Slovo starosty
Vážení občané,
na začátku tohoto slova bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli a podali pomocnou ruku nejen na
proběhlých brigádách, ale i na všech přípravách, které proběhly v rámci Kateřinských trhů. Děkuji také všem,
kteří pomohli na provizorních opravách náměstí.
Do konkursu na ředitele naší školy se přihlásilo devět uchazečů. Těsně před tímto konkursem jsem se sešel s
oběma starosty a shodli jsme se na tom, že budeme respektovat toho nejlepšího, i díky “klepům”, které běžely
po horách, že už je vše rozhodnuto předem. Uchazečů se dostavilo osm a z těchto osmi byli vybráni jako
vhodní 3 uchazeči. S pořadím: 1. Hach, 2. Křivánková, 3. Nováková (pozn. p. Hach celou komisi odzbrojil nejen
svými znalostmi, ale i svou osobností). Po tomto výběru jsme se odebrali 3 starostové na poradu koho tedy
zvolit. Já jsem samozřejmě řekl a trval na výsledku a byl jsem pro p. Hacha. Pánové Mooz a Kádner
prosazovali i přes určené pořadí paní Křivánkovou. I po několika upřesňujících dotazech na oba kandidáty
byla pořád stejná patová situace. Bohužel nás tlačil čas, p. Mooz musel na své veřejné zastupitelstvo. Já jako
starosta jsem stále chtěl naplnit podmínky dohody a vydat souhlasné stanovisko přesvědčením obou starostů,
že vítěz by měl být jmenován. Rozhodnutí jsme tedy odložili na pondělí 22. 6. 2015.
Ve čtvrtek ráno po tomto jednání p. Hach mluvil se svým vedoucím a vyprávěl mu o nastalé situaci, jak byl
rozladěn a znechucen, tím, co se po tomto výběrovém řízení dělo, kdy necítil podporu od dvou starostů (že ač
byl vítěz, tak nezvítězil). Na tuto situaci reagoval p. ředitel inspekce lepší nabídkou na práci pro p. Hacha, která
ač úřednická a nezáživná, přesto ale jistota státního zaměstnance. Rozhodování pro p. Hacha bylo složité, ale
po zvážení všech pro (jistota a lepší podmínky) a proti (“pestré” ředitelování s nejistotou) bylo jasnou volbou.
Toto rozhodnutí p. Hacha mě zklamalo, ale především osobně velmi naštvalo a to z důvodu, že díky postoji
dvou okolních starostů jsme si nechali utéct velmi schopného člověka na post ředitele školy, který by naší
školu určitě posunul dál. O tom všem můžu psát s jistotou vzhledem k tomu, že jsem p. Hacha osobně navštívil
a cca hodinu ho přesvědčoval, aby své rozhodnutí ještě zvážil. Bez úspěchu.
Po zhodnocení obou zbylých kandidátek, jejich postojů, vystoupení na konkursním řízení a znovu přečtení
jejich koncepcí, jsem vyhodnotil, že paní Nováková více naplňuje mé představy o budoucí ředitelce školy.
Předstoupila před nás s jasnou rozvojovou vizí, několika dobrými nápady a znalostí prostředí. Výhodou je
rovněž její “nezávislost” na místním současném dění.
Vše jsem velmi zvažoval a po poradě se svými zastupiteli, kteří se, na rozdíl od opozice, nebáli podpořit při
hlasování na pracovním jednání zastupitelstva realizaci konkursního řízení podle zákona (čímž ukončili právně
velmi diskutabilní období). Po projednání jsem se následně rozhodl jmenovat paní Novákovou od 1. 7. 2015
ředitelkou ZŠ a MŠ.
Na závěr jen ještě několik úvah:
 Slíbili jsme a realizovali férové konkursní řízení (ti, co byli přítomni, mohou potvrdit, že tento slib byl
dodržen).
 Řekli jsme, že vítěz bude jmenován (bez ohledu na to, co se povídalo a co kdo komu slíbil).
 Dohodu o automatickém jmenování porušil někdo jiný než já (starostové okolních obcí nechtěli po
konkursu respektovat pořadí, a i když svůj názor později asi změnili, nesou zodpovědnost za nejmenování
vítěze bezprostředně po konkursu).
 Já se rozhoduji na základě mandátu od kateřinských voličů
 Máte právo se mě ptát, proč jsem jmenoval paní Novákovou, nicméně byste se měli ptát i starostů
Brandova a Nové Vsi v Horách proč způsobili nejmenování pana Hacha (vítěze konkursního řízení).
 K částce 250.000,- Kč: v letošním roce obě dvě obce přispěly alikvotní částkou celkem 112.959,- Kč,
pro celý rok je to 169.456,- Kč z celkového rozpočtu školy, který je po vyúčtování 1.507.586,- Kč.
 Pevně věřím, že paní Nováková svou roli ředitelky zvládne a prosím všechny, aby ji v nové pozici
byli nápomocni.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát klidné, krásné a slunné prázdniny plné zážitků.
Lukáš Pakosta, starosta
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BUDOUCNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Milí spoluobčané,
od minulého týdne jste možná slyšeli množství informací o proběhlém konkursním řízení na ředitele školy.
Vzhledem k tomu, že vždy je nejlepší ptát se přímo u zdroje, dovolím si vás všechny pozvat na
připravované zastupitelstvo našeho města 07. července 2015 od 17,00 hod.
Lidsky chápu některé nesouhlasné reakce a zklamání. Je jasné, že nemůžeme mít všichni na všechno
stejný názor. Mrzí mě, když diskuse „sklouzne“ do osobních invektiv, ale je to spíše výjimečné. Potěšila
mě úroveň komunikace na školské radě (svolané narychlo k tomuto tématu), kam přijal pozvání náš
starosta, stejně jako téměř celé zastupitelstvo a několik dalších hostů.
Ačkoli jsme se v tom základním diametrálně lišili, paní předsedkyni se podařilo úroveň diskuse udržet
v přijatelných mezích, za což jí patří poděkování. Věřím, že takto proběhne i zastupitelstvo města, na které
ještě jednou zvu všechny, které dané téma zajímá.
Viktor Koláček

