Vážení občané, pochmurné jaro završené povodněmi se přibližuje k létu a já bych Vám ráda
sdělila, že bude krásné a slunné. Bohužel není to
oznámení, ale přání pro nás všechny.
V první červnový den nás zasáhly přívalové deště
a nejhorší dopad měly u hraničního přechodu a
od rozcestí na Malý Háj po odbočku do ulice
Svobody. Naši hasiči zasahovali v odpoledních
hodinách a v neděli od brzkého rána. Situaci
zvládli skvěle za pomoci pana Mahušky, který
musel použít techniku na propust, kterou nezodpovědně zahrnuli dělníci při výstavbě plynovodu Gazela. Na komunikaci v ulici Dolní vznikly značné škody díky ucpané propusti, o jejichž
odstranění jsem již jednala se Správou a údržbou silnic. Shodli jsme se
na tom, že původcem vzniklých škod nejsou jenom silné deště, ale i firma
NET4GAS, se kterou budeme jednat my i SÚS.
Další problém byl
s propustěmi před rodinnými domy při napojení na komunikaci. I toto
bude SÚS řešit s majiteli nemovitostí. I když vše vypadalo hrůzně, tak to
před skutečností, která je v našem krajském městě, je zanedbatelné, ale
nezanedbáme.
Děti měly dětský den doma před televizí a plánovaný „na Indiánech“ se nekonal. Mohou si vše vynahradit v neděli dne 09. 06. 2013 na „Pohádkové
Lesné“.
V uplynulém měsíci jsme pracovali na mnoha drobných i větších akcích.
Do Rádia Blaník Sever jsme zadali spot k našim oslavám a pod vedením
místostarosty se finišuje v přípravách tak, aby vše proběhlo ke spokojenosti Vaší a hostů, které k nám přiláká i obrovský billboard v Mostě.
Starosta Litvínova, pan Šťovíček, pozval všechny starosty z litvínovské oblasti na jednání, při kterém jsme byli informováni vedoucím stavebního
úřadu o novinkách ve stavebním zákoně a jeho „zapeklitostech“. Neváhejte
v případě jakékoli, i drobné výstavby, kontaktovat stavební úřad a poradit
se. Na pohled stejné věci jsou posuzovány velmi individuálně dle místní
situace. Informace nám byly poskytnuty i v dalších oblastech.
Začátkem třetí dekády května se sešlo zastupitelstvo města a komise POV.
Závěry z tohoto jednání budou projednány na přípravném zasedání ZM a
dále pak na veřejném bude schválena definitivní podoba náměstí.
Přípravy na vyhlášení výběrového řízení na realizaci energetických úspor
čp. 106 – budova bývalého soudu jsou téměř u konce. Vzhledem k tomu,
že jde o velkou zakázku, tak pro nás VŘ připravuje firma Europrojekty,
s.r.o..
Žádost o finanční podporu na výstavbu přípojky plynu, osvětlení a komunikace v ulici Zaječí byla podána firmě NET4GAS. O žádosti s představiteli
firmy jsme již jednali a byla nám přislíbena pomoc při získání grantu
NET4GAS Blíž regionům = komunitní rozvoj. Nechci zpochybňovat slovo tří
„chlapů“, ale uvidíme, zda jsou opravdu chlapi.
Hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček, měl naplánovánu návštěvu do našich horských obcí a základní školy dne 5.6. Bohužel, všichni
víme, jaká situace toho dne v Ústí byla a tak se návštěva odložila. Věřím,
že se panu hejtmanovi podaří najít čas a bude věnovat pozornost příhraniční oblasti s jejími specifickými potřebami, oblasti, která si pozornost
zaslouží.
Milí občané, krásné prožití zbylého jara Vám přeje Hana Řebíková.

