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Během června jsme měli problémy na ČOV
s čerpací stanicí před čistírnou. Odpadní
vody natékají do čerpací stanice, jež je
umístěna v komunikaci před budovou ČOV.
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Odtud jsou čerpány do ČOV k vyčištění.
Bohužel s odpadními vodami přicházejí
i kusy dalšího materiálu (igelitové tašky, polystyren, tuky a další). Ty nám způsobují poruchy čerpadel a my musíme čerpací stanici
nákladně čistit. S tuky a následným znečištěním cest vedoucích do ČOV a vlastních
čerpadel ČOV mají problémy i velká města,
která mají mnohem větší rozměry potrubí
a výkonnější čerpadla. Do kanalizace tyto
věci nepatří, a proto vás žádáme, abyste
do odpadu tuky a další věci nesplachovali!
Pokud máte větší množství tuku, nalijte jej
do nádoby, kterou můžete odevzdat na OÚ.
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I NOVÁ SVOZOVÁ FIRMA
NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od 1. 7. 2016 budou směsný komunální
odpad i tříděný odpad svážet nové firmy.
Směsný odpad bude svážet firma AVE Hořovice. Termín svozu zůstává i nadále stejný, tj. každé pondělí.
První svoz bude 4. 7. 2016.
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hh Starosta Vnislav Konvalinka
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Může se tedy stát, že dojde k nevyvezení
popelnice nebo pytle s odpadem. Prosím
nahlaste nevyvezení na tel. 311 681 101.
Během prázdnin by mělo dojít k rozšíření
svozu i na ulice, které dosud nebyly vyváženy a odpad jste museli převážet jinam. Budete informováni na sběrných místech nebo
ve Zpravodaji a vývěskách. Sběrná místa bychom poté zrušili.
Odkládání směsného odpadu před dům
nebo chatu je možné pouze v neděli večer
a v pondělí brzo ráno. V jiné dny a odložení
jiného odpadu (velkoobjemový a nebezpečný) bude považováno za založení černé
skládky a při zjištění původce mu bude vyměřena pokuta.
Pokud se chcete velkoobjemového a nebezpečného odpadu zbavit, pořádáme 2x ročně
sběrné dny, nebo v případě velkoobjemového odpadu stačí zavolat na obecní úřad tel.
č.: 311 681 101. Jsme schopni odpad převzít
a řádně uložit. Totéž se týká i biologického odpadu. Máme kontejner na trávu, listí
i k odložení větví. Toto nepatří do směsného odpadu!

ELEKTROODPAD LETY
Tříděný odpad budou vyvážet technické
služby Hostivice, a to v pátek a v pondělí
plast a papír a 1x za 14 dní sklo, na vyzvání
odvoz obalů tetra – pack.
Pokud máte prázdný toner z tiskárny nebo
kopírky, můžete jej odevzdat na OÚ. Na OÚ
lze také odložit vysloužilou elektroniku.
hh Starosta Vnislav Konvalinka
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I KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
5. 6. 2016 prošel naší vesnicí Královský
průvod při svém, již desátém putování
z Prahy – Radotína na Karlštejn.

Děkuji všem, kteří připravili uvítání a dary
císaři i císařovně a účinkovali při důstojném
uvítání průvodu na návsi.
hh Starosta Vnislav Konvalinka

I VÝZVA
Přibývají nám připomínky ke zhoršenému
průjezdu některých úseků komunikací
v obci. Je to částečně způsobeno větvemi
stromů a keřů z přilehlých pozemků. Největší problémy máme při svozu komunálních odpadů, z tohoto důvodu může dojít
i k omezení tohoto svozu.

Pokud větve vašich stromů a keřů zasahují
do komunikace, žádám vás tímto o jejich
odstranění. Jestliže nedojde k odstranění
této překážky z komunikace, budou nejproblémovější případy řešit pracovníci obce
ořezáním větví přesahujících do komunikace a omezujících provoz.
Následně by se omezení svozu, práce při
prořezávání větví pracovníkem obce nebo
škody na autě řešily náhradou škody majitelem pozemku, jehož větve zasahují na komunikaci.
Děkuji

