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Bylo schváleno přijetí daru podílů pozemků
veřejného prostranství ve spoluvlastnictví
na Rovinách od paní Matějkové a paní Lebedové. Byla projednána zpráva finančního
a kontrolního výboru o výsledku hospodaření Mateřské školy Hlásná Třebaň ve školním roce 2014/2015. V návaznosti na události v MŠ na konci školního roku připravil
školský výbor směrnici ke zřizovatelským
funkcím. Zastupitelé schválili zapojení obce
do akce, v rámci které může obec získat dotaci na nákup domácích kompostérů a nabídnout je občanům a chatařům za zlomkovou
cenu. V souvislosti se spuštěním zkolaudované ČOV bylo obecnímu pracovníkovi panu
Autratovi schváleno zvýšení pracovního
úvazku a zároveň rozšířena pracovním náplň
o obsluhu ČOV.
hh Jana Šváchová, místostarostka
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K tomu je třeba podepsat ještě smlouvu
s obcí na vyprojektování přípojky a smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod.
Na obecním úřadě je možné stále objednat
revizní šachty. Výše stočného bude oznámena v průběhu října (asi kolem 50Kč/m3).
Realizační firma ještě dokončuje povrchy komunikací, uklízí a opravuje propadliny v cestách. Všechny cesty budou k 30. září hotové.

| PÁLENÍ
Prosím, buďte ohleduplní k nám ostatním a neznečišťujte ovzduší štiplavým
kouřem. Místo pálení odvezte spadané
listí i s ovocem, posekanou trávou a další biologický odpad do obecního kontejneru na bioodpad. Informace získáte
na obecním úřadě.
Na Rovinách bude vždy po domluvě
přistaven kontejner na návsi.

| VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
se bude konat ve čtvrtek 22. října 2015
od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda.
– ÚVOD
– ZPRÁVA O ČINNOSTI
– STAVBA KANALIZACE A ČOV
– ŠKOLKA
– DISKUZE
– USNESENÍ
– ZÁVĚR
hh Vnislav Konvalinka, starosta
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| VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
Upozorňujeme všechny majitele popelnic, že
je splatné druhé pololetí poplatků za odpady.
Poplatek druhého pololetí je možný zaplatit do konce měsíce října na OÚ v úředních
dnech.
PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí 08 – 12 h
13 – 17 h
Úterý		
17 – 19 h
Středa
07 – 12 h
13 – 17 h
Pátek		
18 – 19 h
Chataři, kteří ještě nezaplatili poplatek
za rekreační objekt, mají též povinnost
uhradit částku do konce měsíce října.
hh Lucie Málková

| TŘEBAŇSKÝ BLEŠÁK
V sobotu 24. října 2015 od 13 do 17 hodin
se na hřišti za sokolovnou v Hlásné Třebani
uskuteční „Třebaňský blešák“. Účastníkem
se může stát každý, kdo by se rád s drobným
ziskem zbavil věcí, které mu v domácnosti
již překážejí, ale jiným by mohli posloužit. Podmínkou je zápisné ve výši 100 Kč,
které se bude vybírat na místě. Výtěžek
bude věnován na opravu povrchu volejbalového hřiště. Akce se bude konat pouze za hezkého počasí. K dispozici budou
stoly a židle. Za nabízené věci si odpovídá
každý „blešista“ osobně. V případě zájmu
o rezervaci místa na bleším trhu volejte
na telefon 725 427 042 nebo pište na email
j.svachova@centrum.cz.
hh Jana Šváchová
Zpravodaj Hlásná Třebaň

| HUDEBNÍ VEČER
,,OZVĚNY LÉTA“
Tak jsme nazvali hudební večer, který
v sokolovně pořádal obecní úřad 12. září.

