Vážení občané, za týden oslavíme největší křesťanský svátek „
Velikonoce“, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
K tomu došlo třetího dne po ukřižování a tento den připadá
vždy na první neděli po prvním jarním úplňku. Božímu hodu
velikonočnímu předchází „Bílá sobota“, která je ještě součástí
postní doby. Lidové zvyky spojené s velikonocemi se místně liší
a zřejmě mají původ v pohanských oslavách příchodu jara a
jarní rovnodennosti. Na české straně krušnohoří chodí děti
s pomlázkou koledovat vajíčka a někteří pánové si chodí pro
pentličky. Přeji Vám všem v tyto sváteční dny pohodu a i
sluníčko.
V minulém vydání jsem Vás informovala o přípravách na realizaci některých akcí.
Dnes se podrobně rozepíši o jedné, která vyjmenovaná nebyla a to „Komunikace
v Zaječí ulici“. Jistě víte, že parcely 49/4,6,8 a 10 jsou připraveny pro výstavbu
rodinných domů. Máme již dva zájemce o odkup parcel a zahájení výstavby. Z tohoto
důvodu je nutné upravit komunikaci tak, aby stavebníci měli přístup ke svým
stavbám. Jde o komunikaci napojenou na stávající Zaječí, ale povede na nižší úrovni.
Mezi oběma budou vybudovány opěrné zídky. Projekt komunikace počítá s výstavbou
ještě pátého a šestého domu. V současné době uvažujeme pouze s výstavbou čtyř
domů, proto bude realizace rozdělena do dvou etap. V roce 2013 provedeme první
etapu ukončenou na km 0,184 a budou položeny dvě spodní vrstvy komunikace.
V roce 2014 či 2015 se musí první etapa komunikace dokončit, aby mohla tato část
být zkolaudována. Tato akce velmi zaujala vedení firmy NET4GAS s.r.o. a to slíbilo
podporu naší žádosti o grant. Žádost můžeme podat, až budeme znát náklady na
vybudování první etapy. Při jednání ZM dne 20.3. bylo schváleno vypsání výběrového
řízení na realizaci této akce.
K ostatním akcím uvádím pouze – pracujeme na nich rukou společnou a nerozdílnou
s místostarostou.
Minule jsem žádala občany z domu 316 o pochopení a přijetí nových nájemníků se
šesti dětmi. Od té doby jsem vyslechla několik ústních stížností a obdržela dvě
písemné na nepříjemný hluk v ranních hodinách a další jevy. Stížnosti jsem
projednala s novými nájemníky a naprosto si nejsem jista výsledkem. Rozhodně
budeme vzniklou situaci řešit.
Při oslavě MDŽ jsem přislíbila recept na škvarkové placky, tu je: 300g polohrubé
mouky, 300g škvarků, 3 žloutky, 2-3 pol. lžíce bílého vína, kelímek bílého jogurtu,
30g droždí-kvásek, sůl. Necháme lehce vykynout, pak vyválíme placku a čtyřikrát ji
přeložíme a necháme dobře vykynout. Toto ještě jednou opakujeme a pak vyválíme
placku, nožem uděláme zářezy, vykrajujeme a dáme na plech. Opět necháme chvíli
kynout, potřeme vajíčkem a osolíme hrubou solí či pomakujeme nebo pokmínujeme,
dle chuti.
S přáním dobrého výsledku se loučí Vaše starostka Hana Řebíková a místostarosta
Lukáš Pakosta.