Co nás čeká
09. 06. 2013
Pohádková Lesná od
14,00 hodin



22. 06. 2013
„Společné oslavy města a
Základní školy Hory
Svaté Kateřiny“



26. 06. 2013
Veřejné zasedání zastupitelstva města od 17,00
hodin v budově kina



V měsíci květnu a červnu oslaví kulaté nebo
půlkulaté narozeniny:
Václav Franěk, Lucien
Schmieder, Tomáš Hlinka, Irena Jelínková, Petr
Hylena, Emília Šabková,
Aleš Vaněk, Martin Šabek, Kateřina Srbková,
Lukáš Virak, Bohumil
Huml, Jiří Mrella, Antonín Dressler, Matyáš
Džula,
Karel
Horák,
František Kovač, Věra
Šebková.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a
přejeme hodně štěstí.



Milé děti, blíží se konec
školního roku a s ním i
začátek prázdnin. Přejeme Vám hezké vysvědčení a slunné prázdniny.



Ze života DD

Návštěva Jakuba Petružálka - vítěze letošního ročníku
KLH
V pondělí 20. května přijela do našeho dětského domova návštěva, která potěšila nejen všechny děti. Pozvání přijal vítěz
Gagarinova poháru z ruské KHL Jakub Petružálek se svojí
přítelkyní Kateřinou, který dosáhl triumfu s týmem Dynamo
Moskva. Při návštěvě se seznámil s tím, jak naše dětičky bydlí,
co dělají, jak celkově žijí, ale zejména si přátelsky se všemi
povídal nejen o hokeji, zastřílel si na bránu nejen hokejkou,
rozdal spoustu autogramů, ale i společně nacvičoval střelbu ze
vzduchovky. S radostí pak přijal pozvání na slavnostní ukončení školního roku, které se bude konat na konci června. (japt)

dopoledne moc užili a jsme rádi, že děti z mateřinky od nás
odcházely se spoustou pestrých zážitků a nových poznatků.
/HaSy/

DD CUP 2013: díl třetí - Memoriál Lucie Hanušové

Zábavné a poučné dopoledne se zvířátky pro děti z
mateřinky
V rámci projektu ,,Bav se a pomáhej s Oriflame‘‘ připravily děti
na středeční dopoledne 24. 4. „Zábavné a poučné dopoledne
se zvířátky“ pro děti z mateřské školy v Hoře Svaté Kateřiny.
Dopoledne bylo rozděleno do tří částí. V první části děti předvedly dramatizaci pohádky O kůzlátkách. Děti z mateřinky pohádku sledovaly s nadšením a jejich rozzářené oči a potlesk se
staly pro účinkující milou odměnou. Následovalo pásmo písniček a pohádek, při kterých se děti doprovázely hrou na zobcovou flétnu a kytaru. Po skončení první části nabídly děti malým
dětem linecké pečivo /ve tvaru ovečky, kuřátka, husičky/, které
sami upekly. Po malém občerstvení mohla začít druhá část
programu, ve které děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích
– umístění zvířátka do domečku ve kterém bydlí, rozdělit zvířátka do domečku podle velikosti, jít se zavázanýma očima za
zvukem zvonečku, zdolat překážkovou dráhu jako neposedná
kozička, sestavit puzzle zvířátek ze statku, najít zvířátko vydávající stejný zvuk, zahrát hru ,,Ovečky, ovečky, pojďte domů‘‘.
Děti byly šikovné a všechny úkoly splnily. Ve třetí části dopoledne se všichni přemístili do nově zbudované ohrady pro naše
nové obyvatele ovečku Princeznu, jehně Andulku, kozu Džaža,
kůzlátko Žofka. Děti seděly v ohradě, ani nedutaly a bedlivě
poslouchaly a sledovaly vyprávění převlečeného Matěje a Filipa za bači, o zvířátkách. Ti je seznamovali s jejich prospěchem,
produkty a významem pro naši přírodu. Dále dětem ukázali
výrobky, které naše děti vyrobily z ovčí vlny. Každé z dětí dostalo kousek suchého rohlíku, který dalo zvířátkům. Na závěr si
děti vyzkoušely vyrobit ovečku plstěním ovčí vlny, kterou si
odnesly domů, aby se mohly pochlubit svým výrobkem. Všichni
jsme si celé

