Vážení občané, pravděpodobně v polovině měsíce května
letošního roku by se zástupci Litvínovské uhelné a.s. rádi setkali
nejen se zástupci všech tří horských obcí, ale i s jejich občany za
účelem projednání jejich dalších plánů v našem regionu.
Litvínovská uhelná a.s. vyšle autobus, který objede naše obce a
sveze občany do Nové Vsi v Horách, kde se toto setkání na
sále Kulturního domu Pod Lípou bude konat. O termínu budete
včas informováni.
Dále bych ráda poděkovala občanům, kteří se zúčastnili jednání
ohledně projektů na úpravu náměstí. Z vašich připomínek byl
vypracován další projekt, který je k nahlédnutí na městském úřadě a na našich
webových stránkách. Do 15. 05. 2013 můžete ještě tuto verzi připomínkovat.
Našemu městu byla přiznána od Krajského úřadu Ústeckého kraje dotace z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek dotace ve výši 150.000,- Kč na rekonstrukci
a restauraci nástropních maleb v kostele sv. Kateřiny.
V tomto týdnu proběhlo poptávkové řízení na výměnu oken v budovách ZŠ a MŠ Hora
Svaté Kateřiny. Ze sedmnácti uchazečů byla komisí vybrána nabídka firmy FI OKNA
a.s.
Milí občané, mnoho slunečných dnů Vám přeje Vaše starostka Hana Řebíková

Vážení občané, rád bych Vám všem poděkoval za diváckou účast
v 9. sezóně Horského kina Kateřina. Odpromítali jsme za tuto
dobu 317 představení pro malé i velké o filmové délce 819434
metrů a kino navštívilo 11409 spokojených diváků. Do desáté
sezóny, která začne v říjnu, jsme nadělili kinu dárek v podobě
rekonstrukce sociálních zařízení a modernizace promítací
techniky s pomocí Místní akční skupiny sdružení Severozápadní
Krušnohoří. Děkujeme všem, kteří nás navštěvují a kteří nás
podporují. Snažíme se v našem městečku a na našich Krušných
horách zachovávat a rozvíjet kulturní život.
Vážení sousedé, rád bych Vás poprosil o spolupráci a pomoc při zvelebovaní našeho
městečka. Pojďme si uklidit prostranství okolo svých baráčků a domů, a tím přivítat
jaro do našeho městečka spolu s návštěvníky, kteří mají zájem a chuť k nám do našeho
města přijet.
Děkuji Lukáš Pakosta, místostarosta a promítač

Ze života dětského domova
Velikonoční prázdniny
Konečně nastal den, kdy končí škola, a začínají velikonoční
prázdniny. Jak asi všichni víme, velikonoce nám stěžuje
netradiční počasí, je stále zima a sníh. Ale nás děti z Hory Sv.
Kateřiny, které jsme na zimu zvyklé, počasí ani trochu
nezastavilo a prázdninové dny jsme si plánovaly užít. Naše tety
a strejda se spolu s dětmi doslova vrhli s nadšením do
velikonoční výzdoby a opravdu bylo co k vidění. Teta Helča za
jediný pouhý den dokázala vytvořit tolik ozdob a dobrot, že jsem
nestíhal ani sledovat, kde co vše je. Ani další však nezaháleli.
Teta Martina si také našla čas na velikonoční pečení a stále se
nás vyptávala, jestli je to dobré. A taky že bylo. Na beránka,
buchtičky a cukroví mám chuť pořád, ale nemůžu zapomenout,
že je to také překrásná velikonoční výzdoba a zbaštit to musíme
postupně. Já osobně jsem se těšil na pletení pomlázek, které
mě opravdu baví. Po škole jsem zajel za tetou a převzal si pruty,
dal jsem je do vody a po chvíli jsem se do nich pustil. Pletení
pomlázek mě natolik bavilo, že jsem i stačil pár dětí to naučit.
Pomlázky jsou hotové a nachystané na velikonoční pondělí. V
sobotu jsme si ještě zahráli pár velikonočních her, které si pro
nás připravili teta Jana a strejda Honza. Odpoledne jsme si
zkusili, jaké máme znalosti ohledně velikonočních tradic a krátce
poté jsme šli ven a trochu se zařádili. Hráli jsme zábavné hry a
také nechyběla pořádná koulovačka. Ještě před odchodem
domů jsme museli najít zajíce, aby nám pomohl s příchodem
jara. Některé z dětí ještě čeká večer na fotbalové Spartě, ale o
tom bude psát již někdo jiný. Zítra (v neděli) nás čeká malování
vajec různými způsoby a v pondělí konečně velikonoční hody.
(LuGr)

