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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

V listopadu a prosinci projednávalo zastupitelstvo široké
spektrum záležitostí. Byl sestavován a následně na veřejném
zasedání odsouhlasen návrh rozpočtu na rok 2012.

Z

›››

Le
20 de
12 n

astupitelstvo připravilo a podalo žádosti o dotace z Fondu hejtmana
Středočeského kraje v těchto oblastech: Fond rozvoje obcí a měst – výstavba
MŠ, Fond kultury a obnovy památek – pásmo kulturních akcí v roce 2012,
Fond podpory Sboru dobrovolných hasičů – nákup materiálu, Fond životního
prostředí – obnova aleje II. etapa. Byl sestaven a odsouhlasen plán zimní
údržby na zimu 2011/2012. Na jeho základě byly sepsány smlouvy o zimní
údržbě s firmou Kateřina Kalhousová (Hlásná Třebaň), František Svoboda
(Rovina), ZD Mořina (prohrnování a posyp). Byl sestaven návrh zadání
podmínek a požadavků na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Stav budovy
si žádá rekonstrukci, je nutné připravit podklady pro možné dotační výzvy.
Zastupitelé přispěli ČČK na Rovinách částkou 4.000 Kč na pořádání
Mikulášské nadílky. Byla schválena žádost obyvatel horního konce
ulice Pod Vinicí o spolufinancování pouličního osvětlení. Byl
vyhlášen záměr pronájmu pozemku u karlštejnského jezu, parc.
č. 882/5 v k. ú. Hlásná Třebaň. Na veřejném zasedání byla
schválena nabídka nájemného pana Motyčky a Sochora

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ve výši 60.000 Kč. Na základě žádosti paní Jindrové byla ukončena
nájemní smlouva na prostory mandlu v budově OÚ. Vzhledem k záměru
obce rekonstruovat sklepní prostory objektu, zastupitelstvo zatím nehledá
nového provozovatele mandlu. Zastupitelstvo se jednohlasně vzdalo ročních
odměn ve prospěch výročního zasedání členů výborů a pracovních skupin při
obecním úřadu a ve prospěch nákupu odpadkových košů.
 Jana♠ Gartová

MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ V ROCE 2012
POPLATEK ZE PSŮ
Splatnost do 31. března 2012
Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2011 tedy:
Jeden pes 150,- Kč, každý další pes + 200,- Kč
(tj. 2 psi 350,- Kč, 3 psi 550,- Kč atd.)
POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU
Splatnost první splátky do 31. března, druhé do 30. září 2012
Termín první splátky je nutné dodržet, neboť každý majitel popelnice obdrží
nálepku na rok 2012. Bez ní nebudou od dubna popeláři popelnice vyvážet.
Popelnice 70 l
998 Kč,
popelnice 110, 120 l 
1.560 Kč,
popelnice 110, 120 l, 2x  2.496 Kč,
samostatně žijící důchodce  572 Kč,

dva sam. žijící důchodci
každá další popelnice 
rekreační objekt 

884 Kč,
936 Kč,
630 Kč.

NOVÝ POPLATEK – SLUŽBY NA HŘBITOVĚ
Od roku 2012 se rozdělily platby za nájem hrobového místa a služby s tím
spojené. Nájem hrobového místa se platí jednou částkou na celých 10 let
(ukončení smlouvy bude každému nájemci včas avizováno).
Nájemné činí urna 
jednoduchý hrob

50 Kč,
150 Kč,

dvojhrob
hrobka

250 Kč,
400 Kč.

Služby s tím spojené se platí ročně (případně na celých 10 let najednou).
Během roku 2012 každý nájemce obdrží vyúčtování, ze kterého bude jasné
kolik a kdy má platit. Roční poplatek za služby činí 200,- Kč se splatností
do 30. března příslušného roku.

