HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

V měsíci říjnu proběhlo veřejné zasedání
zastupitelstva obce v prostorách restaurace
Česká hospoda. Na tomto zasedání informoval starosta ing. Konvalinka přítomné
o činnosti zastupitelstva v roce 2015 o personálních změnách na obecním úřadě, o novinkách v rámci sběru a likvidace odpadů,
o změně územního plánu obce č. 2, o ukončení výstavby kanalizace a o dotačních titulech v rámci kterých obec požádala o podporu na rozvoj obce. Při diskuzi občany nejvíce
zajímala problematika oprav a výstavby místních komunikací, oprava lávky přes řeku Berounku, řešení odkládání bioodpadu v obci
nebo např. vedení cyklostezky obcí.
hh Jana Šváchová

| KANALIZACE

Připomínáme, že všichni, pro které byla vyvedena přípojka ve veřejném prostoru k připojení na ČOV, jsou povinni do konce roku
podepsat smlouvu s obcí na vyprojektování přípojky a zaplatit příspěvek na náklady
spojené se zpracováním dokumentace a zajištěním vydání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu ve výši 10.000,-. Ti, kteří
jsou již připojeni ještě musí podepsat smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod.
Na obecním úřadě je možné stále objednat
revizní šachty.
hh Lucie Málková
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| ZPRÁVY Z NAŠÍ
SAMOSPRÁVY

| OSLAVA SVÁTKU SENIORŮ
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů.
I v naší obci se stalo již tradicí, že se v říjnu koná setkání seniorů.
Jak jsme už zmínili v minulém vydání
Zpravodaje, uspořádal OÚ u příležitosti
oslav Mezinárodního dne seniorů posezení s občany naší obce, kteří patří do starší
věkové kategorie. Posezení se uskutečnilo
v neděli 18. října od 14. hodin v sále restaurace Česká hospoda.
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Sešlo se nás asi třicet, a i když účast mohla
být větší, je to nejvíce za poslední roky.
Akci zahájila Mgr. Iva Matějková, předsedkyně kulturního, sociálního a školského
výboru. Starosta, Ing. Vnislav Konvalinka,
nás seznámil s aktuálními problémy obce
a po zodpovězení našich otázek už následovala volná „rozprava“ u jednotlivých stolů. Byli jsme rádi, že jsme měli příležitost
po čase se opět sejít a probrat vše, co se
od našeho posledního setkání událo.
K tomu nechybělo dobré občerstvení, ani
káva nebo čaj a zákusek. Klábosili jsme
a diskutovali témata, která nás buď trápí,
nebo dělají radost a čas rychle ubíhal. Kdo
zůstal do čtvrté hodiny odpolední, měl
možnost se zúčastnit komponovaného
pořadu s Ivo Šmoldasem, J. Rychterovou
a V. I. Pecháčkem.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Vstup na tento pořad měli senioři volný
a většina z nás opravdu setrvala až do konce. Sál se postupně zaplnil také dalšími občany naší obce. A myslím si, že kdo přišel,
nelitoval. Vystupujícím se rychle podařilo
navázat úzký kontakt se všemi posluchači
a my si užili dvě hodiny plné inteligentního
humoru a písniček přímo ze života. A co
dodat na závěr? Moc děkujeme organizátorům za to, že jsme mohli strávit takové
pěkné odpoledne.
hh Jiří Matějka

| MATEŘSKÁ ŠKOLA HLÁSNÁ TŘEBAŇ ČTE DĚTEM
Díky školením a navazování partnerských vztahů pro budoucí spolupráci s jinými mateřskými školami jsme se dozvěděli o společnosti „Celé Česko čte dětem“. Posláním obecně
prospěšné společnosti „Celé Česko čte dětem“ je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj
jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.
Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale
„Pojď, budu ti číst“.