Na pokračování oblíbeného DD CUPu jsme odjeli 8. května do
Dolních Počernic v Praze. Již 15. ročník běžeckého trojboje s
názvem Memoriál Lucie Hanušové sliboval skvělou zábavu a
napínavé okamžiky. Pro většinu dětí se jedná o ten nejlepší díl
z celého cupu a letošní ročník to znovu potvrdil. Celý víkend
nás sice provázelo deštivé počasí, ale to naše i další závodníky
neodradilo a předváděli skvělé výkony. Úžasný byl i doprovodný program v podání Policie ČR (ukázka zásahu jednotky rychlého nasazení, zásah proti ozbrojenému pachateli za pomocí
psů, jezdecká jednotka na koních), ale i další program - hudební vystoupení několika kapel, ohnivá show Tribal Fuego a nekončící ohňostroj, který rozzářil oblohu nad zámeckým parkem
v sobotu večer. Ve zkratce k celkovým výsledkům: Náš dětský
domov se v nabité konkurenci umístil dvanáctý z celkového
počtu třiceti šesti účastníků. Na stupně vítězů se dostal ve své
kategorii Radek B., který běžecký trojboj dokončil na druhém
místě. Strejda Honza pak vyhrál závod vychovatelů na střední
trati a ukázal, že trenér musí jít dětem příkladem. Děkujeme
srdečně všem pořadatelům za bezvadný víkend a těšíme se na
finále fotbalu, které se uskuteční na začátku června.
(japt)

Ze života ZŠ a MŠ
Dne 3. 4. 2013 proběhla na naší škole matematická soutěž
„Klokánek“. Účastnili se žáci čtvrté, páté, šesté, sedmé a
deváté třídy. Žáci byli dle stupně obtížnosti rozděleni do tří
kategorií. Žáci IV. a V. třídy patří do kategorie - Klokánek, žáci
VI. a VII. třídy do Benjaminků a žáci VIII. a IX. třídy do Kadetů.
Matematické úlohy byly složité, ale nikoho to neodradilo. Nejúspěšnějším matematikem se stala Nikola Christophová z V.
třídy.
Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:
Klokánek: 1. Christophová N. 55 bodů, 2. Štefančíková L. 42
bodů, 3. Baršoňová P. 34 bodů.
Benjamin: 1. Dzurková L. 41 bodů, 2. Kudová M. 37 bodů, 3.
Klajdáčová N. 30 bodů.
Kadet: 1. Fučík F. 32 bodů, 2. Pompa M. 26 bodů, 3. Novotná
K. 19 bodů.
V pátek 5. 4. 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení projektu
„Krušné hory – domov můj“. Tohoto vyhlášení se zúčastnili
zástupci projektu Lesná, zástupci obce Hora Svaté Kateřiny a
všichni žáci a učitelé ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny. Žáci I.
stupně, v rámci projektu, vytvořili práce na téma „ Jelení zvěř a
Smíšené lesy Krušných hor“. Jejich prezentace pak hodnotili
všichni žáci a učitelé hlasovacími lístky. Nejvíce hlasů získali
žáci. 4. třídy, za práci, která nesla název „Jelení zvěř“. Odměnou jim bude jednodenní exkurze v prostorách Lesná. Ostatní
skupiny obdržely osvědčení a poděkování za jejich účast na
tomto projektu.

