HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

I VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA
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Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území České republiky.

DRAKIÁDA������������������������������������������������ 10

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není
možné.

KINO ŘEVNICE������������������������������������������ 12

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
V případě volebního okrsku v Hlásné
Třebani kontaktujte obecní úřad na jenom z telefonních čísel: 311 681 787,
311 681 101, 775 579 937.
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PŘIPOMÍNÁME, ŽE:
 Volby do zastupitelstva obce budou
5. a 6. října
 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude 6. října
 Svoz tříděného odpadu systému
Econit bude 1., 15. a 29. října
 Stromy republiky budou zasazeny
28. října
 S lavnostní odhalení a vysvěcení
zrekonstruovaného křížku bude také
28. října.
 Drakiáda bude 3. listopadu
Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Ř
20 íjen
18

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
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2. Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ V ROCE 2018
Hlasovací lístek

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen.
V obci Hlásná Třebaň je počet členů zastupitelstva 9.
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Úprava hlasovacího lístku a způsob
hlasování

Volič může upravit hlasovací lístek jedním
ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen.
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani
žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
vloženo několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva.
Samozřejmě jsou také neplatné hlasovací lístky, kde je označena více než
jedna volební strana a v obci Hlásná
Třebaň i lístky, kde je dán hlas více než
devíti kandidátům.
hh Jana Šváchová
místostarostka
Říjen 2018

I INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny dne 6. října 2018 za obecním úřadem a na návsi Rovina od 9.00 hodin do 11.00 hodin.
Kontejner na nebezpečný odpad bude
přistaven za obecním úřadem od 9.00 hodin do 10.00 hodin a cca od 10.15 hodin
do 11.00 hodin na návsi Rovina.
Do nebezpečného odpadu patří televize,
lednice, plechovky od starých barev, ředidla, pneumatiky, zářivky atd.
V den svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude na náves Rovina umístěn kontejner na bioodpad. Do kontejneru
patří – POSEKANÁ TRÁVA, SPADANÉ
OVOCE, LISTÍ. Větve a dřeviny se budou
odkládat vedle kontejneru na bioodpad.
Žádáme všechny občany a chataře, aby odpad přiváželi pouze v tento den a v určené
hodiny.
Děkujeme

hh OÚ

Poskytování příspěvků na rok 2019

Připomínáme, že do 31. října 2018 je třeba podat žádosti na poskytnutí finančních
příspěvků z obecního rozpočtu na kulturní
akce, sportovní a společenské akce pro rok
2019.
Žádost je možné získat na obecním úřadě
nebo na webových stránkách obce v sekci
Obecní úřad – Dokumenty ke stažení.
hh -LBa -
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Sousedské posezení

Obecní úřad rozeslal osobní pozvání na každoroční posezení, které se koná dne 7. října
2018 od 14 hodin v restauraci Sokolovna.
Žádáme pozvané, aby potvrdili svoji účast
na obecním úřadě (osobně nebo telefonicky) nejpozději ve středu dne 3. října.
Děkujeme

hh OÚ

Strom republiky

Psal se rok 1968, byl říjen, a tak jako v celé
republice, i v Hlásné Třebani proběhla malá
oslava. Všichni jsme slavili 50. výročí vzniku
samostatné Československé republiky. Jak
jinak, než vysazením stromu republiky. Jako
na jiných místech i u nás to byla lípa a sázeli
jsme ji před nově vybudovanou prodejnou
Jednoty (dnes COOP). Stála po pravé straně vchodu. Ale tak, jak jsme tenkrát svobodu nabyli, tak jsme ji i rychle ztratili. A s ní
zmizela i lípa svobody, lípa republiky.
Čas nám neúprosně letí a my si letos budeme připomínat 100. výročí vzniku ČSR.
Oprava lávky.

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu
dřevěné podlahy na naší lávce, souhlasilo
zastupitelstvo s návrhem starosty na celkovou opravu. Při té by měl být změněn i způsob uchycení dřevěných fošen. Zmizí krajové fošny, místo nich budou na konstrukci
připevněny podélně tři fošny (na krajích
a uprostřed) a na ně budou vruty upevněny
pochozí fošny. Pro snadnější opravu a využití stávajících fošen budou použity dvě
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Napadlo mne oslavit toto výročí stejným
způsobem, výsadbou lípy. U COOPU to
nepůjde a jiné, vhodné místo vidím pouze
u našeho hřbitova. Neměli bychom zapomínat ani na Rovina. Obnovujeme křížek
na křižovatce ulic Na Návsi a Formanské.
Přestárlý akát jsme odstranili a tak bych rád
k opravenému křížku vysadil lípu.
Zvu vás všechny na slavnostní výsadbu stromu republiky, ke 100. výročí
vzniku ČSR v neděli 28. října od 13.00
hodin ke hřbitovu v Hlásné Třebani
a od 15.00 hodin na Rovina, na křižovatku ulic Na Návsi a Formanské. Zde
bude slavnostně odhalen a vysvěcen
zrekonstruovaný křížek.
Věřím, že v dnešní době a na těchto místech
lípy přežijí, tak jako náš stát, i když již není
společný.
Až bude Česká republika slavit 150. výročí
od vzniku, budou tato místa s krásně vzrostlými lipami důstojným místem pro další
oslavu a vzpomínku.
hh -VKokratší fošny vedle sebe. Podlaha bude celkově o 5 centimetrů výše. Nyní intenzívně
hledáme realizační firmu, která by celou obnovu provedla. Oprava bude možná prováděna na etapy. Na jaře příštího roku bychom
chtěli mít podlahu kompletně opravenou.
Oprava bude samozřejmě probíhat za plného provozu, po asi tři metry dlouhých úsecích, kde bude použita provizorní lávka.
hh -VKoZpravodaj Hlásná Třebaň