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I ROZLOUČENÍ SE
ŠKOLNÍM ROKEM
S TJ SOKOL
V sobotu 11. června 2016 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň pro
své cvičence netradiční rozloučení se školním rokem. Skupinka asi 27 dětí s doprovodem se vlakem vypravila do dobřichovické sportovní gymnastické haly Jojo Gym.
Tady měly děti šanci si vyzkoušet moderní
vybavení. Trampolína, lezecká stěna, bradla, gymnastický stůl a snad největší úspěch
slavila dopadová jáma s molitany, kam děti
skákaly a zkoušely salta. Na závěr ještě každý z účastníků sportovního dopoledne dostal zmrzlinu a jelo se zase domů. Za cvičitele i cvičence mohu říci, že dopoledne jsme
si opravdu úžasně užili a věřím, že se do haly
s dětmi brzo znovu vrátíme.
hh Za TJ Sokol Jana Šváchová

Červenec 2016

I VÝZVA MAJITELŮM PSŮ
Začíná turistická sezóna a v naší obci se
především v rekreačních oblastech, jako je
Plovárna a v Trubech či pod Černou skálou,
pohybuje více lidí, ale i psů. Žádáme proto
majitele psů, aby byli v tomto období více
ohleduplní a po svých čtyřnohých miláčcích uklízeli exkrementy! Do těchto částí
obce často vyrážejí například maminky
s dětmi na procházku a je velmi nepříjemné,
když vám dítě přiběhne s obalenou botičkou od psího výměšku. Zároveň části obyvatel a místním chatařům znepříjemňují psí
exkrementy udržování zelených travnatých
pásů u komunikací před svým pozemkem
při sekání, rozhodně netouží sbírat psí exkrementy do sběrného koše sekačky. Děkujeme.
hh Za obecní úřad Jana Šváchová
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I POZVÁNKA NA BESEDU I CO SE DĚLO
Člověk v tísni, o.p.s a obec Hlásná Třebaň si
VE ŠKOLCE
vás dovolují pozvat na besedu o povodních
a možnostech protipovodňové ochrany.

Záměrem je představit zkušenosti a znalosti
nashromážděné při pomoci během povodní v České Republice i cizině. Beseda se
uskuteční ve čtvrtek 11. 8. 2016 od 18.00
hodin v České Hospodě v Hlásné Třebani.
hh Vnislav Konvalinka

Prvního června na den dětí jsme absolvovali s dětmi výlet do Berouna na Městskou
horu, kde pro nás DDM Beroun připravil
„Cestu za pohádkou“. Na každém stanovišti na nás čekaly pěkné pohádkové postavy a děti plnily plno úkolů. Na konci cesty
dostaly sladkou odměnu a dáreček na památku.

I TŘEBAŇSKÁ KUCHYNĚ
Provoz jídelny a rozvážkové služby třebaňské kuchyně zůstává přes prázdniny
zachován.

 Pouze v týdnu od 4. do 8. července 2016
bude provozovna uzavřena. Od 11. července vaříme a opět rozvážíme každý všední
den od pondělí do pátku mezi jedenáctou
a čtrnáctou hodinou. Jídlo je lépe předem
objednat, a to do 17 hodin předchozího
dne. Rozvážka po Hlásné Třebani, Rovinách a Karlštejně je v ceně oběda. Mimo
toto území účtujeme 15 Kč za dopravu.
Cena hlavního jídla je 68 Kč. Registrovaní
senioři mají obědy za 55 Kč, polévka v rámci objednaného menu stojí 9 Kč, přílohový
salát dle vlastní volby stojí 10 Kč. Jídelníček je k dispozici v prodejně COOP nebo
na stránkách trebanska-kuchyne.webnode.
cz. Věříme, že Vás naše služby osloví a všem,
kteří je využijí, usnadní a alespoň částečně
zjednoduší a zpříjemní život. Přejeme dobrou chuť.
hh Za provozovatele Jana Šváchová
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Nejdůležitější akce z celého roku nás čekala
ve středu 15. června, kdy za hezkého počasí
proběhlo na zahradě divadlo s názvem „Jak
šel kozlík do světa“, které se dětem moc líbilo. Ale to nebylo všechno! Maminka Ondry
z Kopretin připravila pro děti překvapení.
 Na zahradě s naší pomocí pro děti přichystala skákací hrady a děti nevěděly, co
mají dělat dřív, jestli skákat nebo pojídat
dobroty, které pro ně připravily naše šikovné kuchařky, nebo které přinesly maminky,
za což jim moc a moc děkujeme. Po divadle
jsme se rozloučili s předškoláky, pasování
se ujal Kozlík, který poznal, jestli už děti
mohou opustit školku a po prázdninách nastoupit do školy..., všichni předškoláci byli
Zpravodaj Hlásná Třebaň