›››
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MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ V ROCE 2012

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Nová daňová přiznání se odevzdávají do 31. ledna 2012. Vyplňují ho ti, kteří
měli k 1. 1. 2012 změnu, tzn. koupi, prodej, darování, dědictví, kolaudace
nových rodinných domů.
Formuláře budou k dispozici na obecním úřadě od druhého týdne v lednu.
Přiznání se zasílají na adresu: Finanční úřad, Tyršova ulice č. 1634, 266 45
Beroun.
Složenky k úhradě budou pravděpodobně rozesílány koncem dubna či
začátkem května se splatností do 31. května 2012. Pokud Finanční úřad
složenky rozesílat nebude, dáme včas vědět.
Pro vyplnění daňového přiznání potřebujete znát:
Název obec a název katastrálního územ
Hlásná Třebaň
Kód katastrálního území
638 901
Cena pozemku
3,72 Kč
Orná půda, zahrada
0,75%
Trvalý travní porost
0,25%
Zastavěná plocha a nádvoří
0,20Kč/m2
Stavební pozemek
2,- Kč/m2
Ostatní plocha
0,20 Kč/m2
Základní sazba zastavěné plochy pro dům
2,- Kč/m2, koeficient 1
Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu
2,- Kč/m2
Základní sazba zastavěné plochy pro rekreační objekt 6,- Kč/m2, koeficient 1,5
Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě
pro individuální rekreaci
2,- Kč/m2
Garáž vystavěná odděleně od obytného domu
8,- Kč/m2
 Jana Gartová

MASOPUST

proti
Pozor!! Změna
u
původnímu plán

Milí Třebáňští, Rovinští a přespolní,
rádi bychom Vás pozvali na Masopust a s ním spojené veselí,
který proběhne v sobotu 21. 1. 2012 od 13 hodin

Z

ahájení Masopustu bude již tradičně u hasičárny, odkud vyrazíme spolu
s kapelou na průvod vesnicí. Do kroku a k tanci bude hrát osvědčený
Třehusk a po návratu do hasičárny bude možné potěšit žaludek zabijačkovými
dobrotami, tak jako v posledních letech.

›››
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MASOPUST

O

proti
předchozím
rokům,
začínáme
až po poledni a tak
bude možné posilnit
se jitrnicí či ovárkem
již
před
zahájením
průvodu. Před zahájením
průvodu bude rovněž
vyhlášena a odměněna
nejnápaditější
maska
v kategorii dítě a nedítě.
Všichni jste srdečně zváni!
 Za SDH Hlásná Třebaň, Vojta Musil

Foto: Z.Jindrová

V TŘEBANI DVAKRÁT HOŘELO

P

ožár rodinného domku
vypukl v podvečer 24.
listopadu v Kytlinské ulici.
Při příjezdu naší jednotky
na místě již zasahovali
hasiči z Řevnic a Karlštejna,
a byla přítomna i záchranná
služba
Transhospital.
Úlohou
naší
jednotky
bylo
dovážení
vody
do cisteren, dohašování
požáru a hlídková služba
na požářišti do půlnoci.
sobotu 10. prosince byl po deváté hodině ráno vyhlášen znovu poplach.
Ze střechy domu v Rovinské ulici se kouřilo, ale plameny vidět nebylo. Naše
jednotka se na místo zásahu dostavila jako první v rekordním čase 6. minut.
Po příjezdu byl proveden průzkum domu a roztaženo základní vedení. Velení
zásahu převzali potom profesionální hasiči z Řevnic. Po nich dorazila jednotka
z Karlštejna, vyšetřovatel s termokamerou, i automobilový žebřík z Berouna.
Hasiči rozebrali střechu kolem komína a uhasili doutnající trámy. Požár nejspíše
způsobila jiskra, která z komína zalétla pod eternitovou krytinu.

V

 Podle webových stránek dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň (ga,pe)