Sbírka dětí pro pejsky do psího útulku v Litvínově
V našem dětském domově jsme si mezi dětmi vymysleli sbírku pro
psy do útulku v Litvínově, tak abychom i my pomohli jiným, kteří to
potřebují. Překvapilo mě, že jsme vybrali hodně peněz (skoro
1.300,- Kč). Strejda Honza vybrané finance vzal a nakoupil za to
různé věci pro psy - hlavně konzervy, piškoty a jiné pamlsky. O
velikonoční pátek jsme se na pejsky jeli podívat a všechno jsme
předali panu Štefanu Horskému, který má útulek na starosti. Ten
nás potom po svém království provedl a o každém "mazlíkovi"
nám řekl něco zajímavého. Mají jich tam celkem třináct. Všichni
byli roztomilí, ale někteří se tam i báli, a ani nevylezli z boudy. Mají
za sebou špatné zkušenosti. Zaujal mě pejsek, který vůbec
neviděl, ale i Ťapinka bez nohy, která běhala tak rychle, že
bychom jí nestačili. Viděli jsme i jak umí aportovat. Pan Horský
nám slíbil, že se můžeme kdykoliv přijet podívat a třeba si i
nějakého psíka vzít na vycházku a taky jsme se domluvili, že za
námi někdy přijede na Kateřinu se svým kroužkem dětí, kteří se
tomu věnují naplno. Jsem ráda, že jsme mohli pomoci v takto
dobré věci a doufám, že si všichni z útulku na pamlscích
pochutnají.
(Eva B. se strejdou Honzou Ptáčkem)

Kvalifikační turnaj ve florbale
Vykročit k obhajobě titulu ve florbalovém turnaji jsme se značně
omlazeným týmem vyrazili 13. dubna na kvalifikační turnaj do
Ústí nad Labem. Za dobu konání této akce se výrazně rozšířil
počet zúčastněných a finále si tak mohou zahrát je ti, kteří se
dostanou do závěrečného turnaje. Dvě skupiny po pěti týmech
slibovaly pořádnou porci zápasů a na samotném konci dne byli
všichni pořádně unavení. V naší skupině "A" jsme vyhráli
všechny zápasy a postoupili přímo do semifinále, ve kterém
jsme porazili těsně 1:0 Krupku. V samotném finále se nám již
podařilo "přejet" Dubou Deštnou jasnějším výsledkem 5:1 a
celou kvalifikaci jsme vyhráli. Třešničkou na dortu, ten jsme
dostali i jako jednu z hlavních cen, byli i dva individuální
úspěchy, kdy se Ríša stal nejlepším střelcem s dvaceti góly a
Láďa nejlepším brankařem (za celý turnaj pustil za svá záda jen
tři míčky.) Za dva týdny se budeme snažit uspět i mezi osmičkou
finalistů. /japt/

Soutěž Motorsport ve školách zná vítěze
Ve čtvrtek 11. dubna bylo odtajněno hlasování o vítězném vozu do
soutěže Vekra Racing Teamu, ve které jsme "bojovali" s třemi
modely aut. V absolutním pořadí osmi finalistů jsme obsadili
druhé, třetí a čtvrté místo a jen těsně nám unikla zlatá medaile.
Největší úspěch na autosalónu v Brně prý slavily malé perníkové
vozy od těch nejmenších. Na Slovakia Ring do Bratislavy se
nepodíváme, ale nemusíme smutnit, protože tým okolo závodního
jezdce Petra Fulína pro nás nachystal náhradní odměnu, o které
se na podzim dočtete v samostatné aktualitě. Na úvodní fotografii
si můžete prohlédnout vítězný model z papíru, který vytvořili žáci
ZŠ Slovanská alej z Plzně.
(japt)

