Slovo starostky:
Vážení občané,
jistě jste zaznamenali medializaci našeho města ve sdělovacích prostředcích. Vyšly články v různých tiskovinách a na ČT1 ve zprávách
z regionů byl prezentován náš požadavek vůči firmě NET4GAS o kompenzaci za zábor pozemků a za nehrazenou daň z nemovitosti. Na jednom veřejném zasedání jsem v diskuzi řekla, že budu preferovat mluvené a psané slovo před vyvoláváním soudních sporů. Jak jsem řekla,
tak činím. Sousední oslovené obce a to Brandov a Jirkov by se spokojily pouze se změnou zákona tak, aby tato firma musela hradit daň
z nemovitosti. Hraniční předávací stanice (dále HPS) totiž není nemovitost, co tomu říkáte? Každý domkář hradí daň z nemovitosti, hradí ji
každá „babča“ z mizivé penze a tato nadnárodní společnost je z této
povinnosti vyjmuta. Proč??? Ptám se tak já, ptají se tak starostové
z okolních obcí a ptá se tak i paní senátorka Dernerová, kterou naše
problematika zaujala a udělá vše, aby se v parlamentu objevil návrh na
úpravu zákona, aby i tato firma hradila městům a obcím daň z objektů
HPS, které jsou v jejich katastrech postaveny. Tak toto je jedno téma,
jeden požadavek, který se rozhodně nevyřeší rychle.
Rychle by se ale měla vyřešit kompenzace za zábor pozemků, což v našem případě je 16% z celkové
plochy katastru města. Na uvedených pozemcích nikdy nepostavíme obytný dům, nikdy tam nebudeme cokoli řešit v rámci rozvoje obce. Vysokotlakým potrubím protečou denně miliony kubíků plynu a
zisk z této přepravy je jistě velmi slušný zisk. Proč tato nadnárodní společnost nehradí část ze svého
zisku za každý proteklý kubík plynu, tak jak to činí elektrárny, doly a skládky. Například ve Vysoké
Peci mají na katastru obce skládku a ročně mají cca 13 milionů do obecní kasy. Šachty hradí obcím
za vydobytou tunu uhlí, elektrárny rovněž hradí ze zisku svým obcím. Proč nám pravidelně a dle nějaké trvalé dohody nic nepřispívá firma NET4GAS ??? Držte nám palce.
Rozvoj města – na opravenou fasádu školní jídelny jste si již zvykli. O přípravě projektu na úpravu
náměstí víte a musím Vám říci, že je velmi komplikované získat povolení pro jeho výstavbu. Momentálně jsme ve fázi územního řízení a někteří občané, kterých se stavba dotýká, již dali souhlas a
k některým se žádost o souhlas teprve dostane. Můj obdiv má projektant pan Hrabák, který se mnou
trpělivě vše vyřizuje. Když řeknu rozvoj města, pak na prvním místě je ulice Zaječí. Minulý týden jsme
vypravili do různých firem nabídku pro účast v soutěži – výběrové řízení- na “Veřejné osvětlení v ulici
Zaječí - I. etapa“ a „Komunikace v ulici Zaječí - I. etapa“. V roce 2013 jsme udělali plynofikaci, v roce
2011 kanalizaci, v minulosti bylo položeno vedení NN a letos Zaječí ul. doděláme a můžeme směle
prodávat pozemky na výstavbu rodinných domů. Poptávka po pozemcích se vyvíjí dobře.
Vážení občané, je mnoho dalších věcí, na kterých pracujeme a o kterých jednáme, ale to až příště nebo
na veřejném jednání zastupitelstva města.
Vaše starostka Hana Řebíková