Informace

Informace

Kateřinské trhy
Děkujeme všem, kteří se i přes nepřízeň počasí zúčastnili našich trhů. Poděkování patří stánkařům,
soutěžícím, účastníkům i sponzorům – PEDDY Group s.r.o., Bernard a.s., STIHL s.r.o. – Hubert Mlejnek,
Jiří Sejval – Horský domov a SaS Most spol. s r.o. – Josef Smolík.
Fotografie z Kateřinských trhů najdete na našich webových stránkách nebo na Facebooku.
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Osobní dopis rodičům školy.
Konkurz na ředitele školy – opět další z frašek a divadlo vedení našeho města.
Jmenuji se Hana Brunnerová a jsem členka školské rady, která byla zvolena rodiči a hlavně obyvatelka a
rodačka Hory Svaté Kateřiny. Jsem silně rozhořčena nad nynějším vedením Města Hora Svaté Kateřiny.
Dění po konkurzu na ředitele školy mě přesvědčilo, že toto město nechce nikoho, kdo by jako ředitel
myslel především sám a vedl školu dle vlastních představ dle nejlepšího vědomí a svědomí. Po
odstoupení pana Mgr. Hacha, který měl mé velké sympatie, ač ho osobně neznám, ale po zjištění
referencí mě tento člověk nadchl a věřila jsem v jeho jmenování.
Tak nám z užšího výběru zůstala Ing. Křivánková (2. místo v konkurzu) a Mgr. Nováková (3. místo
v konkurzu). Jaký je mezi nimi rozdíl? Pro někoho, na první pohled, žádný. Obě dvě jsou výborné
kantorky, ale proč se starosta našeho města rozhodl pro paní Mgr. Novákovou, když na každém setkání
oplýval chválou nad prací školy (viz poslední diskuse „SOUSEDŮ“ ve škole spolu s panem Mgr.
Koláčkem) a jeho nynějším vedením, kterého byla paní Ing. Křivánková nedílnou součástí a která se svým
úsilím podílela na zvelebování a úspěších školy, ale jednu vadu má. Má svůj vlastní názor a málo kdo ji
ovlivní (to je má vlastní zkušenost) a to je asi dle našeho vedení města velká chyba, jak to tak vypadá
z mého pohledu rodiče a občana.
Proč se tedy vedení města spolu se stranou „SOUSEDÉ“ rozhodlo pro paní Mgr. Novákovou? Můj osobní
názor je, že oni potřebují pouze loutku a člověka, který bude sympatizovat s jejich názory.
Dále mě zaráží, že město Hora Svaté Kateřiny nepotřebuje peníze a oželí cca 250 000,- Kč ročně, které
by získalo na školu od obcí Brandov a Nová Ves v Horách v rámci zřízení školského obvodu, ale tento
obvod má určité podmínky a to naše vedení města porušilo, takže tyto peníze dostávat nebude.
Proč pan starosta Lukáš Pakosta při tomto důležitém jednání obešel starosty sousedních obcí? Jen
konstatoval, že on takto rozhodl a s nimi se bavit nebude. Tím se domnívám, že porušil smlouvu o zřízení
školského obvodu, kterou podepsal a je v ní, že rozhodovat při jmenování ředitele školy budou všichni tři
starostové rovnými hlasy. Že mu jde tedy o získání nových žáků právě z těchto obcí (nebo že by opět
jedna z dalších lží)?!
Nekorektně se ale zachoval i k nám rodičům, občanům obcí a města.
Na závěr mi dovolte otázky: Jak dlouho toto budeme trpět? A je za tím opravdu jen on sám?
Jsou to pouze mé osobní názory, ale myslím, že to stojí k zamyšlení.