Ze života školy
Dne 8. 3. 2013 se naši žáci z druhého stupně zúčastnili
halové olympiády. Celkem se olympiády zúčastnilo 8
základních škol. Při nástupu zazněla hymna České
republiky. A pak vše začalo - šlo se soutěžit a sbírat body.
Žáci soutěžili v disciplínách jako hod na koš, běh, opičí
dráha, přetahování lanem či florbalová dráha zručnosti, a
právě tato posledně zmiňovaná disciplína našim žákům šla
nejlépe, obdrželi za ní krásných 13 bodů. Vyhlášení
výsledků proběhlo až následující den. Naši žáci se umístili
na 6. místě. Byli zklamaní, ale slíbili, že se budou snažit a
na výše zmiňovaných disciplínách zapracují. Ale i přesto se
jim den moc líbil a byli rádi, že tam mohli být a zasportovat
si.
Na první jarní den - 21. 3. 2013 se žáci 3. a 4. třídy vydali
na exkurzi do Městské knihovny Litvínov. Zde si žáci s paní
knihovnicí povídali zejména o povolání. Udělali skupinky a
v nich vyplňovali pracovní listy, které obdrželi. Dále si
museli losovat kartičky, na kterých bylo napsáno povolání a
následně ho vyhledat na počítači. Na závěr si žáci mohli
zahrát plno her, které v knihovně našli. Exkurze byla
opravdu zajímavá. Děkujeme naší paní učitelce Králové za
doprovod.
Naši chlapci II. stupně se dne 25. 3. 2013 zúčastnili Coca
Cola Cupu v kopané. Akce se uskutečnila v Litvínově. Dále
se turnaje zúčastnila škola z Meziboří, Jirkova a Sportovní
škola Litvínov. Po příjezdu se chlapci převlékli, rozcvičili a
šlo se na první zápas. Ten sehráli proti ZŠ Jirkov. Hned
v první minutě dostali gól, do poločasu jich dostali ještě 8.
Po výměně brankáře začal druhý poločas, bohužel zápas
skončil 15:0 pro ZŠ Jirkov. Další zápas sehráli se Sportovní
školou Litvínov. Opět vyměnili brankáře, ale prostě na
„sportovku“ nestačili a prohráli 16:0. Po skončení zápasu se
chlapci s paní uč. Meissnerovou dohodli, že již poslední
zápas neodehrají. Zklamáni prohrou se vypravili na autobus
a jeli domů.
Ve středu 27. 3. 2013 se děti z mateřské školy v Hoře
Svaté Kateřiny vydaly za kamarády do německé mateřské
školy v Deutschneudorfu. Hlavním posláním naší cesty bylo
vyhnání zimy, která se tento rok nechtěla vzdát své vlády a
také přivítaní jara a oslava Velikonoc. Po příjezdu do
Německa a malém občerstvení děti za doprovodu říkánek
hodily vlastnoručně vyrobenou Morenu do hraničního
potoka. Poté již začaly pátrat po velikonočním zajíčkovi.
Hledání jim usnadnil sám zajíček, který cestou ztratil
několik mrkviček. Šly tedy po této stopě a zanedlouho
objevili nejen zajíčka, ale také sladké odměny, které si pro
děti připravil. V závěru návštěvy si všichni povídali o
českých a německých velikonočních tradicích a některé si i
vyzkoušeli - např. hraní na řehtačky nejrůznějších velikostí.
Akce se velmi zdařila a i přes mrazivé počasí byli všichni
účastníci nadšení a spokojení.