Slovo místostarosty:
Vážení občané,
na konci ledna bylo předáno zrekonstruované sociální zařízení a modernizovaná promítací technika v Horském kině Kateřina. Na tyto rekonstrukce jsme navázali a upravujeme v této budově hlavní chodbu. Doufám, že se Vám bude vše líbit a potěšíte nás návštěvou kina či Šikovných ručiček.
Dále připravujeme pravidla pro samovýrobu v lese a věříme, že
v letošním roce dojde k dalším rekonstrukcím v našem městském lese.
Od samovýroby si slibujeme naplnění požadavků od občanů na prodej
dřeva a zminimalizovaní nákladů pro rekonstrukce v lese.
Lukáš Pakosta
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Muzikál Mata Hari
Dne 14. 1. jsme se rozhodovali, jestli pojedeme na
muzikál Mata Hari, který se konal v pražském divadle Broadway. Musela jsem tetu trochu přemlouvat, abychom jeli, protože bylo venku velké
náledí. Malý problém byl, že jsme nevěděli, na co
vlastně jedeme. Teta Hanička nám dala malou
přednášku, kdo vlastně byla Mata Hari. Jednalo
se o exotickou tanečnici a špionku za první světové války. Tento muzikál se nám velice líbil, kdyby
měl nějaké pokračování, jeli bychom zas. Chtěla
bych poděkovat za všechny tety a děti pořadatelům, kteří nás pozvali.

Masopust
V dopoledních hodinách k nám zavítal masopustní průvod. Viděli jsme například medvěda, se kterým si na závěr zatančila naše teta Jana, vodníka,
čarodějnici a mnoho dalších krásných masek. S
tetami jsme napekli a připravili svařák jako malé
pohoštění. Odpoledne jsme si zasoutěžili s dalšími
dětmi v hodu do koše nebo v žabkách na kameni.
Byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější koblihu, které jsme se také zúčastnili, ale nevyhráli. Za to v
soutěži o nejkrásnější masku vyhrála Páťa, která
byla za čerta a umístila se na 2. místě. Kdo chtěl,
mohl si i zatančit. Společně jsme si užili krásné
odpoledne.
/MaCm/

Úspěšné ukončení projektu
Dne 23. 1. – 25. 1. 2014 se zúčastnil náš pětičlenný tým závěrečného setkání v Praze, k ukončení projektu Bav se a pomáhej, který je realizován Spolu dětem o.p.s., společností Billa spol.
s.r.o. a Nadací Terezy Maxové dětem. Náš projekt

s názvem Zábavné a poučné odpoledne se zvířátky, byl zařazen mezi 5 projektů, které byly
podpořeny společností Billa. Druhý den ráno po
snídani jsme odjeli z hotelu do hlavního sídla Billy
v Praze. Zde jsme měli za úkol prezentovat náš
projekt před porotou z Billy. Porota hodnotila nejlepší prezentaci a fotokoláž projektu. I když jsme
byli všichni nervózní, jak náš projekt dopadne, tak
jsme se snažili, abychom náš projekt co nejvíce
přiblížili. A ejhle, ono se nám to povedlo. Vyplatila
se nám naše důsledná příprava prezentace, ukázka našich výrobků z ovčí vlny, ukázka postupu
zpracování vlny, námi vyrobeného kozího sýra, ale
také nechtěné přeřeknutí, které vyvolala veselou
reakci při prezentaci, kdy Filip popisoval postup
při dojení kozy: „Jeden chytí kozu za rohy, druhý
za obojek, třetí za nohu a další se podojí“. Porotě
se také hodně líbila ukázka dramatizace pohádky
O sedmi kůzlátkách, kterou přednesla Maruška ve
svém kostýmu babičky kozičky. Na tvářích poroty
se objevil úsměv při popisu zalepování vemene
kozy, aby nám kůzle nevypilo mléko a my mohli
konečně po 4 měsících zkusit vyrobit sýr. Po prezentaci všech pěti projektů, přišlo vyhlášení a náš
projekt zvítězil. Po vyhlášení jsme byli pozváni na
dobrý oběd přímo v Bille. Po obědě následovalo
malé povídání o Bille a krátká prohlídka, jak to
tam v centrálním skladu pro všechny prodejny
Billa chodí. Odpoledne jsme se vrátili na hotel,
kam dorazily další domovy se zbývajícími projekty.
Svou prezentaci nám předvedly druhý den ráno.
Odpoledne za odměnu jsme shlédli v multikině
CineStar film o samurajích s názvem 47 Róninů.
Po hezkém zážitku následovala večeře v KFC, rozloučení a odjezd domů. Všem se nám toto závěrečné setkání velmi líbilo a chtěli bychom pokračovat v tomto našem projektu i nadále. Chtěli bychom poděkovat Spolu dětem o.p.s., společnosti
Billa spol. s r.o. a Nadaci Terezy Maxové dětem za
to, že jsme mohli zrealizovat náš nápad. Také velký dík patří projektové manažerce Mgr. Veronice
Vrzalové.
/MK a AP a HaSy/
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Zápis u indiánů
Začátek roku je pro každého budoucího prvňáčka
velice náročný, čeká je totiž zápis do prvních tříd.
Také u nás v domově jsme se na tento den připravovali velice pečlivě. Ládík s Kubou se těšili, ale
také byli lehce nervózní. Ve třídě je čekala paní
učitelka, která jim nabídla indiánskou čelenku, a
zápis se změnil na hry malých indiánů. Počítání,
určování barviček – to vlastně bylo chytání ryb.
Tvary, doplňování kresby, malování týpí. Za každé
splnění úkolu dostaly děti barevné pérko do
čelenky. Věřím, že každé dítě se po takovém zážitku určitě do školy těší.