Ve čtvrtek, 18. 4. 2013 se děti s učitelkami z mateřské školy
vydaly na výlet do německého městečka Olbernhau, konkrétně
do tzv. „hracího domu“ (Stockhausen). Cestovaly linkovým
autobusem, který je dovezl do Brandova a odtud šly pěšky až
k hranici, od které je to k samotnému cíli již jen několik stovek
metrů. Po krátké pauze na občerstvení se vrhly do víru různých
prolézaček, skrýší, skluzavek a dalších příležitostí, které cíl
jejich cesty nabízel. Starší děti zaujala především obří skluzavka a i přes počáteční respekt, který uzavřený tobogán v dětech
probouzel, se téměř všichni odhodlaly, překonaly strach a
skluzavku si užily do sytosti. Mladší děti si pak vyhrály zejména
v herně, kde měly k dispozici např. krásně vybavenou dětskou
kuchyňku, vláčky a další. Zpáteční cesta k autobusu byla díky
téměř letnímu počasí velmi příjemná a zbyl i čas na hrátky na
dětském hřišti v Brandově. Všichni si výlet velice užili a už se
těší na příští rok, jelikož vědí, že v zahradě Stockhausenu se
buduje nový pohádkový labyrint.

Ve středu dne 24. 4. 2013 se mateřská školka vydala na návštěvu Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny, který si pod
vedením tet připravil pěkný program plný různých her a soutěží
a také nových poznatků a zajímavých informací. Veškeré aktivity byly propojené jedním tématem, kterým byl chov zvířat konkrétně koz a ovcí. Toto téma bylo zvoleno s ohledem na
nové obyvatele dětského domova - dvě ovce a dvě kozy, které
sídlí ve svém výběhu na zahradě dětského domova. Vybudování této mini farmy bylo realizováno v rámci projektu „Bav se a
pomáhej s Oriflame“, který podporují společnost Oriflame, nadace Terezy Maxové a obecně prospěšná společnost Spolu
dětem. Po příchodu na nás čekala pohádka O kůzlátkách
v podání dětí, která všechny pobavila a zaujala krásnými kostýmy. Poté si děti užily pásmo básniček a písniček, při kterých
se dívky doprovázely hrou na zobcové flétny. Následovaly
jednotlivé úkoly, které děti plnily na stanovištích - např. překážková „kozí“ dráha, pohyb za zvukem zvonečku se zavázanýma
očima, určování domácích zvířat, jejich obydlí i zvuků jaké
vydávají apod. Všem dětem se úkoly podařilo splnit. Třešničkou
na dortu celého dopoledne pak byla návštěva samotné ohrady
se zvířaty, možnost zvířata nakrmit a pohladit si je. V závěru si
pak děti vyzkoušely plstění z ovčí vlny a domů si s sebou odnášely vlastnoručně uplstěnou ovečku.
Celé dopoledne bylo nejen zábavné, ale také poučné a všem,
nejenom dětem, ale i pedagogům se připravený program velmi
líbil. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dětem i tetám, které
se na organizaci akce podílely.
V květnu 2013 musela v mateřské školce proběhnout z důvodu
nevyhovujícího stavu, rekonstrukce sociálního zařízení
v I. patře. Práce byly provedeny sponzorsky panem Rudolfem
Meissnerem, moc děkujeme za dobře odvedenou práci. Dále
děkujeme panu Křivánkovi a panu Sehnalovi za dokončení
práce.
Letos jsme museli přesunout tradiční projektový den
s environmentální výchovou na 16. května, přestože Den Země byl v dubnu. Počasí se nám vydařilo a výsledek byl opravdu
skvělý. Uklidili jsme v okolí školy, na dětském hřišti, na městském hřišti, v okolí potoka, kde jsme objevili skládky, moc se
nám to nelíbí, tak jsme vše vzali do svých rukou a uklidili. Máme radost z natřených laviček a rozkvetlého záhonu. Odpoledne mezi nás zavítala starostka Hana Řebíková, byla nadšená a
nešetřila slovy chvály. Poděkovala žákům a pedagogům.
Ve čtvrtek 16. 5. 2013 děti společně s učitelkami oslavily Den
Země. Den Země je mezinárodním svátkem, který je věnovaný
naší planetě, jedná se o ekologicky zaměřený svátek, který
každoročně připadá na 22. dubna. Kvůli letošní zimě a nepříznivému počasí jsme však byli nuceni přesunout oslavy až do
poloviny května.
Oslavy se uskutečnily na zahradě MŠ a veškeré aktivity byly
zaměřeny na 4 základní živly - tedy zemi, oheň, vodu a vzduch,
ze kterých se skládá naše planeta. S každým ze živlů se děti
seznámily prostřednictvím pokusů. K těm nejzajímavějším
patřily např. tvorba žížaliště, filtrace a barvení vody, pozorování
síly a směru větru, „hašení požáru“ nebo pokusy o rozdělání
ohně prostřednictvím křemenů. Celý den se vydařil, děti měly
možnost vyzkoušet a pozorovat nejrůznější experimenty a
v závěru si odnášely domů krásné tematické dárky - sádrové
odlitky v podobě berušek, vážek a motýlů, omalovánky i sladké
odměny.

