Slovo starostky:

Vážení občané, od počátku září se událo mnoho důležitých pracovních
jednání. Vezmu to chronologicky od 2. září.
Výběrové řízení na plynofikaci v Zaječí ulici vyhrála firma Plynomont
Teplice s.r.o. za cenu 241. 000,-Kč a dne 19. 9. jsem jim předala staveniště k provedení akce. Pro výstavbu RD je ještě třeba udělat veřejné
osvětlení a částečně komunikaci.
V sobotu 7. 9. jsme slavnostně otevřeli šampus a přestřihli pásku, za
přítomnosti České televize, před branou do Mikulášské štoly. Ta je
upravena v délce cca 250 m. Reportér se mě optal, kolik milionů nás
zprovoznění stálo. Odpověděla jsem, že naše současné výdaje jsou pouze několik prken a hranolů a samozřejmě několikaměsíční práce party
nadšenců, speleologů. Smlouva s nimi je uzavřena na roční provozování. V plánu je zpřístupnění dalších 150 m štoly a její osvětlení.
Schůzka na stavebním úřadě s projektantem panem Hrabákem dne 9. 9. nebyla během tohoto léta první, neboť v půli srpna jsme byli v Praze jednat na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) ohledně úpravy náměstí. Vážení jestli si myslíte, že něco vymyslíme a tak to
prostě bude, tak se mýlíte. Pokud chcete od někoho něco, pak platí, koho chleba jíš … , kéž
by toho chleba bylo víc, ale připomínek ke všemu mnoho. Na stavebním úřadě jsme jednali o
územním souhlasu. Opět se to neobešlo beze změn. Nebojte se, na odsouhlasené vizi náměstí
se pro laiky téměř nic nezměnilo. Čeká nás ještě žádost o stavební povolení.
Poradní sbor starostky se sešel 16. 9. a hlavním tématem byla základní škola. Paní řídící seznámila starosty s organizací ŠvP v Jiřetíně pod Jedlovou, s lyžařským výcvikem, plesem školy, kdy budou ředitelská volna a s projekty a soutěžemi. Z projektů mě velmi zaujal projekt
s názvem „Angličtina nově“. Zastupitelé všech tří obcí se sejdou ve škole 22. října a budeme
projednávat příspěvek dvou sousedních obcí na provoz školy. Dalším tématem byla autobusová doprava a v jednáních s odborem dopravy Krajského úřadu budeme pracovat společně se
sousedními obcemi. Tématem jednání byla i lékařská péče na horách.
Přes 10 let má Hora Svaté Kateřiny pronajaty pozemky od Lesů ČR a je projednávána směna
pozemků. Dne 16. 9. jsme pokračovali v jednání s novým vedením lesní správy v Litvínově a
směna pozemků by měla být zrealizována do konce roku. Další jednání proběhne 30. září u
nás.
Vypsali jsme poptávkové řízení na „Rekonstrukci a restauraci nástropních maleb v kostele sv.
Kateřiny v Hoře Svaté Kateřiny“. Přihlásili se dva uchazeči o zakázku ze čtyř obeslaných. Poptávku vyhrál ak. mal. Václav Potůček a práce by měly být hotové v tomto roce.
Jízdní řády s platností od roku 2015 jsme projednávali na MÚ v Litvínově, kde byli zástupci
z odboru dopravy KÚ ÚK. Kromě obce Louky jsme jednali my, zástupci tří obcí z hor. Upozornili jsme na nevhodnost nízkopodlažního BUSu do hor, na nutnost sladit dojezdové časy
ráno i odpoledne ke škole a prodloužení některých spojů až do Mostu. Překvapivá byla informace, že do hor bude o víkendech vypravován cyklobus. Upravený návrh nám bude brzy doručen, ovšem do jaké míry budou akceptovány naše požadavky, uvidíme a budeme jednat dál.
Veřejné jednání zastupitelstva města dne 18. 9. bylo završeno diskusním příspěvkem o využívání lesních porostů, těžbě dřeva a úpravách na trase plynovodu Gazela. Vyhlásili jsme, že
nebudeme těžit dřevo za současných podmínek. Srovnávat revíry v Brandově a v Hoře Sv. Kateřiny nelze, neboť se jedná o naprosto rozdílné lesní porosty. Nové osázení trasy plynovodu
náš revírník konzultuje s dodavatelem. Úpravy cest a vodotečí byly předmětem několika jednání. V současnosti je již mnoho upraveno, ale práce ještě pokračují. Uvítáme každého
s přínosnou myšlenkou a nápadem, ale není možné jednat podle názoru jednoho občana a
realizovat přesně dle jeho představ.
Doufám, že k nám dorazí babí léto a přeji všem občanům pohodu. Hana Řebíková.
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Ze života DD