velmi šikovní, a proto také prošli úspěšně
a dostali dárky na památku. Na konci června
nás čeká ještě jedno divadlo, poté už některé
děti odjíždějí na prázdniny. Ale školka ještě nekončí. Pár dětí si ještě užije školku do
15. července, kdy bude probíhat prázdninový program pod názvem „Skřítci, bubáci
a strašidla“. Pak se už rozloučíme a sejdeme
se 1. září, kdy nám začíná nový školní rok.
Přejeme krásné prožití prázdnin a v novém školním roce nashledanou !!!
S pozdravem Stanislava Grünerová, ŘŠ

I HLÁSNO – TŘEBAŇSKÉ ŽENY REPREZENTOVALY
NA OKRESNÍCH ZÁVODECH V CHYŇAVĚ
Po dlouhých čtyřech letech dokázalo SDH
Hlásná Třebaň postavit na start družstvo
žen. Poslední květnový víkend patřil všem
příznivcům hasičského sportu okresu Beroun. V obci Chyňava se konalo postupové
okresní kolo v hasičském sportu. Pořadatelé vybrali opět prostory staré vojenské základny, kde jsou naprosto ideální
podmínky pro plnění disciplín hasičského
sboru (HS).

Z postupového okrskového kola se umístily pouze ženy, a ten den tam byly opravdu
samy. Mužské pokolení našeho sboru bylo
pozváno na jinou akci, proto jsme se musely spoléhat na pomoc okolních sborů a též
samy na sebe. Naším zachráncem se stalo
SDH Liteň. Tímto jim ještě jednou chceme
hodně moc poděkovat za nezištnou pomoc
a hlavně za zapůjčení jejich pekelného stroje na požární útok.
Červenec 2016
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Výstřel rozhodčího, skvělá souhra zadní části (koš, nabrání vody, napojení a strojnice)
a voda si to už štrádovala hadicemi k terčům,
bohužel i přes násilné utažení hadice do rozdělovače byl tlak vody silnější a hadice se
rozpojila. Halekání na strojnici, aby ubrala
byl trochu marný, jelikož hlučnost stroje je
silnější. Díky bohu, že máme tak schopnou
a pohotovou strojnici, která sice přidala
plyn, ale uzavřela výstupní ventil. To způsobilo, že voda přestala téct a mohly jsme
opět hadice spojit. Po zapojení jsme mohly
pokračovat v stříkání na terč. Konečný čas
obou terčů byl 1:05:24, který nám umožnil
výsledné umístění na 15. místě. Za náš sbor
nás ten den reprezentovala jedna dorka –
jednotlivec, Kačka Císařová. Test, štafeta
a dvojboj jí šly tak neuvěřitelně, že vybojovala 1. místo. Díky tomu postupuje na krajské kolo do Kladna. Gratulujeme!!!

Organizování OSH Beroun se rok od roku
viditelně zlepšuje, na disciplíny se nyní
chodilo podle startovních čísel a kategorií (dorost, ženy, muži). Ženy nastupovaly
na štafetu s pořadovým číslem 6 jako první
a odběhly štafetu v krásném čase 1:21:37,
z čehož vyplynulo stejné umístění jako
startovní číslo, tedy pěkné 6. místo. Po odběhnutí štafety následoval požární útok.
Klobouk dolů před naší strojnicí Luckou,
která se dokázala během 10 minut seznámit
a naučit ovládat sportovní stroj SDH Liteň.
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Po delším čekání na výsledky přišel slavnostní nástup a vyhlášení výsledků. Ženy
z SDH Hlásná Třebaň se umístily na krásném 10. místě z celkového počtu 20 družstev žen.
Ještě jednou moc děkuji všem slečnám, že
je natolik baví tento druh zábavy a činnosti.
Děkujeme, že se dokáží věnovat tomu natolik, že přináší naší obci dobré jméno a našemu sboru dobrou reputaci.
hh Za SDH Hlásná Třebaň
Lucka Málková

Zpravodaj Hlásná Třebaň

I KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
LETOS JIŽ PO DESÁTÉ
Jakoby náhodou se letos, v roce, kdy slavíme 700. výročí narození Karla IV., uskutečnil také jubilejní, desátý, ročník královského průvodu na Karlštejn.

