Květen 2010
Pohádkový les
29.05.2010
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá ve spolupráci s občanským
sdružením HOSKA a Městem Hora Svaté Kateřiny dětský den
v areálu U Vleku.
Tento den bude plný soutěží a cen pro děti.
Začátek akce je ve 13:00 hod.

Rekonstrukce a výstavba
zastávek a odpočívadel

Kateřinské trhy

Město Hora Svaté Kateřiny vybuduje
a zrekonstruuje stávající autobusové
zastávky.

03. – 04.07.2010

Na zastávkách budou informační a
orientační tabule pro návštěvníky,
turisty a občany s ekologickým
osvětlením.

Informační schůzka
proběhla!
Dne 14.04.2010 proběhla
informační schůzka v budově kina,
kde jsme naše občany informovali
o kurzu tanečních pro dospělé a o
výletu na Moravu.
Kurz tanečních pro dospělé jsme
zahájili 27.04.2010 od 18:00 hod.
na sále Horského domova.
Výlet na Moravu se pro neúčast
nekoná!
Denisa Krmenčíková
projektový manažer

Nezapomeňte, že možnost
přihlásit si svůj stánek je do
31. května 2010
na Městském úřadě v Hoře
Svaté Kateřiny.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Městský úřad Hora Svaté Kateřiny
oznamuje majitelům psů,
že se uskuteční očkování
dne 12. května 2010
od 17.00 hodin
na náměstí v Hoře Svaté Kateřiny.
Poplatek za očkování je 100,-Kč.
Žádáme majitele, aby své psy vybavili
košíkem (náhubkem) a měli je na vodítku!
Jana Gröblová
referentka

Naučná stezka GABRIELKA
Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny, Lesy ČR, s.p.
a Město Hora Svaté Kateřiny
si dovolují pozvat všechny přátelé Krušných hor na slavnosti otevření naučné stezky
Gabrielka.
V sobotu 22.05.2010 od 10:00 hod. v prostoru Rudolického rybníka v osadě Malý Háj u Hory Svaté
Kateřiny. Z Hory Svaté Kateřiny bude cesta značena.
Program:
10:00 – vystoupení žáků ze školy, 10:15 – slavnostní otevření, 10:45 – prohlídka trasy pro pěší a
cyklisty, dle náročnosti 2 varianty s výkladem možnost prohlídky celé trasy s výkladem pro cyklisty.
Zvláštní bus (cyklobus) vypraven v 9:00 hod. (Litvínov – Máj). Možnost parkování u Rudolického
rybníka. Občerstvení zajištěno. Bližší informace: tel. 476 113 151, www.zsamshaseky.com.

Ze života Základní a Mateřské školy
v Hoře Svaté Kateřiny
Dne 25.3. 2010 se zúčastnil žák 8. třídy Michael ALT celorepublikového klání v olympiádě v
německém jazyce. V ústředním kole obsadil v rámci velké konkurence 10. místo. Blahopřejeme!
Dne 7.5.2010 se koná cyklistická štafeta horských kol o Putovní pohár školy. Již v loňském roce
se zúčastnily i jiné školy Litvínovska. V letošním roce očekáváme ještě větší zájem o tuto akci.
Zveme občany jako diváky. Start štafety v 9 hodin před základní školou.
V dubnu získala opět naše mateřská škola finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč na projekt Von
klein auf - Odmalička. Peníze z nadace Roberta Bosche v Německu budou využity na zvýšení
aktivit pro naše nejmenší - Den země - vycházka do lesa,návštěva Lesoparku v Chomutově,
divadelní představení Rumcajs v Litvínově, výlet do selského dvora v Braňanech, exkurze do
indiánské vesničky u Děčína, sportovní hry mateřských škol a další spolupráce se školkou v
německé Nové Vsi.
Zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 13. a 14. května vždy od 9 hodin v budově
mateřské školy na Růžovém vrchu v Hoře Svaté Kateřiny. S sebou přineste rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného zástupce. Přijďte všichni, těšíme se na Vás. Bližší informace o
bohaté činnosti mateřské školy na www.zsamshaseky.com.
V rámci prevence se také v posledním týdnu uskutečnily dvě besedy s Policií ČR a Městskou
policií v Litvínově. Žáci školy se zájmem spolupracovali a hovořili s policisty o nejrůznějších
problémech dnešní mládeže.
Všechny zájemce o naši školu a školku odkazujeme na webovou stránku školy
www.zsamshaseky.com, kde v kapitole Základní škola - Fotografie mohou všichni nahlédnout do
velmi pestré palety činností, které naše škola každodenně realizuje.

Mgr. Jan Novák, ředitel školy

Poskytování úvěrů

Rekonstrukce hřiště

na opravy a modernizace bytového
fondu s 3% úrokovou sazbou
prostřednictvím města.

