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I KOLAUDACE
Vodovody TřeMoLe a Hlásná Třebaň jsme
28. 11. 2013 zkolaudovali. Podle vyjádření
provozovatele, kterým je Aquaconsult Černošice bude možné v lednu 2014 montovat
vodoměry a odebírat vodu.

Samozřejmě musíte mít hotový přívod
z vodovodního řadu a odvod do domu
ve vodoměrné šachtě nebo sklepě a musí
být příznivé klimatické podmínky. Firma
Aquaconsult namontuje vodoměrnou sestavu, vodoměr, navrtá hlavní řad v ulici
a sepíše s vámi smlouvu. Bližší informace
vám podá pan Kejha z Aquaconsultu, telefon: 602 311 274.
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Program:
– Zahájení
– Zpráva o činnosti
– Informace k výstavbě - vodovod, školka,
kanalizace
– Návrh rozpočtu pro rok 2014
– Diskuse, usnesení
– Závěr
hh (ga)

I ŠKOLKA

I PODĚKOVÁNÍ

Výstavba školky zdárně pokračuje a zima
nám zatím přeje. Připravujeme konkurs
na ředitele (ředitelku), který proběhne asi
v dubnu 2014.

Děkuji zahrádkářům a hasičům za velmi
krásné osázení truhlíků na návsi kolem kapličky.
hh Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(Ing. Vnislav Konvalinka)
Dnešním rozhovorem končí seriál osobních rozhovorů s jednotlivými členy zastupitelstva obce. Jeho účelem bylo s odstupem dvou let zrekapitulovat agendy
a názory těch, kdo řídí naši obec. Otázky
jsme připravovali nejenom v okruhu redakční rady, ale také z námětů zaslaných
našimi čtenáři. A končíme, jak jinak, rozhovorem se starostou obce Ing. Vnislavem
Konvalinkou.

» Pane starosto, jak se Vám pracuje se současným zastupitelským týmem a jak se daří
hledat společnou cestu k řešení problémů
a úkolů a skloubit rozdílné představy na vedení obce?
Musím říci, že spolupráce se zastupiteli je
na dobré úrovni. Neřekl bych, že máme
rozdílné představy na vedení obce. Spíše se
před námi objevují problémy, se kterými se
setkáváme mnohdy poprvé, a proto musíme složitě zjišťovat, jaké zákony tuto oblast
řeší a jaké pravomoci nám poskytují. Dost
často se jedná i o problémy vzniklé ještě
před rokem 1989.
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» Jaká je dělba práce a odpovědností mezi
vámi, místostarostkou a předsedy výborů?
Povedlo se získat pět velkých dotačních
titulů, o které jsme dlouhodobě usilovali. Jediné negativum toho je, že nám byly
přiděleny skoro naráz a já se musím těmto
akcím v plné výši věnovat. V těchto dnech
končíme s výstavbou vodovodních řadů,
pokračujeme s výstavbou odbočení a již
jsme zahájili stavbu školky. Totéž se bude
pravděpodobně opakovat i příští rok, kdy
při otevírání školky by měla být v plném
proudu výstavba kanalizace. Nutnost věnovat velikou a zásadní pozornost výše uvedeným stavbám považuji za svoji prioritu
ve výkonu funkce, protože jsou podpořeny
dotačními penězi v celkové výši 100 miliónů korun a z našich obecních prostředků
dalších 20 miliónů korun. Paní místostarostka se věnuje vyřizování agendy kolem
vodovodů a odbočení vodovodu a taktéž
podkladům a organizaci založení příspěvkové organizace mateřská školka. Současně
vyřizuje některé písemnosti a stará se o záZpravodaj Hlásná Třebaň