Poděkování
Rád bych svým jménem poděkoval pořadatelům 1. ročníku akce „ROCKATEŘINA“, která se uskutečnila
6. června na sále Horského domova. Akce byla dle mého názoru perfektně zorganizována. Sám jich mám
několik za sebou a vím, co to dá práce, tyto akce nejsou levné, většinou pro pořádajícího prodělečné. Do
organizování takových akcí investujeme kromě peněz samozřejmě mnoho volného času. Tuto akci přišlo
podpořit minimum místních občanů, napočítal jsem jich zhruba 10… Sál byl převážně naplněn cizími lidmi,
kteří přijeli jako doprovod rockových kapel.
Výtěžek z akce měl být věnován na dobročinné účely, kde bych pominul diskuzi o tom, zda o tom zařízení
vědělo či nikoliv. Důležité je, že nikdo z místních téměř neprojevil zájem se akce zúčastnit a podpořit dění
v obci i dobrou věc. Jelikož se nejedná o první akci, která měla nízkou účast a byla prodělečná, pak se
ptám vás, těch co nás neustále srovnávají s okolními obcemi, že se tu nic neděje, zda má význam něco
pořádat.
Přijde mi to smutné, hlavně proto, že neustále slýchávám, že se v obci nic neděje a já vím, že Kateřina
byla vždycky obcí, která uměla žít, vzájemně si pomáhat a bavit se… Budu rád, když vás má slova
povedou k zamyšlení, i já se neustále zamýšlím nad tím, co by šlo udělat líp.
Rudolf Meissner
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Autogramiáda hokejistů

Dovolená v Chorvatsku

Dne 21. 5. 2015 jsem se zúčastnila poslední
autogramiády našich MISTRŮ ČR HC VERVA
LITVÍNOV. Od 16:00 to vše začalo - podepisování
hokejistů na trička, do deníků, na mikiny prostě na
co, kdo chtěl. Mohli jsme se také s nimi vyfotit.
Byli tam všichni hokejisté této sezóny - Pavel
FRANCOUZ,
Jakub
PETRUŽÁLEK,
Martin
RUČINSKÝ, Robin HANZL, František LUKEŠ,
Jakub
SOUKUP,
Lukáš
HORÁK,
Michal
TRÁVNÍČEK, Michael PETRÁSEK, Peter JÁNSKÝ,
Zbyněk SKLENIČKA a mnoho dalších mistrů ČR.
Také jsme se mohli vyfotit s jejich Masarykovým
pohárem. Celý podvečer se mi velice líbil a budu se
těšit na další setkání, které se bude konat u nás v
DD s Jakubem Petružálkem, který nám ještě jednou
přiveze ukázat MASARYKŮV POHÁR.

Letos se opět několik dětí vydalo na ozdravný pobyt
do Chorvatska přímo do Baška Polje na jedenáct
dní. Do Chorvatska jeli s námi tyto dětské domovy Tisá, Ústí nad Labem Severní Terasa a střídal nás
tam dětský domov z Litoměřic. Pro některé z nás to
bylo vůbec první setkání s mořem, takže jsme se
moc těšili.
Cesta tam byla pro některé děti i vychovatele
dlouhá, ale co by člověk kvůli dovolené nevydržel.
Přijeli jsme brzy ráno a hned jsme šli na pláž a
vybírali jsme si místo, kam budeme každý den
chodit. A taky jsme vybrali, hned vedle mola, kde se
daly skákat i šipky. Druhý den už jsme měli o jídlo
postaráno v hlavním hotelu – švédské stoly po celou
dobu pobytu. Také jsme každý den chodili do
nedalekého města Baška Voda na vynikající
zmrzlinu - různé příchutě a ten cukrář byl velmi
srandovní. Pořád nám to protáčel, stavěl zvířata, a
mnoho dalších věcí. Navštívili jsme i dvě středověká
města Topiči a Bast - obě byla velice hezká, ale
zato ta cesta byla náročnější, pořád do kopce a dolu
z kopce už to šlo líp.
Celkově jsme si pobyt náramně užili a moc
děkujeme všem, kteří se zasloužili za to, že jsme
mohli jet. Teď už jen pár dní ve škole a hurááá
prázdniny.