Leyla a Dušan
- dva zahraniční hosté u nás
Na konci měsíce ledna k nám přijeli dva zahraniční studenti - Leyla (24) je z Kanárských ostrovů a
Dušan (23) je ze Srbska. Budou u nás bydlet 6
týdnů a my hodláme využít tento čas k tomu, abychom jim ukázali, jak se u nás žije, vzali je někam
na výlet, poznali co nejvíce jejich zemi, ale hlavně
společně mluvili v anglickém jazyce. O různých
společných akcích vás budeme informovat.
(japt)

Informace

DD CUP 2014: Díl první
- stolní tenis
V polovině ledna jsme jeli na první DD CUP na
stolní tenis. Když jsme dorazili, šli jsme se převléct
do sportovního oblečení a hned do haly, kde se to
konalo (Praha Braník). Hned první zápas jsme nevyhráli, ale snažili
jsme se. Ostatní zápasy ve skupině jsme
pak už zvládli lépe.
Když jsme dohráli
naší skupinu, tak
jsme mohli jít na
oběd. Mohli jsme si
vybrat, co chceme.
Všichni říkali, že kuře není dobré, tak
jsme si skoro všichni
dali „smažák“ a náš
strejda Honza si dal guláš s knedlíkem. Dojedli
jsme a šli zase bojovat. Hráli jsme o deváté až
šestnácté místo. Nakonec jsme skončili jedenáctí z
celkem šestatřiceti dětských domovů. To je dobrý
začátek. Ke konci jsme šli na večeři a po večeři se
vyhlašovalo a jeli jsme domů. Těším se na příští
rok i na další akci. (EvBa)
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Vyhlašujeme opět sbírku pro Diakonii Broumov
Věci, které můžete darovat: jakékoliv ošacení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky, obuv (veškerou nepoškozenou), spodní prádlo,
ponožky. Nově můžete darovat i malé spotřebiče (vysavače, žehličku, topinkovače, kulmy, holicí strojky,
hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Veškeré věci zabalte do igelitových pytlů či krabic (jsou nevratné) a přineste do 07. 03. 2014 (do 12,00 hodin) na městský úřad.