Ze života ZŠ a MŠ
Dne 21. 5. 2013 byla za přítomnosti všech
starostů slavnostně přestřižena páska na novém přístřešku pro kola před školou. Vybudování přístřešku bylo završením projektu „Na
Zelenou na Kateřinu“, který byl v poslední době
v obci Hora Svaté Kateřiny často skloňován.
Přístřešek slouží jak žákům naší školy, tak veřejnosti a turistům, kteří do obce zavítají. Po
krátkých proslovech a přání, aby zhotovený
přístřešek byl co nejvíce užíván, poděkovala
paní ředitelka Sehnalová představitelům všech
obcí za vzájemnou spolupráci a stálou podporu
školy.


Tentýž den se vydali žáci 8. a 9. třídy na divadelní
představení „Jak udělat kariéru snadno a rychle“ do
Prahy do divadla Na Vinohradech. Ačkoliv bylo
představení téměř tříhodinové, žáci byli nadšení a
všem se moc líbilo. Měli jsme možnost vidět spoustu
známých herců, jako např. Barboru Polákovou, Michala Novotného, Kateřinu Brožovou, Pavla Baťka,
Pavla Rímského či Jaroslava Satoranského. Doprava do Prahy a vstupenky pro žáky byly uhrazeny
z výtěžku z plesu žáků 8. a 9. třídy.

Příspěvky od občanů
Pokračování

Dlouhé čekání
Dny utíkaly, přešlo jaro, léto. Čekalo se na povolení k otevření a zprůchodnění Mikulášské štoly.
Mezi tím německému starostovi došla trpělivost a začal prohlašovat, že poklad je na německé
straně ve štole Fortuna, která sousedí se štolou Mikuláš. Obratem dostal povolení k činnosti od
německých úřadů a začal práci na důlním díle Fortuna. Přicházeli páni z tisku i jiných zpravodajských mediálních skupin, včetně televizí MDR, ZDF a dalších. Všichni chtěli vědět kde a na
které straně poklad je. Nám i německému starostovi bylo jasné, že na německé straně poklad
nemůže být.
Při různých pohovorech a svědectví nepadlo o Fortuně ani slovo. K tomu byl vchod do štoly Fortuna zazděn za zdí nedávno zbourané továrny, která byla postavena dávno před válkou.
Aby obec německá Nová Ves dostala dotaci na zpřístupnění jejich štoly, proč jim to vyvracet a
zpochybňovat, když z toho mají užitek.
Před televizní kamerou se český místostarosta s německým starostou hádali, na které straně
poklad je. Několikrát se musela scénka opakovat proto, že vystoupení představitelů obou obcí
nebylo věrohodné.
Komedie přinesla úspěch, větší návštěvnost turistů a německé obci peníze z dotací na činnost
důlního díla Fortuna.
Na české straně se čekalo a čekalo na různá povolení. Při naléhání na pana Gaensela, jak je daleko s povolením pracovat na důlním díle Mikuláš, se zjistilo, že neudělal nic.
A. V.

