Slovo starostky:
Vážení občané, léto je pro mnohé možná až moc
teplé, ale po tak dlouhém a chladném jaru, snad
přišlo vhod. Děti si užívají v každé kaluži a určitě
budou mít pěkné vzpomínky na prázdniny, až
znovu zasednou do školních lavic. My dospělí
ovšem kromě užívání léta máme i svoje povinnosti. V rodině i v práci. Pokusím se Vám přiblížit nejnovější informace o dění v našem městě.
Firma pro rekonstrukci školní jídelny byla vybrána, je jí Intermont Opatrný s.r.o. a dne 7. 8.
bylo zástupcům této firmy předáno staveniště.
Koncem července jsme jednali s firmou NET4GAS, která se rozhodla nám
na projekt plynofikace v Zaječí ulici nepřispět. Jednání byl přítomen i pan
starosta David Kádner z Nové Vsi v Horách a rovněž vyjádřil nespokojenost s přístupem firmy k obcím, na jejichž území provádějí svoji činnost.
Žádala jsem razantně kompenzaci za zábor 16% katastrálního území (jde
o plynový řad s ochrannými pásmy). Ing. Nesládek – NET4GAS nás informoval o předání hasičských vozů pro naše město a obec Brandov.
K předání dojde do konce letošního roku.
Krásné léto využili i mnozí mladí lidé k uzavření manželství. Od začátku roku jsme oddali již dvanáct párů. Většina svatebních obřadů se odehrává na Lesné, ale oddávali jsme i v domácím prostředí – na zahradě, na
louce.
V minulých dnech jsem převzala hotový projekt na plynofikaci v Zaječí
ulici a můžeme vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba plynovodu GAZELA se chýlí ke konci a červnová povodeň a i poslední deště
nám předvedly, kde je třeba upravit propusti a strouhy pro odvod vody.
Stavbyvedoucí nám ochotně přislíbil odstranění škod způsobených prokazatelně vlivem stavby. Při tom poukázal na Správu a údržbu silnic
s tím, že by strouhy podél silnic měly být lépe udržovány (mám příslib od
paní Tačnerové, vedoucí SÚS, na zjednání nápravy do poloviny srpna).
Cesta za autoservisem bude nově upravena živičným povrchem od vjezdu
po překop cesty a budou upraveny vodoteče pod trasou GAZELY.
V současné době rozkopáváme prostor mezi domy 316 a 317 pro nové
vodovodní přípojky, vodoměry budou v domech a tím již nebude potřeba
žádná vodoměrná šachta a prostor mezi domy bude příjemnější a bezpečnější. Na rozkopání čeká také náměstí, bude vyměňován vodovodní
řad a přípojka do školy. Naše základní škola během prázdnin nezahálela
a pro dívky je připraveno zbrusu nové sociální zařízení v 1. patře. Musím
podotknout, že je velmi vkusné a kvalitně provedené.
Ti, kdož chodí na procházky po Růžovém vrchu si jistě všimli, jak hezky
nyní tato část města vypadá. Nepostrádáte tam lavičku??? Pokud ano,
napište, kde by bylo nejlepší ji umístit. Mimo jiné, upravený je park i celé
náměstí. Dětské hřiště bylo na krátký čas vyřazeno z provozu, ale už je
opraveno a děti mají možnost dovádět a hrát si.
Milí občané, přeji Vám příjemné prožití druhé půli léta a dětem přeji ještě
mnohé radovánky před zahájením nového školního roku Hana Řebíková

Co nás čeká
31. 08. 2013
Ukončení prázdnin
soutěžní a zábavný den
pro rodiny od 10,00
hodin na hřišti pod
rozhlednou



V měsíci
červenci a
srpnu oslavili či oslaví
kulaté nebo půlkulaté
narozeniny:
Barbora Řebíková, Libuše Fraňková, Bohumír Švarc, Vít Švácha, Vojtěch Fábik,
Marek Červeňák, Miloslav Vejražka, Jana Novotná, Veronika Holubová, Kristýna Novotná,
Šárka
Keilová,
Pavlína Denková, Miroslav Miller, Miloslav
Vejražka, Bedřich Procházka a Tereza Nedvědová.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a
přejeme hodně štěstí.


