Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

ZPRÁVY Z OBCE
Ukončili jsme výběrové řízení na stavbu
mateřské školky. Zvítězila firma Zlínské
stavby a.s. Pokud se ještě někdo neodvolá,
podepíšeme 8. 10. 2013 smlouvu a začínáme se stavbou. Plánovaný termín otevření
školky zůstává 1. 9. 2014.

Byla ukončena výstavba hlavních řadů vodovodu. Nyní pokračuje výstavba odbočení
(přípojky) k jednotlivým nemovitostem.
Nejdříve firma buduje odbočení v asfaltových komunikacích. Firma Risl slíbila, že
do konce října upraví, do původního stavu,
komunikace dotčené výstavbou vodovodu.
Kdo máte ještě zájem o odbočení z hlavního řadu (přípojku) k nemovitosti je nejvyšší
čas do 18. října. K vybudování odbočení je
třeba mít podepsanou smlouvu s obcí a zaplacený příspěvek. Před realizací odbočení
se s vámi spojí zástupce firmy Risl a domluví podrobnosti.
hh Ing. Vnislav Konvalinka, starosta
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I PŘEDČASNÉ VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
se budou konat v pátek 25. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00
do 14.00 hodin. Volební místnost bude na Obecním úřadě v Hlásné Třebani.
Jako při každých volbách budou moci voliči
využít přenosné volební urny. Je třeba tuto
skutečnost nahlásit na obecní
úřad do pátku 25. října 2013 14.00
hodin. Okrsková volební komise by
obcházela zájemce v pátek 25. 10. 2013
od 15.30 do 16.30 hodin v Hlásné Třebani

a v sobotu 26. 10. 2013 od 10.00 do 11.00
hodin v osadě Rovina.
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve volbách nevolí cizí státní
příslušníci.

Voličský průkaz:
i v těchto volbách lze volit na voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Žádost musí obsahovat:
Jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, způsob doručení voličského průkazu, požaduje-li volič
jeho zaslání, i adresu, na kterou má být
voličský průkaz zaslán.

1) Voličský průkaz si volič může vyzvednout osobně na obecním úřadě, kde je
přihlášen k trvalému pobytu, nejpozději ve středu 23. října do 16.00 hodin.

Obecní úřad nejdříve 10. října 2013 voličský průkaz
– předá osobně voliči
– předá osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
– zašle voliči

2) Nebo písemným podáním a to do pátku 18. října 2013 do 16.00 hodin příslušnému obecnímu úřadu. Podání
může být ve třech formách:
– V listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
– V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
– V elektronické podobě zaslané prostřednictví m datové schránky voliče.
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hh
Ilona Gartová
Zapisovatelka okrskové volební komise
Zpravodaj Hlásná Třebaň

OBECNÍ ZASTUPITELÉ
V OHNISKU ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
(pan Roman Fišer)

» Pane Fišere, před dvěma lety jste si posteskl na nedostatek financí plynoucích
do obecní pokladny a neúspěšnost získávání dotací. Můžete nyní říci, jak se situace změnila a jaké dotace se podařilo za ty
dva roky obci získat? O této problematice
již hovořil předseda finančního výboru,
ing. Stříbrný, ale protože od rozhovoru
s ním uběhla už nějaká doba, mohl byste
ty informace shrnout a případně doplnit?
Jsem rád, že se na to ptáte. Byla doba, kdy
na Hejtmanství Středočeského kraje seděla
„žába na prameni“ a my díky ní nedostávali žádané dotace i přes to, že naše projekty
byly velice kvalitní. O kvalitě těchto projektů nás záhy po odstranění „žáby“ přesvědčilo jejich kladné vyřízení a konečné získání
tak dlouho očekávaných dotací. Jmenujme
alespoň ty nejdůležitější – vodovod, kanalizace, školka. Získání těchto tří značně
velkých dotací hovoří snad za vše. Chci
proto touto cestou poděkovat všem, kteří se
na tomto úspěchu kdy podíleli, tedy i těm
z dob zastupitelstev minulých.
» Někteří zastupitelé, jichž jsme se ptali
před Vámi, vyjádřili své rozčarování z práce v zastupitelstvu. Jak to po těch dvou letech svého působení vidíte Vy a co si myslíte, že se obecnímu zastupitelstvu podařilo
a co naopak ne?
Když budujete v obci nutnou základní infrastrukturu a soustředíte na to všechnu
Říjen 2013