Ze života školy
V pondělí 28. 1. 2013 se 34 žáků vydalo na Červený Hrádek.
Po loňské exkurzi, která se všem velmi líbila, jsme se rozhodli i
letos navštívit putovní výstavu IQ parku. V letošním roce nese
výstava název „Poznávej se“ a je zaměřena na lidské tělo a
lidské smysly. Žáci měli možnost vyzkoušet si různé
hlavolamy, ale také věci týkající se jejich smyslů a vjemů. 60
exponátů je sestaveno tak, aby se návštěvníci mohli hravou a
zábavnou formou dozvědět spoustu zajímavých informací o
fungování lidského těla, o lidských smyslech nebo i to, jak
někdy vlastní smysly klamou. Žáci měli možnost vyzkoušet
svou hravost, schopnost logického uvažování i kreativitu
myšlení. Děkujeme paní učitelce Křivánkové za zorganizování
akce a paní učitelce Šebkové a Beranové za doprovod.
Těšíme se na příští rok:-)
V úterý 5. 2. 2013 přijela do MŠ vzácná návštěva. Své umění i
opeřené přátele přijel představit kouzelník. Nejprve se děti
mohly seznámit s nejrůznějšími ptáky, k vidění byli např. sova
pálená, sokol nebo křivka a k vrcholu programu pak patřila
ukázka orla skalního a krásného barevného papouška, se
kterým se některé z dětí mohly vyfotit. Poté nám pan kouzelník
předvedl několik velmi zajímavých kouzel a triků, u kterých mu
opět některé z dětí asistovaly. Vystoupení kouzelníka bylo
velmi pěkným zpestřením běžného dne a děti si z něj odnášely
spoustu zážitků.
Dne 11. 2. 2013 se uskutečnil projektový den. Tento
projektový den proběhl v rámci tříd společně s třídními učiteli.
Žáci se svými učiteli se zaměřili na témata, které je nejvíce
zajímají. U některých žáků je to klima třídy, vztahy ve třídě,
rozvíjení komunikace, (čtení příběhů, hraní scének - naučit se
říkat NE), mít vlastní názor. Zdravý životní styl - zdravá strava,
dostatek spánku, pravidelný pohyb. II. stupeň se zaměřil na
kyberšikanu, nebezpečí internetu a dalších sociálních sítí, kdy
dochází k závislosti, člověk (žák) nedokáže vymezit začátek a
konec surfování na internetu, hraní her na PC, silná touha
zapnout počítač bez jasného cíle. Postupné zanedbávání
jiných zájmů (komunikace s kamarády, četba, sport, příroda).
Další skupina se zaměřila na sexuální výchovu. Vysvětlení
pojmů - homosexualita, bisexualita, transsexualita,
heterosexualita - chování k odlišným skupinám lidí. Rizikové
sexuální chování např. - předčasná iniciace pohlavního styku nechráněný pohlavní styk - promiskuita - umělé přerušení
těhotenství - gravidita v adolescenci.
„Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) – projekt
probíhající v naší škole byl ještě více přiblížen našim žákům
besedou s olympioniky. Na besedu tohoto projektu přijal pozvání
bronzový vítěz z roku 1960 v řecko- římském zápase Bohumil Kubát.
Besedou prováděl tyčkař Štěpán Janáček (účastník tří OH), který je
také členem OVOV týmu. V průběhu besedy se žáci seznámili s
disciplínami OVOV a soutěžemi, které jsou pro ně připraveny. Při
druhé části besedy se žáci ptali našeho olympionika Bohumila
Kubáta na vše, co je zajímalo a dostalo se jim zajímavých odpovědí.
V závěru si všichni odnesli podepsanou fotku z autogramiády.

4. února 2013 se na naší škole uskutečnil 47. ročník školního
kola biologické olympiády. Letošní olympiáda byla zaměřena
na organismy, které jsou součástí ekosystému rybníka. Všichni
museli zvládnout teoretickou část formou testu a praktickou
část, kde zjišťovali některé vlastnosti vodních rostlin. Poslední
část olympiády byla zaměřena na poznávání rostlin a
živočichů. Přes velkou obtížnost si všichni přírodopisci vedli
velice dobře. Patří jim poděkování.

Do okresního kola jede Dominika Dresslerová 6.
třída, Lenka Dzurková 7. třída a František Cakl
7. třída.