Nechali jsme se inspirovat kolegy a rozhodli
se dětem čtení zpestřit. Kromě nás – pedagogů jsme také oslovili další osobnosti naší
společnosti. Jako první nám přišel přečíst
několik ukázek své vlastní tvorby muzikant,
spisovatel, zastupitel a předseda kulturní
komise Rakovník pan Milan Zimmermann.
Jako další byli osloveni například Mgr. Čenda Grüner – logoped, který dětem přečte
pohádku ze svého oboru, nebo byli osloveni zástupci záchranné služby Trans Hospital
Řevnice, se kterými již proběhla spolupráce
v podobě přednášky a exkurze v sanitce pro
děti. Ti nám také přislíbili účast při čtení tematické pohádky našim dětem, stejně jako
kolegové z policejního sboru.
Listopad 2015

ŠKOLKA PLNÁ STRAŠIDEL
Konec říjnového období je jako stvořený
na „Strašidelný rej“. Takto jsme nazvali společně strávený čas ve dnech 19. – 30. 10.
2015. Ve škole se objevila výzdoba (společná práce i práce jednotlivců) s tématikou
strašidel a bubáků. Každý den jsme věnovali
nějakým strašidlům, pověrám nebo legendám, díky kterým strašidla vznikla. Denní
režim byl (stejně jako vždy) provázen písněmi, básněmi, výtvarnou činností, tematickým cvičením a zajímavostmi. Denní témata byla například: mumie, duchové, bílá
paní, čarodějnice, apod. Poslední den se
budova mateřské školy proměnila ve strašidelný hrad, kde jsme si s dětmi v kostýmech
nejrůznějších bubáků užili spoustu legrace.

3

POZVÁNKA NA BESÍDKU
Neradi bychom působili paniku, ale Vánoce
se už blíží. Letos bychom rádi pozvali všechny maminky i tatínky, sourozence, strýčky
i tetičky, bratrance i sestřenice, jednoduše
všechny přátele, kteří nás chtějí vidět a slyšet při vystoupení. Jelikož již známe termín
této slávy, prozradíme Vám ho. Besídka se
bude konat 3. 12. 2015 od 15:30 hodin
v budově Mateřské školy Hlásná Třebaň.
Tento rok se bude jako novinka také
konat předpremiéra.

| ODPOLEDNÍ AKTIVITY
V HLÁSKU
V letošním školním roce připravil Hlásek
pro děti nejen klasickou družinu, ale i družinový program, který si může každý poskládat podle chuti, potřeb a zájmů.

Družina v Hlásku má několik úkolů. Prvním je nestresovat děti ani rodiče přehršlí
úkolů a povinností, učitelé zůstávají ve škole
i po vyučování a pracují s dětmi individuálně, a to jak s těmi, které potřebují podporu,
tak s těmi, kteří jsou napřed. Cílem těchto
podpor je, aby děti nebyly přetěžovány
a měly vždy možnost se zeptat a zaměřit se
dle svých individuálních potřeb na to, co
jim jde nebo nejde. Pro rodiče znamenají
velkou úlevu a klidné večery bez domácích
úkolů a kontroly žákovských knížek. O to víc
si pak užívají měsíční projekty, do kterých je
často zapojena i celá rodina. Druhým úkolem je zajistit kvalitní program po dobu, kdy
jsou rodiče v práci. Naše družina končí až
v 17:30, což mnoha rodičům zajistí klidný
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Ta proběhne stejného data, tedy 3. 12.
2015, ale v jinou hodinu, a to v 10:00
hodin. Předpremiéra je určena pro všechny babičky a dědečky z blízkého i širokého
okolí a samozřejmě i pro místní. Na předpremiéru bychom chtěli pozvat nejen prarodiče spřízněné s našimi dětmi, ale i všechny z Vás, kteří by rádi viděli naše malé šikuly
v akci.
Budeme se těšit na návštěvu!
hh Michaela Sedláčková

MŠ Hlásná Třebaň
odchod z práce. Děti často i svážíme do školy, či ze školy. Třetím úkolem je zajistit dostatečně pestrou nabídku zájmových aktivit. To se podařilo už letos. Děti mají výběr
z 11 kroužků, nemusí nikam dojíždět a rodičům opět ubyla starost, jak dítě dopravit
na danou aktivitu, kdo je vyzvedne a kdo se
o ně postará. Do budoucna plánujeme ještě
další rozšíření. Při výběru kroužků a lektorů
se řídíme vždy zájmem ze strany dětí a rodičů. Pokud děti chtějí, mají možnost rozvíjet
vše, co je pro jejich všestranný rozvoj potřeba. Každý den je možností vybrat si nějakou
pohybovou aktivitu. Do Hlásku dochází
lektoři na hudební nástroje, máme zde pravidelně keramiku, výtvarné techniky a malbu, pletení, pečení, veliký úspěch má sbor
Hlásek, kde je přihlášena více než polovina
dětí. Dětem učaroval i dramatický kroužek,
který je veden v angličtině, taneční nebo kutilský kroužek. Protože se nás hodně rodičů
mimo Hlásek ptá, zda je možné se připojit,
rozhodli jsme se nabídnout místa tam, kde
je to ještě možné. Budeme se na Vás těšit.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

