Srpen 2010
Ukončení prázdnin
28. 08. 2010
Zveme Vás na ukončení prázdnin,
které se bude konat na novém víceúčelovém hřišti.

Akce je pro: děti a dospělé
Kdy: 28.08.2010 (sobota)
Čas: od 10:00 hod.
Ukončení akce v odpoledních hodinách.
Sledujte úřední desku a okno na MěÚ s informacemi,
pro případné změny v programu.
Tento den je především pro rodiče s dětmi.
Ukažte svým ratolestem, že i Vy se umíte bavit a
pořádně si zařádit.
Věra Šebková, prezident HOSKA

Noc splněných přání - 2. ročník

18. září 2010
V jeden den, v sobotu 18.9.2010, proběhne několik akcí v rámci akce
„Ukončení letní turistické sezóny“ u rozhledny.
Budou to zabijačkové hody v prostorách EURORELLAXU
a večer již podruhé poletí horkovzdušné lampionky
s přáníčkem každého z Vás. Lampionky budou v prodeji
od 23. srpna 2010 na MěÚ.
Denisa Krmenčíková
projektový manažer

Důležité informace
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!!! Upozornění na ordinační hodiny !!!
____________________________________________________________________________________

Plán dovolené
MUDr. Monika Myšáková
13.08. - 20.08.2010

MUDr. Aleš Tenk
02.08. - 16.08.2010
2.8. – 16.8.
MUDr. Ivana Dundrová
MUDr. Václav Král

Zastupující lékaři:
MUDr. Danuše Bunešová
(tel. 476 742 528/527)
MUDr. Jiřina Němcová

(Litvínov, Poliklinika)

Hamerská 257, Litvínov

MUDr. Aleš Tenk
Ordinace pouze v Litvínově:
17.8. – 20.8. 7:30 – 10:30 hod.

Pohotovost: Po – Pá – 17:00 – 20:00 hod.
So – Ne – 09:00 – 21:00 hod.
Možno telefonovat (konzultace) – 602 827 762.

Škola peněz

Poradna pro vás
1. část
Pro nadcházející období platí maximální obezřetnost při výdajích v rodinném rozpočtu.

Stát po volbách pro občany chystá opatření, ve kterých dává jasné signály: Občane, starej
se sám, my ti nic nedáme!! Je však občan připraven přijmout a hlavně smířit se s takovým
odkazem??? Začne si klást otázku, jsem schopný uživit rodinu? Jsem schopný zajistit
příjem? Dokážu unést rizika, která přináší těžká životní situace? (Přijdu o práci, stanu se
invalidní, potká mě těžký zdravotní problém). Hroutí se prakticky všechny systémy
sociálního zabezpečení, důchody nebudou, mateřskou nedostanete, pokud přijdu o práci,
jak zaplatím chleba, pivo, cigarety, dětem boty, nájem, hypotéku, úvěr?
Letos objem sociálních přesunů z rozpočtu navíc dál stoupne.
Stát bude zadluženější, ale prostředků na výdaje bude ubývat.
Výdaje státu jsou neúnosné, a proto se veškerá odpovědnost přenáší na Vás. Občan se
těžko orientuje, potřebuje proto poradit. Proto hledá ve svém okolí informace, na kterých
závisím celý jeho život a život jeho rodiny. Je důležité, aby si našel svého odborníka, ve
vašem městě takový odborník žije. Je to paní Krausová. Jsem tu pro vás.
V příštím čísle se budeme věnovat tomu, co vás v této oblasti nejvíce pálí.
Proto svoje dotazy, připomínky a dotazy posílejte na ircakrausova@seznam.cz, nebo
volejte na tel. 734393641.

Co se děje v našem městě? (Akce, kultura,….)
Svoz odpadu
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Sázení stromečků s prvňáčky

9.8.2010 a 23.8.2010 (pondělí)

V měsíci (Akce,
září bychom
chtěli začít s vysazováním
Co se děje v našem městě?
kultura,….)

23.8.2010 od 18:00 hod.(pondělí)

stromků našimi prvňáčky a jejich rodiči.
Uvítáme spolupráci i nápady s touto akcí spojené
nejen od rodičů nastávajících prvňáčků,
ale i ostatních občanů.