Foto: Tomáš Snopek
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ JIŽ PODESTÁTÉ
K Vánocům už od nepaměti patří vůně jehličí a kadidla,
adventní věnce a spousta dalších symbolů a zvyků. Často si je
lidé sami vymýšleli pro svou zábavu a radost.
Sváteční čas by
však nebyl dokonalý
bez vánoční hudby
a zpěvu. Právě ty
patří neodmyslitelně
ke dnům i večerům
těchto
svátků.
Vánoční hudba je
jako
starožitnost,
která
vyzařuje
energii překonaného
času. Prastaré písně
a koledy nás vracejí
do dob dětství a naivní radosti. Dnešní člověk rád a s chutí prožívá poklidné
melodie minulosti i jako protiklad k technickým vymoženostem současné doby.
Dokladem toho bylo i letošní zpívání koled 23. prosince na návsi
u stromečku. Ti, kteří tuto akci před deseti lety vymyslili, vymysleli ji moc
dobře. Vytvořila se tak úžasná tradice, kdy se lidé vždy na chvíli zastaví
v předvánočním shonu a sejdou se, aby si společně zazpívali vánoční koledy.
Po doznění zvonku na kapličce jsme
nejprve věnovali tichou vzpomínku
nedávno zesnulému Václavu Havlovi,
našemu
prvnímu
porevolučnímu
prezidentovi. Poté již zazněly tóny
vánočních písní za doprovodu téměř
kompletního obsazení kapely Třehusk.
O zpestření se postaraly Holky
v rozpuku, které coby Tři králové přinesly
Ježíškovi své dary. A opravdu nechyběl
v živém betlému volek, oslík a ovečka.
Místní hasiči zajistili vedle čaje také
svařené víno, kterého se ale pro velký
počet zájemců nedostalo na všechny.
Účast byla letos vskutku hojná.

›››
Leden 2012
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ JIŽ PODESTÁTÉ

Avšak nejen hojná,
ale hlavně aktivní. Svědčí
o tom to, že někteří zpívající
velmi pečlivě hlídali texty
ve zpěvníku, který pro
účastníky připravil obecní
úřad, a dbali, aby se žádná
píseň nevynechala. Přívětivé
počasí připomínalo spíše
jiné roční období, nálada
byla výborná, uspěchaný
čas se zastavil a ze všech
stran jako by znělo: Pokoj
Foto: Zdena Jindrová
všem lidem dobré vůle…
Velké díky patří organizátorům, kteří nám tuto krásnou předvánoční
atmosféru připravili. Nezbývá než vyjádřit naději, že se příští rok zase všichni
u kapličky a stromečku na návsi v předvečer Štědrého dne setkáme.
 Iva Matějková

ZÁSAHY POLICIE ČR V HLÁSNÉ TŘEBANI

V

říjnu 2011 byl kontrolován v ulici Na Zahrádkách řidič automobilu, který
nepředložil občanský ani řidičský průkaz. Mařil provedení dechové zkoušky
tím, že předstíral, že do přístroje dýchá. Když se dechová zkouška nepodařila
ani po 15 pokusech, byl převezen na odborné lékařské vyšetření do berounské
nemocnice. Bylo s ním sepsáno oznámení o přestupku a byla mu zakázána
další jízda.
Ve stejném měsíci bylo oznámeno vloupání do osobního auta na Rovinách
a odcizení autorádia a navigace.
V listopadu rozlomil zloděj zámek u vchodových dveří vedoucích
do vestibulu prodejny COOP Jednota. Odcizil 13 ks plastových přepravek
a různé druhy pečiva.
 nstržm. Jiří Zeman

ROK 2011 A ZMĚNY V OBCI
V roce 2011 jsme přivítali tyto malé občánky:
Aničku Knorovou, Sofii Bajrič, Karolínku Krýslovou, Marečka Bosáka,
Nikolku Strnadovou, Petrušku Doušovou, Julinku Vráblíkovou, Aniku
Moravcovou, Lukáška Gregora a Viktorku Hejdukovou.
›››
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ROK 2011 A ZMĚNY V OBCI