8. 2. 2013 – nádherná pohoda a smích všech účastníků
Maškarního reje, od dětí z MŠ, dětí z I. a II. stupně ZŠ,
pedagogických pracovníků a rodičů. Tanec, soutěže, hry a
zábava zněly z tělocvičny naší školy. Maškarního reje se
zúčastnilo okolo 130 dětí a dospělých. Hodnotily se masky
nejmenších dětí, které byly odměněny sladkou odměnou.
Sladkou odměnou posléze nepohrdli ani starší žáci.
20.2.2013 ve školní tělocvičně proběhlo pěkné představení pro
žáky 4. - 9.třídy.Herci z pardubické agentury Pernštejni nám
svými scénkami a souboji připomněli slavnou dobu českých
dějin - vládu prvních přemyslovských knížat. Vtipem a skvělou
mluvou naprosto strhli pozornost našich žáků. Ti byli postupně
vtahováni do děje jako česká knížata, tu hráli Jaromíra, tu
Boleslava. Nesmírně zajímavá byla ukázka dobového kostýmu
českého bojovníka z knížecí družiny z 11.st.Pánové předvedli i
souboj na život a na smrt - sekyrkou, kopím a mečem. Všem
se tajil dech. Asi nejvýrazněji však zapůsobila scéna zavraždění Václava, později posvěceného patrona naší země.
Taková představení jsou skvělým přínosem pro žáky, je pěkné
sledovat slavné chvilky našich dějin!

První setkání žáků s zástupci projektu RO-KA-PO proběhlo
dne 21.2.2013 na naší škole. Žáci se dozvěděli veškeré
informace, které během projektu absolvují ke svému
kariérnímu rozvoji. V průběhu projektu budou žáci navštěvovat
střední školy a především si budou moci vyzkoušet různá
řemesla – obory, na které se po základní škole mohou hlásit.

Ze života školy
Ve dnech 19., 21. a 25. 2. 2013 se v mateřské škole uskutečnil
projektový den na téma: Olympijské hry. Děti byly nejprve
seznámeny s pojmem olympijské hry, dále i s různými
disciplínami, sporty, symboly apod. Poté co byl zapálen
olympijský oheň, byly hry slavnostně zahájeny a děti se
konečně vrhly do sportování. První den si děti vyzkoušely svou
zdatnost a šikovnost při disciplínách jako: jízda na
koordinačních lyžích, hod sněhovou koulí na cíl a střelba na
branku. Pak přišla na řadu tzv. „čepicovaná“ a oblékání zimní
„výstroje“ na rychlost. Další den probíhal na školní zahradě,
kde sportovci závodili v hromadné jízdě na pytli, v jízdě na
kluzáku do branky, ve válení sudů z kopce a v hledání obrázků
se zimní tématikou. Další den po náročném a dlouhém sčítání
bodů následovalo vyhlášení výsledků olympijských her. Ale
protože byli všichni účastníci velmi šikovní a zapálení, každý si
domů odnesl medaili i sladkou odměnu.

Dne 5. 3. 2013 se žáci 8. a 9. třídy účastnili projektu „KRUH“,
který proběhl v novočeské firmě NBW s.r.o. pod názvem
„Krušnohorská hračka“. Žáci byli seznámeni s dřevařskou
tradicí a historickým vývojem dřevařského průmyslu
v Krušných horách. Po zajímavé přednášce jsme se podívali
do dřevařské dílny, kde vznikají úžasné výrobky. Na závěr si
žáci odnesli informace o středních školách, které se práci se
dřevem věnují.
Dne 5. 3. 2013 se žáci 6. třídy vydali do Městské knihovny
v Litvínově. Po rekonstrukci knihovny zde byli po druhé. Pro
žáky byl připraven program na rozvíjení čtenářské
gramotnosti. Nejprve se žáci porozhlédli po knihovně, kde jim
byl vysvětlen způsob třídění knih, aby se zde lépe orientovali.
Poté šli do tzv. herny, kde paní z knihovny měla pro ně
připravenou prezentaci. Poté jim rozdala lístečky s příslovími,
které k sobě žáci podle významu museli přiřazovat a následně
vyhledávat původ přísloví. Někdo hledal v odborných knihách,
encyklopediích a někdo na internetu. Bylo to docela složité,
ale moc se to žákům líbilo. Děkujeme knihovně v Litvínově a
také třídní učitelce Ing. Kláře Křivánkové za doprovod a
pomoc.

