HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Firma RISL, která buduje kanalizaci, se
snaží urychlit práce v uzavřeném úseku ulic
U Kapličky a Rovinská. Výkopové práce
probíhají současně na dvou místech a někdy i o víkendech. Tímto tempem budou
práce pokračovat i nadále. Je předpoklad, že
pravděpodobně začátkem června by mohl
být hlavní řád v těchto ulicích položen.
Průběžně budou budovány přípojky. Poté
během června by byly opraveny silnice a ulice otevřeny pro normální provoz.
Na OÚ mohou místní získat povolení
k vjezdu do uzávěry v době od 16.30hod.
do 7.30hod. Tj. v čase, kdy se nepracuje.
Od začátku května, kdy budou připojovány
nemovitosti přes silnice, může dojít k problémům s průjezdem.
Upozorňuji, že objízdná trasa je řádně označena. Jízda po soukromých pozemcích bude
pokutována.
Kdo máte zájem o revizní šachtu ke kanalizační přípojce, přihlaste se na obecním
úřadě, zde můžete získat i další informace
k vybudování přípojky.
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I KANALIZACE

I HASIČSKÁ GARÁŽ
V prostoru za obecním úřadem budují
od března tr. naši Hasiči garáž pro hasičskou techniku.

Současně vedle stavby vzniká prostor
pro kontejnery na tříděný odpad.
Garáž bude mít tři parkovací místa.
Prostor na kontejnery bude vydlážděn a v blízkosti bude pravděpodobně
umístěna fotopast, abychom poznali
ty, kteří nám zde dělají značný nepořádek.

I NOVÁ PRACOVNÍ
DOBA OÚ

I INTERNETOVÁ
PODATELNA JE OPĚT
V PROVOZU
V minulém čísle jsme Vás informovali o nefunkčnosti podatelny na obecních
stránkách. Nyní je podatelna již v pořádku
a v provozu a najdete jí na obecních stránkách nebo na tomto odkazu:
http://www.hlasnatreban.cz/obecni-urad/podatelna/. Pokud budete posílat
dotazy a požadavky prostřednictvím podatelny, nezapomeňte vyplnit e-mail, pro
zpětné zaslání odpovědi. Děkuji
hh Ing. Vnislav Konvalinka

starosta

PONDĚLÍ
8.00-12.30		
13.00-17.00 hod. (Úřední den)
ÚTERÝ		7.00-14.00		17.00-19.00 hod.
STŘEDA
7.00-12.30		
13.00-17.00 hod. (Úřední den)
ČTVRTEK
7.00-12.30		
13.00-15.00 hod.
PÁTEK		7.00-12.00		18.00-19.00 hod.
*Členové zastupitelstva pouze po předem domluvené schůzce

hh LMá

I VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – OBNOVENÁ TRADICE
Jak jistě už všichni víte z minulých čísel Zpravodaje, z obecních vývěsek nebo
z webových stránek, rozhodlo zastupitelstvo obce o obnovení tradice vítání nových
občánků obce. Je velmi starou zvyklostí
ve většině obcí uvítat nově narozené děti
do svého společenství a my měli za to, že
by bylo důstojné tento zvyk obnovit i u nás
v Hlásné Třebani.
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Zpravodaj Hlásná Třebaň

Slavnostní akce se konala v obecní mateřské školce. Těsně před devátou hodinou
se upravená třída zaplnila rodiči s dětmi
a nejbližšími příbuznými a známými. Akci
uváděla PhDr. Ludmila Tóthová, které moc
děkuji za profesionální přístup.

Vzhledem k počtu nově narozených dětí
jsme pro letošní rok zvolili jedno datum,
a to 25. dubna. Protože se tato událost konala po mnoha letech poprvé, dali jsme příležitost i dětem starším než jeden rok, tedy
i těm, které se narodily od 1. ledna 2014
do 25. dubna 2014. Ze všech nově narozených dětí jich rodiče přihlásili ke slavnostnímu aktu vítání občánků pět.

Přítomné nejprve pozdravil a malé občánky
přivítal starosta obce, Ing. Vnislav Konvalinka. Poté vystoupily děti z obecní mateřské
školky s velice milým programem. Za poměrně dlouhé písničky a říkanky, které se
moc pěkně naučily, si sladkou odměnu určitě zasloužily. Po vystoupení dětí malé občánky slavnostním projevem přivítala členka zastupitelstva a předsedkyně kulturního,
sociálního a školského výboru Mgr. Iva Matějková.
Mezi občany Hlásné Třebaně byli takto
slavnostně přivítáni:
Dominik Hnát, Václav Kroček, Tomáš Roubal, Eduard Motyčka a Josefína Zelenková.