Naposledy jsme se rozloučili s:
paní Ludmilou Kloučkovou, panem Václavem Dolejšem, panem Ladislavem
Blažejem, panem Jaroslavem Snopkem, paní Jitkou Krčkovou, panem
Tomášem Srkalem, panem Pavlem Hášou, panem Janem Matějkou a paní
Věrou Kratochvílovou
Do Hlásné Třebaně se přihlásili k trvalému pobytu:
Markéta, Přemysl, Ema a Alžběta Bosákovi, Eva Laštovičková a Adam
Bougé, Pavel, Tomáš a Tereza Bourkovi, Šárka Černá, Martina Dvořáková,
Daniel Hausdorf, Darina Kandráčová, Barbora, Antonín a Vojtěch Kolářovi,
Veronika a Luboš Kouckých, Martin Krojidlo, Helena Malá, Jan, Jan a Šimon
Matouškovi, Josef Gabriel Melena, Ela Nauschová, Martin Novák, Ermelinda
Nováková, Bohuslava a Miroslav Novotných, Pavlína Pallasová, Tomáš
Pekárek, Josef Pokorný, Karel Rada, Jarmila Rysplerová, Zuzana Řeháčková,
Renáta, Klára a Ivan Seidlovi, Jaroslav Snopek ml., Miluše Vítková, Alois
Zákravský, Jiří Zápotocký, Jiří Žahour,
Na Rovina se přihlásili k trvalému pobytu:
Miloslava Bobková, Alena a Martin Havelkovi, Monika, Milan, Jakub
a Adam Jonštovi, Jitka Kecková, Jarmila Landová, Lukáš Pučalík, Petra
Svobodová, Zlata a Tereza Vandrovy.
Obec má 843 obyvatel – z toho Hlásná Třebaň 622 (věkový průměr 39 let),
Rovina 221 obyvatel (věkový průměr 37 let).
Věkové složení:
ROKY
0 – 10		
11 – 20		
21 – 30		
31 – 40		
41 – 50		
51 – 60		
61 – 70 		
71 – 80		
81 – 90		
91 a více		

ŽENY
73		
37		
40		
99		
41		
62		
48		
19		
10		
4		

MUŽI
68		
34		
39		
79		
58		
65		
39		
22		
4		
2

CELKEM
141		
71
79
178
99
127
87
41
14
6
 Ilona Gartová

Leden 2012
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TANEČNÍ KURZY

J

iž třetí sezónu probíhají každou neděli od 19 hodin kurzy společenských
tanců v sokolovně v Hlásné Třebani. Srdečně zveme všechny příznivce
společenských tanců jako je walz, foxtrot, jive, rumba, valčík, tango a další,
aby se do kurzu přihlásili. Taneční kurzy pro mírně pokročilé (nutné zvládat
základní kroky společenských tanců) budou zahájeny na konci ledna 2012.
Cena kurzu je 2.900 Kč (10 lekcí). Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle
725 345 612. Na září chystáme kurz společenských tanců pro začátečníky. Již
nyní se mohou zájemci přihlašovat emailem na adrese jgart@c-box.cz.
 (jg)

CHCETE POSOUDIT SVÁ JABLKA?

N

aše základní organizace zahrádkářů byla požádána, aby v letošním roce
uspořádala degustaci jablek z celého okresu. Degustace se uskuteční
v sobotu 28. ledna v 9 hodin v restauraci Česká hospoda. Prosíme zahrádkáře,
kteří mají jablka ze své zahrádky, aby předali 3 kusy jedné odrůdy v papírovém
sáčku do 26. 1. 2012 naší člence Iloně Gartové na obecním úřadě.
Mnoho zdraví do nového roku a hezkou zahrádku
 přeje Jana Kratochvílová,
předsedkyně základní organizace Českého svazu zahrádkářů

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
NA ROK 2012
K datu uzávěrky Zpravodaje obdržela redakční rada pouze akce plánované
Sborem dobrovolných hasičů a akce pořádané obcí Hlásná Třebaň.
21.1.
Masopust
4.2. 		
Hasičský bál
30.4.
Čarodějnice
19.5.
Staročeské máje, zábava
21.7.
Slavnosti Trubačů
18.8.
Hasofest
30.9.
Svatováclavské posvícení (oslavy dne seniorů)
10.11.
Drakyáda
8.12.
Mikulášská zábava
 (jg)
8