Uspořádat tento večer jsme se rozhodli
poté, co se ozývaly hlasy, že letos se nekonaly ani Máje ani Slavnosti trubačů. Navíc
se tou dobou chýlila ke konci výstavba hlavního řadu kanalizace a byl povolen zkušební
provoz ČOV, takže jsme tyto hlasy vyslyšeli
a pojali jsme to za jakousi oslavu zakončení
hlavní investorské akce roku u nás v obci.
Bohužel to tak necítili všichni a účast nebyla příliš velká. Ale protože jsme si už zvykli
na to, že účast na akcích pořádaných v obci
je setrvale klesající, počítali jsme s tím
a místa, co byla připravená, se zaplnila,
za což jsme velice rádi. Pravda, zaplnit místa
pomohli i fanoušci Jitky Vrbové nebo skupiny Spřáhlo, kteří přijeli z Prahy i z bližšího
okolí. Ale všichni, kteří tam byli, vytvořili
vystupujícím velice pozitivní a přátelskou
atmosféru. A jak jsme doufali, že by to mohl
být pro nás takový odpočinkový večer, tak
se skutečně stalo.
Říjen 2015

Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem zazpívali
své nejlepší kousky. Navíc pro S. Chmelíka to
bylo první vystoupení po jeho několikaměsíční nemoci, tak jsme mu všichni drželi palce,
aby to zvládl a opravdu zvládl na jedničku.
Skupina Spřáhlo nám také není neznámá,
už u nás vystupovala při Slavnostech trubačů i na country bále. Proto jsme se těšili, čím
novým nás překvapí. V poslední době pracuje
na svém novém CD a věříme, že bude brzo
hotové. Mnohé z těch písní, co na něm budou,
zazněly i toho večera.
Byl to báječný večer. Také díky číšníkovi Martinovi, který měl opravdu co dělat, poněvadž
byl na všechno sám, protože pan kuchař se mu
beze slova záhy vytratil. Na tomto místě bych
chtěla také moc poděkovat místní organizaci
Sokola, která nám poskytla azyl a hlavně velké
díky všem, kteří pomohli s přípravou a úklidem sálu. Omlouvám se, že je nebudu jmenovat, poněvadž ne všechny znám jménem
a nerada bych na někoho zapomněla.
Díky všem výše jmenovaným jsme si večer
moc užili, a ti, co tam byli, se prý už těší na další akci a ti, co tam nebyli, mohou jen litovat,
bylo to fajn.



za kulturní, sociální a školský výbor
hh Iva Matějková
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| POSEZENÍ SE
SENIORY A ODPOLEDNÍ
DÝCHÁNEK S IVO ŠMOLDASEM,
J. RYCHTEROVOU A V. I. PECHÁČKEM

Jak jsme už zmínili v minulém vydání
Zpravodaje, pořádá OÚ u příležitosti oslav
Mezinárodního dne seniorů, který připadá
na 1. října, posezení s občany naší obce,
kteří patří do starší věkové kategorie, a to
v neděli 18. října od 14. hodin v sále restaurace Česká hospoda. Věříme, že si
společně posedíme a budeme moci diskutovat témata, která naše občany trápí.

| TŘI PRASÁTKA
Jak jsme na počátku loňského školního
roku slíbili, tak se i stalo. V pondělí 7. 9.
2015 jsme pokračovali v tradici, již jsme
v loňském roce založili a pedagogický
sbor nacvičil a vystoupil s pohádkou „Tři
prasátka“. Tři prasátka sklidila úspěch
a troufneme si tvrdit, že na takový zážitek
budou dlouho vzpomínat diváci i herci. Děti
i rodiče odcházeli s úsměvem na tváři, tak
jsme došli ke stanovenému cíli a budeme
se těšit zase na příští školní rok.

Téhož dne, tedy 18. října od 16 hodin se
můžete těšit na komponovaný pořad plný
inteligentního humoru známého glosátora,
publicisty a překladatele Ivo Šmoldase, který probere veškerá témata, jež ho napadají,
popř., k nimž ho inspiruje písničkářka J.
Rychterová v doprovodu houslisty V. I. Pecháčka. Jestliže se říká, že smích prodlužuje
život, tak tento pořad je to pravé. Vstupné
bude 120 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné zarezervovat si místa s dostatečným předstihem na OÚ nebo
na tel. 311 681 101, 311 681 787. 		
za kulturní, sociální a školský výbor
hh Iva Matějková
Z deseti úkolů jsme společnými silami splnili již osm, máme tedy osm virtuálních odznaků, na hmatatelné pozornosti DZS ještě
čekáme a v neposlední řadě jsme obdrželi
„eTwinning Label“, což je pro nás jako diplom, který jsme vyvěsili na nástěnku úspěchů, vedle jídelny. Každý návštěvník a zvědavec je s potěšením vítán.