PRO VEŘEJNOST NABÍZÍME:
ÚTERÝ:	Výuka hry na kytaru.
Cena: 3 200 Kč (18 x 30 minut lekce) - hudební agentura Hokr
STŘEDA:	Přírodovědný kroužek 14:00-15:00 s Kateřinou Skripnikovou
(pokusy, meteorologie, záhady přírody) v ZŠ HLÁSEK
Cena: 1 500 Kč za pololetí
	Pohybovky - přípravka na sporty (míčové hry, atletika, gymnastika)
pro děti od 7 do 12 let s Karlem Fraňkem od 15:00 do 16:00 v Sokolovně
Cena: 1 500 Kč za pololetí
ČTVRTEK: Keramický kroužek s Janou Perneckou 15:00-16:30 v ZŠ Hlásek
Cena: 2 200 Kč za pololetí (cena je upravena dle nástupu)
Judo s Pavlem Kohnem, medailistou MČR, od 15:00 do 16:00 v Sokolovně
Cena: 1 700 Kč za pololetí
V případě zájmu prosím kontaktujte Veroniku Vaculovičovou.
Tel: 777 568 562
E-mail: hlasekvedeni@seznam.cz

| I. KOLO HRY
PLAMEN V OSEKU
REPREZENTOVALO
DRUŽSTVO MLADŠÍCH
ŽÁKŮ A DOROSTENEK
I. kolo hry PLAMEN začal pro naše nejmenší hasiče dne 3. 10. 2015 v Olešné
na fotbalovém hřišti okolo 8. h. ranní. Při
příjezdu byla rozdána startovní čísla všem
družstvům a informace, jak bude celý den
probíhat.
Listopad 2015

Jako první musel samozřejmě proběhnout
slavnostní zahajovací nástup, kde se všichni
účastníci představili s hlavním rozhodčím
disciplín a zbylými rozhodčími. Ti je nabádali k férovosti a dobrým výsledkům.
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Jak už je zvykem, jako první vybíhalo družstvo přípravky, mladší žáci, starší žáci a poslední místo zbylo na dorost.
Náš sbor v tomto roce dokázal postavit dvě
družstva mladších žáků a jedno dívčí dorostenecké družstvo. První družstvo mladších
žáků vybíhalo v 10 h. a celkový čas na trati
i s trestnými body 54 min. vynesl krásné 13.
místo. Pro druhé družstvo s časem startu
10:45 h. výsledný čas 49 min. po sečtení
všech bodů znamenal neuvěřitelné 11. místo.
Celkový počet družstev mladších žáků pro
tento soutěžní rok je 30, a tak umístění našich nejmenších je naprosto úžasné.
Následovala menší pauza na oddech
a mladší družstvo čekala ještě jedna disciplína, která je přesunuta z jarního kola na podzimní, a to štafeta požárních dvojic, kde byl
také krásný čas zaběhnutí. Celkové umístě-
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ní dle nejlepšího času obou družstev je 8.
místo. Toto umístění je tedy velkým startem
na jarní kolo hry Plamen a věřím, že by nám
mohlo pomoci i k vysněným medailovým
místům.
Dalšími reprezentanty našeho sboru byla
děvčata 14+. Do loňského roku byla Hlásná
Třebaň jediná z celého okresu Beroun, která dokázala sestavit družstvo dorostenek.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

V letošním roce však na startovní čáru nastoupila dvě družstva, a to Hlásná Třebaň
a Zaječov. Souboj to byl obrovský, naše
dorostenky vybíhaly jako první. Na trati se
soupeřky několikrát potkaly při hledání razítek s azimuty. Uplynulo cca 25 min. a v cílové rovince bylo vidět jak naše družstvo,
tak družstvo ze Zaječova, přibíhalo k plnění poslední disciplíny zdravovědy. Souboj
nohou a běhu to byl veliký, bohužel zaječovské slečny do cíle doběhly jako první.