Návštěva Jakuba Petružálka, pana
Štefana a Ťapiny z útulku Litvínov
Dne 25. 5. 2015 nás přijel navštívit Litvínovský
hokejista JAKUB PETRUŽÁLEK a přivezl sebou
Masarykův Pohár, který hokejisté HC VERVA
Litvínov vyhráli 23. 4. 2015 v Třinci v extralize
ledního hokeje. Přijela se za námi podívat i jedna
fenka (Ťapina) z Litvínovského útulku i s vedoucím
panem Štefanem.
Od Jakuba jsme se i něco dozvěděli. Třeba - proč
nejel na soustředění se svým týmem do TURECKA;
co si myslí o Litvínově a jeho titulu ad. Také jsme se
všichni co chtěli, vyfotili s pohárem (velcí ho zvedali
nad hlavu nebo alespoň po pas, a malí u něj stáli
nebo zvedali ve dvou. Jakub nám dal několik
podpisů na ruce či papíry, nebo na trička. Také jsme
ho pozvali na zahradní slavnost, kterou máme v
žluto-černých barvách a za pejsky se do Litvínova
vypravíme a oni přijedou i za námi.

Dětský den na Nové Vsi
Dne 6. června jsme se vydali oslavit Den dětí na
Novou Ves. My větší jeli s tetou Martinou na kolech
a mladší děti jely autobusem. Připraven byl program
- soutěže pro děti, vystoupení klaunů, ukázka
dravých ptáků, malování na obličej a výrobu srdíček
mramorovou technikou. Víc jsme bohužel nestihli,
protože jsme jeli domů.
/Steba, Jife/
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Out of Home 2015
Po dvouleté odmlce jsme na konci května znovu vyrazili na festival se zvláštním názvem Out of Home.
Třídenní akce v Praze se zaměřuje na možnost poznání nejen hlavního města, ale zejména různých
profesí - od těch běžných až po velmi netradiční. Pořádající občanské sdružení Mimo domov připravilo pro
děti ze sedmadvaceti dětských domovů třiadvacet stanovišť - od profesionálního nahrávacího studia, přes
módní návrháře, až po obchodní dům.
Náš tým byl sloučený s dětským domovem z Potštejna - nebylo nás dost, protože část dětí vyjela na
rekreaci k moři, další pak na akci s názvem Khamoro Kher (o životě starých Romů). Měli jsme tudíž
možnost poznat jiné děti a navázat během několika hodin nejen přátelství, ale i spolupráci. Naše
stanoviště byly v OD Albert, u Messenger a také u pražských hasičů. Na každém stanovišti jsme plnili
různé úkoly a nezávislou porotou byli bodováni. Celkový výsledek nehraje zas až takovou roli, spíše
možnost si zkusit něco nového, s čím se třeba i v životě potkáme. Zjistit, že práce může být pro člověka i
zábavou.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v pražském klubu P.M. Jak jsme již napsali, není důležité vyhrát, ale tuhle
akci si opravdu zejména odžít.

