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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
Zima se přehoupla ve velmi teplé léto, jaro jako by neexistovalo. Okrasné zahrádky a zahrady se přesto
zaplňují jarními květy k potěše nás všech. Čekají nás dva sváteční dny, před tím druhým mají děti ve škole
ředitelské volno, takže si je snad všichni užijeme v pěkné jarní pohodě.
V turistické sezoně budeme moci přidat k návštěvě rozhledny a procházce po Zlaté Huse k Ecce Homo
ještě prohlídku Mikulášské štoly. Předpokládám, že nutné úpravy ve štole budou dokončeny ještě před
Kateřinskými slavnostmi. Je nutné vyměnit podlážky a vyspravit výdřevu. K první prohlídce vás budu moci
pozvat na začátkem června a průvodcem ve štole bude pan Sochor.
Zmiňuji procházku po „Zlaté huse“, málokdo ví, že tento název nese lesní cesta vedoucí z ulice Svobody
do začátku komunikace vedoucí k přechodu do Německa. Je to krásná procházka téměř po vrstevnici a někteří
obyvatelé dolní Kateřiny ji využívají. K názvům ulic a cest mohu říci, že všechny, kromě Náměstí Pionýrů a ul.
Svobody, mají původní názvy. Náměstí bylo Tržní a ul. Svobody Panská cesta nebo Pánská cesta.
V nemalé míře se potýkáme s opravami v Restauraci u Rozhledny.
Nejdříve jsme zjistili, že otopný systém není proveden dle projektu, opěrná zeď terasy zřejmě také ne, protože
vyžaduje nákladnou opravu a aby se to nepletlo, tak ani kanalizace není provedena tak, jak je zakreslena
v projektu. Nyní řešíme ucpanou kanalizaci v jedné větvi, která vede někudy a musí se pracně zjišťovat kde to
vlastně je. Tyto opravy nemovitostí, které by měly ještě mnoho roků bezchybně sloužit mě velice mrzí. Je to
odtok financí, které jsou tak potřebné na údržbu opravdu starých domů a bytů. Doufám, že vás toto sdělení
neodradí od návštěvy této restaurace, neboť výborně vaří.
Máme v majetku města ještě jednu restauraci a to Restauraci u Vleku. Tato se také dočkala, na žádost
nájemce, nejnutnějších úprav. Byl nejvyšší čas upravit její vzhled a funkčnost některých částí. Také tam výborně
vaří.
Římsko katolická farnost Horní Jiřetín, po získání stavebního povolení, zahájila práce na opravách stropu
kostela sv. Kateřiny. Pro kalendářní rok 2018 byla přislíbena dotace z Ministerstva kultury. Na opravu bude
použito řezivo ze sponzorského daru, který zajistil pan R. Král a p. farář Harzer ze Seiffenu.
Po pravé straně Hřbitovní ulice je starý hřbitov, kde se pohřbívalo i po roce 1945 nyní pietní místo.
Ostatky pohřbených lidí nebyly exhumovány a proto je nanejvýš nutné chovat se v tomto prostoru vhodně.
Rozhodně do těchto míst nepatří míčové hry a hry na honěnou. Děkuji všem, kteří toto doporučení vezmou za
své.
Den země byl i našimi školáky oslaven a to prací. Naši malí školáci poklidili parčík pod rozhlednou a okolí.
Tímto jim děkuji. Děkuji i vedení základní školy, neboť tímto přístupem ke Dni země, si děti určitě uvědomí, že
slupka od banánu či papírek z bonbonu patří do koše a ne na zem. Zpráva pro naše malé i větší děti - dětské
hřiště je již opraveno a otevřeno.
Přeji všem krásné jarní dny,

Vaše starostka Hana Řebíková

Veřejné zasedání zastupitelstva - 02.05.2018, 20.06.2018, 12.09.2018, 24.10.2018

WATERSLIDE NA KLÍNECH !!!
Jarní prázdniny trávíme na lyžařském výcviku, ale
ještě před ním jsme se s tetou Katkou a Haničkou

vypravili na Klíny na zábavnou show na lyžích
Waterslide 2018. Když jsme dorazili na místo,
viděli jsme lyžaře a snowboardisty v různých
vody: Akce se nám moc líbila, užili jsme si

spoustu zábavy.