Jediné, co nás mohlo zachránit, byl počet
trestných bodů. Když byly vyvěšené výsledky, bylo všem moc líto, o kolik minut
a bodů je dělí první místo. Hlásná 4 trestné
body, Zaječov 7 trestných, konečný verdikt
Hlásná o 1min. 15 vteřin skončila na 2. místě. Čeká nás všechny ještě jarní kolo, kde se
vše může změnit a dorostenky vyšvihnout
na medailová místa a postup na Kraj.
hh Za SDH Hlásná Třebaň
Lucie Kudláčková - kronikářka

ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
V NIŽBORU VÁS ZVE
NA DALŠÍ VÝSTAVU NA NIŽBORSKÉM ZÁMKU VE DNECH

13.–15. 11. 2015
zaměřenou na

Jídlo a stolování
CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME?
• v pátek 13. 11. odpoledne – soutěž o ceny o nejlepší pečivo
Předání cen v sobotu při slavnostním zahájení výstavy
v
sobotu
14. 11. v 10.00 hod. slavnostní zahájení výstavy
•
opět zatančí Stradonický Plamínek
• v sobotu a v neděli malování dětem na obličej a tvořivá dílnička pro děti
• od pátku do neděle ukázky aranžování stolů pro různé příležitosti
výstavku a prodej jablek, květin, vánočního zboží,
prodej medu, perníčků a všeho možného i nemožného
/však už náš pestrý sortiment znáte/
jídlo a pití zajištěno
otevřeno bude denně od 10.00 – 17.00 hod.
vstupné dobrovolné
Listopad 2015
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Nevíte kde to je?
Jede se tam z Třebaně přes lávku v Srbsku, pak po dálnici A6 kolem Norimberku, u Heilbronnu vlevo, okolo Stuttgartu.
U Bernu vpravo a za chvíli jste tam. Celkem 11 hodin autem. Letadlem do Ženevy
to trvá jen jednu a půl hodiny a pak už je
to kousek. Je to sice ve Francii, ale do Švýcarska co by kamenem dohodil.

Asociace dračích lodí zřejmě u nás okoukala jak plánovat.
Jak se jede na Mistrovství Evropy a světa?
Jednouché – trénink na Vltavě dvakrát týdně, za každého počasí, 1 000 záběrů pádlem
za hodinu, nácvik taktiky a dobrá parta.
K tomu posilovna, požehnání doc. Sochora
z Berounské nemocnice, prof. Pafka (člen
klubu) a může se jet. Klubová trička máme
od Lidla, dobřichovický šéf sháněl po celých
Čechách potřebné velikosti, potisk nám udělali v Hořovicích. Ještě koupit u Maxe Nutrigel a Hamánka, poprosit ženu, aby zavařila
pár sklenic vepřového, přibalit becherovku
(aby zbytek světa věděl odkud jsme), Kofolu,
pádlo, sbalit stan, spací pytel a jede se.
V Divonne už čekají, místo pro stany je
v tamní Chuchli, kousek od dračího závodiště (jedno z jezer na Rhoně), sousedé jsou
Poláci, Rusové, Ukrajinci, Slováci. Němci
a Seveřané bydlí v kempu. Jeden z nás je pivovarský sládek, vařil pivo v Japonsku, Austrálii, veze soudek, chladí se v potoce.

Letos se tam jelo klubové mistrovství Evropy dračích lodí. Z našeho Klubu vodních
sportů – Oldies jsme se tam vypravili jen
ti dospělejší, nad 65 let. Ti mladší byli v té
době na Mistrovství světa v Kanadě základem české reprezentace.

Ten soudek.
Je zajímavé, že nápisy, nabádající k čistotě,
jsou v angličtině. Asi domorodci vědí proč.
Ráno budí cvakot podkov, je příjemné,
když vám po ránu zamává hezká jezdkyně,
koňům jsme fuk.

| POZVÁNKA
NA BESEDU
,,NEPÁL DUBEN 2015,,
Lidé a zemětřesení - osobní
vzpomínky hlasnotřebaňské občanky
paní Vlasty Musilové si přijďte
poslechnout v neděli 22. 11. 2015
v 16 hodin do restaurace Na Růžku.

