Slovo starosty:
Vážení občané,
celý náš okres žije hokejovou extraligou a všichni asi společně držíme palce, aby to ti „naši“ kluci vyhráli a
historicky získali první titul. Držme tedy všechny palce ve čtvrtek 23. 4. 2015.
Rád bych moc poděkoval všem, kteří se zúčastnili i druhé brigády pro úpravu a úklid našeho městečka.
Plánujeme další brigády, o kterých budete včas formou plakátů a Kateřinských listů informováni.
V čp. 18 jsme řešili havárii vody. Vyměnili jsme zrezivělé potrubí, díky kterému nájemníkům téměř netekla
voda.
Po náporech větru, který v předchozím měsíci opanoval naše městečko, jsme opravili a budeme dále
opravovat naše střechy.
Ve škole o velikonočních prázdninách byla v rámci akce „Realizace energetických úspor na budově ZŠ
s tělocvičnou vyměněna všechna okna a byl zateplen strop tělocvičny. Pokud počasí dovolí, zahájí se v
nejbližších dnech další etapa zateplení fasády.
Dne 20.4. 2015 byl otevřen přechod Brandov x Olbernhau pro osobní automobily.
První vlaštovky již přiletěly, proto si přejme jen krásné jarní počasí. Kytičkami za okny uděláte radost
nejen jaru, ale všem ostatním návštěvníkům našeho městečka.
Děkuji, Váš starosta Lukáš Pakosta

Informace

O pohár Mlady Matějíčkové

Stolní tenis

Dne 28. 03. 2015 proběhla v tělocvičně ZŠ soutěž
požárních družstev O pohár Mlady Matějíčkové.
Osmého ročníku se zúčastnilo 22 družstev mladých
hasičů všech věkových kategorií. Děkuji za spolupráci a
za sponzorské dary: Severní energetické a.s., Městu
Hora Svaté Kateřiny, SDH Most, MO ČSSD, ZŠ Hora
Svaté Kateřiny, JAPEKu s.r.o., Policejní stanici Nová Ves
v Horách.
Výsledky: Dorost: 1. HSK, 2. Horní Jiřetín, 3. Horní Jiřetín.
Starší: 1. Obrnice, 2. HSK, 3. Spořice. Mladší: 1. Spořice,
2. Braňany, 3. HSK. Přípravka: 1. HSK, 2. Braňany, 3.
Braňany.

SDH Hora Svaté Kateřiny pořádal dne 05. 04. 2015
tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Zahrát si
přišlo jedenáct hráčů. Na 1. místě byl Petr Krátký st.,
krásné druhé místo obsadila Zlatuše Meissnerová a třetí
místo si odnesl Jaroslav Novák.

Veřejné zasedání
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hora Svaté
Kateřiny proběhne dne 22.04.2015 od 17,00 hodin
v budově Horského kina Kateřina.

Ze života DD

Fandíme 
I my jsme se rozhodli podpořit náš nejoblíbenější hokejový klub HC VERVA LITVÍNOV. Na začátku druhého
finálového zápasu jsme se všichni sešli v obýváku u nás na druhé rodinné skupině ve všem, co patří k hokeji šály, dresy, žlutočerné oblečení a náš transparent (transparent se slovy „bojovat hoši bojovat“ jsme si sami
vyrobili). Při fandění jsme udělali společné foto, které jsme zaslali na podporu naším hokejistům.
(nichr, mišt)

Zábava v Horním Jiřetíně
Zábavné odpoledne pro děti v Horním Jiřetíně připravilo Divadlo SchachTa. Tohoto odpoledne jsme se zúčastnili
i my. Jelikož se blížily velikonoční svátky, mohli jsme si vytvořit jarní dekoraci v podobě papírového kuřátka,
vajíčka atd. Ale také jsme si zasoutěžili v házení papírových šipek. Nejvíce se nám líbilo vystoupení žongléra a
jeho „pomocníka“ skromného a tichého mima, po jejich představení jsme si vyzkoušeli žonglování – výsledek nic
moc, nejlépe to šlo našemu malému Honzíkovi.
/redakce DDHSK/

Zábavné odpoledne
6. 4. 2015 jsme měli zábavné odpoledne. V tomto programu byla zahrnuta i diskotéka pro ty menší děti. Všichni
jsme si zasoutěžili, ale také zatancovali. Byla to velká zábava, protože jsme se u toho poměrně dost zasmáli,
protože hry byly připraveny spíše pro malé, ale my velcí jsme se do toho taky zapojili. Samozřejmě jsme soutěžili
o sladkosti. Měli jsme takového netradičního DJ: byla to totiž teta LESANKA a dost dobře jí to šlo. Teta JANA
moderovala celý tento program. Všichni jsme si to moc užívali.
/FACA/

Informace

Jubilanti duben
V dubnu oslavili kulaté nebo půlkulaté narozeniny: Jarmila Jeřábková a Petr Vachulka.

Jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

Informace

Informace

Příspěvky od občanů

Oživení sousedské paměti aneb víte že …
Je to více jak 10 let, co v některých místech podél naší dopravní
tepny, vyrostly stromečky, dnes většinou smrčky. Podél silnice,
která nám všem bez rozdílu umožňuje základní životní
podmínky, ale také podmínky pro turisty a pro návštěvníky
všech tří obcí.
Pojmenovali jsme je větrolamy, protože lámou vítr a zachycují
kvanta sněhu, který by se jinak dostal na silnice a vytvořil by
každou minutu a co říci každou vteřinu nepřekonatelnou
překážku pro auto. Kdo z vás je trochu všímavý, tak nejen letos,
ale i pár let nazpátek jste mohli pozorovat prospěšnost těchto
přírodních zábran proti sněhu. Nejen zábran, ale i úkrytu pro
zvěř a odpočívadlo pro přelétávající ptactvo.
Na počátku bylo za pomoci dotace vysázeno několik druhů
sazenic i listnatých stromečků, které se moc neujaly a jejich
opadané listí v zimě pochopitelně ztratilo svůj záměr a potvrdil
se náš názor, a to prospěšnost i odolnost výsadbou domácích
sazenic - smrčků. Dnes jsou již někde třímetrové a budou se
muset zkrátit, aby se zahustily a v některých místech nevadily
drátům vysokého napětí.
Letos poprvé se ukázal rozdíl mezi přírodními větrolamy
(trvalými bez obsluhy!!!) a prkennými 4x postavenými,
zakotvenými zábranami, v místě, kde původně byly také
vysázené stromečky.

****
Pokračování příště.
Vylosování výherců po vydání následujících dvou občasníků. Odpovědi vkládejte do schránky na MÚ nebo noste
osobně do podatelny.
Ať nám svítí často sluníčko, Petr Pakosta st.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyjmenujte nejméně pět míst, kde jsou přírodní větrolamy?
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