pisy ze schůzí. Protože je nyní na mateřské
dovolené, není to pro ni leckdy jednoduché.
Předsedové výborů se podle svých možností věnují agendě, která spadá do jejich kompetence. Někteří zastupitelé nyní pomáhají
při přípravě výstavby kanalizace.
» Proč odstoupil místostarosta pan Palek
a kdo převzal jeho agendu?
My jsme panu Palkovi vytýkali, že se v poslední době málo věnoval své práci na pozici místostarosty a on reagoval odstoupením.
Jeho agendu jsem zatím převzal já.
» Stanovili jste si na začátku volebního období náročné cíle, které z nich se podařilo
nebo daří plnit a v čem spatřujete ještě rezervy?
Teď vidím, že cíle byly opravdu náročné.
Na druhou stranu jsem velice rád, že jsme
postavili vodovody, že stavíme školku
a že se pustíme i do kanalizace. Je to velký
pokrok a událost pro naši obec. Největší
brzdou je neustálý nedostatek finančních
prostředků. Ono se zdá, že například letos
končíme s přebytkem hospodaření, ale budeme splácet úvěr na vodovod do svazku
TřeMoLe a chybí nám peníze na školku. Pokud nezískáme v příštím roce další podporu
na školku, nebudeme mít pro rok 2015 již
tak velké finanční prostředky a budeme muset jít do úvěru. Tomuto problému se věnuji
společně s finančním výborem.
» O náročnosti realizovaných úkolů i zodpovědném přístupu k jejich plnění svědčí to,
že jste začal pracovat jako uvolněný starosta.
Prosinec 2013

Co bylo hlavním důvodem této změny a jak
se tato změna promítla do Vašeho pracovního a soukromého života?
Otázku uvolnění jsem poprvé řešil již před
volbami, protože jsem se dvě volební období věnoval starostování při svém zaměstnání, a čas ukázal, že toto řešení není opravdu
nejlepší. Nakonec, jak jsem již uvedl, nárůst
práce v souvislosti s velkými investičními
akcemi byl tak velký, že se to již nedalo řešit
jiným způsobem a zastupitelé tuto změnu
schválili. Navíc nás v tomto roce postihly
dvě velké živelné pohromy, povodeň a vichřice. Ze svého zaměstnání jsem odešel po 31
letech a musím přiznat, že to nebylo a není
jednoduché.
» Jaký je současný stav stavebních akcí
v obci?
28. 11. 2013 proběhla kolaudace zbývajících vodovodních řadů, tj. Hlásná Třebaň
I. etapa a TřeMoLe. V říjnu byla zahájena
výstavba školky a školka nám pomalu roste
ze země. Pokud nás zima příliš nepřibrzdí,
měli bychom asi v říjnu 2014 otevírat a přijmout do školky 50 dětí. Teď řešíme přípravu na výběrové řízení na kanalizaci a rádi
bychom v první polovině roku 2014 začali
se stavbou.
» Všechny tyto akce jsou jistě velmi finančně
náročné a obec je asi nebude schopna financovat sama. Myslíte, že při tak velké finanční zátěži zbydou prostředky i na jiné věci?
Např. osvětlení nebo opravu vedlejších komunikací, které jsou v dosti špatném stavu.
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Naší snahou je nevyčerpat rozpočet obce
tak, abychom neměli ani na základní údržbu a provoz. Vždy bychom měli mít tolik
prostředků, abychom udrželi chod obce
a současně měli na spoluúčast v dotacích
na různé menší akce, např. úplnou rekonstrukci komunikací, kde jsou již položeny
všechny sítě, nebo na prodloužení vodovodu či kanalizace. Finanční výbor průběžně
aktualizuje rozpočtový výhled na další roky,
abychom předešli finančním problémům
v rozpočtu obce.
» Občany žijící v ulici Na Paloučku by konkrétně též zajímalo, jakou finanční částku
převedli bývalí majitelé pozemků pod touto
komunikací a přilehlých pozemků na obec
v souvislosti se změnou investora v roce
2010, z jakých finančních prostředků byl
uhrazen stávající povrch a skladba této komunikace v roce 2010, kde a v jaké výši jsou
deponované finanční prostředky na finální
povrch a jaký je rozpočet na realizaci jejího
finálního provedení?
Historie výstavby ulice Na Paloučku je dosti složitá. Vzniklo zde několik chyb, jak stavebního úřadu, odboru dopravy, tak i obce.
Rozpočet na finální provedení se nyní připravuje, bývalí majitelé pozemků nepřevedli
na obec žádnou částku, ale uhradili ze svých
prostředků stávající povrch této komunikace. Na komunikaci bylo vydáno rozhodnutí
o předčasném užívání, které bylo vynuceno
požadovanou kolaudací nových rodinných
domků. Podmínkou provedení finálního
povrchu je položení všech inženýrských sítí
(chybí kanalizace).
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» Při našem posledním rozhovoru jste zmiňoval možnost zřízení parkoviště u lávky.
To, jak víme, zatím zřízeno nebylo a navíc
se ještě ve větším měřítku v obci rozmáhá
dlouhodobé odstavování vozidel. Jak se řeší
tato situace?
Idea zřízení parkoviště u lávky stále žije. Závisí samozřejmě na financích, ale také na velikosti pozemku. Rádi bychom parkoviště
realizovali na stávajícím příjezdu k lávce.
Letos jsme uzavřeli smlouvu s městem Černošice o činnosti městské policie Černošice
na našem katastru. Tato policie řeší i odstavená vozidla, či vozidla dlouhodobě parkující. Mělo by nám všem záležet na tom, jak
naše obec vypadá a ne si ji zohyzdit některými trvale parkujícími vozidly, navíc mnohdy na plochách trávníků kolem silnic nebo
i v nebezpečných úsecích jak pro lidi, tak
i pro silniční dopravu.
» Pane starosto, rodiče předškolních dětí
přijali s velkou radostí zprávu o zahájení
stavby mateřské školy. Jak jste zmínil, školka by měla být otevřena od října 2014. Víte
už, jakým způsobem zajistí obec péči o děti,
které do nové školky budou chtít nastoupit,
kam mají rodiče své děti zapsat? Máte již
nějakou představu o výši školného?
S paní místostarostkou jsme již zjišťovali, jak celý tento proces probíhá. Takže
ve stručnosti: nejdříve proběhne konkurs
na místo ředitele/ředitelky, potom musíme
dokončit stavbu školky, vybavit ji, zapsat
do školského rejstříku, slavnostně otevřít
a uspořádat zápis. Abychom vše stihli do října 2014, potřebujeme co nejdříve dokončit
Zpravodaj Hlásná Třebaň