Návštěva psího útulku v Litvínově
V polovině června jsme se jeli podívat na naše psí kamarády do litvínovského útulku. Jeli jsme do útulku
před svačinou, koupili jsme jim několik dobrůtek a pamlsků. V útulku jsme si prohlídli psy, feny a štěňata.
Jednomu pejskovi jsme dali jméno Kuba podle našeho kamaráda Kuby Petružálka, který tam taky
nechyběl. Také jsme si ugrilovali buřtíky, zahráli jsme si shazování plechovek s tenisovým míčkem, a
pomazlili jsme se s Ťapinou a s Lady. Celé odpoledne se mám velice líbilo a přišel se za námi do útulku
podívat také jeden hokejista z ligy juniorů – Radim Řezníček, který se samozřejmě líbil Marušce a Lence a
také říkal, že za námi bude občas jezdit. Že by si s námi zacvičil, zaběhal, ukázal nám něco málo k hokeji
atd. Chtěli bychom poděkovat panu Štefanovi a vůbec celému útulku za krásné odpoledne.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY – květen/červen 2015
Dne 17. května navštívilo několik žákyň spolu s paní učitelkou Turkeovou terezínskou tryznu, která se
koná každoročně 3. neděli v květnu. Koná se na památku obětem Terezína, ale také se vzpomíná na
všechny ostatní hrůzy, které se děly za 2. světové války. Nejprve na Národním hřbitově vyslechli řeč
předsedy ÚV ČSBS pana Jaroslava Vodičky, která všechny dojala. Dále také hlavní projev pana
prezidenta Miloše Zemana, židovskou modlitbu v podání vrchního pražského a zemského rabína Karola
Sidona. Poté si prohlédli Muzeum ghetta a následně se vydali do Malé pevnosti. Nakonec položili květinu
na uctění památky všech obětí koncentračních táborů. Záměrně si vybrali nepojmenovaný hrob č. 303,
protože na jeho jméno už si nikdo nevzpomene!
Školní družina a minipodnik Drobné dárky s.r.o. se zúčastnili v pátek 22. 5. 2015 akce „Dar dobrého srdce“
pro klienty Domova sociálních služeb v Meziboří. Před necelým měsícem se nám do rukou dostala
nabídka akce „Dar dobrého srdce“, která nás zaujala, neváhali jsme a rozhodli se také zapojit. Jediným a i
největším problémem, bylo vybrat si cílovou skupinu, které bychom věnovali námi vyrobené dárečky.
Nakonec zvítězila cílová skupina seniorů. V našem minipodniku Drobné dárky, jsme pro babičky a
dědečky ušili z látek dekorační sovičky, srdíčka, pantoflíčky, pouzdra na drobnosti a vyrobili z keramiky
srdíčka. Výroba dárečků nás moc bavila. A abychom nepředávali jen dárečky, rozhodli jsme se, že babičky
a dědečky rozveselíme a potěšíme i tanečkem na písničku „Buchet je spousta“ z pohádky Kouzla králů.
Babičkám a dědečkům se naše dárečky a vystoupení moc líbily, vykouzlily jsme na jejich tvářích úsměvy,
možná v dušičkách i vzpomínky na jejich dětství…
Pokračování na další straně
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Naším cílem bylo jim udělat radost a to se nám určitě podařilo. Určitě bychom nechtěli radost dělat jen
jednou za rok, a pokud to jen půjde, určitě se za nimi ještě podíváme. Říká se, že není nic krásnějšího než
rozzářená dětská očička, ale určitě si troufáme říct, že není i nad úsměv našich babiček a dědečků, kterým
vděčíme za to, že jsme na světě.
Malé ohlédnutí za ozdravným pobytem
v Chorvatsku, kam jsme odjeli dne 31. května
a vrátili se 9. června. Cesta tam i zpět
proběhla v klídku a pohodě, cesta tam byla
zpestřena plavbou trajektem. Ubytování
kousek od pláže a krásných zákoutí, moře
jako vždy překrásné, čisté, průzračné, viděli
jsme mořské ježky, hvězdice, mušle, kraby a
někteří měli štěstí a viděli skákat delfíny.
Hledání „kešky“ v zákoutích skalního města,
spousta památek, na stromech rostly
pomeranče, citróny, voněla levandule a
bobkový list. Nechyběly soutěže, hry, hledání
pokladů, jako vždy se osvědčilo, že umíme
pracovat ve skupině a je jedno, zda se jedná
o dítě z MŠ společně s žákem z 9. třídy.
Nechyběla výborná kuchyně, děkujeme paní
Smolové a Šecové za skvělé jídlo. Paní
učitelkám, které se o nás starali, p. uč.
Balážové, p. uč. Křivánkové, p. uč.
Brunnerové, p. uč. Zdeňkové a v neposlední
řadě paní ředitelce Sehnalové. Moc děkujeme.
Ve čtvrtek 11. června se žáci z obou našich
minipodniků zúčastnili závěrečného veletrhu
v Mostě. Dorazili jsme do budovy SVČ, kde
jsme měli již (díky paní učitelkám) připravený
stánek,
určený
na
prezentaci
jejich
minipodniků. Na začátku měla probíhat
prezentace, která však z technických důvodů
nemohla proběhnout. Na řadu tedy přišly
vystoupení. Vystoupily zde také žákyně
z našeho tanečního kroužku a žáci z nižšího
stupně a zhlédli jsme další povedená vystoupení ostatních škol. Dalším bodem byly obchodní jednání,
díky kterým jsme „obchodovali“. Poté jsme se šli občerstvit, avšak moc jídla na nás už nezbylo. Na závěr
jsme ještě „vystoupili“ do kamery a představili tak alespoň někomu náš minipodnik. Akce se nám nezdála
zdařilá, a proto se nám moc nelíbila.
Anna Svobodová, 9. tř.
Již po čtvrté se naše škola přihlásila do grantu „Chytré hlavy pro sever“. Letos jsme získali již po třetí
peníze pro náš projekt. Jenom pro připomenutí, v minulých letech jsme získali 3 interaktivní tabule, v
loňském roce na podzim jsme otevřeli novou školní družinu. Letos jsme se rozhodli, že zkusíme štěstí a
přihlásili jsme se s projektem „modernizace školní dílny“. Jsme moc šťastni, že nám tento projekt vyšel,
děkujeme Vršanské uhelné, a.s., že tyto granty vyhlašuje a paní uč. Křivánkové za zpracování tohoto
projektu. Těšíme se na další spolupráci, nyní již máme v hlavě spoustu nápadů.
Chtěli bychom poděkovat firmě „PRUEBA s.r.o.“, která nám v současné době zatepluje školu za
sponzorský dar v podobě stahovacích schodů na půdu. Moc děkujeme.