Poznali jste se? Poznali jste je?
Debata na toto téma
ve čtvrtek 13.06. 2013
od 18,00 hodin v restauraci Krušnohorský
expres (vagon). Doneste s sebou archivní
fotografie a případně i
jiný materiál k tomuto
tématu.
- Z.J.-

_______________________________________________________________________________________

Diakonie Broumov vyhlašuje mimořádnou sbírku na
pomoc oblastem postižených povodněmi
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 14. 06. 2013
na městský úřad. Děkujeme za pomoc.
_______________________________________________________________________________________________

Vážení zákazníci, rádi
bychom Vás pozvali do
prodejny
smíšeného
zboží, která je nově otevřena v budově kina, naproti městskému úřadu.
Nabízíme také možnost
objednání chlebíčků a
dortů na různé akce a
příležitosti.

Upozornění pro řidiče a cyklisty
Žádáme řidiče, zvláště cyklisty, aby dbali zvýšené
opatrnosti při projíždění ulice Dolní v místě pod dětským
domovem. V uvedeném úseku je vyplavená a rozdrolená
krajnice a část komunikace.

Příspěvky od občanů

Pokračování
15. výročí Restaurace U Vleku a Jantarové komnaty
Začátek průzkumu Mikulášské štoly
Časem se hlásili různí investoři, kteří do dobývání pokladu investují určitý kapitál a chtěli by začít hned.
Mezi nimi i známí hledači pokladů Mužík a Gaensel.
Nešlo to tak rychle, jak bychom si přáli, vložil se do toho úřední šiml a začal kolotoč různých žádostí,
povolení, podmínek a paragrafů. Gaensel se zavázal, že všechny úřední peripetie vyřídí. Na to se sepsala
smlouva o smlouvě budoucí, kde budou sepsány podmínky při rozdělení nálezného, když se něco najde.
Byl upozorněn, že co vyšlo v rádiu a tisku, není pravda. Na to odpověděl, že mu to je jasné, ale o Mikulášské štole ví už dávno a měl ji jako „Eso“, až investorům ze západu dojde trpělivost, když ve Štěchovicích nic nenajde. Proto si musel pospíšit, aby mu poklad někdo nevyfouknul, a přistupuje na všechny
podmínky. Na Velikonoce 1998 provede první krok a bude hledat pokračování chodby za závalem, poté
se bude muset počkat na vyjádření báňského úřadu v Příbrami.
To, že se bude otevírat Mikulášská štola, se rozkřiklo jako blesk. Na Velikonoční pondělí nebylo kde zaparkovat, lidí bylo jak na pouti. Po krátkém proslovu pana Gaensela dali jeho lidé povel k činnosti. Staré
kovové rypadlo se vydrápalo nad hlavní vchod štoly, kde byla znatelná propadlina. Po dlouhém odkrývání
zeminy a bagrování do nitra kopce se narazilo na starou propadlou výdřevu chodby.
Pan Gaensel vítězně zvedl kus shnilého dřeva nad hlavu, nechal se tak vyfotografovat a to byl konec akce
tohoto dne.
Davy lidí byly zklamány, každý si představoval, jak se vynáší poklad ze štoly, ale rozcházely se v naději,
že brzy bude pokračování.
Blízko štoly začala v listopadu 1997 obnova stavby vyhořelého objektu. Práce na nové restauraci U Vleku
se i přes zimní počasí chýlila ke konci a již v lednu příštího roku se oslavovala glajcha. Nastal největší
problém, zajistit ve zrychleném režimu veškeré dokumenty pro samotnou stavbu a následnou kolaudaci.
Od začátku stavby docházel projektant a doplňoval projekt, aby mohla být stavba co nejdříve zkolaudována. Na tomto měl největší podíl pan Petr Pakosta starší. Sebral pytlíky od svačin, kde byly různé doplňující náčrtky, podle kterých se stavělo, a po několika dnech se vrátil se šanonem plným různých povolení a dvěma balíky pare samotného doplněného projektu.
Kolaudace proběhla zdárně a 28. července 1998 se zahájil provoz restaurace U Vleku.
A. V.

Poděkování
Město Hora Svaté Kateřiny tímto velice děkuje našim dobrovolným hasičům za rychlou a nepřetržitou pomoc při odstraňování následků přívalových dešťů a silného větru.
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