stavbu a to nyní nejvíce záleží na dodavateli
a zimě. O výši školného nemám představu,
ale myslím, že bude na úrovni školného v jiných obecních mateřských školách v okolí.
» Všichni jsme si měli možnost všimnout,
že i přes svou pracovní vytíženost se nejen
účastníte všech kulturních akcí, ale pomáháte s přípravou a organizací, poskytujete
zázemí účinkujícím, ale i elektřinu pro akce
na návsi a u jezu, a to vše bez jakékoli náhrady. A nejsou to pouze kulturní akce, poskytl
jste např. místo ve své pískovně na mezideponii materiálu, při povodních jste byl tam,
kde bylo třeba aj. Předpokládali bychom, že
ostatní členy zastupitelstva na kulturních
a hlavně při mimořádných akcích (např.
v době povodní) přinejmenším uvidíme, ale
mnozí z nich jsou vidět velmi zřídka nebo
vůbec ne. V čem podle Vás tkví tento nezájem některých zastupitelů?
Nevím, a abych se přiznal ani jsem to nezkoumal. Musí si to zodpovědět ti, kterých
se to týká. Zastupitelé v řadách našich hasičů pomáhali všichni.

Vždy jsem rád, když se sejde skupina lidí,
kteří mají zájem pomoci při organizaci i průběhu všech akcí pořádaných obcí a i ostatními spolky. K nim řadíme i kulturní akce,
které nám napomohou zviditelnění naší
obce. Zvyšuje se tím šance na získání různých dotačních programů a to si naše obec
určitě zaslouží. Je to moje největší motivace,
protože Třebaň a Rovina mám opravdu rád
a velmi mi na nich záleží. Potom mě potěší
slova obdivu cizích lidí, s kterými se náhodou při různých příležitostech potkávám,
k lidem, kteří se věnují přípravě a průběhu
těchto akcí.
Řekněte, nepotěšilo by Vás, když řeknete
Třebaň, tak se již od některých okolo stojících ozve Hlásná a ne, jako to bylo dříve,
kdy jsem vždy slyšel, to je ta Zadní.
hh Rozhovor připravil s přispěním
čtenářů Jiří Matějka