14. 09. 2013
Soutěž mladých hasičů
„O pohár Mlady Matějíčkové“
od 09,00 hodin U Vleku



Zastupitelstvo města
zveme Vás na veřejné
zasedání zastupitelstva
města, které se bude
konat dne 18. 09. 2013
od 17,00 hodin v budově kina

Ze života ZŠ a MŠ
Dne 22. 5. 2013 proběhlo setkání našich žáků 3. a 4. třídy spolu se žáky 3. třídy školy
v Seiffenu. Toto setkání žáků bylo zaměřeno
na sportovní zápolení v daných disciplínách běh 60m, hod kriketovým míčkem, hod na
koš, střelba: florbal. Jak žáci obou škol, tak i
učitelé hodnotili toto setkání za velmi úspěšné. Děkuji při přípravě a samotné organizaci
vybraným žákům 8. třídy. V soutěži škol zvítězila škola z Německa.
Výsledková listina:
dívky
1. skupina
2. skupina
1. Puffová K.
1. Anna - Ch. K.
2. Donátová T.
2. Amy K.
3. Nquyenová P.
3. Kádnerová M.
chlapci
1. Louis B.
1. Trnka P.
2. Luc W.
2. Erik L.
3. Robbie S.
3. Fábik V.
Ve čtvrtek 16. 5. 2013 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné setkání rodičů a
pedagogů na zahradě mateřské školy za účelem jejího úklidu a zkrášlování. V průběhu
odpoledne se nám společnými silami podařilo
namořit domeček na hračky, nabarvit pískoviště, zrenovovat a natřít lavičky, dále také
odstranit kameny a nepořádek po zimním období, shrabat listí a nečistoty. Dále byly osázeny květináče před budovou MŠ, navrtány a
zavěšeny tabule na malování a v neposlední
řadě
posekána
tráva
v části
zahrady
s nerovným terénem. Celé odpoledne se neslo
v příjemném přátelském duchu a bylo zakončeno opékáním vuřtů. Děti byly druhý den ze
změn a novinek, které na ně na zahradě čekaly nadšené.
Tímto děkujeme všem rodičům a pracovníkům
školy, kteří se na této akci jakkoliv podíleli jsou to - paní Kucharczyková, manželé Filovi,
paní Kudová, paní Jana Novotná, paní Vaňková, paní Pastyříková, slečna Nikola Šecová,
pan Viga, paní Sehnalová, paní Křivánková,
paní Vejvodová, paní Donátová. Také děkujeme manželům Koláčkovým za darování hraček
na pískoviště.
Soutěž o nejlepší plakát na téma - Krušné
hory-domov můj - byla korunována odměnou. Vítězné třídy jely dne 14. 6. 2013 zcela
zdarma na Lesnou. Rovněž naše kateřinská
4.třída vyjela. Program organizátorky celé