Květen 2015
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Na závěr slavnosti se rodiče podepsali
ke jménu svého dítěte do pamětní knihy
a obdrželi pamětní list a malý dárek, který
jim i jejich dětem bude připomínat tuto
slavnostní chvíli. Maminky samozřejmě neodešly bez kytičky.
Věřím, že si všichni tuto chvíli příjemně
užili a že se z této akce stane skutečně jedna
z dobrých tradic naší obce.
Akce by se však nevydařila bez důkladné
přípravy. Je proto namístě poděkovat také
všem, kteří se právě na přípravě této akce
nebo na závěrečném úklidu podíleli, jmenovitě místostarostce Janě Gartové, členkám kulturního, sociálního a školského vý-

boru Iloně Gartové, Haně Neslerové, Lucii
Málkové a již výše zmíněné PhDr. Ludmile
Tóthové, paní Jitce Švecové a Zdeně Jindrové, doc. Dr. Jiřímu Matějkovi, CSc., Martinu
Autratovi a Ing. Pavlu Kotíkovi.

Moc děkuji všem přímým účastníkům, rodičům a jejich příbuzným i známým za účast
a vytvoření překrásné atmosféry. A nakonec
i našim novým malým občánkům ještě jednou přeji, aby vyrostli ve zdraví a aby byli
ve svém životě šťastní, úspěšní a spokojení.
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hh Mgr. Iva Matějková,
členka zastupitelstva obce
Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI
ROKU 1945 V NAŠÍ OBCI
V květnu letošního roku si připomeneme
70. výročí konce 2. světové války. Dramatické události konce války zasáhly i naší
obec. Tehdejší kronikář, pan Josef Barchánek, události prvních květnových dnů
v roce 1945 popisuje takto:

„Když II. světová válka končila a 5. května
1945 vypuklo v Praze národní povstání proti okupantům, mnoho Němců utíkalo z Prahy na západ. Stalo se v Hlásné Třebani, že
zadrženo bylo hlídkami utvořenými z místních občanů několik aut s Němci, kteří byli
členy Gestapa.
Při výslechu Němců v sokolovně popadl jeden zadržený Němec ruční granát z bedničky na stole, který odjistil a vrhl ho do sálu.
V nastalé panice byl zabit občan Peroutka
a při útěku Němců zastřelen občan Fr. Kleiner a jeden Němec. To byly dvě oběti, které si vyžádalo osvobození naší vlasti přímo
v naší obci. Oběma byla na místě, kde se
událost sběhla, odhalena v sokolovně pamětní deska.

Dále nutno uvésti, že obcí projelo v době
pražského národního povstání několik tisíc Vlasovců, kteří se rovněž vzbouřili proti
Němcům a po osvobození několika měst
v Západních Čechách vytáhli na pomoc
ohrožené Praze, kam tehdy táhla z východní
fronty Schernerova německá divize.
To již bylo po pádu Berlína a po podmínečné německé kapitulaci a ku Praze se rovněž
na pomoc blížila slavná Rudá armáda, která
také do Prahy dne 9. května 1945 dorazila.
To již také do Plzně dorazili vojáci americké
armády generála Pattona. Rudá armáda pak
projela naší obcí a její vojáci byli obyvateli
nadšeně pozdravováni jako naši osvoboditelé z německé šestileté okupace.
Jako další oběť osvobození nutno poznamenati, že zdejší občan, sedmnáctiletý Miroslav Zahrádka, padl při osvobození Prahy
zasažen nešťastnou náhodou protitankovou
pancéřovou pěstí.“
hh Iva Matějková, kronikářka obce
(Pozn.: Text nebyl kvůli autentičnosti krácen,
ani nijak upravován)

I ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
V tomto roce uběhlo už 70 let od konce druhé světové války. I my, v naší vesnici, chceme
uctít památku obětí občanů obce, kteří v závěru války zahynuli. Pamětní deska byla dlouhé roky nedůstojně umístěna v sokolovně, a proto se členky a členové výboru zahrádkářů
rozhodli s tím něco udělat. Mezi zahrádkáři jsou dva synové a dcera, kterým takto zahynul
otec. Bohužel o dalším zabitém občanovi není nic známo.