I VYPNUTÍ EL.PROUDU I ZPÍVÁNÍ KOLED
V pátek 6. 12. 2013 a ve čtvrtek 12. 12.
2013 bude vypnutý el. proud v celé obci
Hlásná Třebaň a na Rovinách ulice Formanská, Rovinská, K Černé skále, Buková, Dubová, Chatařská, Údolní, Letovská,
Řevnická a Pod Černou skálou.
hh ga

Prosinec 2013

Zveme srdečně všechny příznivce zpívání
vánočních koled k vánočnímu stromečku
u kapličky, v pondělí 23. prosince v 18.00
hodin. Jako každý rok si společně zazpíváme
vánoční koledy a popřejeme si hezké prožití
vánočních svátků.
hh Ilona Gartová

5

I VÝSTAVA
Vánoční trhy se ve všech větších městech
stávají součástí předvánoční atmosféry.
Také v naší obci uspořádala ing. Jana Pernecká již poněkolikáté akci, plnou vánoční
romantiky.

Zájemci zde mohli shlédnout a nakoupit
v příjemném, téměř domáckém prostředí
České hospody adventní věnce a aranžmá,
od klasických až po trendy moderní vazby,
keramiku s vánoční tématikou, ale i takovou, která bude celoročně zdobit naše domácnosti a terasy.

Ti z nás, kteří si zašli první prosincovou neděli do hospůdky na svařáček, měli možnost
nakoupit sobě i svým blízkým velice vkusné kousky z glazované i přírodní keramiky.
Prodejní výstava byla doplněna dalším vánočním sortimentem - perníčky - od jednotlivých stromečků, hvězdiček, rybiček,
až po perníkovou chaloupku a neodolatelným vánočním pečivem. Celá akce se nesla
ve svátečním duchu a málokteré dítě odcházelo bez keramické nebo perníkové rybičky.
Škoda jen, že většina návštěvníků byla přespolních.
hh Marta Částková

I SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ V LETECH
Jako každým rokem i letos se konalo dne
9.11. v Letech na návsi Svatomartinské posvícení.

Bylo nádherné počasí a tak náves praskala
ve švech. Všude plno stánků. Mohli jsme
ochutnat zabijačkové pochoutky, grilovaná
žebírka, posvícenské koláčky, svařené víno
a griotku (velké překvapení nás čekalo, když
jsme ke každému svařáčku dostaly i krásný
hrnek) a spoustu jiných dobrot. Pro děti byly
připraveny různé akce, zdobení perníčků, výroba těstovin u stánku Modrého domečku,
dokonce i výroba ptačích krmítek. V obležení byly i kolotoče, nafukovací hrad a hlavně
děti řádily na houpacích lanech. K poslechu
hrály kapely Pilzner jazz band, Tango band
a další. Když však hrála naše oblíbená kapela
Třehusk, tak to vyprovokovalo mnoho malých dětí k tanečkům a různým tanečním kreacím, a my jsme jen žasli, co ty děti dovedou.
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Hezká byla i vystoupení Klíčku, Leťánku,
MŠ Lety a Školičky NONA. Pořád se bylo
na co koukat. Hlavně při legrační soutěži,
kdo se nejdříve prokouše doprostřed velkého posvícenského koláče. Přihlásili se
velcí i malí, ale největší veselo bylo u těch
nejmenších. Dokonce se vydražovala i pěkně vykrmená husa. Poslední částku, co jsem
zaslechla bylo 1 000 Kč (vybrané peníze půjdou na opravu knihovny v Letech).
Proběhlo i vyhlášení ceny Našich novin
- Cena Arnošta Tučka. Právě na Svatomartinském posvícení v Letech se vždy vyhlašuje laureát ceny NN. Byla jsem nominována
za Holky v rozpuku, což nás moc a moc potěšilo. Motto: „Za naději, že radostný život
nekončí na nějakém věkovém horizontu
a za spolupráci s NN“. Byl to příjemný okamžik. Při další vědomostní soutěži vyhrála
i naše Miluška Chaloupková (uhodla jednu
Zpravodaj Hlásná Třebaň

z otázek - nadmořskou výšku Letů) - velkou porci pečeného husího stehna a k tomu
dobré Svijanské pivo. O pivo se s námi podělila, ale husičku si nesla domů a moc se
na ni těšila. Takže se nám ten den pěkně vydařil, to bylo radosti.