Příspěvky od občanů

Reakce na: Oslovení občanů a rodičů Hankou Brunnerovou.
Přečetl jsem si dvě stránky nenávisti a to bez znalosti problematiky a skutečných věcí a účelově
zkreslených faktů souvisejících s konkursem na ředitele(ku) naší školy.
V nedávné době (při mých dotazech v tělocvičně) jsem se Tě, Hanko ptal, co Ti tak vadí na panu
Koláčkovi – Odpověď: Při diskuzi (p. Koláček) koulí očima….. Hanko, mělo by tě raději zajímat, že pan
Mgr. Koláček otec čtyř dětí, se každý víkend stará ještě o výchovu dalších dětí – a není jich málo. Zeptej
se jejich rodičů co oni na to!!! A příště to sděl do těchto listů! Myslím si, že bys měla také sdělit, z čeho
plyne (ale konkrétně!!!) tvoje nenávist, která je patrna z Tvého dvoustránkového vyznání??? A to nejen
na pana Koláčka a Lukáše Pakostu, ale i na mnoho dalších, vlastně i na ty, kteří chtějí budoucnost a ne se
řídit heslem „Kdo půjde poslední z obce tak zhasne!!“.
Jinak musím konstatovat, že ses zařadila po bok lidem, kteří umějí jen vytýkat a ne pomáhat. A takových
občanů, kteří obci pomáhají, je poměrně vzácně, ale zaslouží si pochvalu, ne zlobu. Neviděl jsem tě již po
několikáté na akcích našeho města a na tomto místě musím připomenout, že jsem Tě osobně pozval ke
spolupráci a nejen před volbami. Zároveň jsi si možná nevšimla, že se uvolnilo místo na komíně u pana
Šabka, takže není problém tam zase umístit nápis „Nemám ráda Pakostu H.B.“
Přeji pěkný víkend a až budeš bydlet v Dlouhé ulici, tak rád přijdu na otevření a občerstvení.
Tvůj dlouhodobý soused Petr Pakosta st.

Odměna pro soutěžící čtenáře
Seriál pod názvem „Víte že …“ byl odměněn, jak bylo slíbeno. Odměnu obdržela paní Matějíčková od
autora seriálu Petra Pakosty st. (viz foto). Paní Matějíčková si mimo jiné chválila bydlení v Domě pro
seniory, především výtah a pěkný výhled.

Vydává Město Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
Redakční rada: I. Kucharczyková, J. Gröblová, V. Šebková, L. Pakosta, R. Kuzebauch, O. Šec.
Tisk a distribuce: vlastní. Náklad: 190 ks. Cena výtisku: ZDARMA. Za chyby v cizích příspěvcích
neručíme. Obsah může být redakčně krácen a upravován. Příspěvky lze vkládat na e-mail:
hoska@horasvatekateriny.cz. http: www.horasvatekateriny.cz, telefon: +420 476 113 157.