Letošní rok byl příhodný pro to, s tím něco
udělat. Výbor vyslal dvě členky za starostou
obce a starostou Sokola. Oba pánové s naší
Květen 2015

akcí souhlasili a starosta ing. Konvalinka
projednal s vedením obce finanční částku,
za kterou se pořídila nová pamětní deska,
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neboť stará nešla již obnovit. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem, kteří se o realizaci tohoto plánu zasloužili. Je naší povinností nezapomínat na ty, kteří padli v boji,
ale ani na ty, co zemřeli v posledních dramatických dnech této války.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SE BUDE
KONAT 8. KVĚTNA VE 14. HODIN
U SOKOLOVNY.

I INFORMACE
KULTURNÍHO VÝBORU

I ODPADY
A NEPOŘÁDEK V OBCI

hh Výbor zahrádkářů

Vzhledem k rozsáhlým stavebním pracím
a uzávěrám silnice bylo po dlouhých úvahách rozhodnuto, že některé kulturní akce
plánované v naší obci na jarní nebo letní
měsíce se neuskuteční.

Po dohodě s místní TJ Sokol se proto nebudou konat oslavy Májů a v létě, vzhledem
k dlouhodobé uzávěře návsi, se neuskuteční ani naše největší slavnost Slavnosti trubačů. Věříme, že naše důvody pochopíte
a o to více se budete na tyto události těšit
v příštím roce. Avšak aby kulturní život naší
obce nebyl zcela ochuzen, chystáme pro vás
hudební večer, který se uskuteční 12. září
v sokolovně a následující měsíc (18. října)
pro vás připravujeme komponovaný pořad
písničkářky Jany Rychterové a Vladimíra
Pecháčka s vyprávěním doktora Ivo Šmoldase. Tento pořad se bude konat v sále restaurace Česká hospoda. Takže už dnes si
tyto termíny můžete zaznamenat do svých
diářů. Bližší informace potom podáme včas
prostřednictvím Zpravodaje a vývěsek.
hh Mgr. Iva Matějková,
předsedkyně kulturního, sociálního
a školského výboru
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Je nedělní odpoledne, mnoho místních
i přespolních občanů se vydává za slunečného počasí ven. Pokud někdo z výletníků
projde ulicí Pod Svahem, určitě se pozastaví a udiví nad neuvěřitelným nepořádkem okolo kontejnerů na směsný odpad.

V kontejneru se najde mnoho pokladů,
plasty, papír, karton, sklo, textil a myslíte
si, že tyto věci do tohoto kontejneru patří?
Pokud se normální, zdravý člověk u kontejnerů na směsný odpad zastaví a některou
ze zmiňovaných věcí chce vyhodit, měl by
zvednout hlavu a podívat se asi 300 m a uvidí rozmanitou škálu barevných plastových
nádob alias kontejnerů na tříděný odpad.
Tedy nevidím problém, proč by nezvedl
své ztuhlé tělo po zimě a neudělal těch 300
kroků ke kontejnerům na tříděný odpad.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

V obci jsou na jaře a na podzim pořádané
sběrné soboty (velkoobjemový a nebezpečný odpad) a v rámci sběru místní hasiči
pořádají i sběr železného odpadu. Mimo
uvedené svozové termíny nelze tento odpad
nikde v obci odložit!!!
V ulici Hasičské se nachází celkem 6 žlutých
kontejnerů na plast, 3 modré na papír, 2 zelené na sklo, 1 černo-oranžový na kartón
a 2 bílé na textil. Základní škála kontejnerů
na tříděný odpad je tedy pro sběr zajištěna,
v nynější době se pracuje na výstavbě sběrného místa pro umístění kontejnerů, aby se
zabránilo v případě přeplnění kontejnerů

k nepořádku, který za větrného počasí odlétá všemi směry.
Bohužel kontejnery se prozatím nacházejí
jen v Hasičské ulici, a to z důvodu vandalismu některých občanů ČR. Hasiči by mohli
hodně povídat, kolikrát byli u výjezdu ,,vytahování kontejnerů z řeky Berounky“. Tedy
je to jen o lidech, kteří mají potřebu tato
sběrná místa ničit.
Nepořádek a odpady jsou globální problém
celého světa, ale každý z nás může s tímto
problémem pomoci a to svým chováním
a počínáním si jak s odpadem nakládat.
hh Lucie Málková