Soutěž o nejchutnější koblihy
V souvislosti s MASOPUSTEM jsme vyhlásili soutěž o nejchutnější koblihy. Tímto velice děkujeme Anděle Matouškové, Inge Slavíkové, Věře Sobotkové, Anně Šecové, Dětskému domovu HSK, Jindře
Dvořákové, Haně Řebíkové, Marii Sejvalové, Věře Šebkové a Evě Kuzebauchové za účast v naší soutěži.
17. 01 2014 proběhlo vyhodnocení soutěže. Odborná
porota ve složení Hana Havlová, Adolf Loos a Rudolf Meissner po náročném rozhodování a dohadování nakonec
určila vítěze: 1. místo a králíka od pana Loose vyhrála
Anna Šecová, 2. místo a balíček zabijačkových dobrot
získala Hana Řebíková a 3. místo a také balíček zabijačkových dobrot obdržela Jindra Dvořáková.
Děkujeme
všem
zúčastněným
a budeme
rádi,
když se příští rok přihlásí ještě více soutěžících. Porota
pak bude mít opravdu nelehké posuzování.
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prosinec/leden/únor
Dne 12. 12. 2013 přijela za žáky 7., 8., 9. třídy školitelka v rámci projektu RO-KA-PO (rozvoj kariérového poradenství). Žáci se dozvěděli další informace o vlastní osobě, o možnostech, které mají. Žáci
hráli spoustu her, při kterých se dozvěděli mnoho informací o různých profesích atd.
V pátek 13. prosince 2013 se žáci 9. třídy sešli v budově soudu, aby společně strávili adaptační pobyt
a zároveň volbu povolání. Nejdříve proběhlo natáčení na téma volby povolání, v odpoledních hodinách
již zavítali do tělocvičny. Po sportovním odpoledni následovala večeře a po večeři různé hry. Večer je
také navštívili zákonní zástupci a s nimi probírali volbu povolání a některé dotazy týkající se školy.
Tento pobyt se všem zúčastněným moc líbil a určitě se vydařil.
V týdnu od 16. – 20. 12. 2013 se uskutečnil lyžařský výcvik na Božím Daru. Počasí účastníkům vcelku přálo. První dny jim dokonce svítilo sluníčko. Lyžovali a snowboardovali jak na Klínovci, tak i na
božídarském Novaku, jehož mírný kopec byl pro začátečníky ideální. Během LVVZ také navštívili bazén v hotelu Nástup v Loučné pod Klínovcem a aquacentrum v Jáchymově, kde si to žáci pořádně užili. Na závěr každý dostal diplom za absolvování kurzu. Lyžařský výcvik se opět moc povedl a všichni se
těší na další. Děkujeme za pomoc při dopravě Severní energetické (záchranné službě), panu Loosovi a
panu Kádnerovi. Samozřejmě obrovské DÍKY patří za spolupráci ve všem dětskému domovu. V neposlední řadě děkujeme instruktorům lyžování paní Martině Stawiarzové, paní učitelce Kláře Křivánkové,
panu Jiřímu Moozovi a instruktorům snowboardingu slečně Marcele Schandarové a Martinu Karabovi.
Ve škole se uskutečnila sbírka s názvem „Život dětem“. Posláním této sbírky je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Celkem bylo vybráno 1 090,- Kč. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.
V úterý 14. 1. 2014 se v naší škole konaly netradiční třídní schůzky 7. a 8. třídy. Netradičními jsou
nazývány především proto, že se zde třídní učitelé a zástupci vedení školy setkávají s rodiči nikoliv
kvůli prospěchu žáků, ale aby poznali kolektiv, vztahy ve třídě apod. Tato netradiční třídní schůzka
byla zaměřena na volbu povolání. Rodiče byli seznámeni s projektem RO-KA-PO, prohlédli si portfolia
žáků a jejich dosavadní práci v projektu. Žáci se svými rodiči pak vyplňovali odpovědi na otázky týkající se budoucího povolání, školy atd. a navzájem si poté výsledky porovnali. Na závěr si mladší generace zasoutěžila proti starší generaci v pantomimě. Po vymyšlení a napsání povolání si skupiny losovali a pantomimicky ztvárňovali jednotlivé profese. Velmi těsně vyhráli nad žáky rodiče. Netradiční třídní
schůzky sklidili velmi kladné ohlasy – jak ze strany rodičů, tak i žáků a zástupců školy.
Ve školním roce 2013 - 2014 se žáci II. stupně zúčastnili projektu „Krušné hory - Domov můj“. Jeho
účelem bylo seznámit žáky s oblastí Krušných hor, a to konkrétně s historií lidových řemesel, těžbou
nerostů a osídlením, pomocí zajímavé výuky v učebnách a atraktivním prostředím Krušných hor.
V pondělí 13. 1. 2014 se 9 žáků z druhého stupně naší školy zúčastnilo školního kola olympiády ze
zeměpisu. Celkem byly 3 kategorie (6. třída, 7. třída a 8. + 9. třída). Zadání bylo rozděleno na dvě části
– první byla práce bez atlasu a druhá práce s atlasem. Každá kategorie vycházela z probíraného učiva,