eTwinning Label
V červnovém čísle 2015 jste se mohli dočíst
o tom, že MŠ Hlásná Třebaň začala plnit
soutěžní úkoly v mezinárodní hře k 10letému výročí fungování učitelského serveru
eTwinning. Soutěž se pomalu blíží ke konci, ale naše Květinky slaví úspěchy už nyní.
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Pozvánka
I v tomto školním roce naše děti čeká mnoho kulturních akcí, výletů a divadel. A právě na divadla bychom chtěli pozvat i děti
z okolí, které naši MŠ Hlásná Třebaň nenavštěvují. Cena za dítě s doprovodem bude
50 Kč (na každé divadlo). Zde je nabídka
na říjen, listopad a prosinec:
• 6. 10. 2015
8:30 hod.
divadlo Kozlík – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
• 16. 10. 2015
10:45 hod.
Duhové divadlo – O KOBLÍŽKOVI
• 27. 10. 2015
8:30 hod.
Dřevěné divadlo – O ZLATÉ RYBCE
• 16. 11. 2015
8:30 hod.
Dřevěné divadlo
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA

• 18. 11. 2015
10:45 hod.
Duhové divadlo
O HLOUPÉM HONZOVI
• 20. 11. 2015
8:30 hod.
divadlo Kozlík – O LUCIÁŠKOVI
• 25. 11. 2015
10:45 hod.
divadlo z Pytlíčku
POHÁDKA O DRAKOVI
• 2. 12. 2015
9:00 hod.
divadlo Pathálie
O VÍLE, KTERÁ ČAROVALA
• 14. 12. 2015
10:45 hod.
Duhové divadlo
STROMEČEK A SNĚHULÁK

hh Michaela Sedláčková
MŠ Hlásná Třebaň

| ZÁŘÍ V HLÁSKU
1. září již potřetí přijala základní škola Hlásek nové prvňáčky. Každým rokem byl první školní den nějak zpestřený - před dvěma
lety přišli do školy pravěcí lidé, minulý rok
Indiáni a letos mimozemské bytosti a kosmonauti. Každý prvňáček byl pasován naší
paní učitelkou a svým „patronem“ z řad
druháků, kteří měli pro každého připravený dárek.

Zapojili se i rodiče a musíme říct, že nešetřili nápaditostí. Nádvoří školy bylo úplně
plné a děti s rodiči si měly možnost projít
naše nové prostory a nové třídy. Kapacita pro školní rok 2015/16 je plně využita
(kapacita pro letošní rok 40 dětí). Od října
zahajujeme přípravu předškolních dětí.
Říjen 2015
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Náš tým je doplněn novými učiteli, učitelé
učí nově v páru a máme také kvalifikované
asistenty pro děti s poruchami učení. Od letošního září jsme zaměstnali také učitelku
angličtiny ze Skotska, která vyučuje v ZŠ
i MŠ. Děti ve škole mají 3 hodiny týdně plus
2 hodiny ve formě družinové aktivity, v MŠ
je angličtina vždy jedno dopoledne týdně.

do školy HLÁSEK a mladší třídu Myšáčci.
O děti se stará 5 tet, pravidelně dochází
školní psycholog a nově máme i svého logopedického asistenta. Každá třída má svoji
třídní učitelku a máme dvě kvalifikované
asistentky pedagoga, které se starají o integraci dětí s nejrůznějšími poruchami či
zdravotními handicapy.