I „LETÍME BALONEM“

Z naší mateřské školy se zúčastnily i děti ze
třídy Slunečnice, a to Norbert Jireš, Nora
Nováková a Adéla Štědronská, kterým patří
také velké poděkování.
hh Lenka Čelechovská,

ředitelka MŠ, tel. 606739368

Obrovská gratulace patří Alence Šmehlíkové z MŠ Květinka z Hlásné Třebaně ze třídy
Kopretiny pod vedením paní učitelky Michaely Sedláčkové, která vyhrála VV soutěž „Letíme balonem“. Za celou MŠ Alence
gratulujeme!

Soutěž byla určena dětem mateřských a základních škol. Proběhla v sobotu 11. 4. 2015
na louce u mostu v Karlštejně u příležitosti
„Slavnosti Morany“.
Součástí slavnosti byl kulturní program
moderovaný paní Helenou Vondráčkovou,
prohlídka balonu, dětský zábavný program,
vhození Moran do řeky a výstava dětské
malby v galerii „Pod mostem“.
Cílem této soutěže bylo zapojit děti
do vzniku a provozu nové přírodní galerie
v Karlštejně, která je určená především k aktivitám dětí.
Květen 2015
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I HLÁSEK VĚNOVAL CELÝ DUBEN BEZPEČNOSTI
A PŘÍRODĚ
Děti ze Škol HLÁSEK prožily pestrý měsíc.
Ve školce i ve škole proběhl půldenní zážitkový kurz první pomoci, kde se děti naučily, jak si přivolat pomoc, jak se chovat
v krizových situacích a starší děti si vyzkoušely i základy první pomoci.

Na závěr měsíce jsme navázali na program
třídění odpadů a ochrany přírody a 22.4.
jsme se v rámci odpolední družiny a odpoledního programu školky vydali čistit
Hlásnou Třebaň od odpadků. Děti nasbíraly 5 velkých pytlů, a to jenom v jedné ulici!
Budeme rádi, když se k nám do budoucna
připojí i ostatní obyvatelé Třebaně.
Pro děti to bylo velké poučení, když viděly,
co vše lidé bez rozmýšlení odhodí do přírody.
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Školy HLÁSEK
Markéta Bosáková / 724 903 405
Veronika Vaculovičová/ 777 568 562

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I K BEROUNCE DORAZÍ
DUDÁCI I CIMBÁLOVKY
XVI. folklorní festival Staročeské máje se
bude konat celý květen na devíti místech
poberounského a podbrdského kraje

Přes pět desítek souborů z celé republiky dorazí na XVI. ročník poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Konat se
bude o všech květnových víkendech na devíti místech poberounského a podbrdského
kraje. Návštěvníci se mohou těšit na chodské
i strakonické dudáky, stejně jako na moravské cimbálovky.
Šestnáct let už se v kraji kolem dolního toku
řeky Berounky koná setkání krojovaných
muzikantských a tanečních družin. K Zadní Třebani, kde se májový festival zrodil, se
postupně přidávaly další obce i města regionu; letos se Staročeské máje budou konat
na devíti místech celého poberounského
a podbrdského kraje, od Černošic po Beroun, od Karlštejna po Mníšek pod Brdy.
Všechny květnové víkendy bude příznivcům
lidové muziky, zpěvu i tance servírováno
bohaté menu: cimbálovky, dudácké kapely,
dechovky, pěvecké sbory, taneční skupiny
dětské i dospělácké, soubory z Čech i Moravy. A k tomu stylové jarmarky, pobožnosti,
ceremoniály žádání o právo, průvody krojovaných účastníků, taneční zábavy…
V Berouně, kde se Staročeské máje konají
první květnový víkend (ve stejném termínu
Beroun hostí také vyhlášené Hrnčířské trhy),
se akce podruhé uskuteční s podtitulem Koláče fest. Diváci budou moci nejen sledovat
vystoupení muzikantských, tanečních i pěKvěten 2015