Celou tuto akci bezvadně moderoval Olda
Burda. Byla to opravdu velmi dobře zorganizovaná akce. Krásné odpoledne, všichni
jsme si to pěkně užili. Tak příště se zase těšíme.
hh Jitka Švecová

I OKOUZLENÍ
Stojím na kopci nad Hlásnou Třebaní a vnímám. To, co všemi smysly proniká se nedá
vyslovit. Mlčím a vnímám. Otevřu oči. Vidím pohádkovou krajinu – pahorky, lesy,
louky a úplně dole vinoucí se stužku řeky
Berounky, domy šťastných lidí, zahrady
plodných stromů a nádherných květů.

Zvedám zrak tam, kde horizont se snoubí
s nebem. Východní stráně ozařuje zapadající slunce, stíny prohlubují údolí, skla oken
domků roztroušených na stráních vysílají
oslňující blesky zpátky k slunci, jakoby mu
ještě na chvíli chtěly dodat síly a oddálit
jeho neodvratitelný pád za obzor.
Prosinec 2013

I já jsem se s neskrývanou úctou obrátil
k západu, abych s pietou a nadšením zíral
na nádherné umírání pozvolna mizejícího
slunce. Stojím v němém úžasu. Vidím, jak
se nebe dotýká země. Slunce jako Bůh vniká a páří se s pahorky na obzoru. Slast chvíle
dává najevo barevnou nádherou červánků
a bizarních tvarů mraků, které rozprostřené
oblohou připomínají královskou korunu.
Slunce, vrať se! Vím, že se zítra vrátíš, vím,
že každý další den nám oplodníš naši kouzelnou zem a že ona se ti odvděčí požehnanými plody.
hh Bohuslav Třebaňský
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I VÁNOČNÍ ŠTRŮDL
250 g hladké mouky, 100 g Hery, 1 vejce, 2 lžíce vlažné vody, 1 lžíce octa, špetka soli, trochu
mléka na pomašlování.
Na náplň 1 závinu: jablka, 1 vanilkový cukr,
1 skořicový cukr, trochu strouhanky, rozinky,
mandl, ořechy…
Dávkování upravte podle počtu strávníků
Postup přípravy receptu:
Těsto jde válet úplně samo. Bude ho trochu
víc, než budete potřebovat, ale to je dobře,
alespoň zarovnáte okraje v klidu a nebudete
muset nikde natahovat a podobně. Posypte
ho trochou strouhanky, která saje přebytečnou vodu z jablek, na to jablka. Pokud pustila šťávu, nedávejte ji tam. Posypeme celým
vanilkovým cukrem a já dávám jen půl skořicového. Je to o tom, jak sladký štrůdl máte
rádi a jak máte sladká nebo kyselá jablka.
Přidejte i další pochutiny jako rozinky nebo
ořechy, máte-li rádi.