Zpravodaj Hlásná Třebaň

UKRADENÉ URNY
NALEZENY NA ČERNÉ
SKLÁDCE

M

nozí lidé postrádají smysl pro pořádek,
nemají onu schopnost s odpadem
a všemožným harampádím nakládat tak, jak
je ve společnosti považováno za správné.
Důsledkem toho pak vznikají místa, kde je
koncentrace tohoto odpadu nebývale vysoká,
nebo alespoň vyšší, než je zvykem. S různými
černými skládkami a smetišti se můžete setkat
i v našem nejbližším okolí. Nepředpokládám, že
to bude pro někoho překvapením. Není to jev nikterak vzácný, nijak pozitivní,
ale nejspíš do jisté míry nevyhnutelný. Můžete tam najít někdy až bizarní
předměty, u nichž lze jen spekulovat o důvodu, proč se jich někdo zbavil a jak
se tam vlastně vzaly.
Přeci jen však není běžné, aby se na skládce povalovaly lidské ostatky,
kupříkladu urny s lidským popelem. Inu, zdá se však, že se i toto v našem
okolí stává.
Dvou plechových uren si náhodný kolemjdoucí povšiml mezi odpadky
na jedné nevelké černé skládce kousek od nádraží v Zadní Třebani.
Pro běžného člověka je to silná káva. Však také již nehovoříme o lidech
beze smyslu pro pořádek, ale především o lidech bez smyslu pro morálku
a etiku. Úcta k zemřelým byla a je součástí nepsaných pravidel, která tvoří
lidskou společnost společností. Krom toho je pochopitelně zakotvena v zákoně.
Nebudu zmíněné místo nálezu popisovat do detailů, ale věřte, že neexistuje
mnoho horších pro poslední spočinutí člověka.
Ze štítků na urnách se samozřejmě dala snadno vyčíst jména zesnulých
i data jejich úmrtí. Největší záhadou zůstával způsob, jak se na místo dostaly.
Poté, co byly urny předány Obecnímu úřadu v Zadní Třebani, vyšlo najevo,
že se jedná o dvě z několika uren odcizených ze hřbitova v Zadní Třebani už
v letních měsících. Neznámý člověk jich tehdy ukradl vícero - pravděpodobně
kvůli ozdobným vnějším schránkám, které se dají zpeněžit. Vnitřní urny
s popelem mu nejspíše k ničemu nebyly, proto se jich zbavil.
Těžko říci, zda na místě ležely už od léta. Jisté ovšem je, že se nyní
dostanou zpět do rukou pozůstalých a že snad už budou odpočívat nerušeně.
 Matěj Procházka
Leden 2012
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ZAHRÁDKÁŘI VÁS ZVOU
Hlásná Třebaň – Degustace jablek - 28. 1. 2012 - 9 hod., volná účast
Lysá nad Labem – Zemědělec - 23. 3. 2012 - 8 hod., přihlášky do 9. 3. 2012,
BUS, cena 230,- Kč
Nizozemsko – Floriáda - 25. 5. – 27. 5. 2012, přihlášky do 31. 3. 2012,
úhrada do 11. 4. 2012, BUS, cena 3.790,- Kč
Loděnice – Muškátová Loděnice - 28. 6. – 8. 7. 2012, doprava vlastní
Chorvatsko – Ozdravný pobyt u moře Umag - 15. 6. – 24. 6. 2012, podle
přihlášek, úhrada do 30. 4. 2012, BUS, cena 7.700,- Kč
Lysá nad Labem – Květy - 13. 7. 2012 - 8 hod., přihlášky do 29. 6. 2012, BUS,
cena 230,- Kč
Jizerské hory – Libverda, 3. 8. – 5. 8. 2012 - 7 hod., přihlášky do 30. 5. 2012,
úhrada do 20. 6. 2012, BUS
Morava – Znojemsko - 10. 8. – 12. 8. 2012, přihlášky do 30. 5. 2012,
úhrada do 20. 6. 2012, BUS, cena 2.700,- Kč
Chorvatsko – Ozdravný pobyt Umag - 7. 9. – 16. 9. 2012, podle přihlášek,
úhrada do 1. 8. 2012, BUS, cena 7.400,- Kč
Litoměřice – Zahrada Čech - 21. 9. 2012-8 hod., přihlášky do 30. 8. 2012,
BUS, cena 240,- Kč
Hořovice – Cibulový jarmark - 6. 10. 2012 - 8 hod., přihlášky 19. 9. 2012, BUS
Nižbor – Zámecká výstava, podle přihlášek, BUS
Přihlášky na tel. čísle 739 476 360

 (kr)

PRAHA BEZ PRÁVNÍKŮ
Víte, že ... dne 5. října 2011 oslavila třicáté výročí svého trvání
„Praha bez právníků“? Historie tohoto tradičního setkávání
právníků sahá do r. 1981.