veckých souborů, ale také ochutnat všechny
možné druhy koláčů - od chodských po valašské. Navíc každý může přinést svůj upečený sladký výtvor a vyhrát některou z cen.
Poprvé se na Staročeských májích představí
Marjánek z Mariánských Lázní, Mladá hudecká muzika, dudácká kapela Vozembach
z Dobřan, Ladův národopisný soubor z Hrusic, cimbálovka Jirkovák, Zrcadla z Klenčí
pod Čerchovem a mnohé další… Chybět ale
samozřejmě nebudou ani domácí účinkující:
Klíček, Notičky, Proměny, Pramínek, Kvítko,
Bonbon, Třehusk, děti ze škol, školek či různých zájmových skupin.
STAROČESKÉ MÁJE jsou tradiční lidovou oslavou spojenou s měsícem květnem.
V Zadní Třebani na Berounsku má jejich slavení více než stoletou tradici.
Spolek Naše noviny – nezávislý poberounský občasník jim před šestnácti lety dal formu folklorního setkání - festivalu, který se
koná v průběhu celého května v několika
obcích i městech poberounského, resp. podbrdského kraje. V posledních několika letech
se jej každoročně účastní kolem čtyř desítek
souborů, včetně souborů zahraničních. Samozřejmostí je bohatý doprovodný program
včetně vystoupení jiných než folklorních
souborů, ceremoniály žádání o právo, stylové jarmarky, kácení májky. O festivalu vždy
referují místní i celostátní tiskoviny, vysílá
několik rozhlasových stanic, mnohokrát jej
natáčela televize.
STAROČESKÉ MÁJE se budou konat – viz
přiložený plakát.
hh Miloslav Frýdl
724 135 824, frydl@centrum.cz
maje.nasenoviny.net
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I ZMĚNA PROHLÍDKY
ZAHRAD
Všem občanům, kteří by měli zájem, dáváme na vědomost, že prohlídka zahrad
na Rovinách u přítelkyně Míši Bobkové
a přítele Ládi Blažeje se překládá z 30. května na 31. května tr. Její začátek bude ve 14
hodin.
hh Jana Kratochvílová

I PŘEČETLI JSME
NA INTERNETU
NEJLEPŠÍ PŘÍRODNÍ MEDICÍNA PŘI
RÝMĚ, KAŠLI, ZÁNĚTU PRŮDUŠEK
Natrhali jste si lipový květ včas? Uvařte
si voňavý lipový čaj… Když kvete, je ho
spousta. Stačí jen natrhat a usušit.

Lipový čaj patří k nejoblíbenějším léčivým
nálevům. Vyhání z těla horečku, pomáhá
při nachlazení, chrapotu, únavě, zánětech,
je dobrý pro žaludek. Lipový květ si snadno
natrháte a usušíte doma, v zimě se pak můžete těšit z vlastních zásob.
Lipový květ pomáhá při nachlazení
Je však třeba sbírat včas, nejlepší jsou květy
sotva rozvité!
Lípa srdčitá (Tilia cordata) je na zahradě
i v alejích požehnáním pro lidi i včely. Laskavý strom krásného tvaru je od dob obrození přímo národním symbolem. Lípa byla
odedávna ceněna pro léčivé schopnosti
svých květů, jako pastva pro včely a dárkyně
medu, a také pro dřevo výtečných vlastností.
Květen 2015

Tesal se z něj nábytek i hudební nástroje.
Lípa byla také vždy považována za sídlo
dobrých duchů a měla moc odhánět zlo
i temné síly.
Lipový květ sbíráme, jakmile začne rozkvétat a sušíme rychle ve stínu. Umělá teplota
nesmí překročit 40° C.
Lipový květ se pro léčby nachlazení používá
již od starověku a jeho obliba neklesá nijak
ani v dnešní době, plné průmyslově vyráběných tabletek na kašel, rýmu i horečku. Lipový květ působí mírně, ale účinně, nálev je
navíc lahodný a voňavý.
Při rýmě, kašli, zánětu průdušek je jeho
účinek velmi příznivý – zvláště pokud onemocnění provází horečka.
Podporuje pocení, které léčbu urychlí, zároveň pomáhá rozpouštět hleny, tiší křeče,
působí protizánětlivě a uklidňuje.
Používá se i při onemocnění močových
cest, podporuje činnost žaludku a vylučování žluči.
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Lipový květ je ve skutečnosti květenství
spojené s blanitým listenem, který je nápadnější, než samotné bělavé kvítky. Léčivé
účinky nese silice s farnesolem, flavonoidy,
glykosid tilirosid, slizové látky, fytosteroly,
organické kyseliny, substance analogické vitaminu E, třísloviny.
Při nachlazení třikrát denně užíváme nálev
z poloviny až jedné čajové lžičky na šálek
vody. Nálev má příjemnou barvu a lahodnou, konejšivou vůni. Nejlépe jej doplní
lžička medu, který může být také lipový.
Lipový květ je vhodný i do směsí s dalšími
rostlinami prospěšnými při nachlazení, jako
je bezový květ, mateřídouška, sléz aj.
Léčivá je lípa srdčitá i velkolistá. Lípa srdčitá, oblíbený strom alejí, venkovských zahrad a dvorů i listnatých lesů, je rozšířená
po celé Evropě.