soutěže, paní Herzánové, byl plný zajímavostí.
Po odpočinku v klubovně a dávce informací
jsme vyrazili do terénu. Poznávali kameny a
dřeviny našich hor. Na louce chytali brouky. V
ohradě nás vítali koně a kozy. Na pasece jsme
zkoumali život vysoké zvěře. Některé informace byly pro nás nové. Například jsme nevěděli,
že jediný daněk nemá ochranu proti jedu hub
a rostlin. Po jejich požití umírá, zato má dokonale vyvinutý čich. V Krušnohorském muzeu nás nejvíc oslovily věci denní potřeby našich nedávných předků, např. máselnice nebo
kachlová kamna. Na čerstvém povětří nám
vyhládlo. Kuchaři v místním hotelu nás mile
překvapili skvělou polévkou a námi tak oblíbeným smaženým sýrem. Dostali jsme i balíčky na cestu a hurá na poslední výšlap k rybníčku a jeho obyvatelům. Ráno bylo trochu
nevlídně, ale sluníčko se vyklubalo, a tak
jsme na louce před odjezdem hráli hry a odpočívali. Autobus nás unavené za chvilku přivezl domů. Výlet se povedl, máme plno zážitků.
Školní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jehož patrony jsou sportovci
Roman Šebrle a Robert Změlík, se konalo 11.
6. 2013 na stadionu v Meziboří. Desetiboj
prověřuje všestrannou dovednost mladých
sportovců. Ve školním kole je však pouze 7
disciplín. Dvě disciplíny jsou alternativní. Žáci
si mohli vybrat mezi plaváním a skokem přes
švihadlo, anebo během na 1000m a driblingem mezi dvěma metami. Dále jsme plnili 2
minuty lehů sedů, trojskok, 2 minuty kliků,
shyby na lavičce. Na stadionu jsme plnili disciplíny atletické: běh na 60m, skok do dálky,
hod medicinbalem, hod míčkem, běh na
1000m.
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Ze života ZŠ a MŠ
Výročí školy
V Kateřině si připomínali čtyři kulatá výročí.
105 let výročí budovy základní školy, 80 let provozu české školy, 60 let provozu mateřské školy, 485 let výročí od založení města.
Budovy naší základní a mateřské školy bychom mohli přirovnat ke rčení o víně a ženách. Čím
starší, tím krásnější. O tom jste se mohli přesvědčit v sobotu 22. 6. 2013 u nás. Škola i školka
během dvou let dosáhla takových změn, že všichni, kteří si školou prošli, nešetřili slova chvály.
Citace ze zápisů: „Krásná školka, parádní koupelna…“, „Neskutečně pěkné - to se jen tak nevidí…“, „Moc krásné, bezva prostředí…“, „Vkusně a prakticky zařízené…“, „Příjemné, veselé, barevné a útulné prostředí, hned bych se vrátila do dětských let!!! Krásné…ať se Vám daří a máte
spoustu dětí“ - to jsou slova pro naší MŠ.
Děkujeme za krásná slova a také Litvínovské uhelné společnosti a firmě Doterm z Meziboří za
sponzorské dary!
A škola a vzkazy?
„Mockrát chválím za krásnou školu…“, „Škola od našeho odchodu zkrásněla, zmodernizovala se,
chválím…“, „Jedním slovem paráda…“, „Škola s věkem roste ke kráse a rozkvětu, jen tak dál…“,
„Vaše pozvání nás moc potěšilo, je to tu úžasné, můj syn tvrdí, že máte hezčí školu než on
v Mostě…“, „Vaše škola se dá srovnávat se školami v Anglii, úžasné…“.
I zde patří poděkování Litvínovské uhelné společnosti, dalším drobným sponzorům, všem třem
horským obcím, zaměstnancům školy, jejich rodinným příslušníkům a Věře Sehnalové.
A vystoupení, která si připravili žáci se svými pedagogy a děti z mateřské školy byla úžasná.
Když zazněly první tóny písně „Ať žijí duchové“ nastoupili skřítkové a Leontýnky z naší školky,
ukápla i nějaká slzička mezi diváky - dojetím. Všechna vystoupení byla skvělá - taneční a veselá, lidé se pohupovali v rytmu rokenrolu, kubánské samby, v rytmu diska a také pozvali na
podium Ferdu mravence, proletěli se po světě, zazpívali ukolébavku, zatančili dívky se svou
choreografií, překrásné vystoupení „nejstarších sexy dívek“. A závěr patřil dramatizaci, kdy
nám žáci ukázali, jak by to ve školách vypadat nemělo.
Po vystoupení byla naplánována prohlídka školy a mateřské školy. Školu si přišlo prohlédnout
přes 300 lidí. Po prohlídce školy a školky se současní i bývalí zaměstnanci odebrali do tělocvičny, kde zavzpomínali na dobu minulou i současnou. Zde byl připravený bohatý raut. Bylo
to krásné odpoledne i večer. Děkujeme!
Poděkování všem žákům, dětem i zaměstnancům školy za přípravu a vedení školy od paní starostky, i ostatních zástupců obcí.
Poděkování patří i moderátorkám Dominice Dresslerové a Petře Nguyenové a Martinu Královi za
překlad do německého jazyka.
Rádi bychom poděkovali sponzorům, kteří nás v tomto pololetí podpořili:
Sponzor
Manželé Loosovi
- „Farma Kateřina“
Lukáš Pakosta
- místostarosta Hora Sv. Kateřiny
David Kádner
- starosta Nové Vsi v Horách
Martin Pokoš
firma KEBEK
- manželé Šillerovi
Ladislav Šebek
Litvínovská uhelná a.s.