Před velikonočními prázdninami se 3. + 4. třída vydala na
výuku anglického jazyka do německé školy v Seiffenu. Již
po několikáté se tento školní rok uskutečnila spolupráce
mezi oběma školami v anglickém jazyce. Společně se žáky
jela paní učitelka Křivánková a Balážová. Po příjezdu se
žáci rozdělili do skupin a každá z nich byla přiřazena
k jedné 4. třídě německých žáků. Obě skupiny čekal stejný
program jen v opačném pořadí. Žáci se již s německými
kamarády odebrali do tělocvičny, kde pro ně byly
připraveny sportovní soutěže s vajíčky (samozřejmě
umělohmotnými ). Po návratu do německé školy se
skupina odebrala do pracovny, kde v promíchaných
skupinách žáci vyráběli velikonoční zajíčky. Navzájem se
také dozvěděli o tradicích Velikonoc v Německu a v ČR.
Dopoledne bylo pěkné a těšíme se na návštěvu německých
žáků u nás.
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, které je
zaměřeno na čtenářskou gramotnost, žáci 5. třídy navštívili
v pátek 22 3. 2013 Městskou knihovnu Litvínov. V krásném
a příjemném prostředí, pod vedením knihovníka Vladislava
Krajta, získali nové informace o důležitých osobnostech,
které se podíleli na rozkvětu Českého státu. Žáci měli
k dispozici věty, které přikládali podle zásluh jednotlivým
osobnostem. Při nejasnostech, měli možnost správnost
odpovědi dohledat na internetu. Společně pak
s knihovníkem Vláďou rozebírali jednotlivé zásluhy osob,
které se díky tomu staly pro Českou republiku jejími
osobnostmi. Například Karel IV., Václav Havel, Marie
Terezie a další. Za příjemný den děkujeme paní učitelce
Beranové.
Dne 25. 3. 2013 žáci Základní školy a Mateřské školy, Hora
Svaté Kateřiny oslavili svátky jara tradičním během za
velikonočním zajíčkem. Děti z mateřské školy a žáci I.
stupně si vyzkoušeli svojí zručnost, obratnost a znalosti
v šesti disciplínách s velikonoční tématikou. Vzhledem
k velmi chladnému počasí se tato akce, místo na Růžovém
vrchu, odehrála v prostorách školy a tělocvičny. Snažení
všech dětí bylo odměněno sladkými pochoutkami v podobě
velikonočních zajíčků. Děkujeme žákům IX. třídy, kteří pro
své mladší spolužáky tuto akci společně se svojí tř.
učitelkou paní Krskovou uspořádali. Poděkování patří také
učitelům, kteří pomáhali v průběhu akce.
Dne 28. 3. 2013 čekalo zaměstnance Základní školy a
Mateřské školy Hora Svaté Kateřiny milé překvapení.
Starostové horských obcí David Kádner, Jiří Mooz a
místostarosta Lukáš Pakosta přišli poděkovat při příležitosti
Dne učitelů všem zaměstnancům základní a mateřské školy
za jejich náročnou a zodpovědnou práci. Jako milou
pozornost obdržely všechny zaměstnankyně krásnou růži a
sladkost. 28. březen má v naší zemi velkou tradici, neboť je
datem narození jedné z největších evropských osobností své
doby, Jana Ámose Komenského.

Příspěvky od občanů

Patnácté výročí Restaurace U Vleku a Jantarové komnaty
Vzestup a pád Jantarové komnaty v Hoře Svaté Kateřiny
Úvod
V malém městečku v Krušných horách po úmrtí starosty (pozn. redakce – Josef Fořt)
půlka radních rezignovala. Zbylí radní o třech členech zorganizovali doplňující volby.
Nově zvolená starostka (pozn. redakce – Eva Horáková) odjela na dovolenou, kterou
měla naplánovanou, nepočítala, že se starostkou stane.
Krátce na to vyhořela obecní restaurace U Vleku, kterou někdo zapálil. Žháře se
nepodařilo zjistit, třebaže podezření bylo na více občanů, kteří k tomu měli důvod. Po
dlouhém rokování se rozhodlo postavit novou hospodu s podmínkou, že obecní
pokladnu to nebude nic stát a použijí se peníze, které přijdou z pojišťovny, a většina
prací bude svépomocí.
Z toho rozhodnutí měli největší radost sousedi z německé strany, budou mít zase kam
chodit na pivo, na jejich poměry levné obědy a večeře.
Stavba rostla poměrně rychle, do tří měsíců se slavila glajcha.
Při stavění se prodávalo nejdůležitější zboží cigarety a pivo. V případě, že z pracovníků
na stavbě nikdo nebyl, stala se ze stavby samoobsluha. Návštěvníci se obsluhovali
sami, oheň v krbu nikdy neuhasl, vždy se někdo našel, kdo přiložil a v hlubokém talíři
coby pokladně finanční obnos vždy souhlasil.
Nejvíce chutnalo točené pivo, bylo dvakrát vařené, jednou v pivovaru a podruhé při
požáru.
Na konci zimy se setkal starosta z německé strany se starostkou strany české na
stavbě a přemýšleli, jak nalákat turisty, aby se nová hospoda vyplatila a zvedl se
zájem o obce na české a německé straně.
Reportér z německého rádia PSR se ptal, co tu jsou za zajímavosti, že udělá v rádiu
reklamu.
Starosta i starostka vypočítávali přednosti svých obcí, až padla řeč o Mikulášské štole.
Reportér zvolal „STOP“, mám myšlenku.
A tak začala Jantarová komnata.
Pokračování???
- A. V. -

Co bylo, co bude, různé …
Z kroniky Hory Svaté Kateřiny
Zemská školní rada v Praze výnosem z 28. března 1933 sděluje zřízení a otevření soukromé
jednotřídní obecné školy smíšení s českým vyučovacím jazykem v Hoře Sv. Kateřiny.
Školní budova byla v čp. 18 v Dlouhé ulici. V přízemí byl poštovní úřad a později i expozitura
státní policie z Mostu. Celé první patro budovy bylo vyhrazeno škole. Učebna dosti prostorná,
dále menší kabinet a pak byt pro učitele, velké místnosti.
Podle vzpomínek učitele Ladislava Pelíška, který na této škole učil od 28. 02. 1935 do 01. 10.
1937, zapsala Mlada Matějíčková, kronikářka