svou pozornost a čas, snadno se stane, že se
běžný chod obce odsune do pozadí. V tomto máme asi největší rezervy. Jejich hlavním důvodem ale je nepromarnění velkých
dotací. Na předním místě je starost o ně.
Rozhoduje zde čas předepsaný k jejich vyřizování, navíc práce s povodněmi, málo lidí,
kteří by se mohli starat jen o běžný chod
obce. Dotace tedy plus, běžný chod obce
bohužel mínus. Co víc k tomu říci?
» Jakými konkrétními záležitostmi jste se
osobně sám zabýval nebo se na jejich řešení
a realizaci podílel?
Jako většina zastupitelů dělám tuto práci při
zaměstnání a poslední dobou bohužel nemám už tolik času. Takže moje konkrétní pomoc je nyní spíše v podpoře starosty a místostarostky, kteří mají všechno na hřbetě.
» Když jsme Vás oslovili naposledy, zmínil
jste se o dodržování obecních vyhlášek. Můžete říci, které „nešvary“ se objevovaly nejčastěji a jaká je v tomto směru situace nyní?
Jasně se ukázalo, že místní obyvatelstvo většinou přehled o místních vyhláškách má.
Horší je to u chatařů, kteří si přijíždějí odpočinout a jaksi nevnímají své okolí a tím
pádem ani vyhlášky. Mluvím hlavně o volně
pobíhajících psech, nedovoleném pálení
a hluku v neděli a o svátcích. Na tyto hříšníky jsme zařídili městskou policii, která bude
na popud obyvatel nebo dle smlouvy konat.
» pokračování »

3

» Stejně jako minule se Vás nemůžeme
nezeptat na přípravu obecního rozpočtu
na rok 2014. Jak probíhá jeho příprava
a jaké hlavní zásady budete v jeho tvorbě
uplatňovat?
Hlavním bodem bude udržet obec v co
možná nejmenším zadlužení a sehnání dostatku vlastních zdrojů na doplacení dotací.

hh Rozhovor připravil s přispěním
čtenářů Jiří Matějkah
Příště budeme hovořit s paní J. Gartovou.
Otázky čtenářů uvítáme do 15. října.

I SOUSEDSKÁ A KOZLÍKŮV JARMARK
V sobotu dne 19. října 2013 pořádá obec
Hlásná Třebaň Sousedské posezení a Kozlíkův jarmark. Akce bude probíhat v sokolovně TJ Hlásná Třebaň od 10 do 17 hodin.
Program akce: 10 – 17 hodin Kozlíkův jarmark (prodejní výstava okrasných a ovocných stromků, dušičková výzdoba, výpěst-

ky a výrobky Dolního Poberouní), 15 – 17
Sousedské posezení (debata na téma užitečná zahrada, představení pečovatelské služby
v obci, trendy zdravého stravování, volnočasové aktivity v obci). Program doprovodí
kapela Pozdní sběr. Vstupné dobrovolné.
hh JG

I VELKOOBJEMOVÝ
A NEBEZPEČNÝ ODPAD

I A ZAČÍNÁME DALŠÍ
STOVKU

můžete odložit do kontejnerů, které budou
přistaveny za obecním úřadem a na návsi na Rovinách, v sobotu 26. října 2013,
v době od 9.00 do 11.00 hodin.