Účel
hračky pro děti v MŠ
- plastové traktory
sladkosti pro žáky

Výše sponzorského daru:

14 vstupenek do zábavního parku Belantis
doprava do zábavního
parku Belantis
výlet do NP Krka v
Chorvatsku
úprava a výmalba třídy
nábytek do třídy

Děkujeme! Vaší podpory si velmi vážíme!

1.000,1.000,6.000,10.000,15.000,……..
17.000,-
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Ze života DD
Jubilejní desátý ročník branného závodu
V sobotu 25. května jsme pořádali jubilejní
desátý ročník branného závodu. Přijeli k nám
jiné dětské domovy (Mašťov, Vysoká Pec, Žatec, Česká Kamenice) i dobrovolní hasiči z Nové Vsi v Horách a z Hory Svaté Kateřiny. My
děti jsme se na akci připravovaly pomalu měsíc, tetám a strejdovi to trvalo o dost déle.
Samotný závod začal ve tři čtvrtě na deset
slavnostním nástupem, na trať se vybíhalo v
deset hodin dopoledne. Po absolvování promáčené tratě s řadou úkolů (topografie, střelba, zdravověda, vázání uzlů, plížení ad.) následovalo vyhlášení výsledků. Těm nejlepším
upekly tety kuchařky skvělé ovocné dorty a od
sponzorů dostala každá výprava dárkovou
tašku – děkujeme zejména hokejovému týmu
HC VERVA Litvínov a OD Central v Mostě.
Pak jsme již opékali buřty, užívali si trampolíny a kluci hlavně fotbalu. Na každého se dostala i sladká zmrzlina. Celý den nám vydrželo
počasí bez deště, ten nás zahnal domů od ohně až okolo půl třetí odpoledne.
A nyní k samotným výsledkům:
I. kategorie: 1. místo – DD Hora Svaté Kateřiny, 2. místo – SDH Hora Svaté Kateřiny, 3.
místo – DD Vysoká Pec
II. kategorie: 1. místo – DD Hora Svaté Kateřiny, 2. místo – SDH Hora Svaté Kateřiny, 3.
místo – DD Česká Kamenice
III. kategorie: 1. Místo – DD Hora Svaté Kateřiny, 2. místo – DD Mašťov
Probíhala i soutěž pro dospělé, ve které vyhrál
strejda z DD Žatec, který z pěti ran vzduchovkou nastřílel ctihodných 44 bodů. Doprovodnou soutěž v minigolfu vyhrál Nikolas S. z
SDH Hora Svaté Kateřiny. Děkujeme všem
účastníkům, sponzorům a přátelům, bez kterých bychom tuto akci nemohli uspořádat a
těšíme se na další ročník, který se uskuteční v
září roku 2014.
(japt/nichr)

DD CUP 2013: finále - O pohár fotbalové
reprezentace
První týden v červnu jsme vyrazili do zaplavené Prahy na Strahov sehrát finálový turnaj
DD Cupu O pohár české reprezentace. Už
samotná účast na něm byla úspěchem a každé místo získané navíc slibovalo bodový příděl
do celkového hodnocení cupu. Po kvalitních
výkonech ve skupině jsme nakonec skončili
na třetím nepostupovém místě (porazili jsme
Jablonec 8:0, prohráli s týmem z Býchor 2:4 a
z Přerova 0:3). Ve skupině o 9. až 16. místo
kluci zabojovali a celkově jsme skončili na 11.
příčce po výhře nad Lipovou u Šluknova, kdy
rozhodl až penaltový rozstřel. Krásný den nám
pak při předávání cen umocnili nejen čeští
reprezentanti Tomáš Rosický a Tomáš Vaclík,
ale i další slavné osobnosti, které známe z televizních obrazovek. Největší hvězdou se pro
děti stal Jakub Kohák známý z reklam jako
Zadar, ale také jako brankář z Okresního přeboru. Nyní budeme již trénovat na další pokračování v beach přehazované. (japt)