V počátečních letech průvod vycházel
z Prahy, ale poslední léta vychází z Radotína. Bylo tomu tak i letos. U nás v Hlásné
Třebani jsme jej čekali v neděli 5. června kolem druhé hodiny odpolední. Už ale po jedné hodině se začali scházet všichni ti, kteří
chtěli královský průvod pozdravit, aby se
náležitě připravili. A připravené bylo i počasí, nebe bez mráčku a slunce pěkně pálilo.
Červenec 2016

Kolem půl třetí bubny oznámily příjezd císaře a jeho družiny. Na návsi se představili
vlajkonoši, kteří nesli vlajky zainteresovaných obcí. Rychtář již tradičně císaře přivítal na území obce, předal mu dary a císař
zase pozdravil rychtáře a přítomný lid a následovaly „zdravice“ zúčastněných občanů
obce. Letos se totiž vítání císaře aktivně
zúčastnili i třebaňští zahrádkáři a někteří
další místní, kteří se pro tento účel oblékli
do dobových kostýmů, a moc jim to slušelo.
Po předneseném uvítání předala i tato „delegace“ císaři své dary. Kromě květin a dalších převážně zdravých darů to byl koš plný
„Hlásnotřebaňského piva“ v krásně vyvedených lahvích a v košíku upleteném z papírových „proutků“ – a to z dílny Málkových.
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Jedna lahvinka přímo s osobním věnováním
se našla také pro rychtáře.
Císař, císařovna i jeho doprovod se ale stále
ohlíželi, jako by někoho hledali. Dokonce
se císař i zmínil, že někoho postrádá. A bylo
tomu tak. Holky v rozpuku, které se pravidelně této akce zúčastňují, ve chvíli příchodu císaře s družinou na návsi chyběly. Ale
jen proto, aby připravily překvapení, tentokrát spíše pro císařovnu, která si v loňském
roce povzdychla, že by chtěla místo holek
kluky, holky jsou prý jen pro císaře. Holky
v rozpuku jí tedy vyhověly a pro tuto příležitost se proměnily v Kluky v rozpuku (císař ale nebyl ošizen – jedna holka v podání
P. Kotíka tam přece jen byla). Když vyšly
na náves před císaře, bylo vidět, že si celá
císařská společnost oddechla a že se těší, co
si Holky letos připravily. „Kluci“ císařovně
předvedli několik druhů řemesel, zazpívali
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a navíc císařskému páru i jeho doprovodu
nabídli vynikající domácí koláčky, po kterých se jen zaprášilo.
Po závěrečném slovu a poděkování císaře
se průvod odebral dál směrem na Karlštejn.
A ti naši občané, kteří měli dobové oblečení, ale i někteří další, se k nim přidali. A kdo
nešel dál na Karlštejn, šel posedět do místní
hospůdky.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Radost nám letos udělalo i to, že přibylo
o něco více přihlížejících diváků. A dobové
kostýmy – skvělý nápad.
Co dodat na závěr: Krásné slunečné odpoledne a moc dobře jsme se pobavili.
hh I. Matějková
foto J. Švecová, M. Snopek

I OSLAVY 700. VÝROČÍ
NAROZENÍ KARLA IV.
V NAŠÍ OBCI
Letos se po celé naší zemi slaví 700. výročí
narození Karla IV. Někdy až komicky, např.
jako když v jisté krkonošské obci vyřezávali do ledu podobizny Karla IV. a i jinými
podobně zvláštními akcemi.

I když se oslavy na nás z různých médií hrnou jako lavina, myslíme si, že obce, jejichž
historie je s osobou tohoto panovníka úzce
spojena (jako ta naše), by neměly toto výročí opominout. Proto jsme pro letošní
rok připravili několik akcí, jimiž se chceme
k oslavám tak slavného výročí připojit.
V podstatě jsme již začali vítáním královského průvodu. A už možná i v jeho předvečer,
kdy se několik paní a dívek naší obce obléklo do dobových kostýmů a vyrazilo s naším
„rychtářem“ do Dobřichovic na zámek, kde
se děvčata aktivně zapojila do divadelního
představení „Noc na Karlštejně“ (pro toho,
kdo zná děj této hry z pochopitelných důvodů sice až na jeho konci, ale zapojila).
A co nás ještě čeká v průběhu nadcházejících měsíců?
Červenec 2016