Jako 900 stá občanka se k trvalému pobytu do naší krásné vesničky přihlásila
Ing. Stanislava Vitvarová.
hh (ga)

Pro nebezpečný odpad přijede nákladní
auto do Hlásné Třebaně mezi 9.00 a 10.00
hodinou a cca od 10.15 do 11.15 hodin
na náves na Rovina.
Žádáme všechny občany a chataře, aby odpad přiváželi pouze v tento den.
hh (ga)
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I COUNTRYBÁL
se bude letos konat 2. listopadu 2013
od 18.00 do 24.00 hodin netradičně v České hospodě.

K poslechu i tanečku zahraje coutry kapela
Kapičky. Vstupné 60,- Kč.
hh (ga)
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I TŘEBAŇSKÁ
DRAKYÁDA
Sbor dobrovolných hasičů
a Vladimír Dohnal pořádají
2. 11. 2013 VI. ročník soutěže
v pouštění draka pro všechny věkové
kategorie.

Sraz soutěžících bude
v 9.30 na cestě ke křížku
„Na Klouzavce“.
Hodnocen bude vzhled
draka, výška letu, celkový
umělecký dojem a hlavně domácí výroba.
Smlouvu o dodávce větru uzavřel hlavní
pořadatel Vladimír Dohnal.
Občerstvení zajištěno.

Foto: T. Snopek

Říjen 2013
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I ROZVRH CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ – ZÁŘÍ 2013
Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

16.00-18.00
19.00-20.00
20.00-21.00
13.30-15.00
17.30-19.00
20.00-21.30
10.00-11.00
17.00-18.00
19.00-20.00
20.00-21.30
14.00-17.00
17.30-19.00
19.30-21.30
10.00-11.00
20.00-21.00
15.00-17.00
10.00-12.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Kontakty:
Marta Starýchfojtů
Miloslava Jechová
Eva Machová
Lucie Pašková
Soňa Žatecká

sportovně turistický kroužek
zdravotní cvičení (M.Jechová)
badminton (Š.Černá)
TV – škola
cvičení všestrannosti děti (M.Starýchfojtů)
volejbal (Žatecká)
TV – školka
předškolní děti (L.Pašková)
zdravotní cvičení (M.Jechová)
cvičení ženy (M.Štíbrová)
JUDO pro děti
cvičení všestrannosti děti (E.Machová)
stolní tenis (J.Mach)
TV – školka
badminton (Š.Černá)
volejbal (J.Poláková)
hasiči (L-Málková)
Powerjoga (J.Pernecká)
zdravotní cvičení (M.Jechová)

725 720 993
737 361 010
605 344 590
601 200 979
605 113 249

DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU

Přátelé, kamarádi,
v soutěži dobrovolní hasiči roku, kterou
pořádná společnosti RWE se naše jednotka
dostala do užšího výběru. V současné době
tedy soupeříme se 4 ostatními jednotkami
o finanční výhru. Teď je vše závislé na hlasování veřejnosti.
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Jana Pernecká
Jana Poláková
Lucie Málková

603 471 637
603 221 464
603 719 243
hh Marta Starýchfojtů

Na odkaze:
http://moravskehospodarstvi.cz/website/
others/hasici2013/hlasovani/jednotky/
dobrovolni-jednotky-stred-sever-cech/
je možné hlasovat. Prosíme proto, dejte
hlasy našemu sboru, případně to rozešlete
i mezi své známe.
Děkujeme
Zpravodaj Hlásná Třebaň

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na finančním daru pro náš sbor, který
nám předal p. Veselý, p. Štycha, paní Černá
a paní Kandráčová dne 17. 8. 2013.

Peníze budou využity na dokoupení hasičského vybavení pro naši zásahovou jednotku a PLAMÍNKY.
Děkujeme
hh Tomáš Snopek

velitel sboru

ZAHRÁDKÁŘI
INFORMUJÍ

a zvou na CIBULOVÝ JARMARK, který se
koná 5. 10. 2013 od 9.00 hodin v Hořovicích.