Dětský den
Dne 1. 6. 2013 byl den dětí, který jsme plánovali slavit v Nové Vsi v Horách a v Hoře Sv.
Kateřiny. Bohužel počasí se nám nevydařilo, a
tak náš plánovaný výjezd na dětský den jsme
museli zrušit, to nás však neodradilo, abychom si ten den my děti užily. A proto se dětský den konal u nás v DD, který si pro nás
připravily tety. Vše se odehrávalo v naší knihovně a účastnili se všichni, dokonce i já. Byly to jak sportovní (slalom se zavázanýma
očima), tak i rozumové hry (hádání obrázku,
hádání popisovaného slova, dramatizace popletené pohádky), které nás opravdu pobavily.
Pokračování na další straně 
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Ze života DD
Podle mého byla nejlepší hra, kdy jsme se navzájem museli poslepu krmit vynikající krupicovou kaší. Pak když jsme si odkryli oči, čekalo nás nemilé překvapení, co se týče našeho vzhledu, byli jsme totiž kaší ušpiněni. Dále tam byla hra, kdy jsme museli hádat obrázky, které
kreslil jeden člen týmu. Prostě to byl den, jak má být, i přesto že se nám nevydařilo počasí.
Takže pokud budeme mít opět toto bídné počasí, nemusíme se obávat o nudný den, protože
tety si vždy pro nás něco připraví a také si vždy poradí.
/LuGr/
Rekreace na Starých Splavech
Již podruhé jsme se mohli vydat na pobyt do Starých Splavů na Máchově jezeře a to díky
MSDU OS, které zastupuje paní Ing. Jindřiška Regnardová. Začátek června sice letos nesliboval to nejlepší počasí, ale to nás nemohlo odradit nachystat se na skvělý týden v krásném kraji
K. H. Máchy. V sobotu 8. června jsme se hned po příjezdu ubytovali do Dependance Fr. Kouby
a vyrazili do Braniborské jeskyně, kde přebýval "strašný lesů pán", ale sloužila i jako úkryt za
válek. Dominovalo jí nádherné srdce s korunou, které do pískovce někdo vyryl již v roce 1741.
Druhý den bylo slunečno a tudíž i ideální počasí oddávat se hrátkám ve vodě. Půjčili jsme si
šlapadla, hráli si na pláži na písku i plážovém hřišti a koupali se. Viděli jsme i "špunt" Máchova jezera, kterým se vypouští. V pondělí jsme se vypravili na procházku kolem jezera, vyšplhali
na Šroubený a po obědě se koupali v hotelovém bazénu. Večer jsme trénovali beach přehazovanou a udělali si malou olympiádu. V úterý se chystáme na výlet do Doks a rádi bychom navštívili muzeum Čtyřlístku. Poslední den se ti největší chystají na výpravu na hrad Bezděz a ti
menší poznávat ještě více okolí. Již uprostřed našeho pobytu si dovolujeme poděkovat všem
zainteresovaným za bezvadnou dovolenou, která nás před koncem školního roku nabila pozitivní energií.
(japt)

Příspěvky od občanů

Z kroniky města
8. července 2002 byl na náměstí v Hoře Svaté Kateřiny slavnostně položen základní kámen domu
s pečovatelskou službou za 13,1 mil. korun. Na výstavbu tohoto domu dostalo město z Fondu rozvoje
bydlení 12,6 mil. korun.
Mgr. Mlada Matějíčková, bývalá kronikářka obce
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Příspěvky od občanů
Pokračování