Závod pro menší děti

Jedno sobotní odpoledne jsme my starší připravili hru

pro menší děti, ale i pro vychovatele. Hra se odehrávala na naší zahradě.

Rozdělili jsme děti do skupin a ukázali jsme jim trasu,

kudy poběží. Bylo na ní celkem deset stanovišť, kde měly plnit úkoly.
Jako příklad třeba měly najít dvojici pohádkových bytostí nebo

obejmout strom a říct mu něco hezkého, odskákat deset žabáků apod.
Všichni jsme si to moc užili, a taky se nasmáli. Těšíme se, až pro ně

připravíme další zábavné odpoledne. Tohle si všichni náramně užili a
na konci následovala malá sladká odměna pro každého. /SteBa/

VELIKONOČNÍ JARMARK V LITVÍNOVĚ

Dne 17.3 2018 jsme vyjeli autobusem na Velikonoční jarmark v Litvínově. Prohlédli jsme si tu spoustu velikonočních

dekorací. Některé jsme si dokonce v dílničkách i vyzkoušeli. Kdo chtěl nazdobil vajíčka, vyrobil si vlastní svíčku, nebo

jinou velikonoční ozdobu. Viděli jsme pohádku " Jaro, tak trochu jinak". Nakonec jsme se proměnili v prince a princezny,
když jsme se povozili královským kočárem po zámeckém parku.( ReŘí, BaAr)

Den s Tomášem Slavatou a jeho přáteli u nás na návštěvě

Dne 7.4 2018 k nám přijel Tomáš Slavata s dalšími studenty. Společně jsme se zúčastnili akce "Den zdraví", kterou

pořádal místní dětský klub. Vyšli jsme si na procházku na indiánské léto, kde jsme si na závěr opekli vuřty. Večer pro nás
připravili oblíbené palačinky. Druhý den jsme si zahráli hru "hledání pokladu". Sbírali jsme lístečky jedné barvy, které
jsme potom poskládali do mapy, abychom našli ten náš poklad. Na ohni jsme si pak opekli nejúžasnější a nejsladší
maršmeloun. Už teď se moc těšíme na další návštěvu.(BaAr, ReŘí )

JUBILANTI – KVĚTEN
Baňka Radek, Kudová Hana, Schmieder Lucien, Čapík Jaroslav, Karsňáková Hana, Štefančíková Rotraud, Koláčková Alena, Žilka
Bohumil, Hlinka Tomáš, Volšička Jiří, Wilson Owen Desmond, Hlinková Renáta, Horáková Marie, Švancar Slavomír, Onduš Josef,
Alferi Tomáš, Čerych Petr, Šabková Emília, Šec Otto, Loos Lukáš, Loosová Lucie, Nedvědová Kateřiny, Uhrová Dagmar,
Červeňáková Taťána, Filová Jana, Roučová Jana, Vaněk Aleš, Batík David, Jechová Kateřina, Franta Jakub, Šabek Martin, Gröbl
Radim, Vagašiová Kornelie, Srbková Kateřina, Dočekalová Iva, Prošek Erik, Rajsová Jitka, Vilt Dominik, Fučíková Renáta, Turzó Jan.
BLAHOPŘEJEME

PLES ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍDY
DĚTSKÝ DEN
KDE:

Lesná

KDY: 10.06.2018 – něděle
NÁZEV: Za pokladem permoníků
Na akci budou vyvěšeny plakáty s dalšími informacemi.

Žádáme občany, kteří lepí nesprávně štítky
na odpad (přehnuté apod.), aby se
takovému lepení vyvarovali, jelikož takto
nalepený kód nelze načíst!

Soudky na sklo, se vyváží , vždy v úterý po svozu odpadu, není
potřeba lepit štítky (čárkuje se).
Soudky na sklo se vyváží , až po úplném naplnění 
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