| DIVONNE-LES-BAINS
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Závodíme v kategorii 60+, jsme jako obvykle raritou, ale na vodě s těmi mlaďochy
šedesátiletými držíme krok a vyjeli jsme si
bronz. Jsme spokojeni. Že je nám všem přes
70, jen bubenici ještě není šedesát, to nikdo
nebere vážně a soupeři nás nešetří. Dosažené časy, jedou se sprinty na 200 a 500 m
a dlouhé 2 km, jsou srovnatelné s mladšími
kategoriemi.
Se soupeři se známe. Je jedno, jestli jsou
z Východu nebo Západu, Rus s Ukrajincem

Listopad 2015

klidně spolu večeří, Polák s Němcem se objímají a domlouvají se na příště. V norské
posádce je Asiat, v německé černoch. V naší
Ukrajinec.
Nejen závody živ je člověk, je čas jít
do města, do kostela (protestantský),
kněz se s námi vítá, každému podává
ruku. Pak na trh, s ohledem na kurs koruny k Euru je to jen na kávu.
Máme také volno, Alpy jsou blízko, Mont
Blanc je vidět stejně jako Ženevské jezero. V naší partě jsou i zkušení cestovatelé,
znají Himaláje i Kamčatku, Kilimandžaro a Skalisté hory. Tak po závodech sbalí
lana a vyrážejí do Alp na ledovce.
Jdeme raději po pěšinách, potkáváme
místní, zdravíme se plácnutím ruky a Bonne journée. Úsměvy jsou na obou stranách.
Na Mistrovství Evropy navázalo klubové
Mistrovství světa. Jelo se u nás, na výborném
vodáckém stadionu v Račicích. Letos se nám
moc nedařilo, loňské zlato jsme neobhájili,
byla bramborová medaile za čtvrté místo
a opět jsme byli datem narození raritou.
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Zazářila tam však naše ženská posádka
(„Velké holky“, srovnatelné s třebaňskými
Holkami v rozpuku), které si vyjely zlato.
V Metru o nich napsali: „Pozor, jedou babičky“.
V Kanadě se naší „mlaďoši“ neztratili.
V Wellandu (Niagara Falls) za účasti 21
států se podařilo vybojovat na trati 2 000 m
bronzovou medaili, na tratích 200 a 500 m
se stali mistry světa.
V Kanadě i USA patří tento sport k neoblíbenějším a je to znát nejen na zájmu diváků, ale i na úrovni kanadské a americké
reprezentace. Přestože tento sport vznikl
již před 2 000 lety v Číně, je dnes za Mekku
tohoto sportu považována Kanada.
Jen pro zajímavost, Američané mají v reprezentačním kádru šest set adeptů, do užšího výběru jich jde dvě stě. To se jim to
staví závodní posádka.
Ale…. Na Mistrovství světa (2013) se jeden Američan vytahoval, že je mu sedmdesát a ještě závodí. Mně bylo tehdy 74,
tak jsem ho požádal, aby mi došel pro pivo.
Vykulil oči a šel.
Ale nejsou jen velké závody.
Ve Štěchovicích se jel tradiční sprint –
200 m. Podařilo se opakovat loňský úspěch.
V Berouně jsme loňské vítězství neobhájili, prohráli o deset centimetrů. Tak jsme si
spravili chuť na Rotariánkém poháru v Praze. V Berouně byla jedna nová ženská posádka - z berounské nemocnice (RNB). Jela
dobře. Poděkovala jim i ředitelka nemocnice a byla radost se na ně dívat.
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Máme pozvání do Senegalu na vodácký festival. Ale ve stejném únorovém termínu se
jede jizerská padesátka a tu si někteří z nás
nemohou nechat ujít, vždyť už jeli více jak
dvacetkrát. Tak se pojede spíše do hor než
do Afriky.
Ale i v ČR máme se čím chlubit. Dračím
lodím se věnuje více jak deset tisíc vodáků.
Na Pálavě se loni jelo mistrovství ČR, účast
2 000 závodníků. Z toho téměř polovina
ženy. Pánové, umíte si představit tolik mokrých triček?
Poznámka: V Třebani máme poklad – kilometr krásné hladké řeky. Neumíme ho využít – ještě, že je zde rodina Žantovských - výborných kajakářů, občas jsou k vidění na té
naší řece.
Hlavně těm prima holkám Žantovských
přeji mnoho vodáckých úspěchů a radost ze
sportu. Za tu dřinu to stojí.
hh J. Kroc, Hlásná Třebaň

| KNIHOVNA HLÁSÍ
Změnu otevírací doby. Tak jako každoročně se mění od listopadu otevírací doba v
obecní knihovně a to od 15:00 do 17:00
hod.