Další novinkou školy jsou nová parkovací místa, která si od 1. září pronajímáme
od obce. Děkujeme zastupitelům, že rodičům i nám umožnili v podobě placeného
nájmu vyhrazená místa, která určitě usnadní provoz kolem školy. Nově tedy vzniklo
na návsi jedno místo pro postižené a 2 podélná stání přímo u školy, rodiče a zaměstnanci parkují ale ve většině případů na veřejném parkovišti u České hospody, kde máme
také vyhrazeno 5 parkovacích míst.
Mateřská škola zahájila již svůj čtvrtý školní rok a kapacita je také naplněna (kapacita
33 dětí). V letošním roce máme třídu předškoláků Zajíčci, kteří poté v 90 % přestoupí

Jesličky a miniškolka mají nejmenší počet
dětí, což je velkou výhodou pro dětičky,
které si tak mohou ve velmi malém kolektivu zvykat na své vrstevníky a na to, že jsou
bez rodičů. Zde se o děti stará zkušená teta,
která pracovala dříve v jesličkách v jiné obci,
zdravotní sestřička a profesionální chůva.
Nepostradatelné jsou naše paní hospodářky a paní provozní, které se starají o stravu,
čistotu, provoz budov a pečují o děti jako
pomocnice paní učitelky. Už třetím rokem
máme v našich řadách i muže na pozici pana
školníka, který pečuje o obě budovy, dováží
dětem obědy a zajišťuje svoz dětí od nádraží
do MŠ a rozváží děti ze ZŠ po vyučování.
Odpolední aktivity zajišťují externí lektoři,
kteří jak v MŠ, tak v ZŠ vedou nejrůznější
zájmové aktivity. V ZŠ je díky nim pro děti
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připravena velmi pestrá nabídka aktivit pro
družinu, v MŠ lektoři doplňují odpolední
program. Díky Sokolu Hlásná Třebaň můžeme pro naše aktivity, ať už tělesnou výchovu nebo pro sportovní či taneční kroužky, využívat jeho prostory, za což velice
děkujeme a jsme rádi za vstřícnost.
Naše základní i mateřská škola je pilotní
školou pro vývoj metodiky a pomůcek pro
metodu výuky pana profesora Hejného.
Tuto metodiku zaštiťuje paní RNDr. Pavla
Polechová, která u nás matematiku již pátým rokem vyučuje a zaučuje také nové učitele, kteří v našich institucích učí.

Věříme, že se nám bude dařit i nadále poskytovat kvalitní vzdělání místním dětem i dětem z blízkého okolí. Rozvoj Hlásku není
jen pro děti, ale také pro ty, kteří u nás našli
zaměstnání a my doufáme, že i v budoucnu
budeme přispívat k zaměstnanosti místních obyvatel i zájemců z blízkého okolí.
hh Markéta Bosáková
a Veronika Vaculovičová
			 Školy Hlásek
Říjen 2015

| CYKLOSTEZKA
V HLÁSNÉ TŘEBANI
V právě projednávané změně územního
plánu č. 2 je nově vyznačeno vedení cyklotrasy a cyklostezky směrem
od Karlštejna ulicemi Na Plovárně,
Ve Vejtrži, Na Zahrádkách, K Berounce a dále dokonce přes soukromé
pozemky ke kapličce na náves a dále
na lávku. Při úvahách, co vedlo zpracovatele územního plánu k tomuto vedení
cyklotrasy a cyklostezky, jsem se
snažil pochopit, co to přinese pro obec.
Nenašel jsem pro obec opravdu žádný
přínos, ale poměrně hodně negativ:

•O
 bec přijde o klidná místa, kterými
v současné době ulice Ve Vejtrži, Na Zahrádkách a K Berounce jistě jsou. Vždyť
zde často vídám děti na kole, maminky
s kočárky, lidi na procházce. Sousedé
se zde často scházejí na ulici, povídají si
a děti si kreslí na silnici křídou. Pokud by
zde vedla cyklostezka, která by v letních
měsících přivedla do této lokality stovky
i tisíce cyklistů za den, nebude možné se
zde jednoduše s dětmi procházet. Máme
velmi negativní zkušenosti z pohybu
chodců (zvláště dětí) po vybudovaných
cyklostezkách v Letech u Dobřichovic,
Dobřichovicích, Černošicích i Řevnicích.
Bezpečný pohyb dětí a chodců v těchto
místech je prakticky nemožný. Kdo tomu
nevěří, ať si vezme malé děti a jde se tam
projít nebo projet s malými dětmi na kole
v sobotu a v neděli.
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• Všechny restaurace v obci přijdou vlivem
vedení cyklotrasy o značnou část klientů.
Všichni jsme rádi, že tu restaurace jsou a že
prosperují.
• Vedení cyklotrasy a cyklostezky je zároveň nelogické a pro cyklisty nebezpečné. Kritickým bodem navrhované
trasy je výjezd z ulice Na Plovárně zpět
na Karlštejnskou. Po stoupání musí cyklisté zastavit, rozhlédnout se a rozjíždět
se do kopce a současně se otáčet do protisměru. Obdobně je nebezpečná jízda
z opačného směru, tedy od Karlštejna.
Cyklista musí zbrzdit (a nemá brzdová
světla), musí si nadjet ke středu vozovky
a otáčet se o 180o do ulice Na Plovárně.
Řidiči, kteří jedou za cyklisty serpentinami od Karlštejna, právě v tomto úseku
akcelerují a začínají cyklisty předjíždět.
Vybočení cyklisty, který ukazuje doprava
ale nadjíždí si vlevo, povede nutně k dopravním nehodám.
Při úvahách o vedení cyklotrasy a cyklostezky se jeví jako nejvýhodnější využití ulice
Karlštejnské.

Pro cyklisty je to nejkratší cesta s nejmenším převýšením. Je možné vymezit cyklostezku piktogramy a pokud bude nutné
snížit rychlost při průjezdu obcí, tak to jistě
nebude na škodu. Na rovném úseku Karlštejnské, zhruba mezi bazarem a hřbitovem
jsme denně svědky nedodržování maximální povolené rychlosti. Rovný úsek silnice
bez přilehlé zástavby svádí řidiče, zvláště
motorkáře, k rychlé jízdě a nebezpečnému
předjíždění.
Po jednání se sousedy, kteří podél nově
plánované cyklotrasy a cyklostezky bydlí,
se nenašel nikdo, kdo by s vedením cyklotrasy souhlasil. Dokonce jsem často slýchal
velké rozhořčení a značná část vlastníků
přilehlých nemovitostí využila své zákonné
možnosti podat proti návrhu vedení cyklotrasy námitku. O podaných námitkách rozhoduje zastupitelstvo naší obce. Doufám, že
zastupitelstvo bude tedy hájit zájmy svých
občanů a nebude posílat do našich ulic další živelnou pohromu – cyklisty. My už tady
totiž s jednou živelnou pohromou žijeme –
s povodní.
hh Jan Valenta

| VYHRÁLI JSME! MLADÍ HASIČI VYBOJOVALI
1. A 3. MÍSTO NA KARLŠTEJNSKÉM POHÁRU
V sobotu 19. 9. 2015 se Plamínci z Hlásné
Třebaně zúčastnili první hasičské soutěže
v tomto roce. Ráno se sešli již v 7:30 a poté
vyrazili do Karlštejna, kde se konala soutěž v požárním útoku. Kolem půl deváté
byl nástup, družstva dostala čísla a hned
se začalo soutěžit.
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Naši Plamínci postavili 2 družstva a dostali startovní číslo 1 a 2. Nejprve si požární
útok odběhla přípravka a potom mladší
žáci. Naše družstvo s číslem 1 se už dostalo
na řadu a všichni si připravovali věci na základnu. Vedoucí jim malinko pomáhali, ale
jinak to Plamínci zvládali sami.

druhým pokusem vše napravili a svůj první čas vylepšili o 100 %. Vyhlášení výsledků soutěže bylo kolem 11. hodiny. První
družstvo s časem 40,10 vteřin se umístilo
na krásném prvním místě, druhé družstvo
s časem 74,15 vteřin skončilo na úžasném
3. místě. Všichni dostali medaile, diplomy
a jeden zlatý pohár za 1. místo a od vedoucích velkou pochvalu a sladkou odměnu
za krásná umístění.
SLOŽENÍ DRUŽSTEV:
1. tým: Kuba Šubrt, Ája Šmehlíková, Páťa
Ledinský, Zuzka Partajová, Jára Dolejš, Lucka Kudláčková, Jirka Černý, David Štycha