Dne 28. 2. 2013 vyrazili naši žáci na Klíny, kde soutěžili s žáky
z litvínovských škol v běhu na běžkách. Žáci přivezli domů
celkem 9 medailí. Nejlepší výkon podal Filip Pompa ze sedmé
třídy, který jako jediný získal zlatou medaili. Ostatní se však
také nenechali zahanbit a umístili se na stupních vítězů na
druhých a třetích místech v různých kategoriích.
Na 1. březen letošního roku jen tak nikdo z naší školy
nezapomene. Páteční školní hodiny se vlekly v duchu
nervozity našich absolventů 9. třídy a spolužáků z třídy 8.
Vždyť večer prožijí svůj vlastní ples! Letošní ples, v pořadí již
čtvrtý, potvrzuje oblibu u žáků i rodičů a stal se již stálou tradicí
naší školy. Ples svou přítomností podpořili také zástupci všech
horských obcí: za Brandov starosta Jiří Mooz, za Horu Svaté
Kateřiny místostarosta Lukáš Pakosta a za Novou Ves
v Horách
starosta
David
Kádner.
Mnozí žáci se zapojili do příprav už několik dnů předem.
Vyzdobili tělocvičnu a ta se proměnila ve společenský sál,
který by nám mohl závidět nejeden kulturní dům. Otec jedné
žákyně zajistil profesionální aparaturu a DJ měl během plesu
stále připravené písně k jakékoliv momentální situaci. Po
úvodním proslovu ředitelky školy – Věry Sehnalové nastoupili
žáci osmé a deváté třídy. Žáci osmé třídy doprovázeli své
spolužáky z devátého ročníku ke své třídní učitelce, která je
slavnostně ošerpovala. Žáci deváté třídy neopomněli
poděkovat rodičům či tetám z dětského domova a také
zaměstnancům školy. Ti od žáků dostali jako pozornost růži.
Zvláštní poděkování patřilo p. uč. Sehnalové a Krskové za
trpělivost a podporu v někdy nelehkých životních situacích.
Po šerpování následoval tanec s rodiči a pedagogy. Poté se
se svým vystoupením předvedly žákyně naší školy
s nacvičeným tancem s deštníky na píseň Š-š-š a děvčata
z dětského domova předvedly moderní taneční sestavu. Ples
se „rozjel“ v pravém slova smyslu a většina přítomných trávila
většinu času až do konce plesu na parketě. Nechyběla ani
bohatá tombola. Po celou dobu plesu programem prováděly
žákyně z 5. a 6. třídy, Natálie Hrubá a Natálie Dresslerová, za
což jim patří velký dík. Poděkování patří také všem, kteří se
podíleli na organizaci plesu, a to: paní Sehnalové, p. uč.
Křivánkové, slečně Kozákové a Šecové a za výzdobu
tělocvičny p. uč. Beranové.

Běžky pro horaly - Speciální cena Lukáše Bauera
Během měsíce listopad mnozí podpořili náš projekt „Běžky pro horaly“. Společnost Cetelem odměňovala prvních šest projektů,
kterým lidé poslali nejvíce hlasů. Naše škola se i přes veškeré úsilí umístila na místě 11. Lukáš Bauer ovšem jako patron celého
projektu Sport školám měl možnost vybrat jeden z projektů a také jej podpořit požadovanou částkou. A právě naše škola získala
Speciální cenu Lukáše Bauera, a tak jsme získali 40.000,- Kč především na nákup běžek a pořádání běžkařského závodu. Závod
v běhu na lyžích se uskutečnil 6. 3. 2013 pro žáky I. stupně místního regionu v areálu U Vleku v Hoře Svaté Kateřiny. Celkem se
zúčastnilo 21 závodníků. Putovní pohár vyhrála naše základní škola.
Pořadí:
kategorie: 1. a 2. třída
1. místo: Gröblová Klára
2. místo: Virak Pavel
3. místo: Dresslerová Natálie
kategorie: 3. třída
1. místo: Stawiarz Karel
2. místo: Puffová Klára
3. místo: Hlinka Matěj
kategorie: 4. a 5. třída
1. místo: Sičová Izabela
2. místo: Vokřál Jakub
3. místo: Nquyenová Petra