ale byly zde také otázky, které zjišťovaly obecný přehled a znalosti žáků. Výherci jednotlivých kategorií
se zúčastní okresního kola.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
6. třída 1. místo – Christophová Nikola
7. třída 1. místo – Natálie Dresslerová 2. místo – Kudová Milada 3. místo – Trnková Aneta 4. místo –
Komišová Tereza
8. + 9. třída 1. místo – Stawiarzová Tereza 2. místo – Klajdáčová Natálie 3. místo – Pompa Filip 4. místo – Váhalová Jana.
Ve středu 22. 1. 2014 navštívilo 25 žáků ze školní družiny Městskou knihovnu v Litvínově. V knihovně
si pro ně připravili bohatý program o Večerníčku. Čekalo je povídání, ve kterém se dozvěděli, kdo tuto
postavičku ilustroval, kdo složil hudbu a kdo mu propůjčil svůj hlásek, který dětem každý večer přeje:
„Dobrý večer“ a po pohádce se s námi loučí: „Dobrou noc“.
Žáci se také dozvěděli, že Večerníček už je mezi námi 49 let. Připomněli si jednotlivé večerníčky od
úplně těch prvních, které byly ještě černobílé až po ty současné, které už vídáme barevně. Proběhlo i
hlasování o nejlepší Večerníček. U našich žáků vyhrály Krkonošské pohádky.
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ŠKOLA NA HORÁCH PODPOŘILA SVÉHO BÝVALÉHO ŽÁKA
V době adventu jsme zjistili, že náš bývalý žák Josef Rejman
shání peníze na asistenčního psa pro svého zdravotně postiženého syna Jakoubka. Paní ředitelka, Věra Sehnalová, nás zavolala
do tělocvičny, a vysvětlila, jak můžeme malému Kubíkovi pomoci.
Dnes 20. ledna 2014, k nám do školy přijel Josef Rejman i
s rodinou a asistenčním psem, v tělocvičně mu byl předán šek ve
výši 3 446,- Kč. Paní ředitelka poděkovala všem, kteří přispěli na
dobrou věc. „Jsem moc ráda, že jsme všichni společně, žáci, zaměstnanci školy i přátelé školy mohli pomoci.“ Rodiče malého Kubíka všem upřímně poděkovali a tatínek se svěřil, že když mu
paní Sehnalová zavolala, byl velmi dojatý, že jsme si na něj
vzpomněli. Prohlédl si svou bývalou školu a nešetřil pochvalou.
Přejeme Kubíkovi a celé jeho rodině, ať se jim daří a ať seženou
zbytek peněz, aby pes byl jen jejich.
Dne 22. 1. 2014 se na naší škole uskutečnil 48. ročník školního kola biologické olympiády. Letošní
olympiáda byla zaměřena na světlo a barvy v přírodě. Celkem se zúčastnilo 13 žáků, kteří byli rozděleni
do dvou kategorií. Všichni museli zvládnout teoretickou část formou testu a praktickou část, kde zjišťovali barevnost plodů v různých pH prostředích. Starší žáci pomocí mikroskopu dokazovali výskyt chromoplastů v některých částech rostlin a jejich plodech. Poslední část olympiády byla zaměřena na poznávání rostlin a živočichů. Přes velkou obtížnost si všichni přírodopisci vedli velice dobře. Patří jim velké poděkování. Žákyně Daniela Nickelová, která vyhrála kategorii C a Natálie Hrubá, vítězka kategorie
D, se zúčastní okresního kola, které se bude konat v Mostě.
Ve dnech 23. – 24. 1. 2014 proběhl indiánský zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci plnili úkoly
s indiánskou tématikou. Za každou správnou odpověď získali pírko na svou indiánskou čelenku. Když
měli čelenku zaplněnou, přesunuli se na plnění dalších znalostí a dovedností, kde prokázali pravolevou
orientaci, svůj podpis, geometrické tvary, básničku, základy matematiky (počítaní do 5), barvy, mláďata. Celkem se zúčastnilo 14 předškoláků.
Dne 27. 1. 2014 žáci sedmé, osmé a deváté třídy vyrazili v rámci projektu RO-KA-PO na Základní školu
v Janově, kde probíhala „Kariérová olympiáda“, kde si žáci zapojených škol měřili síly v pěti disciplínách. Desková hra, softwarová hra, manipulační hra, vědomostní kviz a pracovní listy. Naši žáci sklidili
několik prvních míst. Lucie Baňková za vědomostní kviz, Eva Badiová za pracovní listy, Dominik Bartoň
za manipulační hru a Dalibor Brunner za dobrý výkon během olympiády. Celkově naše škola skončila
na prvním místě.
V rámci projektu RO-KA-PO žáci deváté třídy vyjeli 12. 2. 2014 na exkurzi do Teplic na Hotelovou školu, Obchodní akademii a Střední průmyslovou školu. Žáci začali na Střední průmyslové škole, kde se
podívali do dílny, kovárny a do dílny k automechanikům. Všichni si zkusili soustružit, kovat a někteří i
dokonce vyvažovat pneumatiky. Po této části se žáci přesunuli na Hotelovou školu, kde na ně čekali
kuchaři a kuchařky a společně si připravili výborný oběd.