Také upozorňujeme na výborovou schůzi
zahrádkářů, která se tentokrát bude konat
na zahradě předsedkyně Jany Kratochvílové 12. 10. 2013 od 14.00 hodin, Rovinská
č. 46. Kdo z občanů bude mít zájem, může
se přijít podívat na zahradu, kde budou k vidění různé zajímavé květiny a určitě tam budou i rostlinky, které si budete moci odnést.
A naše další informace se týká zájezdu
na předvánoční prodejní výstavu, která se
koná, jako každoročně v Nižboru na zámku,
a to 30. 11. 2013. Je zajištěný autobus zdarma, který přijede do naší vesnice. V příštím
Zpravodaji upřesníme hodinu odjezdu.l
hh H.K.

UPOZORNĚNÍ
K ODSTRANĚNÍ
A OKLEŠTĚNÍ
STROMOVÍ A JINÝCH
POROSTŮ

ČEZ si ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g)
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v jejich majetku. Zásah proveďte v období vegetačního klidu
do 15. listopadu tohoto roku. Podrobné
upozornění naleznete na našich webových stránkách (obecní úřad-úřední deska
a ve vývěsních skříňkách).
hh Ga

SVATBA JAKO ŘEMEN

by se dala nazvat svatba našich sousedů, kamarádů Lídy a Martina. To bylo něco fantastického. Připomnělo mi to svatby na Moravě a na Slovensku, hostů okolo 100, to byl
frmol.
Muzika hrála a všichni se náramně bavili.
Pořád bylo na co koukat. Ocenila jsem i obsluhu, která se starala o hosty, aby měli co pít
a jíst. Všude, kam se člověk podíval, se něco
dělo. Proudem tekla výborná čokoláda, okolo které stály hlavně děti a pojídaly ovoce
v ní namáčené. Ostatní hosté se rozplynuli
» pokračování »

Říjen 2013
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v prostoru, jedni k pípě, druzí do skleněné
terasy, kde se nalévalo víno. Krásně vonělo
i prase, které se připravovalo na podvečer,
spousta řízečků i s bramborovým salátem,
o dortech a jiných sladkostech ani nemluvě.
Zpívalo se a tancovalo a opravdu bylo hodně veselo. Počasí se svatebčanům i nám taky
pěkně vydařilo.

I my Holky v rozpuku jsme přispěly k výborné náladě malým tanečkem (pobavily
jsme hlavně svým oblečením). Za doprovodu harmoniky a zpěvu Ivy a Jirky Matějkových jsme se vrátily písničkou Nad tou
strání nad Třebaní do dřívějších dob. Asi to
bylo dobré, neboť potlesk byl fakt obrovský,
žižkovští Pepíci se líbili.
Najednou do krásné pohody začaly houkat
sirény a přijeli naši hasiči. Až jsme se lekli,
že fakt někde hoří, ale byla to jenom přepadovka na novomanžele. A hlavně na nevěstu, kterou se jim podařilo ukrást a odvézt
pryč. Ani okamžitý úprk ženicha po silnici za autem nebyl nic platný, hasiči jeli takovým fofrem, jako by fakt někde hořelo
a najednou byli fuč i s nevěstou. Ale musím
podotknout, že ji docela brzy vrátili a v pořádku, a tak se zase pokračovalo ve veselí až
do ranních hodin.
Moc děkujeme novomanželům za pozvání
a přejeme jim hodně lásky, pevné zdraví,
a aby je život spolu stále bavil.

hh Jitka Švecová
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA – KAMARÁDI A PŘÁTELÉ II
Dnes bych se chtěl podělit příběhem
o mých přátelích, který se vám bude zdát
až neuvěřitelným.