Zahradní slavnost

Czech Truck Prix 2013

Dne 27. 6. 2013 se konala zahradní slavnost
v dětském domově. Bylo na ni pozváno mnoho
hostů a sponzorů. Pozvání k nám přijali: hokejista Petržálek, starosta obce Brandov pan
Mooz, starostka Hory Sv. Kateřiny paní Hana
Řebíková, pan Pakosta s rodinou, Eliška
Kloučková a paní Kloučková st.,… Přišli i bývalí chovanci a vychovatelka DD – Evička
Folprechtová, Lucie Karabová a Diana Pechočová, se kterými jsme se také rádi viděli. Setkali jsme se tu zkrátka se spoustou příjemných lidí a prožili s nimi příjemné odpoledne.
Zahráli jsme pohádku o 7 kůzlátkách, při
turnaji v minigolfu si každý z nás vybral jednoho hosta a zahrál si s ním. Kdo chtěl, mohl
si vyrobit ovečku z vlny, nakrmit ovečky,…..
Děti s tetami připravily pohoštění plné samých dobrot – chlebíčky, jednohubky, bábovku, perník,…. K tomu nám vyhrávala příjemná hudba a kdo chtěl si i zatančil. Myslím, že
se slavnost vydařila a doufám, že bude i příští
rok.
/LeDz/

Již tradičně se na konci prázdnin účastníme
největších závodů na okruhu v Mostě. Děkujeme tímto vedení společnosti Autodrom Most
a.s. za vstupenky a panu Křenkovi za bohatý
doprovodný program, který pro nás jeho stáj
připravila. Není běžné, aby se divák dostal
"pod pokličku" závodního dne.
Jak to viděly naše děti?
I když šlo hlavně o závody aut - ty byly super,
tak velký zážitek jsme měli z letadla, které lítalo úplně nízko nad zemí. Bavili nás drifteři a
kaskadér na motorce. Užili jsme si i atrakce
na svahu - hlavu nám zamotal "mixér" - čtyři
jízdy za sebou vydržel málokdo.
(japt/paba/izsi)

Dvacet dvojka na pexeso
Na závodech trucků nás oslovil profesionální
jezdec pan Petr Fulín s možností vytvořit fotografie čísla 22, ze kterých by potom mělo
vzniknout pexeso. Nelenili jsme a hned následující víkend jsme se dali do díla. Vznikly dva
výtvory - první z těl dětiček a druhý z jeřabin,
které jsme nasypali do pískoviště. Pokud se
budou líbit, připravíme i další fotky, protože
nás tvůrčí práce baví.
(japt)

