Září 2010
Vážení spoluobčané,
skončil nám čas prázdnin a dovolených a
opět začíná čas povinností pro nás
všechny.
Kateřinském
občasníku
Vám
přinášíme aktuální informace o dění
v našem městě v měsíci září. Jednou
z akcí je i každoroční vítání našich
prvňáčků do ZŠ a MŠ Hora Svaté
Kateřiny. Celkem se jedná o šest chlapců
a dvě děvčata. Apeluji na rodiče, kteří své
děti umístili do jiných základních a
mateřských škol, aby přehodnotili svá
dosavadní rozhodnutí.

V

T

ím, že odešel silný 9. ročník v počtu 16
žáků, snížil se celkový stav na alarmující
počet 84 dětí. Ze strany ředitele školy byla
přislíbena i možnost umístit děti do zařízení
dle potřeb rodičů.
případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte
Mgr. Jana Nováka, ředitele ZŠ a MŠ
v Hoře Svaté Kateřiny nebo Městský úřad
Hora Svaté Kateřiny.

V

Eva Horáková
starostka města

Noc splněných přání
18.09.2010

Zveme Vás na „Noc splněných přání“,
která proběhne u rozhledny na Růžovém vrchu
od 21:00 hodin.
Sraz je ve 20:00 hod. u rozhledny.
Pokud máte zkušenosti s vypouštěním lampionů z loňského
ročníku, pak si svůj vzkaz na lampion napište už raději doma.
Lampiony doma nerozkládejte!
Lampiony přání si můžete zakoupit na Městském úřadě
Hora Svaté Kateřiny za 40,-Kč.
Od 11:00 hod. budou celý den probíhat na Eurorellaxu zabijačkové
hody do vyprodání zásob.

Při vytrvalém dešti se akce nekoná!
Lampiony jsou k dispozici do vyprodání zásob!
Poslední objednávka se uskuteční 10. září 2010.
Na místě bude lampion k prodeji
za 70,-Kč, a to pouze 50 ks, proto si raději lampion pořiďte včas.

Důležité informace
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Zabijačkové hody na EURORELLAXU
18.09.2010
Zveme Vás na zabijačkové hody, které se budou
konat u příležitosti ukončení Letní turistické
sezóny a druhého ročníku Noci splněných přání.

Budete mít možnost ochutnat ovar, jitrnice, jelita,
zabijačkový guláš a zabijačkovou polévku
(tzv.“prdelačku“).
Zahájení celodenní akce, kterou završíme
vypuštěním lampionů, je v 11:00 hod.
Zabijačkové hody budou probíhat
do vyprodání zásob.

Těší se na Vás personál EURORELLAXU.

Ukončení prázdnin
(víceboj)
Bohužel jsme nemohli víceboj uskutečnit
z důvodu nepříznivého počasí, a tímto se
omlouváme dětem i rodičům.
I přesto bychom chtěli poděkovat SDH Hora
Svaté Kateřiny a dobrovolníkům, že byli ochotni
na víceboji spolupracovat.
Doufáme, že se jak s dětmi, tak i s dospělými
uvidíme na dalších akcích HOSKA a města Hora
Svaté Kateřiny, a to na Noci splněných přání a
potom v prosinci společně s Čertem, Mikulášem a
Andělem na Mikulášské nadílce a Čertovské
zábavě.
Věra Šebková
prezident HOSKA

Plán činnosti mladých hasičů
10.-12.9.2010: Mezinárodní soutěž MH
Místo konání: Kamencovo jezero,
Chomutov
18.9.2010: Výlet do Botanické zahrady
Místo konání: Praha
Pravidelné schůzky se konají každou
sobotu v hasičské zbrojnici pod vedením
vedoucích SDH Hora Svaté Kateřiny.

Blahopřejeme
manželům Jeřábkovým
za umístění v regionální soutěži
Hospůdka roku 2010.
Na Mostecku se soutěže zúčastnilo
26 hospůdek a
Krušnohorský Express - „Vagón“
se umístil na krásném 6. místě.