Vše začalo před několika lety rozbitým předním sklem na našem autě jednoho zimního
večera za prudké vánice cestou z Vídně. Požádal jsem kamaráda Tomáše, který jezdí u záchranky, zda bych ho mohl uvést jako viníka
pro pojistnou událost, abych se samozřejmě
vyhnul placení nového skla. Ten souhlasil,
vše dopadlo k mé spokojenosti, a tak jsem
se ho zeptal, čím jej mohu odměnit. Dal mi
na výběr, buď láhev Jägermeistera nebo ženskou! Alkohol jsem vzhledem k jeho profesi
zavrhnul a slíbil mu tedy vážnou známost.
Naše velmi dobrá kamarádka Iva se mi zdála
naprosto ideální pro tento záměr. Byla sama
(když nepočítáme to, že ji jednou za měsíc
navštívil „přítel“ Ivan – čtyřikrát rozvedený
divadelní režisér se šesti závazky – který vše
jen sliboval a nic nekonal), již po jednom
nepovedeném manželství, ve zralém věku se
zralými plány do budoucna.
Slovo dalo slovo, oběma jsme vyměnili jejich
telefonní čísla, a já držel palce všem. Po několika schůzkách našli Iva s Tomášem společný
směr a vydali se na cestu vztahem. Tomáš se
k Ivě brzy nastěhoval a vše vypadalo velmi
dobře.
Iva jednoho dne zjistila, že Tomáš si emailovými zprávami dopisoval s několika ženami,
kde se prezentoval jako „opuštěný se závazkem“ a hledá „pochopení u zralé ženy“. Trochu přehlédla při čtení cizí pošty, že to bylo

již dlouho před jejich seznámením a jako extrémní žárlivka mu zabalené kufry postavila
před dveře bytu. Byl jsem náhodou u toho,
a tak když se Tomáš vrátil z práce domů a já
právě odcházel, na jeho dotaz k připraveným
kufrům jestli někam jedou, jsem mu jen odpověděl: „Skončila ti zkušebka“. Opravdu to
bylo přesně tři měsíce na den od jeho nastěhování!
Ten den to tak vesele nevypadalo, ale dnes se
tomu společně už jen smějeme.
Vše se velmi brzy vysvětlilo, Tomáš se nastěhoval zpátky a budoucnost si pro oba připravovala pár pěkných životních zkoušek.
Ona by se ráda vdala, on se chtěl usadit a oběma se již přehoupla pětatřicítka, nastal tedy
čas plnění velkých plánů. Tomáš jednoho
vánočního večera požádal Ivu o ruku, k tomu
koupil prstýnky a slíbil svatbu někdy v příštím roce. Iva si tak mohla zkoušet snubní
prsten každé ráno před zrcadlem, při nácviku
velkého „ANO“ a podpisu nového příjmení.
Do příprav svatebního dne jsem byl zapojen
i já s partnerem. To proto, že obřad měl být
pro Ivu překvapením s utajením do poslední
minuty. Tomáš pozval jednoho krásného jarního sobotního rána Ivu na výlet do Českého
Krumlova, jejího vysněného města ke svatebnímu obřadu. Bylo to trochu riskantní, co
kdyby odmítla nebo jí třeba nebylo dobře, ale
bylo opravdu krásně a tak vyrazili na jih. My
společně s partnerem také vyjeli již s krásnou
svatební kyticí směr Krumlov a hlavně doufajíc, že se vše stihne a všichni budou na radnici úderem dvanácté.
» pokračování »

