Červen 2011

Kateřinské listy
Občasník města Hora Svaté Kateřiny

Město Hora Svaté Kateřiny Vás zve na

2. ročník Kateřinských trhů, kam letos zveme i
všechny příznivce „Farmářských trhů“:
Místo konání:
Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů
Datum konání:
18.6.2011 (sobota)
od 09:00 do 17:00 hod.
Hlavní program – 18.6.2011 (sobota):
09:00 hod. – Otevření vstupu do města
09:30 hod. – Slavnostní zahájení Kateřinských trhů
10:30 hod. – Mše v kostele sv. Kateřiny
11:00 hod. – Předvedení pasteveckých psů
14:00 hod. – Předvedení pasteveckých psů
17:00 hod. – Ukončení Kateřinských trhů

Celodenní program 18.6.2011:
Soutěţe pro děti, ukázky řemesel, prodej farmářských produktů, atrakce pro děti (skákací hrad a
houpačky) v areálu Eurorellaxu u rozhledny. Pro děti i dospělé bude připraven rytířský tábor,
projíţďky na koních a tzv. „dětská zoo“ na farmě u Loosů, Farmářský skákací hrad, bludiště.
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Upozornění
Z důvodu konání Kateřinských trhů dne
18.06.2011 budou uzavřeny ulice Dlouhá a
ulice do Dolní Kateřiny (do Gruntu). V tento
den nebudou od 9°° hodin vpuštěny žádné
osobní automobily, pouze dopravní
obslužnost (autobusy, zásobování apod.).
K dispozici bude odstavné parkoviště před
vjezdem do města.

Oznámení
Z důvodu konání Kateřinských trhů dne
18.06.2011 žádáme občany, aby neparkovali

od 17.06.2011 do 18.06.2011
svá osobní vozidla v areálu náměstí z důvodu
rozmístění prodejních stánků.
Děkujeme.

Ze života základní školy, různé

-3-

V měsíci květnu se v naší škole událo několik významných akcí.
Mateřská školka 6. 5. navštívila mostecké divadlo Rozmanitostí a děti shlédly představení Dášenka.
V pondělí 9. 5. škola pořádala 3. ročník štafetového závodu v jízdě na horských kolech ve volném
terénu. Kromě naší školy se závodu zúčastnila ZŠ Meziboří, SSZŠ Litvínov a ZŠ Hamr a na start se
postavilo celkem 10 štafet. V mladší i starší kategorii zvítězilo druţstvo z Hory Svaté Kateřiny, na
druhém místě pak ZŠ Meziboří (st.) a SSZŠ (ml.), na třetím místě v obou kategoriích opět ZŠ
Kateřina.
10. 5. se ţáci II. stupně vydali na exkurzi zaměřenou na volbu povolání do automobilových závodů
Škoda Mladá Boleslav. Ţáci si prohlédli výrobní haly, kde se kompletují Škoda Fabia a Octavia.
Kromě jiného se dozvěděli, jaké uplatnění zde mohou zájemci nalézt, platové podmínky a lákavé
výhody zaměstnanců. Exkurze byla zakončena filmem o historii Škody Auto Mladá Boleslav a
prohlídkou muzea. Nutno ještě podotknout, ţe na tuto zajímavou exkurzi si ţáci vydělali na školním
plese absolventů.
18. 5. se uskutečnil projektový den zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí. Ţáci byli
rozděleni do skupin a plnili nejrůznější úkoly. Projektového dne se zúčastnili také dobrovolní hasiči
Města Hora Svaté Kateřiny a Policie ČR z Nové Vsi v Horách. Projektový den se velmi podařil.
Ve dnech 23. – 24. 5. se uskutečnilo tradiční setkání peer aktivistů (naši ţáci s ţáky ZŠ Chomutov).
Toto setkání je vţdy zajímavé a poučné. Tentokrát bylo setkání zaměřeno na osobní bezpečí,
dopravných výchovu, komunikaci a mezilidské vztahy.
25. 5. proběhl zápis do mateřské školky a děti z MŠ mezi sebou přivítají 4 nové kamarády. Kapacita
MŠ je v současné době plně obsazena.
Na závěr bychom ještě rádi upozornili, ţe ve dnech 18. – 20. 5. navštívila naší školu plánovaně Česká
školní inspekce zaměřená na institucionální kontrolu. Závěr kontroly nám bude znám v měsíci červnu.
www.zsamshaseky.com
Nikola Šecová, Dis.

ZUMBA

POMOC

Z organizačních důvodů bude
POSLEDNÍ lekce ZUMBY
(11.6.) přesunuta na neděli
12.6. od 17°° hodin.

Hledáme dobrovolníky na
dětská stanoviště v den konání
Kateřinských trhů.
Hlásit se můţete na MěÚ.

Denisa Krmenčíková, organizátorka

Denisa Krmenčíková, organizátorka

Upozornění, důležité, různé
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O pohár Mlady Matějíčkové
Dne 11.06.2011 v areálu restaurace U Vleku pořádá Sbor dobrovolných hasičů soutěž

„O pohár Mlady Matějíčkové“.
Soutěž bude zahájena nástupem soutěžících a v 9°° hodin vystartuje první družstvo na
trasu branného závodu, po kterém následuje disciplína požární útok.
Přijďte podpořit naše mladé hasiče, jste srdečně zváni.
Jiří Žilka, starosta SDH

Zastupitelstvo města

Informace

6. veřejné zasedání

SDH Hora Svaté Kateřiny

Zastupitelstva města bylo

Naši mladí hasiči se zúčastnili požární

přesunuto na středu 08.06.2011
od 17°° hodin v budově kina.

soutěže v Obrnicích, kde vyhráli

Hana Řebíková, starostka města

krásné 1. místo.
Gratulujeme.

Pohádkový les
Dne 28.05.2011 proběhl v areálu restaurace U Vleku Pohádkový les, neboli dětský den pro děti.
Účast byla hojná, zúčastnilo se celkem 54 dětí se svými rodiči, kterým moc děkuji za podporu
našich kulturních akcí, na kterých se snad budeme i nadále setkávat.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli na Pohádkový les pomoci, jak s organizací, tak i
s přípravou soutěží.
Věra Šebková, prezident HOSKA
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