T

ehdy se v restauraci Na plovárně v Hlásné Třebani sešli tehdejší právníci
OPBH v Praze 1, dnes vesměs pražští advokáti, včetně vedoucího právního
útvaru Miroslava Miky, aby se dohodli na vzniku neformálního právnického
sdružení. V následujících letech se okruh účastníků rozšiřoval o pozvané
advokáty, soudce a další podnikové právníky. Název „Praha bez právníků“,
vzniklý v normalizačních dobách, dával najevo, že pozváni jsou pouze ti, kteří
mají – pokud jde o jejich etické a do r. 1989 i o politické přístupy – z pohledu
stávajících účastníků čistý štít, a tedy nadneseně řečeno, v době konání akce
nezůstane v Praze jediný slušný právník. Letošní setkání, které do místa jejího
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vzniku jako obvykle svolal pražský advokát, jeden ze zakladatelů „Prahy bez
právníků“ a hlavní strážce její tradice Jaroslav Procházka, se těšilo hojné účasti
přítomných. Kromě dalších spoluzakladatelů Lubomíra Vrťátka a Jana Synka
na ně zavítali i místopředseda České advokátní komory Petr Poledník, tajemník
ČAK Ladislav Krym, člen představenstva ČAK David Uhlíř, autor této noticky
a přibližně padesátka účastníků, kteří kromě vzpomínkové části věnovali
v debatách pozornost i dalším osudům právnických profesí.
Tento článek, jehož autorem je soudce Ústavního soudu ČR a bývalý předseda
České advokátní komory JUDr. PhDr. Stanislav Balík, častý návštěvník a velký příznivec
Hlásné Třebaně, byl publikován v Bulletinu advokacie č. 11/2011. Toto neformální
setkání právníků je spojeno s řadou míst v Hlásné Třebani. Rád bych poděkoval
třebaňským ing. Michalu Kolářovi, který pro nás po zániku hospody Na Plovárně
upravil jednu místnost v jeho Kravíně, z které se pak stala vyhlášená a oblíbená
hospoda, Jaroslavu Pokornému, na jeho altánek a myslivecké speciality kolegové
stále vzpomínají. Je třeba připomenout i setkání v hospodě U Máni a později pak
několikrát v Berounském pivovaru Medvěd JUDr. Mayera. V minulosti naše právnická
setkání budila i velkou pozornost „orgánů“, neboť se často konala kolem 21. srpna.

 JUDr. Jaroslav Procházka

INZERÁTY
Bolí vás záda? Máte problémy s celulitidou? Cítíte se unaveni?
Využijte masáže
 klasické
 lymfatické (v lymfovenu i manuální)
 lávovými kameny
Ing. Jana Pernecká, Ve Vejtrži 145, 267 18 Hlásná Třebaň
objednávky na tel. 603 471 637
Powerjóga v lednu 2012
úterý
19:00 – 20:00
neděle 		
17:30 – 18:30
místo konání:
Sokolovna Hlásná Třebaň
stále mohou chodit i noví zájemci, kteří powerjógu nikdy necvičili
lektorka:
Ing. Jana Pernecká, Ve Vejtrži 145, 267 18 Hlásná Třebáň
info na tel. 603 471 637
SHÁNÍM paní na úklid dvou domácností v Hlásné Třebani 1 – 2x týdně.
Kontakt 602 641 171.
Leden 2012
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BLAHOPŘEJEME
Život Vám píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme teď říct:
„Žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny oslavte tak, jak se slaví.
Popíjejte víno, písničku zazpívejte, s veselou náladou na svět se dívejte.“
Věk není to, v čem poznává se stáří. Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát, tak ten věk není znát.
V lednu slaví narozeniny:
Miroslav HALBÍK
97 let
Petr
HORÁK
60 let
Danuše
KOPECKÁ
79 let
Jiří
KROC
73 let
Hermína ZUSKOVÁ
82 let
Eliška
VITVAROVÁ
70 let
Hana
KORNALSKÁ
73 let
Miroslav LEBEDA
60 let
Ermelinda NOVÁKOVÁ
91 let
Jaroslav
PELEŠKA
86 let
Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
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