První pokus moc nevyšel, ale druhým pokusem si výrazně polepšili a převálcovali
tak i starší žáky. Druhému týmu se dařilo
podobně. První pokus nebyl nic moc, ale
Říjen 2015

2. tým: Kuba Šubrt, Míra Vojč, Vojta Hofman, Lenča Kudláčková, Toník Šmehlík,
Honzík Kout, Adam Štycha
hh Sabina Kudláčková
vedoucí mládeže
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| VÝSTAVBA PLOCHY PRO KONTEJNERY
A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ PRO ZÁSAHOVÁ VOZIDLA
V předchozích číslech zpravodaje jsem vás
informoval o výstavbě nového garážového
stání pro zásahová vozidla a plochy pro
kontejnery.

Nyní jsou oba projekty hotové a zkolaudované, díky této realizaci byla vyřešena nevyhovující situace v parkování hasičských
vozidel (zásahové vozy byly parkovány
u jednotlivých členů doma) a kontejnery
jsou umístěny na ploše, která je v zákrytu budov a zděné stěny, mělo by se tedy
maximálně zabránit rozptylu
nepořádku po okolí. Garáž je
částečně zděná a částečně dřevostavba. Financování obou
projektů bylo zajištěno z poskytnuté dotace SčK, částečně
z rozpočtu obce a rozpočtu
SDH.

Tímto bychom také rádi poděkovali:
Ing. Josefovi Starýchfojtů –
za projekční práce
Ing. Kudláčkovi – za bezplatné
provedení geodetických prací
p. Dohnalovi – za sponzorský dar
ve formě elektroinstalačního materiálu a pomoc při kompletaci
elektroinstalace
p. Voborníkovi – za pomoc při
kompletování elektroinstalace
p. Najmanovi – za provedení terénních úprav
p. Zbuzkovi – za dar v podobě kamerového systému
Do budoucna bude ještě na garáži dodělaná
fasáda a vrata pro uzavření prostoru.
hh Za SDH Tomáš Snopek

Na realizaci staveb se podílelo
mnoho dobrovolníků a hasičů.
Všem patří velké DĚKUJEME.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A VLADIMÍR DOHNAL

POŘÁDAJÍ 7.11.2015 OD 9:30HOD
SOUTĚŽ V POUŠTĚNÍ DRAKŮ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE.
SRAZ SOUTĚŽÍCÍCH JE NA CESTĚ KE KŘÍŽKU „NA KLOUZAVCE“
HODNOCEN BUDE VZHLED DRAKA, VÝŠKA LETU, CELKOVÝ UMĚLECKÝ DOJEM
A HLAVNĚ DOMÁCÍ VÝROBA.
SMLOUVU O DODÁVCE VĚTRU JAKO KAŽDÝ ROK, UZAVŘEL HLAVNÍ
POŘADATEL VLADIMÍR DOHNAL. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

| KDYŽ NENÍ VZHLED
OBCE LHOSTEJNÝ
Po letošním suchém létě se nepodařilo udržet rostliny v okrasných truhlících
na návsi u kapličky v plné síle.

Říjen 2015

Místní zahrádkářky ovšem nelenily a díky
svým dosavadním zkušenostem, vybraly vhodnou náhradu a truhlíky opět rozzářily již v duchu podzimu. Za jejich píli
a nadšení zvelebovat obec jim patří dík.
hh Jana Šváchová, místostarostka
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PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

