Březen 2010

Kateřinský občasník
Hasičský ples
Dne 20.02.2010 proběhl na sále Horského domova Hasičský ples, kterého se zúčastnilo
celkem 92 lidí.
O živou hudbu se postaral Martin Brádek spolu s panem Dvořákem.
Ve 23:00 hod. se začaly prodávat lístky na tombolu, která byla tento rok obzvlášť bohatá,
hlavní výhra (vepřová kýta) byla věnována na valnou hromadu HOSKA.
Děkujeme všem za účast, sponzorům (Adolf Loos, Autoexpres - Litvínov,
Eurorellax - HSK, s.r.o., Horský domov, PEDDY Group s.r.o. a Restaurace Svatá Kateřina) a
těšíme se na další ples v roce 2011.
Sbor dobrovolných hasičů Hora Svaté Kateřiny

Zastupitelstvo města

Maškarní bál

Dne 15.03.2010 od 18:00 hod. se koná
veřejné zasedání Zastupitelstva města
v budově kina.

pro děti i dospělé

Valná hromada HOSKA
Dne 06.03.2010 proběhla valná hromada
HOSKA, kde členové odhlasovali plán akcí
na rok 2010 a vyloučili 39 členů z důvodu
trvalého nehrazení členských příspěvků a na
vlastní žádosti.
Věra Šebková
prezident HOSKA

Turnaj ve stolním tenise
Dne 4.4.2010 v neděli se koná v tělocvičně
základní školy turnaj ve stolním tenise.
Přihlásit se můžete osobně nebo telefonicky
Jiřímu Žilkovi na tel. č.: 737/980 762 nebo
na městském úřadě.

Dne 20.03.2010 v sobotu se koná
Maškarní bál pro děti od 15:00 hod.
a pro dospělé od 21:00 hod.
na sále Horského domova.
Maškarní bál pro děti bude plný soutěží a cen.
Hrát bude Dj Rudy.
Jak na maškarním bále pro děti, tak i pro dospělé
bude vyhlášena soutěž o nejlepší masku.

Vstupenky na bál pro děti
pouze v prodeji na MěÚ:
5,-Kč/osoba
Vstupné na bál pro dospělé v předprodeji
na MěÚ i na místě:
50,-Kč/osoba s maskou
100,-Kč/osoba bez masky
UPOZORŇUJEME NA OMEZENOU
KAPACITU SÁLU!

Projekt

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že
„Šikovné ručičky“
budou probíhat již od 16.00 hod. v budově kina každý pátek.
Dále tímto děkujeme:
Ilonce Jindrové a jejímu synovi Ondrovi, Ivance Šnejdarové,
Evě a Janovi Turzó a jejich synovi Tomášovi, Aleně Koláčkové a jejím synům
Šimonovi a Samuelovi, Janě Novotné a její dceři Aničce, Olze Hejnové, Nikole
Šecové, Markétě Mooz, Jiřímu Slavíkovi a kolektivu městského úřadu a jejich
dětem za pomoc při rekonstrukci místností, které nyní slouží jako pracovní
místnosti Šikovným ručičkám.
Díky této pomoci občanů jsme již mohli tento měsíc začít pracovat.

Program na období: únor – červen:
Výroba velikonočních dekorací (vajíčka, věnce, a další…), 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 otevírá městská knihovna na městském úřadě, která bude otevřená
každé pondělí od 15:00 hod. do 18:00 hod. pod vedením paní Trojákové.