Ze života dětského domova
Ve stopě s novými běžkami
V sobotu krásného zimního slunečného dne jsme si vyjeli na
běžky hned po ránu. Nasnídali jsme se, oblékli, naložili si
běžky a hůlky do auta a vyjeli na Lesnou. Já a moje
kamarádka jsme vyjely jako první po zasněžené louce třpytící
se sněhovými vločkami. Hned na začátku jsme nasadily rychlé
tempo, kterému ostatní děti nestačily, a my musely každou
chvíli na ostatní čekat. Asi v polovině naší cesty / po 4km/ když
jsme sjeli předposlední kopec, koukáme a před námi jeli
běžkaři, kteří závodili se psím spřežením. Fandili jsme číslu 26,
ta měla opravdu krásné psy hasky a pohled na ně byl
kouzelný. Zážitkem pro nás byl běh na běžkách po trase, kde
závodili psí spřežení, kterým jsme museli každou chvíli uhýbat
z trasy. Za polovinou naší cesty nás čekal první parádní sjezd
z kopce, pak výšlap do kopce, rovinka a poslední sjezd z
kopce. Musím pochválit Izabelu, Nikolu a Sabinu, které s námi
vyjely na běžkách poprvé a cestu zvládly sice pomaleji, ale v
pohodě a s úsměvem na tváři. Líto nám bylo Lukáše, který
chudák ke konci už nemohl, a tak na nás počkal na
autobusové zastávce a my pro něj dojeli autem. Na tomto
výletě jsme si poprvé otestovali nové běžky, které jsme dostaly
darem od sponzora firmy Sporten, kterému tímto velmi
děkujeme, jelo se nám na nich parádně! Díky. /AnPo/

Soutěž v rozdělávání ohně na sněhu
Teta nám na sezení oznámila, že si máme připravit nějakou soutěž
pro ostatní děti v DD na příští týden. Sedli jsme si s dětmi a začali
navrhovat, různé soutěže. Nápadů se zrodilo mnoho a my se
museli rozhodnout, kterou soutěž vybrat. Nakonec jsme se rozhodli
pro soutěž v rozdělávání ohně na sněhu, protože jsme na horách a
máme tu nyní mnoho sněhu, a tak jsme této příležitosti využili. V
sobotu 26.1. 2013 jsme oznámili ostatním dětem při obědě, že se
bude odpoledne konat soutěž v rozdělávání ohně. Všichni se
sejdeme v šatně ve 14. hodiny, a tam se děti dozvědí více. Ve 14.
hodiny jsme se sešli a řekli si pravidla: Děti mohou použít k
rozdělání ohně pouze přírodní materiál, který najdou venku.
Poradil jsem dětem, že nejlepší je použít březovou kůru a slabě
větvičky. Od tety každé tříčlenné družstvo dostane krabičku
zápalek. Všechny děti si myslely, že to bude lehké, ale chyba,
lehké to nebylo. Odešli jsme na zahradu, rozdělili se do šesti
družstev a tety nám soutěž odstartovaly. Rozutekli jsme se do
všech stran a hledali jsme potřebné věci k rozdělání ohně – kůru,
větvičky, někdo našel i sucho-vlhkou trávu. Co nejrychleji si vše
nachystat a již jsme zkoušeli zapálit připravenou malou hranici. Ale
jak si všichni mysleli, že to rychle zvládneme a bude to lehké, tak
se velice mýlili. Snažili jsme se 45minut, a mohu říct, že to těžké
bylo. Nakonec vyhrála trojce Matěj, Radek a Richard – sice oheň
rozdělali také po delší době, ale byli první a oheň jim pěkně hořel.
Pak jsme rychle utíkali domů ohřát si zkřehlé ruce, vždyť venku byl
pěkný mráz.
/PaŠa – 1.Rs/