15. výročí Restaurace U Vleku a Jantarové komnaty
Po zklamání pana Gaensela se starostka s ostatními zastupiteli do toho pustili sami. Docílili
s různými podmínkami povolení na průzkum Mikulášské štoly. Jednou z podmínek bylo založení spolku, který se bude o štolu starat, až se otevře. Tím vznikla Kateřinská důlní s.r.o.. Pan
Gaensel se občas objevil, pózoval před kamerami různých společností, jinak žádnou činnost
nevyvíjel. To se představitelům obce nelíbilo a pokračovali v legalizaci k otevření štoly na vlastní pěst. Mezitím přišly komunální volby, kde pan Gaensel podporoval kandidáty KSČM a bývalé zastupitele osočoval, že zpronevěřili milion korun. BLBOST, nikdy od něj neviděli ani korunu. Američan Greame H. Smith, který dotoval pana Gaensela, také poznal, že ho Gaensel tahá
za nohu a na jeho úkor si mastí kapsu. Jeho návrh byl: když se obec zbaví pana Gaensela, bude spolupracovat přímo s obcí a s ní sepíše smlouvu. Podmínkou bylo, že obecní pokladnu to
nebude nic stát, v případě nálezu se podělí dle sepsané smlouvy. Když se nic nenajde, je to jeho riziko a proinvestované peníze nechá obci jako dar pro začátek zbudování hornického muzea. Obec na tom nemohla prodělat, pouze získat. To nešlo nepodepsat! S panem Gaenselem to
šlo rychle. Podmínky, které měl splnit, nesplnil, dluhy nezaplatil a to byl pádný důvod
k odstoupení od smlouvy. Gaensel se cukal, vyhrožoval soudem, ale nebylo mu to nic platné.
Dokonce žaloval obec, že mu přebrala sponzora, ale také neuspěl.

Začátek tvrdé práce
Po dotažení všech povolení k činnosti na důlním díle Mikuláš se podepsala smlouva s firmou
Ekodrill s.r.o, která měla všechny náležitosti k provozování činnosti na důlním díle. Hlavním
mottem bylo nalezení pokladu, ale horníky těšilo, že i když se nic nenajde, jejich práce nebude
marná a zpřístupnění štoly bude základem pro hornické muzeum. Práce na díle byla těžká,
muselo se razit takzvaným jehlováním.

UKSA místní skřítek
Jednoho dne vypadala práce slibně, stará výdřeva stála a tím, že by se odborně vyztužila „hajcmany“ ušetřilo by se na vyvážení materiálu a hned by se poskočilo o pár metrů. Po obědě se
horníci vrátili na dílo a stará výdřeva byla spadlá, vidina ušetřené práce byla tatam. Předák
horníků jménem Standa ve vzteku zvolal: „Kterej vůl nám to shodil“. Za závalem se ozvalo: „Já
nejsem žádnej OX (vůl), ale místní skřítek. Jestli mi nedáte klid, tak Vám budu ničit Vaše dílo
a různě ztěžovat Vaší práci“. Jak řekl, tak se také stalo. Horníci razili a čistili chodbu, drželi se
podél pevné stěny, kde byly i zbytky staré výdřevy, až se dostali na konec chodby, kde zjistili,
že je slepá. Co teď? „To nás určitě skřítek navedl špatným směrem. Kdyby se nám zjevil, možná
že bychom se s ním dohodli“, řekl předák Standa. Jen to dořekl, ze stěny vypadl kámen a byl
cítit průvan. Ozvalo se: „Das neny satarmo“. Horníci se lámanou němčinou domluvili se skřítkem, dali mu jméno Uksa, což mu nevadilo (hlavně ne vůl). Slepou vytěženou chodbu nazvali
Vánoční, protože ji dobývali před Vánocemi. Podle průvanu našli hlavní chodbu a práce šla
lehčeji a rychleji kupředu. Skřítek Uksa taky dosáhl svého, pravidelně dostává svůj příděl
Pražské vodky, ale nepohrdne Becherovkou nebo slivovicí. Teď, když práce na důlním díle
ustala a do štoly zavítá nějaký návštěvník nebo kontrola, musí se příděl doplnit v bývalém
skladě dynamitu štoly, co kdyby se skřítek rozzlobil a začal dělat škodu. Když dlouho do štoly
nikdo nepřijde a zásoby se tenčí, Uksa dá o sobě vědět tím, že nechá popraskat pár žárovek,
shodí regál nebo udělá jinou neplechu v nedaleké restauraci U Vleku. To je znamení, že zásoby
docházejí. Po objevení hlavní chodby šla práce rychle kupředu, místy je i podlaha s kolejemi a
stěny pevné. Koleje vedou až k těžní jámě, kde bývalo mlýnské kolo pro čerpání vody až
z hloubky 155 metrů. V devatenáctém století bylo nahrazeno parním strojem, který čerpal vodu až do roku 1904, kdy byla těžba ukončena. Při čištění hlavní chodby bylo objeveno hodně
bočních chodeb, které jsou zarovnané. Která je ta pravá, kde by poklad mohl být uložen? Prozkoumat všechny by bylo drahé, pracné a časově náročné.
Pokračování…