Co bylo, co bude, různé …

Stavění májky a pálení čarodějnic
30. 04. 2013 od 17,00 hodin
Všechny čarodějnice a čarodějové dostanou buřta zdarma,
ostatní za 10,- Kč.
Od 21,00 hodin bude zábava pokračovat na sále Horského domova.
Vstupné s maskou 30,- Kč, bez masky 50,- Kč.
Prosíme všechny rodiče, aby si své děti při stavění májky
ostražitě hlídali, tak aby nedošlo k úrazu.
PRO TY, CO CHTĚJÍ UŠETŘIT
Město Hora Svaté Kateřiny na základě zkušeností s dodavatelem
energií (plyn a elektrická energie) nabízí možnost úspory financí
občanům města.
Beseda na téma úspor a
zároveň nabídka služeb bude
dne 04. 05. 2013 od 17,00 hodin
v Horském kině Kateřina.
S sebou si přineste poslední vyúčtování (fakturu) za plyn a
elektrickou energii, popř. smlouvu s dodavatelem. Na základě těchto
podkladů Vám budou zpracovány individuální nabídky.
Městský úřad Hora Svaté Kateřiny

Společné oslavy výročí města a
Základní školy Hory Svaté Kateřiny
22. června 2013
Milí občané, v letošním roce naše městečko čeká hned několik
významných výročí a to: 485 let od založení města, 105 let budovy
školy, 80 let české školy a 60 let mateřské školy. Všechna výročí
budou probíhat spolu s Kateřinskými trhy dne 22. června
2013. Průběžně Vás budeme informovat o programu, organizaci akce,
pokynech a doporučeních tak, aby i letošní slavnosti proběhly
v pořádku.

Co bylo, co bude, různé …

Projekt na úpravu náměstí
Vážení občané, do 15. 05. 2013 můžete ještě chodit na úřad připomínkovat
projekt na úpravu náměstí. Na základě jednání s občany dne 10. 04. 2013
byla vytvořena další studie, která je k nahlédnutí níže nebo na
www.horasvatekateriny.cz,či na městském úřadě.

Očkování psů
14. 05. 2013 od 17,00 do 17,30 hodin na náměstí
cena: klasické očkování - 130,- Kč
kombinované očkování - 260,- Kč
MVDr. Jaroslav Kernal