Novoroční přání pro fotbalovou Spartu
Před koncem roku jsme se zúčastnili soutěže, kterou vypsal fotbalový klub AC Sparta Praha. Děti z dětských domovů se
podíleli na tvorbě novoroční Pf pro partnery tohoto klubu. Výtvory našich dětí se mezi ty nejlepší nedostaly, ale klub nás přesto
odměnil krásným fotbalovým míčem a celoročním předplatným deníku MF Dnes. Navíc se pojedeme podívat na jejich stadión
jako jejich hosté.
/japt/
Kdo si hraje nezlobí aneb pololetní prázdniny v dětském domově
O pololetní prázdniny si pro nás tety připravily opravdu nabitý program. V pátek proběhla dobrodružná odpolední výprava po
okolí Hory Svaté Kateřiny. Cesta byla vyznačená fáborky se spoustou úkolů, které jsme s chutí a legrací splnili. Další
překvapení nás čekalo v sobotu. Všechny děti se sešly v knihovně u zábavné hry Alias. Tři družstva mezi sebou soutěžily a o
zábavu a legraci nebyla nouze – vyhrálo družstvo třetí rodinné skupiny. Odpolední zábavu jsme si užili ve stylu tance,
zručnosti, pohyblivosti a rychlosti. Nikdo neodešel bez sladké odměny. A to ještě zábava nekončila – večer nás na zahradě
čekalo šest blikajících světélek, které nám za splnění úkolu daly podpis. Vyhrál ten, kdo nejdříve nasbíral všechny podpisy ve
správném pořadí, ale vítězové jsme vlastně byli všichni, protože jsme to v té tmě i v čerstvě napadaném sněhu, který nám to
pěkně znepříjemňoval, zvládli. Následující neděli jelo pár dětí do aquadromu v Mostě. Ostatní děti využily sněhovou nadílku k
bobování a hraní. Teď už můžeme znovu začít nabývat vědomosti ve druhém pololetí. Myslíte si, že budou známky na
vysvědčení lepší, než byly teď?
(MaPo - II.RS)

Co bylo, co bude …

Z kroniky města
Na jaře 1956, začátkem března, mezi 6.-13. březnem, který den přesně to bylo již není možno
zjistit, napadlo tolik sněhu, že nebyla sjízdná ani spojovací silnice do Dolní Kateřiny.
Pochopitelně nejezdily ani autobusy. MNV proto vyhlásil veřejnou směnu pro všechny občany
schopné práce na odklízení sněhu ze spojovací cesty, aby mohla být zásobována horní část
obce. Zúčastnilo se 29 občanů.
Mgr. Mlada Matějíčková, bývalá kronikářka
Základní škola a mateřská škola Vás zve na

Ples školy

Horské kino Kateřina
Vás zve na představení
23.03.2013

KDY: 22.3.2013 od 20°° hodin
KDE: na sále Horského domova
Vstupenky budou k prodeji od 19.03.2013
v kanceláři hospodářky (sl. Nikola Šecová)
za 130,- Kč.
K tanci a poslechu hrají manželé Dvořákovi.
Bude pro Vás připravena bohatá tombola.

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

16:30 Příběh o Zoufálkovi
19:30 Méďa
23.03.2013
16:30 Snílek
19:30 Twilight sága: Rozbřesk – 2. část

SDH Hora Svaté Kateřiny pořádá

Turnaj ve stolním tenise
pro dospělé
KDY: 31.03.2013 od 9°° hodin.
KDE: v tělocvičně ZŠ
Startovné: 50,- Kč/osoba
Ze startovného bude zajištěno občerstvení.
Přijďte se s námi pobavit a zasportovat si.