23. července – SLAVNOSTI TRUBAČŮ
– již tradiční akce s bohatým programem,
která bude zpestřena doplňkovým programem – ukázky dobových řemesel, lučištník,
s kterým si můžete zastřílet nebo si budete
moci prohlédnout středověké zbraně a výzbroj (tu si budete moci také vyzkoušet)
atd. Chybět nebude ani oblíbená soutěž
o zpěv písně „Hlásná Třebáň je krásná“. Takže, kdo se chce do soutěže zapojit, může se
již nyní hlásit na obecním úřadě. Vítáni jsou
jednotlivci i skupiny.
11. září – PŘEDNÁŠKA KAREL IV. jeho
vzdělání a mládí, přednáší Mgr. Libor Gottfried, historik a archivář
25. září – PŘEDNÁŠKA KAREL IV., jeho
manželky a děti, Mgr. Libor Gottfried, historik a archivář
22. října – KOMPONOVANÝ POŘAD
O KARLU IV., Alfréd Strejček a skupina
Chairé
20. listopadu – opět komponovaný pořad
VEČER PRO KARLA IV., Milena Steinmaslová a Hana Sar Blochová
Těšíme se na vaši účast. O jednotlivých akcích (i o případných změnách) vás budeme
ještě podrobně informovat prostřednictvím
Zpravodaje, vývěsek i webových stránek.
hh I. Matějková
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I KINO ŘEVNICE - ČERVENEC
1. 7. Pátek		

20:00 Teorie tygra

2. 7. Sobota		
			

15:30 Hledá se Dory
20:00 Než jsem Tě poznala

6. 7 Středa		

20:00 Příběh lesa

8. 7. Pátek		

20:00 Legenda o Tarzanovi

9. 7. Sobota		
			

15:30 Hledá se Dory
20:00 Lucie: Příběh jedné kapely

13. 7. Středa		

20:00 Pařba v Pattayi

15. 7. Pátek		

20:00 Líná zátoka

16. 7. Sobota		
15:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí
			20:00 Teorie tygra
20. 7. Středa		

20:00 Tohle je náš svět

22. 7. Pátek		

20:00 Učitelka

23. 7. Sobota		
15:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí
			20:00 Julieta
27. 7. Středa		
29. 7. Pátek		

20:00 Neonový býk
20:00 Jason Bourne

30. 7. Sobota		
15:30 Heidi, děvčátko z hor
			20:00 Učitelka
10
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I DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA V OKOLÍ
Zdravotní středisko - Mudr.Král
Tel.:
Lomy:
605 753 063
		
311 702 319
Mořina:
257 721 594
Ordinační hodiny:
Pondělí: Lomy Mořina
Srbsko
Karlštejn
Úterý:
Mořina
Středa:
Karlštejn
Lomy Mořina
Mořina
Čtvrtek: Karlštejn
Pátek:
Mořina

8.00
10.00
12.00
8.00
8.00
11.00
13.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.30
12.00
17.00
12.00
10.00
12.30
15.00
12.00
12.00

Zubní oddělení – MUDr. Naděžda Pišvejcová
Tel.:
Karlštejn
311 681 533
Mořina
257 720 319
Ordinační hodiny:
Pondělí: Karlštejn
Úterý:
Karlštejn
Středa:
Mořina
Čtvrtek: Karlštejn
Pátek:
Mořina

8.00
13.00
13.00
13.00
8.00

–
–
–
–
–

13.00
18.00
18.00
18.00
13.00

Dětské oddělení Karlštejn – MUDr. Zuzana Karlová
Tel.:
Karlštejn
311 681 247
Liteň
311 684 134
Srbsko
311 612 380
Beroun
311 625 005

12

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Ordinační hodiny:
Pondělí: Karlštejn
Liteň
Srbsko
Úterý:
Liteň
Středa:
Liteň
Čtvrtek: Srbsko
Karlštejn
Liteň
Pátek:
Srbsko
Karlštejn
Liteň

13.30
8.00
16.00
14.00
8.00
7.30
9.30
12.30
7.30
9.30
12.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15.30
12.30
17.30
17.00
12.30
9.00
11.30
16.00
9.00
11.30
13.30

Záchranná služba		
Pohotovost-nemocnice Beroun
Pohotovost-Bulíček, Řevnice
Nemocnice Beroun		
Nemocnice Hořovice		

Tel.: 155
Tel.: 311 622 197
Tel.: 257 721 777, 257 721 555
Tel.: 311 745 111
Tel.: 311 551 111