Hledání podkladů a důkazů.
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Inzerce, informace

Jídelníček DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny
Čtvrtek 08. 08. 2013
Pol. slepičí s rýží
Guláš plzeňský, těstoviny
Pátek 09. 08. 2013
Pol. česneková
Kuře pečené, rýže dušená
Kompot
Sobota 10. 08. 2013
Pol. květáková s bramborem
Rybí filé smažené, brambory
Zelný salát s mrkví
Pondělí 12. 08. 2013
Pol. čočková s párkem
Bramborové knedlíky, vařené uzené maso, zelí dušené
Úterý 13. 08. 2013
Pol. kmínová s vejcem
Kuře na paprice, těstoviny

Kotlíková dotace
Dobrá zpráva pro občany, kteří potřebují vyměnit starý kotel! Ústecký kraj přijímá žádosti
o dotaci na výměnu kotlů za moderní nízkoemisní typy. Potřebné materiály pro žadatele jsou
k dispozici na internetových stránkách Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí
a Státního fondu životního prostředí. Pro žadatele, kteří nemají přístup k internetu, jsou materiály k dispozici v tištěné formě na podatelně Krajského úřadu nebo Vám s vyplněním pomůžeme v podatelně úřadu v Hoře Svaté Kateřiny.

O pohár Mlady Matějíčkové
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá dne 14. 09.
2013 od 09,00 hodin v areálu U Vleku soutěž
mladých hasičů „O pohár Mlady Matějíčkové“.
Přijďte se podívat a podpořit mladé hasiče.
Pokud se Vám nebo Vašim dětem soutěže a
práce hasičů líbí, můžete se stát členem SDH,
stačí se přihlásit na Městském úřadě Hora
Svaté Kateřiny.

Provoz MŠ
Vážení rodiče, připomínáme, že od 19. 08.
2013 je opět v provozu školka.

Ztráty a nálezy
V průběhu minulého týdne se našlo v okolí
hranic jízdní kolo. Majitel si ho může vyzvednout na městském úřadě.
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Občanské sdružení HOSKA ve spolupráci s SDH Hora Svaté Kateřiny
zvou dne 31. 08. 2013 na

neboli den soutěží a zábavy
začínáme od 10,00 hodin tradičním
Sportovním vícebojem
od 15,00 hodin hrajeme
ŽIVÉ „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“
a ve 21,00 hodin nás čeká
překvapení večera: Letní kino


Občerstvení zajištěno
Sledujte plakáty a web,
kde bude podrobné info
Členství v HOSKA
Zájemci o členství v OS HOSKA se mohou hlásit na městském úřadě. Roční členský příspěvek
je 100,- Kč/dospělí a 10,- Kč/dítě. Na budoucích akcích budou právě členové HOSKA zvýhodňováni.
Pro stávající členy HOSKA – organizační schůzka ohledně ukončení prázdnin bude 19. 08.
2013 od 17,00 hodin v hasičské zbrojnici.
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