I NÁVŠTĚVA VÝSTAVY
Rok se sešel s rokem a opět hlásnotřebaňští zahrádkáři navštívili výstavu v Nižboru
a znovu se všem líbila. Přijeli jsme těsně
před zahájením a po úvodních slovech starostky jsme se pobavili vystoupením mažoretek ve věkovém složení 20 až 80 let.
Obdiv si zasloužily, že v chladném počasí
oblékly pouze trička a sukýnky ozdobené kvítky. Největší aplaus ovšem získaly
ukázkou spartakiádního vystoupení na píseň Poupata od Michala Davida.
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Pak opatrně zavineme, ořízneme přebytečné okraje, zabalíme konce a přendáme
na pekáč s pečícím papírem.
Potřeme mlékem. To dodá zlatavost i vláhu
těstu, takže je to opravdu důležité. Nechcete-li ho kvůli tomu kupovat, tak alespoň rozšlehaným vajíčkem, ale nejlepší zkušenost
mám s tím mlékem. Ještě každých 10 cm
délky propíchneme svrchu těsto vidličkou.
(Tudy bude odcházet pára a tak se nám ta
nohavica nebude naparovat).
Nejdřív peču na 160-170o C uprostřed výšky trouby asi 35 minut. Pokud už je zlatý,
za 5 minut ho vyjmeme. Pokud je bledý,
dáme teplotu na poslední minuty na max
a nebo na gril, ale nespouštíme ze závinu oči
a hlídáme, aby se nechytl moc. Pak chce odpočívat, i přesto, že provoní celý byt, buďte
trpěliví. Alespoň do vlažného stavu. Já ho
mám nejradši vláčný až druhý den. Servírujeme posypaný moučkovým cukrem, popřípadě se zmrzlinou nebo šlehačkou.
Dobrou chuť.
hh H.K.
Samotná výstava, tak jako každoročně, nabídla pro každého něco. Soutěž o nejhezčí
jablko, ukázku šikovnosti našich lidí v umělecké tvořivosti, nabídku různých zajímavých doplňků stravy a kosmetiky z přírodních zdrojů. Zajímavá byla i malá výstavka
hub s odborným výkladem našeho známého mykologa Ing. Bayera „Co se dá najít
v podzimním lese“.
Také jsme si téměř všichni letos nakoupili
na vánoční stůl bramboříky, které tam byly
v různých velikostech květů a barev.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Ke konci naší „expedice“ jsme si dali vynikající koláčky, řízečky, buchtičky a poseděli
u kávy, která byla upražená v Nižboru a byla
vynikající. Podávala ji sama majitelka pražírny.

Bylo to velmi příjemně prožité dopoledne,
které pro nás zařídila naše předsedkyně
paní Jana Kratochvílová a proto jí za to díky.
hh Hana Kornalská

I KARLŠTEJNSKÝ KRÁLOVSKÝ ADVENT
Neděle 22. 12. 2013

10.00 hod. zahájení historického a stylového jarmarku, výroba vánočních svícnů
11.00 – 16.30 kulturní program: historický
průvod s královnou Eliškou, naražení soudku s karlštejnským pivem Karlíček, šermířské skupiny Alotrium a Reginleit, kapely
Cluaran, Notičky a Třehusk, pěvecké sbory
Bonbon, Canto Carso a Hukot, MŠ Karlštejn, živý betlém, loučový průvod, ohnivé
kejkle metačů ohně, speciální host Pavel
Vítek.

Minifestival vánočních dobrot na dvoře
Muzea betlémů, historický a stylový jarmark, otevřený hrad Karlštejn, premiérově
otevřená Karlštejnská muzejní stezka, Muzeum vína, Muzeum hodin, Mikropivovar,
Muzeum obchodu, Muzeum betlémů, Muzeum voskových figurín. Adventní výstava
v Hospůdce u Bílé paní, soutěž o nejlepší
vánočku, bramborový salát, vaječný koňak
a jiné vánoční dobroty, unikátní betlémy
soukromých vlastníků.
hh (ga)

I KINO ŘEVNICE
po zdigitalizování opět od prosince v provozu
7.12.
13.12.
14.12.
20.12.
21.12.
27.12.
28.12.

16.00 Zataženo, občas trakaře 2
70,- Kč, děti
20.00 Přijde letos Ježíšek?
110,- Kč
20.00 Woody Allen: Jamininy slzy
80,- Kč
16.00 Ptačí úlet
90,- Kč, děti
20.00 Příběh kmotra
90, - Kč
20.00	Gravitace
90,- Kč
16.00 Cesta za vánoční hvězdou
90,- Kč, děti
20.00 Křídla Vánoc
90,- Kč
20.00 Lars von Trier: Nymfomanka I
90,- Kč
16.00 Kovář z Podlesí
80,- Kč, děti
20.00	Revival
80,- Kč