Informace o úspěších našich žáků v
jazykové soutěži v německém jazyce
Torsten Havel obsadil 2. místo v okresním kole jazykové olympiády v německém
jazyce.
Ragnar Havel obsadil 1. místo v okresním kole jazykové olympiády v německém
jazyce a postoupil do krajského kola, které se konalo 23.2.2010 v Litoměřicích,
zde obsadil 4. místo.
Michael Alt z 8. třídy v krajském kole své kategorie obsadil 1. místo a bude
reprezentovat naši školu a Ústecký kraj v ústředním kole, které se bude konat v
březnu 2010 v Praze na Goethově institutu.
K vynikajícím úspěchům blahopřejeme a děkujeme všem pedagogům za přípravu
našich žáků v oblasti výuky cizích jazyků!
Věra Sehnalová
zástupkyně ředitele ZŠ Hora Svaté Kateřiny

Oznámení
Oznamujeme občanům, že dochází ke kácení dřevin v k.ú. Hora 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

Co můžete v našem městě
navštívit?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozhlednu na Růžovém vrchu
Opravený kostel sv. Kateřiny
Horské kino Kateřina (13.03. a
27.03.)
Restauraci Kolibu na Eurorellaxu
Restauraci U Vleku
Nově otevřenou Restauraci Svatá
Kateřina na náměstí
Restauraci Horský domov
Restauraci Krušnohorský expres „Vagón“
Restauraci a pizzerii Praha
(na srubech)

Výlet do ZOO Praha
Město Hora Svaté Kateřiny pořádá výlet do
ZOO Praha, který proběhne
17. dubna 2010.
Doprava je hrazena městem
Hora Svaté Kateřiny.
Účastníci si na místě zaplatí pouze vstupné
(dospělí 150,-Kč, děti 100,-Kč, rodiny: 2 dospělí +
2 děti – 450 Kč, děti 0-3 roky – zdarma).

Přihlásit se můžete už nyní na městském
úřadě, a to do 31. března 2010.
Denisa Krmenčíková
kulturní referentka

Sběr velkoobjemového odpadu!
V měsíci dubnu se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu! Termín bude upřesněn
začátkem dubna.

CO SE DĚJE
NA EURORELLAXU
U ROZHLEDNY?
- Stále
je
v provozu
posilovna
vybavená moderními posilovacími
stroji, která je k dispozici každý den
v otevírací
době
(případně
po rezervací) – 45,-Kč/hod.
- Připravuje se na velikonoční svátky
v dubnu (3.-5.4.) opékané skopové
a jehněčí. Rezervace přijímáme již
v březnu.

Co jsme s Vámi občany udělali
v Hoře Svaté Kateřiny?
Od roku 1997 do roku 2000.

•
•
•
•
•
•

Petr Kohoutek

V r.1997 bylo 305 trvale žijících
občanů. K 31.12.2009 bylo 437 trvale
žijících občanů.
V r.1997–1998
byla
po
požáru
vybudována
Restaurace
U
Vleku
v hodnotě 5,1 mil. Kč.
V r.1998 částečná rekonstrukce budovy
soudu v hodnotě 231 tis. Kč.
V r.1999 byl postaven 1. soukromý most
přes hranice v hodnotě 551 tis. Kč.
V r.2000 proběhla celková rekonstrukce
čp. 15 v hodnotě 1.013.000,-Kč.
V r.2000 se výjezdové jednotce SDH
Hora Svaté Kateřiny zakoupily zásahové
a pracovní oděvy v hodnotě 315 tis. Kč.
Příště údaje od roku 2001.

*
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

Program města

Březen
05.03.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina
06.03.2010
Valná hromada HOSKA
od 11:00 hod. v hasičské zbrojnici

08.03.2010
Svoz odpadů

19.03.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina
20.03.2010
Maškarní bál pro děti od 15:00 hod.
na sále Horského domova
Maškarní bál pro dospělé od 21:00 hod.
na sále Horského domova

12.03.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina

Svoz odpadů

13.03.2010- kino

26.03.2010
Šikovné ručičky
od 16.00 hod. v budově kina

16:30 Princezna a žabák
19:30 Sherlock Holmes
15.03.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva města
v budově kina od 18:00 hod.

22.03.2010

27.03.2010- kino
16:30 Alvin a Chipmunkové 2
19:30 AVATAR

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