Hasiči			
Hasiči Beroun		
Hasiči Řevnice		

Tel.: 150
Tel.: 950 841 011
Tel.: 950 845 111, 950 845 112

Hubení hmyzu (likvidace vos a sršňů)
Tel.:
Mníšek
604 118 722, 731 080 987
Klínec
603 438 492
Elektrická energie-poruchy

Tel.: 840 850 860

Policie 			
Policie Karlštejn		
Policie Beroun - centrála		

Tel.: 158
Tel.: 974 872 720, 602 262 209
Tel.: 974 872 111

Obecní úřad Hlásná Třebaň
starosta obce		
zástupce starosty		
účetní			
pečovatelka		

Tel.: 311 681 101, 311 681 787
Tel.: 739 021 316
Tel.: 725 427 042
Tel.: 775 579 937
Tel.: 775 579 936

Červenec 2016
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Sklenářství Hlásná Třebaň

Tel.: 603 432 948

Odvoz fekálií
p. Hlavatý, Zadní Třebaň
p. Lis, Liteň		

Tel.: 602 357 052, 257 720 494
Tel.: 603 439 480

Skládka odpadů Řevnice EKOS Tel.: 257 720 090
Pošta Karlštejn		

Otvírací doba:

Tel.: 311 681 365

Pondělí:		
Úterý:		
Středa:		
Čtvrtek:		
Pátek:		

8.00 – 12.00		
8.00 – 12.00		
8.00 – 12.00		
8.00 – 12.00		
8.00 – 12.00		

Pošta Zadní Třebaň

Tel.: 257 721 680

Otvírací doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Zavřeno
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00		
Zavřeno
8.00 – 11.00		

Pošta Řevnice

Otvírací doba:

15.00 – 17.00
13.00 – 15.30
15.00 – 17.00
13.00 – 15.30
13.00 – 15.30

15.00 – 17.15
13.00 – 16.00

Tel.: 257 721 815

Pondělí: 8.00 – 11.00		
13.00 – 17.00
Úterý:
8.00 – 11.00		
13.00 – 17.00
Středa:
8.00 – 11.00		
13.00 – 17.00
Čtvrtek: 8.00 – 11.00		
13.00 – 17.00
Pátek:
8.00 – 11.00		
13.00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 11.00
Plyn
pohotovost
Tel.: 1239 zvláštní sazba za volání
zákaznická linka
Tel.: 800 100 828
ústředna Kladno
Tel.: 312 240 285, 739 086 447
Finanční úřad Beroun
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Katastrální úřad Beroun Tel.: 311 625 147

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00 – 17. 00
Středa:
8.00 – 17.00
Úřední hodiny pro geodety
Úterý:
8.00 – 11. 00		
Čtvrtek: 8.00 – 11. 00		

12.00 – 14.30
12.00 – 14.30

Úřední hodiny - podatelna

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 – 17.00
8.00 – 11.00		
8.00 – 17.00
8.00 – 11.00		
8.00 – 11.00		

12.00 – 15.00
12.00 – 15.00
12.00 – 13.00

Městský úřad Beroun
Tel.:
311 654 111 (centrála)
311 654 282 (Odbor životního prostředí)
311 654 258 (Odbor výstavby, pí. Švarcová)
311 612 074 (Odbor dopravy a správních agend)

Úřední hodiny - občanské průkazy
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

8.00 – 17.00
8.00 – 13.30
8.00 – 17.00
8.00 – 13.30

Matrika – KARLŠTEJN
Tel.:
+420 311 681 347, +420 725 894 405

Úřední hodiny:
Pondělí
Středa

8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 17.00 hod.

Okresní správa sociálního zabezpečení Beroun
Tel.: 311 690 111
Červenec 2016
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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 červenci slaví narozeniny:
Jaroslav MASÁK����������������������� 71 let
Václav KUDIBAL�������������������� 85 let
Libuše SNOPKOVÁ������������������ 78 let
Jiří SZEBINOVSKÝ����������������� 74 let
Josef BARCHÁNEK����������������� 77 let
Jaroslava HOREJCOVÁ����������� 60 let

Miloslava HRŮZOVÁ�������������� 71 let
Marie ZUSKOVÁ��������������������� 70 let
Antonín BLOVSKÝ������������������� 65 let
Helena BARCHÁNKOVÁ�������� 72 let
Ivan ŠVAMBERA�������������������� 70 let
Václav HUDEC ������������������������ 72 let
Věra ČUBOVÁ�������������������������� 84 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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