Grilovačka na zahradě
Na zahradu jsme si koupili nový gril, a protože
bylo o víkendu hezky, rozhodli jsme se ho vyzkoušet. Rozdělali jsme si oheň pomocí třísek
a pak jsme zasypali žhavé uhlíky dřevěnými
briketami. Grilovali jsme buřty, brambory (z
vlastní zahrádky) a mini klobásky, ale třeba i
papriky a rajčata. Pokud bude ještě letos hezké počasí, tak bychom si to chtěli zopakovat.
Byla to opravdu príma bašta. (stba/paba/izsi)
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Příspěvky od občanů
Patnácté výročí restaurace U Vleku a Jantarové komnaty
Hledání důkazů
Rodák z německé Nové Vsi Sigfried Poch našel poklad z války ve vnitrozemí Německa – jednalo
se o vzácnou sbírku porcelánu. Zaujala ho zpráva o pokladu z jeho rodné vsi, po odchodu do
důchodu se do rodné vsi přestěhoval a pátrání po pokladu se stalo jeho koníčkem. Pátral
v archivech z konce války, v kronikách obcí, kterých se mohl poklad týkat a hlavně v archivech
německé dráhy. Vsadil na německou důslednost a to se mu vyplatilo. V archivu německých
drah našel zprávu o zvláštním vlaku z Drážďan do Katarinaberg z 16.4.1945 s konečným cílem
Katarinaberg. Vlak opravdu projížděl místy, které udávali svědci na začátku tohoto psaní, cíl
byla obec Katarinaberg v roce 1945, 16.4. ve 22°°. Vlak o jedné lokomotivě, jednom služebním
vagonu a o čtyřech zastřešených nákladních vagonech. Náklad se vykládal do dvou nákladních
aut kyvadlovou přepravou mezi nádražím Katarinaberg a Nikolai Stol. Celkem 42 nákladů. Odjezd vlaku z nádraží Katarinaberg r. 1945 17.4. ve 3°° hodiny. Podle protokolu dráhy ani zmínka o jaký náklad se jedná. V archivu vojenském bylo psáno 2 vojenská nákladní auta, jeden
obrněný transportér, 16 mužů (bez hodnosti), cíl nádraží Katarinaberg – Nikolai Stol. Ukončení
akce po odjezdu vlaku z nádraží Katarinaberg. Z protokolů a pátrání pana Pocha byla zpráva,
že konvoj po ukončení akce odjel směrem na Drážďany v počtu dvou nákladních aut a jednoho
obrněného transportéru. Počet mužů nebyl uveden. Pan Poch hledal dál, zjistil, že v té době
byly nálety na Hidroverke (dnešní Chemopetrol) s přeletem přes území Hora Svaté Kateřiny.
Spojenecká letadla během celého letu snímkovala území. V archivu Bremen získal snímky
z požadovaného sektoru Hora Svaté Kateřiny s datem 11.4.1945 a 17.4.1945. Porovnáním
snímků bylo zřetelné, že mezi 11.4. a 17.4.1945 byla v okolí štoly Mikuláš změna. Podle svědectví starší ženy, která byla v té době děckem, žila a žije v německé Kateřině, se jedné noci
ozval velký výbuch, který rozbil skla v oknech. Byla s podivem, jak během následujícího dne
byla všechna okna spravená a nesmělo se o tom mluvit. Neví přesně, ale mohlo to být mezi 16.
a 17.4. v noci. Pan Poch při dalším pátrání získal zprávu od člověka, který nechtěl být jmenován (nebo nechtěl jmenovat), že náklad je umístěn v délce 140 m chodby přímé a 57 m chodby
boční. Při postupu hlavní chodbou až do míst, kde se kříží s chodbou svaté Kateřiny, se objevil
ohromně velký labyrint chodeb a vytěžených plánů, až se člověku tajil dech. Pocit při vstupu
do vytěženého plánu je takový, jako když vstoupíte do velkého chrámu, vzhlížíte ke stropu a
připadáte si strašně malí. Stěny se blýskají směsí vápence a mědi a tvoří nádherné obrazce.
Jsou vidět zbytky žil mědi, které jsou potaženy měděnkou, takové obrazy by nedokázal sebelepší mistr malířský. Voda nasycena vápnem a mědí, vytékající z bočních chodeb v malých
pramíncích, vytvarovala světle zelené a modré vodopády, jako by se zastavily, vše netknuté a
krásné. V porovnání se štolou Fortuna na německé straně, kde jsou blýskavé kamínky nalepené na stěnách vše dokonalé a načinčané. Odborníci pokývají hlavou, jak je to krásně udělané,
ale shodují se, že je to umělé. Tady v Mikuláši žasnou, vše je originál. Při práci na hlavní chodbě se zde objevili páni v letech. Bedlivě sledovali, v kterých místech Mikulášské štoly se pracuje. Nikdo z místních občanů na německé straně je neznal a při dotazu odkud jsou, neodpovídali. Velice se zajímali, jak postupuje práce. Když zjistili, že se pracuje na hlavní chodbě, usmáli
se a zase zmizeli. V blízké restauraci U Vleku se scházely hloučky mluvící anglicky, rusky, německy a sledovaly, co se kolem štoly Mikuláš děje. V délce udané svědkem od pana Pocha + 10 m žádná boční chodba není. Mikulášská štola má více vchodů, všechny jsou zavalené a který je ten pravý? Po skončení hlavních prací, kdy byla hlavní chodba zpřístupněna (ne pro veřejnost) proběhl průzkum v malém rozsahu, různým měřením, dokonce pomocí satelitu, který
nelže a určí přesné místo, kde se nachází kov. Při vyhloubení určeného místa se vždy narazí na
vydatnou žílu mědi. Před dvěstě až třista lety by byli horníci za takovou pomoc vděční. Při shrnutí všech průzkumů, svědectví a s přihlédnutím na letecké snímky z války, při logické úvaze
vychází pouze jediné místo, kterému se pan Smith vyhýbá. Hledá všude okolo jen ne tam.
Pokračování na další straně
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Příspěvky od občanů
Pokračování
Po dvanácti letech naděje a práce vzniká dojem, jako kdyby poklad nechtěl najít, a upadá
v zapomnění. Kdo ví, co je pod kopcem Hora Svaté Kateřiny v Mikulášské štole schované?
Z kusých zpráv a zjišťování pana Pocha bylo patrné, že toho zjistil víc a naznačoval, že ještě
nepřišel čas, aby vše vylíčil. Mezi tím zemřel a své tajemství si vzal s sebou. Dokonce padl návrh, hledat na vlastní pěst. Od toho byli místní nadšenci odrazeni, že podezřelé místo je zajištěné trhavinou a nalezení pokladu by mohlo mít různé následky. Během let co probíhalo hledání pokladu, se vynořilo víc lidí, kteří tvrdí, že v okolí Hory Svaté Kateřiny, je více míst, kde je
něco schované z konce války. Sklady zbraní, munice, doklady a projekty. Zda se někdo najde,
kdo by měl zájem hledat a roztočit kolo různých povolení a investovat do podezřelých míst
k prozkoumání, je ve hvězdách.
Únor 2013

A.V.