Při této příležitosti bych chtěla čtenáře i další občany upozornit, že pravidelně dostáváme výměnný soubor z kladenské knihovny,
který je poměrně široký a obsahuje i některé
novinky, které máme jako první k dispozici. Přijďte si nezávazně do knihovny knížky
prohlédnout, třeba se vám některá zalíbí
a rozšíříte tak počet našich pravidelných
čtenářek a čtenářů.
hh H. K.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

| MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

TJ Sokol Hlásná Třebaň zve srdečně všechny děti na každoroční mikulášskou nadílku. Ta se uskuteční v pátek
4. prosince 2015 na hřišti za sokolovnou od 17 hodin.
(V případě deštivého počasí pozveme Mikuláše s družinou
do sokolovny.) Tak, tedy milé dětičky, naučte se básničky
a přijďte s námi zavolat na Mikuláše s družinou!
hh Za TJ Sokol Hlásná Třebaň,
Jana Šváchová
Listopad 2015
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TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA

PRŮVOD S LAMPIONY BUDE VYCHÁZET OD HŘIŠTĚ TJ SOKOL,
KDE BUDE PRO DĚTI PŘICHYSTANÉ PŘEDSTAVENÍ LEGENDY O
SV. MARTINOVI
Lampiony s sebou

12

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Jana Pernecká
pořádá ve dnech

sobota 28.11.2015 11-20hod.
neděle 29.11.2015 11-17hod.

PŘEDVÁNOČNÍ
VÝSTAVU
Přijďte si prohlédnout adventní věnce,
vánoční aranžmá, vánoční keramiku,
vánoční cukroví, perníčky...
místo konání – Česká hospoda
v Hlásné Třebani
Srdečně Vás zve
Listopad 2015

Jana Pernecká
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| KINO ŘEVNICE LISTOPAD 2015
4. středa

20:00 Amy 90 Kč

6. pátek

17:00 (DIVADLO) Balada pro banditu

7. sobota

15:30 Snoopy 120 Kč
17:30 Ztraceni v Mnichově 120 Kč
20:00 Spectre 120 Kč

11. středa 20:00 Aferim 100 Kč
13. pátek

20:00 Sicario: Nájemný vrah 110 Kč

14. sobota 19:00 (DIVADLO) Sladké tajemství
18. středa 20:00 Victoria 90 Kč
19. čtvrtek 20:30 Eric Clapton: Live at the Royal Albert Hall 200 Kč
20. pátek

20:00 Spectre 120 Kč

21. sobota 15:30 Proč jsem nesnědl svého taťku 110 Kč
17:30 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 120 Kč
20:00 Steve Jobs 120 Kč
25. středa 15:00 Celebrity s.r.o. 110 Kč
20:00 Berani 90 Kč
27. pátek

20:00 Gangster Ka: Afričan 130 Kč

28. sobota 15:30 Mrkáček Bill 100 Kč
17:30 Macbeth (100 Kč).
20:00 Snow Film Fest 2015 90 Kč (senioři, studenti 60 Kč)
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

| INZERÁTY
Na Fabii prodám zachovalou sadu zimních pneumatik
Barum Polaris včetně disků. 
J. Kroc, Hlásná Třebaň, tel .775 718 139

Cena 2500 Kč

POTŘEBUJETE RYCHLOU
POMOC?
‐ někdo vám poslal zavirovaný e‐mail?
‐ vylili jste si kávu do klávesnice?
‐ přestala �sknout �skárna?
‐ dě� vám šláply na mobil?
‐ nefunguje vám internet?
‐ máte poškozený pevný disk
či paměťovou kartu
a bojíte se o ty nádherné fotky z dovolené?

Listopad 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 listopadu slaví narozeniny:
Zdeňka BLAŽEJOVÁ�������������� 79 let
Anna VESELÁ ������������������������� 93 let
Zdena KRATOCHVÍLOVÁ����� 79 let
Miroslav BOBEK ��������������������� 76 let

Marie NOVÁKOVÁ������������������ 83 let
Miloš BRAUN ������������������������� 60 let
Karel ZUSKA��������������������������� 75 let
Aleš FABÍK������������������������������� 65 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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