ostraha státní hranice z Pohraniční stráže na
Veřejnou bezpečnost. To znamená, že k 1. dubnu jsme se rozloučili
s pohraničníky v zelených brigadýrkách, na které jsme si od roku 1953
zvykli. Byla zrušena i některá ženijně technická zajištění na státní hranici.
Pozn.: rozuměj – vysoký drátěný plot, zoraný široký pás země.
Mgr. Mlada Matějíčková, bývalá kronikářka města

Diskotéka Extravagance
KDE: na sále Horského domova
KDY: 14.04.2012 od 21°° hodin
VSTUPNÉ: s kostýmem – 30,- Kč
bez kostýmu – 50,- Kč
V tento večer můžete přijít v tom, co byste na sebe nikdy mezi lidi neoblékli!
Barevná paruka, latexové oblečení, zářivé nehty, pomalovaný obličej nebo tělo, no
prostě vše co vás napadne ;)

Odměněni budou 3 nejextravagantnější!

Veřejné zasedání
zastupitelstva města
Veřejné zasedání
zastupitelstva města se
bude konat 25.04.2012 od
17°° hodin v budově kina.
Všichni jste srdečně zváni.

Upozornění
Upozorňujeme na
splatnost poplatku
ze psů, která je do
15.04.2012.
Jana Gröblová, účetní

Stavění májky a pálení čarodějnic
OS HOSKA, SDH HSK a Město Hora Svaté
Kateřiny Vás zvou 30.04.2012 na tradiční
stavění májky od 17°° hodin v prostorách
kateřinského náměstí.
Po tradičním stavění májky se všechny
čarodějnice slétnou na sále Horského domova
ve 21°° hodin!

VSTUPNÉ: s maskou – 30,- Kč
bez masky – 50,- Kč
Těšíme se na Vás!

Upozornění
Upozorňujeme na možnosti platby
poplatku za odpad.
Odpad je možné hradit hotově
v podatelně MěÚ nebo bankovním
převodem. Poplatek lze hradit měsíčně,
čtvrtletně, půlročně a nebo ročně.

Splatnost poplatku je do 30.11.2012.
Jana Gröblová, účetní