Žáci ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny

Informace

Zastupitelstvo města
Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva
města Hora Svaté Kateřiny, které se bude konat dne 12. 03. 2014 od 17,00 hodin v budově
Horského kina Kateřina.

Horské kino Kateřina
Program:
Sobota 22. 02. 2014
od 16,30 hod. Justin: Jak se stát rytířem
od 19,30 hod. Rivalové

Informace

Kateřinské listy

Město Hora Svaté Kateřiny Vás srdečně zve na
I. ročník
volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev

" O Kateřinský kahan "
Turnaj se uskuteční 1. března 2014
v tělocvičně ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
od 9:00 hodin
(tělocvična bude pro diváky, fanoušky atd. otevřena od 8:45)

Účastníci:

KVAK Jesenice - mix s WCG aneb to nejlepší z rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje
ZZZ Louny - zabijáci Z. Zemana z Lounského okresu
Partička Louny – výkvět z Mostu, Kryr, Oráčova, Loun a blízkého i vzdáleného okolí
Čmoudi Teplice – hvězdný výběr z Hrobu až po Ústí nad Labem
Ajeťáci Most – mix toho nejlepšího a nejkrásnějšího z Mostu a přilehlých oblastí
Oáza Janov – obyvatelé z Krušných hor reprezentující město Hora Svaté Kateřiny
Za organizátory se na Vás těší: Petr Vagaši, Petr Ďurmek, Stáňa Donátová, Jarda Šimeček