Prosinec 2013

hh (ga)
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I INZERÁTY
Knihy různých žánrů – většinou nové –
k prodeji od 50,- Kč do 120,- Kč. Telefon
603 934 428
HLEDÁM dlouhodobý pronájem v Hlásné nebo Zadní Třebani. Ráda bych se během léta (červenec, srpen 2014) přestěhovala do pronájmu 2+1 nebo 2+KK. Mám
dvě školou povinné dcery a malého pejska.
Kontakt: 775 156 620

Krejčovství ve Třebani
Dámská krejčová nabízí v krejčovském salonu v Hlásné Třebani: úpravy oděvů, výměny zipů, zkracování kalhot, zúžení sukní,
kalhot, kabátů, halenek, dále i jiných úprav,
a v neposlední řadě i šití kompletních oděvů.
Zajímavé ceny a vstřícnost
Kontakt na telefon: 734 820 380
PRODÁM obklad „kabřinec“ 20 x 6 tmavý hnědý – lesklý, cca 2 m2. Cena 200,- Kč.
Kontakt: 602 203 954

MVDr.Zuzana Moravcová
nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky
a jiné drobné savce v domácím prostředí.
• vakcinace, odčervení
• stříhání drápků, ošetření
análních žlázek a uší
• čipování, vystavení europasu
• vyšetření po poranění osoby
• jednoduché chirurgické
zákroky
• kastrace koček a kocourů

• diagnostika a léčba
nekomplikovaných
onemocnění s možností
zajištění dalších
specializovaných vyšetření
a zákroků
• konzultace, poradenství
• individuální lekce „praktické“
výchovy Vašeho psa

tel. +420 736 189 882

I BLAHOPŘÁNÍ STAROSTY
A REDAKČNÍ RADY
Vážení spoluobčané a chataři,
Ať v novém roce se stane skutečností všechno, co vám na mysli vyvstane, hojnost
a pohoda jsou u vašeho krbu stálými hosty
a nevyjdou z domu. To vám přejí starosta,
místostarostka a zastupitelé.
hh Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

Jménem rady redakční,
i když je nás skromně málo,
přejem svátky senzační,
aby Vás to moc nestálo.

Do Nového roku všem přejeme,
čtenářům našim milým,
nad články ať se spolu smějeme,
vzpomínkám, šťastným chvílím.

Pokárat Vás trochu chceme,
kam to naše obec spěje,
Zpravodaj tu málo čteme,
lidé neví co se děje.

Zprávy nechť z obce máte,
ať přijdou k Vám a včas,
a zdraví než topit se v zlatě,
politiku ať vezme ďas.

Starosta rád často píše,
vodu kopou, školku staví
má už z toho vředy v břiše,
ale pořád ho to baví.

Mějme se v obci rádi,
zvelebujme ji spolu,
a s Berounkou ať jsme kamarádi,
a nestáhne nás dolů.

Přejeme si tedy všichni,
pro vísku tu naši Hlásnou,
aby páni víc nezpychli,
nechali nás mít ji krásnou.
Veselé Vánoce a šťastný rok 2014 přeje redakční rada Zpravodaje.
Prosinec 2013
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Blahopřejeme
Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle „zlatých“ hodin
a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let.
Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem.

V prosinci slaví narozeniny:
Michal HARVILÍK������������������������� 75 let
Jiří BARCHÁNEK ������������������������� 72 let
František URBAN�������������������������� 89 let
Naděžda DOČEKALOVÁ�������������� 73 let
Jiří MATĚJKA�������������������������������� 70 let
Miluše VÍTKOVÁ��������������������������� 65 let

Jarmila LEBEDOVÁ���������������������� 81 let
Anastázie KONVALINKOVÁ������ 87 let
Svatoslav SKOŘEPA���������������������� 60 let
Karel TOMEK��������������������������������� 74 let
Jana KOLÁŘOVÁ��������������������������� 73 let
František SVOBODA���������������������� 60 let
Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví,
neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo
a mnoho všeho, co by za to stálo.
K významným jubileím Vám přeje redakční
rada Zpravodaje.
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