9:00 - 10:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

Školy Hlásek

Školy Hlásek

Školy Hlásek

13:00 - 14:00

16:00 - 17:00

VOLEJBAL
- Jana Poláková

Hlásek - JUDO

Pohybovky - Hlásek

15:00 - 16:00

18:00 - 19:00

ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ
- Miluše Jechová

CVIČENÍ
VŠESTRANNOSTI DĚTI
Starýchfojtů Marta

PŘEDŠKOLNÍ
DĚTI
- Lucka Pašková

CVIČENÍ DĚTÍ
od 11 let MÍČOVÉ HRY
Machová Eva

17:00 - 18:00

ROZVRH CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ - 2015

10:00 - 11:00

Školy Hlásek

Školy Hlásek

KOPANÁ - Kolář

PÁTEK

SOBOTA

HASIČI
- Lucka Málková

Starýchfojtů Marta
Jechová Miluše
Machová Eva
Pašková Lucka
Žatecká Soňa
Poláková Jana
Málková Lucka

NEDĚLE
KONTAKTY :
725 720 993
737 361 010
605 344 590
601 200 979
605 113 249
603 221 464
603 719 243

19:00 - 20:00

Badminton
Černá Šárka

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

VOLEJBAL
- Soňa Žatecká

ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ
- Miluše Jechová

CVIČENÍ - ŽENY
- Monika Štíbrová

Badminton Pekárek

STOLNÍ TENIS - Mach Jiří

Badminton
Černá Šárka
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| PROGRAM KINO ŘEVNICE 

říjen 2015

2. pátek		
20:00 Rytmus - sídliskový sen 90 Kč
3. sobota
15:30 Mune - strážce měsíce 90 Kč
		
17:30 Pride 90 Kč
		
20:00 Gangster Ka 110 Kč
7. středa		
20:00 Takovej barevnej vocas letící komety 90 Kč
9. pátek			CRAZY FILM FEST (festival o duševním zdraví)
100 Kč za film / 500 Kč za celý festival
		
18:00 Přelet nad kukaččím hnízdem
		
21:00 Hodná holka
10. sobota		
CRAZY FILM FEST (festival o duševním zdraví)
		
14:00 Sejde z očí, sejde z mysli
		
16:00 Dva dny, jedna noc
		
18:00 Andělé všehomíra
		
21:30 Andělské dítě
11. neděle		
CRAZY FILM FEST (festival o duševním zdraví)
		
15:00 Terapie láskou
		
17:30 Umění plakat
		
20:00 Lars a jeho vážná známost
14. středa
20:00 Straight outa Compton 100 Kč
16. pátek
20:00 Wilsonov 120 Kč
17. sobota
15:30 Hotel Transilvánie 110 Kč
		
17:30 Nikdy není pozdě 100 Kč
		
20:00 Marťan 120 Kč
21. středa
20:00 Love 90 Kč
23. pátek
20:00 The Program: Pád legendy 110 Kč
24. sobota
15:30 Pan 110 Kč
		
19:00 Jeden svět+beseda 0 Kč
		
20:00 	Přestupní stanice (film z festivalu Jeden svět)
+ beseda o uprchlících
28. středa
15:00 (baby-bio) Wilsonov 100 Kč
		
20:00 Mládí 90 Kč
30. pátek
19:00 Evangelium podle Brabence+beseda 90 Kč
31. sobota
15:30 V hlavě 90 Kč
		
17:30 Muž na laně 100 Kč
		
20:00 Celebrity s.r.o. 120 Kč
Říjen 2015

13

| INZERÁTY
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Říjen 2015
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Blahopřejeme
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. Nedělej si z toho nic, že Ti je zas o rok víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. Přibývají Ti vrásky na čele? Zas těžší
vstát je z postele? Občas Ti taky srdce buší? Zachovej klid! Tobě ty vrásky sluší.

V říjnu slaví narozeniny:
Václav DOLEJŠ����������������������� 84 let
Marcela HOLOVSKÁ��������������� 71 let
Vojtěch STREJC������������������������� 79 let
Jiří BLÁHA�������������������������������� 71 let
Ivan NESLER �������������������������� 65 let

Božena SMOLÍKOVÁ ������������� 60 let
Bohumil JEŽEK������������������������ 75 let
Vladimír HOLADA������������������� 71 let
Valeria DUFKOVÁ������������������ 83 let
Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
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