Podobná je i lípa velkolistá, jejíž účinky
jsou v podstatě shodné. Tyto dva druhy se
mohou i křížit. Pozor ale na to, že v parcích
pěstovaná lípa americká či lípa plstnatá jsou
k léčebným účelům nevhodné.
I děti z Mateřské školy Květinka přivítaly
přicházející slunečné dny zpěvem, tancem,
básněmi i ukázkou zpěvu ve znakové řeči.
Nacvičování si užívaly nejvíce paní učitelky, zdárně jsme společnými silami zdolali
všechna úskalí, která nás po cestě plné překážek potkávala.
Výsledek celého snažení jste mohli shlédnout v místní Sokolovně 25. března v 16h.
Odměnou byl potlesk spokojených diváků,
šťastný úsměv dětí z úspěchu.
Těšíme se na další vystoupení, které bude
na Májích otevřeno „Májovou pohádkou“.

I INZERÁTY
Nabízíme k pronájmu plně funkční K A V Á R N U s rychlým občerstvením,
na pěsí zóně v Karlštejně
***
Kompletně vybavená obslužná část, stolky, křesla, židle, pult, pokladna, zařizovací předměty.
Zařízená přípravna, mrazák, lednice, mikrovlnná trouba, dřezy, kráječ, gril.
Nabízíme návrh sortimentu i zaškolení, není podmínkou.
TELEFON 777 888 211
Daruji za odvoz nábytek modul 83, 10 různých skříněk
(skříňky jsou vcelku - nelze je rozmontovat), 6x šířka 60 cm, 4 x š. 90 cm, možno různě
sestavit, povrch dřevěná dýha – dub. Ve velmi dobrém stavu.
Kontakt: Smolíková, tel.: 774 828 120
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Květen 2015
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I KINO ŘEVNICE
1. pátek
2. sobota
5. úterý
6. středa
8. pátek
9. sobota
13. středa
15. pátek
16. sobota
20. středa
22. pátek
23. sobota
27. středa
29. pátek
30. sobota

květen 2015

20:00 Tři srdce, 90 Kč
15:30 Ovečka Shaun ve filmu, 100 Kč
20:00 Divočina, 100 Kč
19:00	Jsem sestra Arnošta Lustiga – Terezínská poezie
cena: 150 Kč (předprodej), 190 Kč (na místě),
80 Kč(senioři, studenti)

20:00
20:00
15:30
20:00
20:00
19:00
15:30
20:00
20:00
20:00
15:30
20:00
15:00
20:00
20:00
15:30
20:00

Květen 2015

1001 gramů, 90 Kč
Město 44
Píseň moře, 80 Kč
Králova zahradnice, 110 Kč
Proti přírodě, 80 Kč
Vystoupení akrobatické jógy + vegetariánský raut
Avengers, 110 Kč
Dejte mi pokoj, 110 Kč
Klub rváčů, 80 Kč
Avengers, 110 Kč
Malý pán, 100 Kč
Život je život, 110 Kč
(baby-bio) Život je život, 80 Kč
Samba, 80 Kč
Ex Machina, 100 Kč
Zvonilka a tvor Netvor, 80 Kč
Film na přání
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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 květnu slaví narozeniny:
Jiří VOŠMÍK����������������������������� 71 let
Anna ŠMEHLÍKOVÁ�������������� 65 let
Blanka BLOVSKÁ�������������������� 87 let
Antonín NAJMAN�������������������� 93 let

Anna VESELÁ�������������������������� 73 let
Josef ŠILER������������������������������� 71 let
Milůše LEDINSKÁ������������������ 60 let
Václav HOUBA������������������������� 70 let
Alois ZÁKRAVSKÝ������������������ 60 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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