Sponzoři:
Město Hora Svaté Kateřiny, Restaurace Na Náměstí, NEMAK CZECH REPUBLIC

Posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen – 8. březen 2014
Milé ženy, v letošním roce pro Vás opět připravujeme posezení u příležitosti MDŽ
v obřadní síni městského úřadu. Dostanete malou pozornost a za minimální poplatek 60,00 Kč na osobu bude zajištěno malé občerstvení. Můžete si donést i své
vlastní občerstvení (např. jednohubky, moučníček, lahvinku …). Své mužské polovičky můžete vzít samozřejmě s sebou.
 ………………………………………………………………………………………………………………………

Návratka
ANO
zúčastním(e) se posezení u příležitosti MDŽ dne 08. 03. 2014 od 17,00 hodin a
zaplatím poplatek 60,00 Kč na osobu.
Jméno (a)………………………………………………………………………………………..

………..……………………………………………………………………………………………
V případě zájmu odevzdejte prosím návratku do podatelny MÚ do 05. 03. 2014.

Informace

Kateřinské listy

Poděkování
Chtěli bychom moc a moc poděkovat všem, kteří o MASOPUST pohostili průvod „maškarádů“.
Velice si vážíme všech, kteří si dali tu práci a připravili pro průvod výborné pohoštění. Odměnou jim byl tanec s medvědem a tentokrát i keramická placka na památku.
Poděkování patří i těm pár lidičkám, kteří se zúčastnili průvodu masek. Překvapením bylo, jak
málo lidí na průvod přišlo. Myslíme, že není zas tak těžké vyrobit masku (byla dána možnost
výroby na „šikovných ručičkách“), přestat přemýšlet nad tím s kým si zrovna rozumím nebo
nerozumím a prostě se jít jen tak pobavit o to víc, když na nás čekali hodní lidé s pohoštěním.
Na foto z Masopustu se můžete podívat na www.horasvatekateriny.cz/kultura-a-sport/stalose/fotogalerie-z-akci/masopust-pruvod/.
Organizátoři Masopustu

HOSKA
Na valné hromadě HOSKA dne 01. 02. 2014 byla odsouhlasena nová výše členských příspěvků
pro dospělé. Nově se bude platit 200,- Kč na osobu starší patnácti let. Pro děti zůstává částka
10,- Kč za rok. Členské příspěvky můžete zaplatit na městském úřadě. Pro další akce pořádané
HOSKA bude nové pravidlo, že platící členové mají vstup zdarma, ostatní platí vždy a všude.
Stát se členem HOSKA můžete kdykoliv, stačí se přihlásit na úřadě u Jany Gröblové.

Kalendář akcí
Únor
21. 02. – Ples SDH
Březen
01. 03. – Volejbalový turnaj „O Kateřinský
kahan“
07. 03. – Ples žáků ZŠ
08. 03. – MDŽ
12. 03. – VZZM
21. 03. – Ples školy
Duben
20. 04. – Turnaj v ping-pongu dospělí
23. 04. – VZZM
30. 04. – Stavění májky a pálení čarodějnic
Květen
Termín bude upřesněn - Cykloštafeta
Červen
01. 06. – Pohádkový les
11. 06. – VZZM
21. 06. – Kateřinské trhy
Červenec
19. 07. - Turnaj v nohejbale

Datum bude upřesněn - Letní kino
Srpen
30. 08. – Sportovní víceboj a živé
„Člověče, nezlob se“
Datum bude upřesněn - Letní kino
Září
03. 09. – VZZM
Říjen
11. 10. – Noc splněných přání
15. 10. – VZZM
Listopad
07. 11. – Lampionový průvod
22. 11. – Vítání občánků
- Ustavující zasedání ZM
30. 11. – Zahájení adventu
Prosinec
05. 12. – Mikulášská nadílka děti
05. 12. – Čertovská zábava dospělí
10. 12. – VZZM
12. 12. – Den úcty ke stáří
24. 12. – Půlnoční mše
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