Červenec 2010

3. – 4.7.2010
Město Hora Svaté Kateřiny pořádalo 1. ročník Kateřinských
trhů, a to první víkend v červenci.
Prvního ročníku se zúčastnilo cca 38 stánkařů s různým
sortimentem zboží.
Občanům děkujeme za pochopení ohledně omezení dopravy
v Dlouhé ulici a na nám. Pionýrů.
Denisa Krmenčíková
projektový manažer

Co se děje v našem městě? (Akce, kultura,….)

-2-

Letní grilování v penzionu Eurorellax
23. 7. – 24. 7. 2010 od 17:00 hodin
Grilovaná vepřová kýta…….27.- Kč
100 g.....(okurka, hořčice, chléb)

Mušketýr 11 ˚ (0.5 l)..............18.-Kč

Možnost využití atrakcí:
Skákací hrad, houpačky, kolotoč, bazén – děti v doprovodu dospělé osoby !
V tyto dny otevřeno do 24 hodin. Ubytování 300.-Kč/noc/osoba po dobu akce.
Více informací v příloze.

BENEFIČNÍ VARHANNÍ
KONCERT
V neděli 18. července 2010
v kostele sv. Kateřiny v Hoře Svaté
Kateřiny v 15:00 hod. se bude konat
„Benefiční varhanní koncert“.
Skladby světových mistrů přednese
PETER KLEINERT ze Saska pod
záštitou Michaela HARZERA
evangelického faráře ze Seiffenu.
Přijďte si poslechnout chrámovou
hudbu do chladivého prostoru
vzácného kostela.

PLÁNOVANÉ AKCE:
Do 15.8.2010 - Možnost přihlásit se do:
a) tanečních na horách
b) kurzu Pilates
c) soutěže „O nejlepší pomazánku“
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.)
• Soutěž „O nejlepší pomazánku“
• Taneční na horách – volné pokračování
• Kurz Pilates pro všechny věkové kategorie

Důležité informace
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Zkušební provoz hřiště

Svoz odpadu

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).

12.7.2010 (pondělí)
26.7.2010 (pondělí)

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.
Petr Pakosta
místostarosta

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

!!! Upozornění na ordinační hodiny !!!
____________________________________________________________________________________

Plán dovolené
MUDr. Aleš Tenk
Zastupující lékaři: MUDr. Zdeňka Šteflíková, tel. 474 749 422
Litvínov, Alešova ul.
MUDr. Ivana Dundrová
MUDr. Václav Král
Litvínov, Poliklinika
5.7. – 18.7.
2.8. – 16.8.

MUDr. Zdeňka Šteflíková
MUDr. Ivana Dundrová + MUDr. Václav Král

MUDr. Aleš Tenk - ordinace pouze v Litvínově:
19.7.
7:30 – 10:30 hod.
17.8. – 20.8. 7:30 – 10:30 hod.

Důležité informace
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Taneční pro dospělé
na horách
Město Hora Svaté Kateřiny
pořádalo od dubna do června ve spolupráci s taneční
skupinou STARDANCE
„Taneční pro dospělé“.
Pro zájem jak tanečních párů, které kurz
navštěvovali, tak i jiných párů, se bude od září konat
volné pokračování.
To znamená, že se mohou klidně přihlásit i páry,
které za sebou ještě taneční kurz nemají, jelikož se
kroky budou na začátku kurzu opakovat.

Žádáme občany, kteří mají o kurz zájem, aby se
přihlásili na Městském úřadě Hora Svaté
Kateřiny do 15. srpna 2010.
Denisa Krmenčíková
projektový manažer

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

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

Co jsme s Vámi občany udělali
v Hoře Svaté Kateřiny v roce 2009?
Rekonstrukce hřiště pod rozhlednou na
víceúčelové – 4,5 mil. Kč.

Připravuje se:
• Rekonstrukce autobusových zastávek
včetně odpočívadel.
• Prořezávky stromů (alejí) v katastru města
– podzim 2010.

INFORMACE

*

Telefon: 476 113 157

E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

Fax: 476 113 173

Web: www.horasvatekateriny.cz