Informační schůzka pro občany
Petr Pakosta
místostarosta

v obřadní místnosti (pilates, taneční).

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

Každý pátek
od 16:00 hod. v budově kina.

Zkušební provoz hřiště
Po dobu zkušebního provozu víceúčelového
hřiště u rozhledny mají pověření dozoru a
správy hřiště (nářadí) zaměstnanci MěÚ
p. Rudolf Korecký (tel. 720 191 268) a
p. Pavel Červeňák (tel. 604 783 456).
Pokud máte zájem o užívání hřiště, ohlaste
svůj zájem včas v předstihu pověřeným
zaměstnancům.
Pro místní obyvatele je užívání hřiště
ZDARMA.
Pro ostatní je pronájem 100,-Kč/hodina,
popř. cena dohodou.
Zkušební provozní řád je umístěn u hřiště a
na www.horasvatekateriny.cz, budeme rádi
za Vaše připomínky a nápady.

Denisa Krmenčíková
projektový manažer

PLÁNOVANÉ AKCE:
Do 15.8.2010 - Možnost přihlásit se do:
a) tanečních na horách
b) kurzu Pilates
Přihlaste se na Městském úřadě Hora Sv. Kateřiny.

28.8.2010 - Ukončení prázdnin (víceboj) na
hřišti pod rozhlednou
Sportovní den pro děti i dospělé.
Pro tuto akci hledáme dobrovolníky.

Měsíc září:
• Sázení stromečků s dětmi 1. třídy ZŠ
• Ukončení letní turistické sezóny (18.9.)
• Noc splněných přání - 2. ročník (18.9.)
• Taneční na horách – volné pokračování
• Kurz Pilates pro všechny věkové kategorie

Propagační materiál města
Propagační materiál města lze zakoupit na Městském úřadě Hora Svaté
Kateřiny, v areálu EURORELLAX 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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Žádáme občany,
aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku
obce Hora Svaté Kateřiny č. 2/2008 o
„zabezpečení čistoty veřejného prostranství
a místních záležitostí veřejného pořádku na
území obce“ (tzn. venčení psů, udržování
pořádku ve městě, apod.)
Děkujeme Vám.
Eva Horáková
starostka města

Městská knihovna
bude ve dnech 9.8. – 16.8.2010 uzavřena z
důvodu dovolené.
Děkujeme za pochopení.

Taneční pro dospělé na horách
Kurz se uskuteční při počtu 10 párů. V současné
době je přihlášeno 5 párů.
Soutěž „O nejlepší pomazánku“
Soutěž je pro nezájem zrušena.
Kurz Pilates
Na tento kurz je v současné době přihlášeno 21
osob.

Žádáme občany, kteří mají o výše uvedené
akce zájem, aby se přihlásili na Městském
úřadě Hora Svaté Kateřiny
do 15. srpna 2010.
Informační schůzka pro zájemce i přihlášené
se koná:
23.08.2010 v obřadní místnosti
od 18:00 hod.
Denisa Krmenčíková
projektový manažer

Vážení občané,
v průběhu minulých týdnů se zde na
katastru města objevují neznámí lidé. Ne
všichni s čistými úmysly.
Vyzýváme proto všechny občany, aby
nebyli lhostejní ke svému okolí a
upozornili podle své úvahy a pozorování
městský úřad (tel. 476 113 157) nebo
Petra Pakostu (tel. 604 454 908), popř.
přímo Policii ČR středisko Hamr
(mob: 607 990 380, 1. služební: 974
438 519, pevná linka: 476 742 090)
nebo Policii ČR 158.

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 (v Dolní ul., na rozcestí na Malém
Háji, na rozcestí u odbočky na Malý Háj,
rozcestí U Křížku).

Děkujeme Vám.

Prosíme občany a cestující, aby po dobu
oprav a budování věnovali větší pozornost
své bezpečnosti v místě oprav a stavenišť .
Petr Pakosta
místostarosta

Petr Pakosta
místostarosta

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

INFORMACE

*

Telefon: 476 113 157

E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

Fax: 476 113 173

Web: www.horasvatekateriny.cz