Městský úřad Hora Svaté Kateřiny
oznamuje, že v současné době dochází
k dokončovacím pracím na rekonstrukci
místního „víceúčelového“ hřiště.

Úvěr může být použit ke krytí 50%
nákladů vynaložených na opravy nebo
modernizace.

Provozní řád a provozní doba budou
sděleny dodatečně.

Zájemci o tento úvěr se mohou hlásit
na
Městském úřadě Hora Svaté Kateřiny
do 31. května, kde jim budou sděleny
bližší informace.
Jana Gröblová
referentka

Bude vyhrazena provozní doba pro místní
obyvatelé ZDARMA. Pro organizace
pořádající např. placené turnaje, bude
hřiště zpoplatněno.
Datum uvedení do provozu sdělíme.
Předpoklad otevření víceúčelového hřiště
je do začátku letních prázdnin.
Jana Gröblová
referentka

 Horské kino Kateřina 

Speciáln
edstavení
Speci lní
ln představen
edstaven
08.05.2010

Volby do Parlamentu ČR

dovolujeme si Vás pozvat na speciální
představení
od 19:30 hod.

se konají v termínu:

komedie ze současnosti
sou asnosti

Doktor od jezera hrochů
hroch
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer,
Tereza Bebarová, Oldřich Navrátil, Adéla Gondíková,
Bohumil Klepl a další…

28.05.2010 od 14:00 do 22:00 hod.
29.05.2010 od 8:00 do 14:00 hod.

Volební místností je zasedací
místnost městského úřadu.

Těšíme se na Vás!!!
Lukáš a Jakub Pakostovi
Vaši promítači

Jana Gröblová
referentka

Zápis dětí do mateřské školy
se koná ve dnech 13. a 14.5.2010 (od 9:00 – 16:00 hod.)
v budově mateřské školy (Růžový vrch, Hora Svaté Kateřiny).
S sebou přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz!
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi, přijďte se podívat, jak to u nás ve
školce pěkně vypadá, co všechno dovedeme a co už umíme.

Rádi Vás mezi námi přivítáme!!!
Návštěvu školky doporučujeme především dětem předškolního
věku a dětem starším 3 let.
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

Co jsme s Vámi občany udělali
v Hoře Svaté Kateřiny?

Připravujeme:

Od roku 2002 do roku 2006.

•
•
•
•
•
•
•
•

V r. 2002 – rekonstrukce bytů čp.
261 – 4,8 mil. Kč.
V r. 2003 vytvoření praporu –
22.750,-Kč.
V r. 2003 – rekonstrukce bytovek –
8 mil. Kč.
V r. 2005 – půdní vestavby čp. 105,
čp. 91 – 1,15 mil. Kč.
V r. 2005 – veřejně přístupové
komunikační místo (zřízení internetu)
- 191.500,-Kč.
V r. 2006 opravy a rekonstrukce po
povodních – 3,4 mil. Kč.
V r. 2006 – Karavan camp – 4,5 mil.
Kč.
V r. 2006 – rekonstrukce kotelny a
střechy ZŠ – 3 mil. Kč
Příště údaje od roku 2007.

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

a letní koncert u rozhledny

17. – 21.08.2010
Soutěž miss jak jí neznáte!
V této soutěži nejde o krásu, ale o
vztah žen k přírodě, ke zvířatům a
k zemědělství všeobecně.
Tato akce bude zakončena velkým
letním koncertem u rozhledny.
Hledáme pro tuto akci soutěžící,
sponzory i dobrovolníky.

INFORMACE

*

Telefon: 476 113 157

E-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

Fax: 476 113 173

Web: www.horasvatekateriny.cz

Program města

Květen
03.05.2010
Svoz odpadů
07.05.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina
08.05.2010
Speciální představení
19:30 Doktor od jezera hrochů
14.05.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina
15.05.2010
Turnaj v šipkách
v Restauraci Svatá Kateřina

17.05.2010
Svoz odpadů
28.05.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina
29.05.2010
Pohádkový les
U Vleku
29.05.2010
Večer pro dámy
tzv. „Zoufalé manželky“
od 18:00 hod.
v Restauraci Svatá Kateřina
31.05.2010
Kácení májky

21.05.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina

31.05.2010
Svoz odpadů

Kalendář akcí na rok 2010
je k dispozici na městském úřadě v Hoře Svaté Kateřiny.

Poděkování za sběr velkoobjemového odpadu!
Děkujeme občanům za pomoc při svozu
velkoobjemového odpadu a šrotu!
Sebraly se 4 velké kontejnery odpadu a šrotu.
SDH Hora Svaté Kateřiny a Město Hora Svaté Kateřiny

