Vážení občané,
v minulých listech jsem vám přála příjemné jarní dny, ale těch jsme se nedočkali, přišly rovnou dny
letní. Počasí ale přeje realizaci všech prací, které jsou již započaty nebo teprve budou.
Dětský den řešíme ve spolupráci s Mikroregionem Lesenská pláň. Podílíme se na přípravě
Dětského dne, který bude 11. 6. od 13,30 hod na Lesné. Jsme aktivními členy Mikroregionu, a tudíž
bude zajištěna doprava autobusy tam i zpět. Trasa a časy přepravy budou uvedeny v letácích s
programem, které rozvěsíme po obci. Kromě autobusů bude k dispozici hasičské auto pro naše
občany s dětmi, kteří budou chtít opustit Lesnou mimo určené časy k odjezdu autobusů. Na tuto akci
Vás srdečně zvu, protože bude připraveno mnoho atrakcí k vyžití dětí.
Realizace opravy dětského hřiště se protáhla, bohužel. Oprava je prováděna tak, aby opravené
hrací prvky odpovídaly původnímu projektu, tudíž předepsaným standardům. Rozsah škod
způsobených povětrnostními vlivy je větší, než bylo patrné před jejich rozebráním. Na hřiště byl
navezen certifikovaný kamínek na dopadové plochy, aby měly děti měkké přistání při pádu.
Práce v lesích již byly zahájeny, dle dlouhodobého plánu. V pěstební činnosti se vysadí 5 600 ks
sazenic stromků. V plánu je výstavba oplocenek a ošetření stromků proti okusu zvěří. Byl nejvyšší čas
se našim lesům věnovat. Náš nový lesní hospodář není z jejich stavu nadšený. Samovýroba dřeva na
otop není možná.
Dva nájemníci, které se podařilo vystěhovat z DPS, potřebovali zvýšenou péči. Jsou
přestěhováni do pečovatelského domu v Meziboří se stálou pečovatelskou službou.
V rámci programu Hasiči bez hranic bude dne 10. 6. od 9,00 hodin velká akce tzv. Milník na
parkovišti u Restaurace U Vleku. Naši malí hasiči pod vedením pana Jiřího Žilky svedou souboj o
vítězství v již 10. ročníku soutěže O pohár Mlady Matějíčkové. Je přihlášeno velké množství družstev,
soutěžit bude cca 100 dětí. Dobrovolní hasiči z Deutschneudorfu mají v tento den rovněž cvičení
výškové záchranné akce, na přehradní hrázi vodní přehrady Rauschenbach, ale od 10,00h. Naši hasiči
budou u této akce rovněž přítomni. Další milník Hasičů bez hranic bude u nás na náměstí dne 24. 6.
dopoledne. Půjde o oficiální předání vozu Tatra CAS za přítomnosti zástupců všech zúčastněných obcí
v programu Hasiči bez hranic.
Webová kamera je již v provozu. Na její zprovoznění se podílely dvě firmy a nebylo to
jednoduché. Naše kamera je stará a nebyla kompatibilní s novými technologiemi. Její pojíždění již nelze
obnovit.
Před základní školou jsou lavičky ve značně zchátralém stavu. Probíhá jejich oprava včetně
úpravy terénu kolem nich. Zchátralé jsou i další lavičky, postupně se jim budeme věnovat.
To nejlepší na konec. Dostali jsme sponzorský dar od Severní energetické a.s. zastoupené ing.
Ročkem ve výši 139.000,-Kč. Dar byl dohodnut při jednání Poradního sboru starostky Hora Svaté
Kateřiny. Bude použit na vypracování projektu na modernizaci MŠ. Projekt vyřeší energetickou
náročnost budovy a rozšíří kapacitu.
Firma T-Mobile provedla úpravy rozvodů na rozhledně. Jako kompenzace byly domluveny práce
na úpravě betonové plochy a schůdků v hodnotě 45.000,-Kč.
Byla vyhlášena sbírka na opravu centrálního kříže na Malém Háji. Byla vybrána částka, kterou
nepokryla pojišťovna a to 14.464,-Kč. Sbírku vyhlásil pan Brezina a za dva dny byla celá částka
nasmlouvána a bude odeslána na účet města. Děkuji všem příznivcům kulturních památek za jejich
dary.
Přeji všem občanům pohodové a krásné prožití letních dnů a dětem radostné prázdniny.
Hana Řebíková, starostka