Inzerce, informace

Vyhlašujeme sbírku textilu 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.
Veškeré věci zabalte do igelitových pytlů či
krabic a přineste nejpozději do 11. 10. 2013
na městský úřad. Děkujeme.

Horské kino Kateřina
Dne 5. 10. 2013 zahajujeme 10. sezonu provozu Horského kina Kateřina.
Program: 16,30 hodin Croodsovi
vstupné 30,00 Kč
19,30 hodin Babovřesky
vstupné 50,00 Kč

Odpady
Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady
je splatný nejpozději do 30. 11. 2013.
Dále připomínáme, že ve svozový den musí
být odpad připraven v zavázaných pytlích
do 8°° hodin. Po této hodině již nebude odvezen. Při potížích se svozem můžete volat na
tel. 605 133 158.

Mikulášská štola
Zahájení zkušebního provozu a znovuotevření
Mikulášské štoly proběhlo dne 07. 09. 2013. Do
štoly se můžete podívat každou sobotu a neděli od
10,00 do 16,00 hodin. Vstupné: Dospělí 60,- Kč,
děti do 15 let 30,- Kč. Vstupenky a propagační
materiál je k zakoupení v objektu bývalého
infocentra u hranic.

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konají 25. 10. 2013 od 14,00 do
22,00 hodin a 26. 10. 2013 od 08,00 do 14,00
hodin v budově městského úřadu.

Veřejné zasedání zastupitelstva
města
Dne 30. 10. 2013
od 17,00 hodin v budově kina

Jubilanti
V měsíci září a říjnu oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny:
František Mocko, David Richter, Petra Vachulková, Anna Schmiederová, Ilona Keilová,
Tomáš Turzó, Rudolf Korecký, Vlasta Červenková, Matěj Kuda, Matěj Hlinka, Petra Řehořová, Josef Kozelka, Tomáš Gröbl.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí.
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Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny,
příspěvková organizace, Dolní 310, 435 46 Hora Svaté
Kateřiny,

SE OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI.
Nabízíme Vám 2denní kurz keramiky, který by proběhl
v listopadu a v prosinci 2013 dle předem přihlášených
zájemců.
Kurz bude probíhat ve všední den a v odpoledních hodinách po dohodě s účastníky kurzu.
Počet účastníků kurzu je 4-8 osob.
Předpokládaný poplatek za kurz je 50,-Kč.
Co se na kurzu naučíte?
Vyrobit si vlastní hrneček a postavičku s vánočním motivem.
Zájemci o kurz se mohou hlásit do konce října na městském úřadě.
Těší se na Vás Zdeňka Bertholdová.
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Ukončení léta
V sobotu dne 31. 08. 2013 se na hřišti pod rozhlednou konal den her a zábavy. Od 10,00
hodin jsme soutěžili ve sportovním víceboji. Zúčastnilo se 28 družstev, která se utkala
v deseti různých sportovních disciplínách. První místo si nakonec odneslo družstvo ve složení
Vlastimil Branke a Jindřich Linhart.
Do „Člověče nezlob se“ se přihlásily čtyři týmy. Hra se všem moc líbila a opravdu „neradi“ se
hráči navzájem vyhazovali. Na prvním místě se umístili červení (Hana Havlová, Lilian
Meissnerová, Jana Gröblová, Ilona Kucharczyková), druzí byli zelení (Radka Jurincová, Tomáš
Turzó, Radim Gröbl, Lukáš Pakosta), třetí skončili žlutí (Natálka Pastyříková, Tereza Komišová,
Dana Pastyříková, Otakar Pastyřík) a bramborovou medaili získali modří (Tereza Novotná,
Monika Šimandlová, Milan Novotný a Jindřich Hlinka). Hlavním rozhodčím byla Denisa
Krmenčíková. Děkujeme všem, příští rok se sejdeme na odvetě a snad se přihlásí i další týmy,
protože to opravdu stálo za to.
Večer jsme zakončili v letním kině rodinným filmem Kozí příběh 2.
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