Říjen 2013
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Předem domluvený fotograf převlečený
za turistu nenápadně fotil Ivu s Tomášem při
procházce městem. Těsně před dvanáctou
nalákal Tomáš Ivu pod záminkou nákupu pamětní mince na radnici. Po vstupu do předsálí obřadní síně zůstala Iva, ohromená naší
přítomností, stát s otevřenou pusou, ale při
pohledu na svatební kytici se dovtípila o co
se tu jedná a dojetím začala plakat. Byl to
krásný okamžik a my se znovu ujistili, že se
chtějí vzít (ty dlouhé minuty jejich líbání
zdržely i následující svatbu). Obřad mohl
tedy začít. Jako svědci jsme byli my dva a fotograf společně se svou ženou k tomu pořídili
pěkné fotky a filmovou dokumentaci. Hned
po obřadu se Iva pochlubila telefonicky své
mamince a sestrám novým stavem i příjmením, zašli jsme na předem připravený svatební oběd a odpoledne se prošli prosluněným
městem. Novomanžele jsme pak později zanechali samotné a rozjeli se domů. Myslím,
že se vše opravdu povedlo a byl to moc pěkný
den v našich životech.
Ne všechny následující dny byly ale tak
pěkné. Iva s Tomášem našli zalíbení v jízdě
na motorce, a přestože jezdili opatrně a spořádaně, jednoho dne je srazil špatně předjíždějící vůz s policistou. Nehodu odnesli oba
dost špatně se spoustou vážných zranění
a zlomenin. Léčení zabralo více jak tři měsíce, Iva tak dokonce přišla o svou práci i o úvěrované auto pro tento případ nepojištěné.
Žalobou se nedomohli žádné náhrady a tak
začali znovu.
Časem se rozhodli pro plánování rodiny
a stavbu nového domu. Dům se podařilo
postavit poměrně rychle a zbývala už jen ta
rodina.
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Brzy ovšem zjistili, že přirozenou cestou to
nepůjde, vyzkoušeli tedy několikrát umělé
oplodnění. I tento způsob bohužel selhal, ale
protože se vytouženého potomka nechtěli
vzdát, požádali o adopci.
Vše se mezitím rýsovalo dobře a přesně podle Iviných plánů (grafu spokojeného života
– první dovolená, první auto, první dítě…).
Tomáše ale bohužel postihlo selhání obou
ledvin s nutností transplantace. Docházel trpělivě na dialýzu a čekal na vhodného dárce.
S nadšením brali jedné noci zprávu k jeho
okamžitému nástupu do nemocnice k operaci. Dárce se našel a ledvina byla voperována.
Tělo ji však nepřijalo, ta se překrvila a praskla. Musely to být pro Tomáše hrozné útrapy
a další operace i velkou zkouškou. Vše překonal a dál trpělivě čekal na vhodný orgán.
Během tohoto čekání se jednoho dne oba
dozvěděli dvě zprávy, tou první bylo oznámení o vhodném dítěti k adopci a druhou, že
Iva je v jiném stavu! V případě narození vlastního potomka není však adopce možná, a tak
zklamáni a šťastni zároveň se nemohli dočkat
narození vlastní vytoužené holčičky.
Asi deset dní před plánovaným porodem se
i Tomášovi ozvalo transplantační oddělení.
Tak se stalo, že v jednom týdnu se narodila
krásná a zdravá Adélka a Tomáš dostal funkční ledvinu!
Všichni tři se dnes po více jak roce těší dobrému zdraví a rodinnému štěstí.
hh W.G.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme manželům Lukášovým, kteří oslavili diamantovou svatbu, tedy 60 let
společného života.
hh Přátelé a známí

POWERJÓGA a PILATES
CVIČENÍ JE ZAMĚŘENO NA:
• správné dýchání
• protažení a posílení celého těla
• zlepšení kondice
• odstranění bolesti zad
• odstranění psychického napětí

NABÍZÍM zeminu – ornici za odvoz
a urovnání terénu po odvezené zemině.
Kontakt 604 966 322.

powerjóga
neděle 18:00 – 19:00
Sokolovna, Hlásná Třebaň
pilates
čtvrtek 19:00 – 20:00
Hlásek, Pod svahem 266, Hlásná Třebaň
Lektorka: Jana Pernecká (tel. 603 471 637)

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
Říjen 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 říjnu slaví narozeniny:
Václav DOLEJŠ������������������������ 82 let
Karel REJHONS����������������������� 82 let
Vojtěch STREJC������������������������� 77 let

Ludmila KADLECOVÁ������������ 65 let
Bohumil JEŽEK������������������������ 73 let
Valeria DUFKOVÁ������������������ 81 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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