Inzerce, poděkování

Poděkování
Děkujeme Milanovi Mahuškovi, Pavlovi Červeňákovi a Lukášovi Pakostovi za
pomoc při zimní údržbě v areálu dětského domova.
Mgr. Martina Stawiarzová, ředitelka DD

Poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly na Hasičském plese. Dále
děkujeme všem, co se na pořádání Hasičského plesu podíleli.
Jiří Žilka, starosta SDH

Nabídka pro podnikatele a podnikavce
Chcete se stát sociálním podnikatelem? Chcete dát práci lidem se zdravotním
postižením, lidem v těžké životní situaci, lidem se závislostmi či dlouhodobě
nezaměstnaným? Pak je tato nabídka právě pro Vás. Všechny potřebné
informace naleznete na: www.ceske-socialni-podnikani.cz a www.p-p-p.cz.

Co bylo, co bude, různé …

Česká pošta oznamuje
Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že s účinností od 1. 10. 2012 bude doručování v obci zajištěno prostřednictvím motorizovaného
doručovatele pošty Litvínov 1, který bude zajišťovat:
- doručování všech druhů poštovních zásilek
- výplatu důchodů
- výplatu poštovních poukázek
- příjem všech druhů poštovních zásilek
- prodej cenin a kolků
- prodej zboží
- prodej novin a časopisů
Jestliže si přejete podat zásilku ve Vašem bydlišti (sídle), můžete kontaktovat našeho pracovníka následovně:
- při dodávání Vám určených poštovních zásilek
- na telefonním čísle motorizovaného doručovatele 734 895 726
- vhozením žádosti s uvedením bližších podrobností do poštovní schránky
Případné dotazy zodpoví vedoucí pracovníci pošty Litvínov 1 na tf.č. 476 753 058
Česká pošta, s.p.
Region Severní Čechy

S pozdravem

Mezinárodní den žen

Jubilanti 2013

V obřadní místnosti městského úřadu se
v pátek 08.03.2013 konalo posezení
u
příležitosti Mezinárodního dne žen. Pobavit
a popovídat si přišlo 28 občanů. Ženám
předal kytičku místostarosta Lukáš Pakosta.
Všichni zúčastnění se výborně bavili až do
pozdních večerních hodin. Děkujeme tímto
panu Karšňákovi a Sobotkovi za obstarání
skvělého průběhu večera.

V měsíci lednu až dubnu oslavili nebo oslaví
kulaté či půlkulaté narozeniny: Radek
Řehoř, Immanuel Kříž, Jan Džula, Rita
Stančáková, Regina Králová, Luděk Toman,
Ladislav Kuzebauch, Otakar Pastyřík,
František Novotný, Libuše Novotná, Adolf
Loos, Radek Řehoř, Nikola Šecová, Michaela
Meissnerová, Anna Šímová, Petr Pakosta,
Drahoslav Fila, Miroslava Chamuláková,
Kristian Vagaši, Pavel Červeňák, Jitka
Vachulková,
Zumra
Selimovič,
Lenka
Vejražková, Nikolas Schmieder, Jiří Slavík,
Luboš Útrata, Andrea Filová, Petr Vagaši,
Zdeněk Kuchařský, Slawomira Maria Šišovič
a Jiří Štefančík.

Výzva občanům
Pokud chcete v příštím vydání Kateřinských
listů
otisknout
inzerát,
blahopřání,
smuteční
oznámení,
vzkaz,
nabídku,
poděkování atd. pište prosím na e-mail:
podatelna@horasvatekateriny.cz.

Všem srdečně blahopřejeme a
přejeme hodně zdraví a štěstí!

Poplatek za psa
Upozorňujeme, že splatnost poplatku je do
15. 04. 2013. Po domluvě lze na místní
poplatky využít možnosti splátek.
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