Příspěvky od občanů

Pokračování

Malý začátek velké události

Reportér německého rádia PSR rozbalil své náčiní, kufříky s magnetofony a různými
záhadnými věcmi po tvárnicích. Při sálavém teple krbu se vyptával německého starosty a
českého místostarosty, který uměl německy, o historii Mikulášské štoly, kde by mohla být
ukryta Jantarová komnata. Německý starosta s českým místostarostou se trumfovali do
mikrofonu různými nepravdami, až se tomu sami smáli a reportér musel vypínat mikrofon.
Nikdo nevěřil, že by takový nesmysl někdo pustil do éteru. Po dvou dnech přiběhl německý
starosta na stavbu s tranzistorovým rádiem, že bude vysílána reportáž o Jantarové komnatě.
A ejhle, vše co se nalhalo a nakecalo, bylo v éteru.
Oba zastupitelé německé a české obce byli jako opařený, drbali si hlavu, jaké to bude mít
následky.
O víkendu se sjížděla auta se zvědavými turisty, každý chtěl vědět, kde je Jantarová komnata
nebo Mikulášská štola. Celá procesí chodila ke vstupu hlavní chodby Mikulášské štoly, která
byla po deseti metrech zavalená a zase zpět.
Pravda byla, že obce Hora Svaté Kateřiny a Deutschneudorf se staly známými a turistický
ruch se zvedl.
Po čase zájem opadl, nebyl tak velký, jako když vyšla ta „Kachna“ z německého rádia. Časem
se rozvzpomněli starousedlíci, kteří tu byli před a po válce, že tu na jaře roku 1945 jakýsi
pohyb byl. Proč a k čemu, si nikdo nepamatoval, v té době jim bylo 10 až 16 let.
Mezi tím se ohlásilo pár starších lidí, kteří sloužili na konci války u Wehrmachtu a tvrdili, že
byli u transportu, který končil v Kateřině.
Jeden vypovídal, že v Marienbergu přebíral stráž od jiného vojáka, který s dalšími doprovázeli
vlak z Kemnicu (Německé Kamenice) a ptal se ho, co se veze tak důležitého, že na každém
vagoně byli příslušníci SS, kteří dohlíželi na transport až do cíle. Tiše mu odpověděl, že
nějaký poklad, ví to od vojáků z Drážďan, kteří mu v Kemnicu předávali stráž. Podobně
s malými odchylkami vypovídalo více staříků, kteří se dušovali, že byli v roce 1945 u
transportu.
Je s podivem, že nezávisle na sobě, se výpovědi shodovaly, třebaže se neznali a každý byl
z jiného koutu Německa.
Pak přišel telefonát ze Salcburku.
Podle hlasu to byl starší člověk, který ví, kde je poklad ukrytý. Že Jantarová komnata je
blbost. Byly to plechové desky, pečlivě zaletované a bedny ošetřeny proti vlhkosti. Podle něj
by to mohly být obrazy.
Požadoval 50% podílu z celkové hodnoty, když nám to prozradí.
To se mu nemohlo slíbit – pouze procenta z nálezného. S tím nesouhlasil a dál se odmítl
bavit. Při zpětném volání se ozval, když zjistil, že jsme to my, odmítl se bavit.
Další telefonát přišel až ze zámoří z Kanady. Starší hlas s cizím přízvukem řekl, že ví, kde je
poklad ukrytý. Rád by se podíval do kraje, kde sloužil vojnu, když mu zaplatíme letenku sem
a zpět, místo nám prozradí. Pro obecní pokladnu to byla velká zátěž a jeho přání jsme
nemohli splnit. Požádali jsme ho, co to ukrývali, aby alespoň naznačil, kde se místo nachází.
Odpověděl, že to byly menší bedny velice těžké, ale Jantarová komnata to není. Všichni chodí
okolo a nikdo to nevidí. Přál nám hodně štěstí. Datum a čas transportu se shodovalo
s ostatními telefonáty a výpověďmi.
To nemohla být náhoda, upouštěli jsme od názoru, že si z nás někdo dělá legraci. Mezi tím
přišlo pár výhružných telefonátů a anonymních dopisů, aby se nechal prostor kolem štoly na
pokoji, což už bylo silné kafe.
Pokračování???
- A. V. -

Co bylo, co bude, různé …
Valná hromada Euroregionu Krušnohoří
V Mostě na Benediktu proběhla dne 29. 03.
2013
valná
hromada
Euroregionu
Krušnohoří, kde se jednalo o rozpočtu,
hospodaření a také nám zde byla schválena
dotace na „Společné oslavy města a ZŠ Hory
Svaté Kateřiny“.

Zastupitelstvo města
Zveme Vás na veřejné zasedání
zastupitelstva města, které se bude konat
dne 15. 05. 2013 od 17,00 hodin
v budově kina.

SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
SDH Hora Svaté Kateřiny
pořádá dne 11. 05. 2013

sběr kovového odpadu
a autobaterií.
Odpad ukládejte prosím na viditelné a
přístupné místo.

Turnaj ve stolním tenisu pro děti
SDH Hora Svaté Kateřiny pořádal dne 13.04.
2013 turnaj ve stolním tenisu pro děti.
Výsledky: mladší žáci – 1. místo Trnka Petr, 2.
místo Holceplová Michaela, 3. místo Lukáš
Tomáš. Starší žáci – 1. místo Zikán Radek, 2.
místo Donátová Tereza, 3. místo Virak Milan.
Dorost – 1. místo Sviták Martin, 2. místo Baršoň
Dominik, 3. místo Vagašiová Irena. Všem
výhercům gratulujeme a těm, kteří nevyhráli,
přejeme štěstí v příštím roce.

Výtěžek ze sběru bude použit na
zajištění soutěže mladých hasičů
„O pohár Mlady Matějíčkové“.
Jiří Žilka, starosta SDH

Turnaj ve stolním tenisu
čtyřhra dospělí
Výsledky:
1. místo – Jotov Vasil, Smrčina Jan
2. místo – Vagaši Petr, Duri Petr
3. místo – Meissnerová Zlatuše,
Meissner Kamil

Gratulujeme a děkujeme za účast.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří se podíleli na
zajištění a organizaci turnajů ve
stolním tenisu a těším se na další
spolupráci v tomto i příštím roce.
Jiří Žilka, starosta SDH
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