Pilates
s Lilian Sedláčkovou
Zveme Vás na informační schůzku
s lektorkou Pilates
Lilian Sedláčkovou, která se koná:

Kdy:
11.09.2010
Kde:
v obřadní místnosti na MěÚ
Čas:
od 17:00 hod.
Na této schůzce budete informování o
průběhu, délce a ceně kurzu.
Denisa Krmenčíková
projektový manažer

Co se děje v našem městě? (Akce, kultura,….)
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Veřejné zasedání
Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny

Co se děje v našem m

Starostka města Hora Svaté Kateřiny svolává
veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté
Kateřiny dne 15.9.2010 od 18:00 hod. v budově
kina.

6.9.2010 (pondělí)
a
20.9.2010 (pondělí)

Eva Horáková
starostka města

Informace na e-mail
Přejete si být pravidelně informováni o novinkách
v našem městě? Přijďte se zaregistrovat na MěÚ.

Od září každý pátek
od 16:00 hod. v budově kina.
Pro děti i dospělé.

Denisa Krmenčíková
projektový manažer

PLÁNOVANÉ AKCE:
Konec září/začátek října:
Zahájíme kurz Pilates v tělocvičně základní
školy, a to po domluvě s přihlášenými,
v sobotu od 17:00 hod. Informace s
přesným termínem zahájení a cenou kurzu
dostanou přihlášené písemně do schránky.
Měsíc září:
• Sázení stromečků s dětmi 1. třídy ZŠ
• 15.9. – Zasedání Zastupitelstva města od
18:00 hod. v budově kina
• 18.9. - Ukončení letní turistické sezóny
• 18.9. - Noc splněných přání - 2. ročník
• 18.9. - Zabijačkové hody na EURORELLAXU
• Kurz Pilates pro všechny věkové kategorie

 Horské kino Kateřina 
Zveme Vás do Horského kina
Kateřina na promítání filmu

Kajínek.
Hrají: Michal Dlouhý, Tatiana Vilhelmová, Norbert
Lichý, Vladimír Dlouhý, Josef Klíma, Bogusław
Linda, Ľubomír Paulovič, Konstantin Lavronenko,
Alice Bendová, a další…

Budeme se na Vás těšit

9.10.2010 od 19:30 hod.
Vaši promítači
Lukáš a Jakub Pakostovi

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.

Důležité informace
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Staň se mladým hasičem
… a na co můžeš těšit? J
Získáš nové kamarády ….
Naučíš se něco nového …. (první pomoc, střelba, uzle, topografické značky,…)
Vyzkoušíš si netradiční hry a soutěže ….
Čekají tě nejrůznější výlety a dobrodružství ….
Kontakty:

* Lucie Hejnová, tel: 732 843 561
* Jiří Žilka, tel: 737 980 762
* nebo se hlaste na MěÚ Hora Svaté Kateřiny u p. Gröblové.

SDH Hora Svaté Kateřiny

Oznámení
V prostorách našeho města dojde
k opravám autobusových zastávek
(2x v Dolní ul. a 1x na náměstí).
Zároveň budou vybudovány nové
zastávky a odpočívadla
s informačními cedulemi
- 4 - (v Dolní
ul., na rozcestí na Malém Háji, na
ěstě?
rozcestí u odbočky na Malý
Háj, (Akce,
rozcestí U Křížku).
Prosíme občany a cestující, aby po
dobu oprav a budování věnovali
větší pozornost své bezpečnosti
v místě oprav a stavenišť .
Petr Pakosta
místostarosta

*
Městský úřad Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Výlet do divadla
13.12.2010
VŠE O ŽENÁCH

Komedie Vše o ženách je hra o
mužích, kteří se domnívají, že
všechno ví... a to nejen o ženách.
Vše o ženách je příležitostí pro tři
skvělé herečky, z nichž každá se
představí v pěti rolích, a to vše v
rytmu songů 60. let 20. století.
Autorem hry je současný chorvatský dramatik, který vyprodává
divadla od Washingtonu přes Buenos Aires až po indické
město Bombaj.
Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová a Jitka Schneiderová

kultura,….)

Začátek: 19.00 hod., KD Citadela

Vstupné: 250,- Kč

Dopravu zajistí ZDARMA Město Hora Svaté Kateřiny.
Přihlaste se do 30. září 2010 na MěÚ.

INFORMACE

*

Telefon: 476 113 157

E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

Fax: 476 113 173

Web: www.horasvatekateriny.cz