Akce v ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny

Exkurze – IQ Landia Liberec
Dne 16. 5. 2017 jsme navštívili IQ Landii v Liberci. Cesta byla hodně
dlouhá, ale nakonec stála za to. Nejlepší je vždy, látku, kterou se učíte
nebo učit budete, vidět na živo, nebo si jí vyzkoušet a na tom to bylo
super. Bylo tam plno věcí okolo fyziky, zeměpisu, přírodopisu, dějepisu
ale i jiných věcí jako např. Jak je pro nás náš zrak důležitý. Účelem bylo,
aby si všichni uvědomili, že zrak je velmi důležitý a ti, kteří o zrak přišli,
to nemají v životě vůbec lehké. Proto jsme si vyzkoušeli podle hmatu
rozpoznat různé tvary a také jsme si zkusili Braillovým písmem něco
napsat. Poté jsme navštívili místnost, která měla představovat pravěk.
Dále tam bylo i plno věcí z fyziky, třeba přístroj, díky kterému jsme si
mohli zkusit vyrobit elektřinu, ale i věci zaměřené na přírodu, což bylo např. něco jako
zemětřesení. Dále tam v určitých hodinách byly ukázky různých blesků atd. V další části budovy
byly i věci okolo zeměpisu. Byl tam takový velký "trychtýř" z černé látky, do které se hodila
malá dřevěná kulička, a ta ukazovala, jak se vlastně točí planety okolo slunce.
Celé to bylo zajímavé, a když už jsme jednou IQ Landii navštívili tak to bylo fajn, a užili jsme si
to.
7. třída - Marie Kádnerová
Dne 16. 5. se žáci druhého stupně vydali do IQ Landie do Liberce, kde se rozdělili do skupin a
prošli si jednotlivá patra, mohli si vyzkoušet různé věci v sekcích např.: vodní svět, Geo, Geolab,
Živly, Svět nápadů, Člověk, Věda v domě, Solární terasa. Všem se tam moc líbilo, až na cestu,
která byla náročná.
žáci 9. tř.
(více o akcích ZŠ a MŠ na www.zskaterina.cz)

Ze života DD

Jungle Arena
Dne 13. 5. 2017 jsme navštívili Jungle Arenu, do které
nás pozvala teta Monika, ta u nás byla na praxi. Po
příchodu do arény nám vysvětlila, kde jsou jaké
atrakce, a my si mohli začít užívat. Jako první jsme
se rozeběhli do bazénku s balonky, potom jsme se
rozutekli po celé aréně. Mladší děti zůstaly s tetou
Káťou ve střelecké aréně, kde po sobě střílely
balonky. My ostatní si šli užívat na další atrakce.
Byla tam klouzačka, trampolína, bazén s balónky,
střelecká aréna, kolotoč, bobová dráha, autíčka, skákací balony, dopravní hřiště atd… Moc se
nám to líbilo, nejvíc jsme si užili focení s opicí a slonem, kteří si s námi přišli hrát. Moc
poděkujeme tetě Monice za to, že nás pozvala do Jungle Areny. Výlet jsme si užili a určitě
bychom chtěli Jungle Arenu navštívit znovu. Děkujeme 3.RS
(více o DD na www.ddkaterina.cz)

Informace, různé

NOHEJBAL
SDH Hora Svaté Kateřiny zve na NOHEJBAL
tříčlenných družstev. Dne 22.07.2017 od
09,00 hodin - hřiště pod rozhlednou.
Startovné 150,- Kč/družstvo. Občerstvení
zajištěno.

UPOZORNĚNÍ
ODPADY – je ještě mnoho z Vás, kteří si

nevyzvedli štítky na odpady.
Pokud
nebudete odevzdávat odpad s nalepenými
štítky, nebudeme Vám vracet odměnu za
třídění.
PSI – splatnost poplatku ze psů byla do
15.04.2017. Žádáme poplatníky, kteří tak
neučinili nechť uhradí poplatek v co nejbližší
době nejpozději však do 30.06.2017.

Informace, různé

Jubilanti květen, červen
V květnu a červnu oslavili nebo oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny:
František Franěk, Tomáš Alferi, Kateřina Nedvědová, Jana Filová, Jakub Franta, Radim Gröbl,
Erik Prošek, Eva Špaková, Milan Dienelt, Zdeněk Jeřábek, Markéta Schandarová a Vlastimil
Srbek.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny
Ve středu dne 07. 06. 2017 od 18,00 hodin v obřadní síni MÚ.

Voda do zahrad
Při déle trvajícím suchu budou naši hasiči rozvážet občanům vodu do nádrží na zalévání zahrad.
Pokud budete mít o dovoz vody zájem, kontaktujte městský úřad na tel. 476 113 157 nebo na emailu podatelna@horasvatekateriny.cz.

Keramická prázdninová dílna
Zveme dospělé i děti do keramické dílny v ZŠ Hora Svaté Kateřiny.
Kdy? V době letních prázdnin, každé úterý od 16,00 do 18,00 hodin.
Co s sebou? Pracovní oděv (stačí triko) a 40,- Kč/osoba/2 hodiny.
Vaše výtvory si po vypálení samozřejmě vezmete domů. Maximální
počet zájemců je vždy 10 osob, proto je nutné si místo zamluvit
dopředu na tel. čísle 725 075 786 – paní Jaroslava Krásenská. Na
toto číslo můžete volat v případě dotazů a bližších informací.

MUDr. Pavel Lisický – DOVOLENÁ
28. 07. 2017 v Hoře Svaté Kateřiny neordinuje
04. 08. 2017 v Hoře Svaté Kateřiny neordinuje
(tento den se ordinuje pouze v Litvínově – Sokolovna od 07,00 do 10,00 hodin)
Léky si můžete stále objednávat přes úřad nebo na e-mailu ordinaceLisicky@seznam.cz
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