Duben 2010

Kateřinský občasník
Výlet na Moravu
Město Hora Svaté Kateřiny pořádá 2-denní výlet na Moravu do vinných sklepů.
Termín: 22.-23.05.2010. Cena výletu: je 2.000,-Kč/osoba.
Kapacita je 25 osob.
Cena výletu zahrnuje:
Dopravu, 1x noc ve vinných sklepech, návštěvu pivovaru Bernard, prohlídku vinných
sklepů, degustaci vín, večeři formou rautu a příjemné večerní posezení s harmonikou.
Pro více informací jsme pro Vás připravili informační schůzku, která se koná
14.04.2010 ve středu od 18:00 hod. v budově kina.
Denisa Krmenčíková
kulturní referentka

Maškarní bál
pro děti i dospělé
Dne 20.03.2010 proběhl na sále Horského
domova Maškarní bál pro děti
od 15:00 hod., odpolednem provázeli
Křemílek s Vochomůrkou a o hudbu se
postaral Dj Rudy.
Maškarního bálu pro děti se zúčastnilo
celkem 97 lidí.
Chválíme zodpovědné rodiče, kteří si
zakoupili lístek na Maškarní bál pro děti
včas.
Od 21:00 hod. proběhl Maškarní bál pro
dospělé, kde hrál opět Dj Rudy.
Uskutečnila se soutěž o nejhezčí masku,
kterou vyhrála Olga Hejnová v masce
květinářky.
Věra Šebková
prezident HOSKA

Taneční pro dospělé
na horách
Město Hora Svaté Kateřiny udělalo
průzkum ohledně
tanečních pro dospělé,
které budou probíhat v Hoře Svaté
Kateřiny.
Zájem občanů byl překvapivě velký,
proto pořádáme informační schůzku,
která se koná
14.04.2010 ve středu od 18:00 hod.
v budově kina a
žádáme občany, kteří mají o kurz
zájem, aby se dostavili pro upřesnění
informací.
Denisa Krmenčíková
kulturní referentka

Projekt

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že
„Šikovné ručičky“
budou probíhat již od 16.00 hod. v budově kina každý pátek.

Program na období: duben – červen:
Výroba dekorací a kostýmů na Pohádkový les, výroba výrobků na Kateřinské
trhy.
Poplatek, určený k nákupu pití a občerstvení je 20,-Kč
pro dospělé a 10,-Kč pro děti.
Informace o projektu „Šikovné ručičky“ sledujte na dveřích budovy kina, na nástěnce
v budově MěÚ a na www.horasvatekateriny.cz v sekci:
Program města
Projekt Šikovné ručičky Pozvánky na aktuální den (pátek).
Denisa Krmenčíková
kulturní referentka

Městská knihovna v Hoře Svaté Kateřiny
Od 15.03.2010 se znovu otevřela městská knihovna na městském úřadě,
která bude otevřená každé pondělí od 15:00 hod. do 18:00 hod.
pod vedením paní Trojákové.

Program města

Duben
02.04.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina

16.04.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina

04.04.2010
Turnaj ve stolním tenise
v tělocvičně ZŠ

17.04.2010
Výlet do Prahy do ZOO

06.04.2010
Svoz odpadů
09.04.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina

09.04.2010
Ples školy od 19:00 hod.
na sále Horského Domova

19.04.2010
Svoz odpadů
23.04.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina

24.04.2010
Večer pro dámy,
tzv.“Zoufalé manželky“
od 18.00 hod.
v Restauraci Svatá Kateřina

10.04.2010- kino
16:30 Planeta 51
19:30 Lítám v tom
14.04.2010
Informační schůzka
(taneční pro dospělé, výlet na Moravu)
v budově kina od 18:00 hod.

24.04.2010- kino
16:30 Percy Jackson: Zloděj blesku
19:30 Kawasakiho růže
30.04.2010
Stavění májky od 17:00 hod.

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

Kateřinské trhy
Město Hora Svaté Kateřiny
se rozhodlo navázat na historickou tradici a uspořádat letos poprvé Kateřinské trhy,
které budou probíhat ve dnech 03. – 04.07.2010.
Žádáme zájemce, kteří si chtějí postavit svůj stánek,
o včasné nahlášení předmětu a místa prodeje,
nejpozději do 31. května 2010 na městském úřadě v Hoře Svaté Kateřiny.
Také uvítáme pomoc dobrovolníků při zajišťování trhů, ti se mohou nahlásit na městský
úřad do 31. května 2010.
Trhy budou probíhat v Dlouhé ulici a na náměstí Pionýrů.
Uvítáme Vaše nápady a spolupráci při konání trhů.
Denisa Krmenčíková
kulturní referentka

Sběr velkoobjemového
odpadu!

24. dubna 2010
v sobotu
se uskuteční sběr
velkoobjemového odpadu a
železného šrotu (hasiči)!

Co jsme s Vámi občany udělali
v Hoře Svaté Kateřiny?
Od roku 2001 do roku 2003.

•
•
•
•
•
•

V r. 2001 – vestavba čp. 1 – 2,8 mil.
Kč.
V r. 2002 byla opravena rozhledna
na Růžovém Vrchu.
V r. 2002 – obnova potoka – 217 tis.
Kč.
V r. 2003 povodně 2003 (oprava
veřej. osvětl., komunikací, sesuvů a
parkovišť) 13 mil. Kč.
V r. 2003 odstranění hav. stavu
bytového fondu.
V r.
2003
kolaudace
Domu
s pečovatelskou službou.
Příště údaje od roku 2005.

*
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