Tříděné odpady.

Předplatné Zpravodaje

Již pátý měsíc běží program pytlového sběru
tříděného odpadu (plast, papír, sklo). Zapojilo se 176 domácností. Pokud porovnáme
množství těchto odpadů vytříděných v období květen-srpen letos a loni, vychází nám
již nyní zajímavá čísla. Proti loňskému roku
jsme letos za stejné období vytřídili o 57 %
více plastů, o 97 % více papíru a o 24 % více
skla.

Vážení čtenáři místního Zpravodaje,
vy, kteří si předplácíte Zpravodaj na celý
rok, platíte 60,- Kč (tedy cenu 5,- Kč x 12
měsíců).

Bohužel u komunálního odpadu nedošlo
k poklesu. Věřím, že se projeví možnost
likvidace bioodpadu v kompostérech, které jsme letos získali a rozdali a v možnosti
bioodpad odložit do obecního kontejneru,
nebo štěpkovat v našem štěpkovači, který
jsme získali s pomocí dotace na kompostéry. Podle analýzy směsného komunálního
odpadu, kterou jsme provedli 26. 3. 2018,
byl podíl kompostovatelného odpadu 39 %.
Ten nám ve směsném odpadu pravděpodobně stále zůstává. Se závěry musíme
počkat na další analýzu, která proběhne
asi v příštím roce. Jediné, co platí i nadále,
musíme se snažit vytřídit ze směsného odpadu co nejvíce složek, které tam nepatří.
Poplatek za skládkování bude stále narůstat
a skládkování má být za několik let zakázáno. Odpady se budou spalovat. Měli bychom se na tuto situaci již nyní připravovat.
Třídění odpadu je ten nejrychlejší a nejsnazší způsob jak snížit náklady na odstranění komunálního odpadu.
hh -VKoŘíjen 2018

Všichni předplatitelé jsou zvyklí dostávat
Zpravodaj do schránek. Bohužel se množí
připomínky, že Zpravodaj nedostávají v termínu vydání, tedy vždy k 1. dni v novém
měsíci. Zpravodaje v tomto termínu jsou
dodávány do prodejních míst: COOP Hlásná Třebaň, Restaurace Česká Hospoda, Rovina - restaurace Hospůdka Na Návsi. Zpravodaje jsou doručovány do schránek cca
do 3-4 dnů od vydání.
Roznáška Zpravodaje je pouze na dobré vůli
a časových možnostech DOBROVOLNÍKŮ a pracovnice OÚ. Pokud chcete Zpravodaj mít v den vydání, lze si jej zakoupit
na prodejních místech a zrušit předplatné.
Děkujeme za pochopení.
hh -LBa-

Oprava telefonního čísla pošty Karlštejn

Opravte si prosím v přehledu, který byl uveřejněn vloni ve Zpravodaji, telefonní spojení pošty Karlštejn na +420 954 226 718.
hh -LBa-

5

Tělocvičná jednota Sokol Hlásná
Třebaň zahájila školní rok

V druhém zářiovém týdnu se rozběhla opět činnost v místní sokolovně. Cvičební rozvrh byl ve školním roce 2018/2019 rozšířen hned
o několik cvičebních lekcí. Pro dospělé nově přibyly pondělní lekce
Zumby s Eliškou, ve čtvrtek TABATA – kruhový trénink s Luckou, opět pokračují hodiny Pilates se Zuzkou, Aerobik s Mončou
a Zdravotní cvičení s Miluškou.
Pro děti je stejně jako v loňském
roce připraveno cvičení všestrannosti ve čtvrtek s Martou, míčové
hry v úterý s Evou, ve středu děti
3 – 6 let se Soňou, jóga pro děti
6 – 12 let s Irenou a sobotní Floorball s Jakubem. Kontakty na jednotlivé cvičitele se dozvíte na nástěnce u sokolovny. Připravují se
i webové stránky, které by měly
od října fungovat.

I HASOFEST
Hasičsko - hudební zábava pro nejmenší
děti i dospěláky se konala 11. srpna 2018
u jezu v naší Hlásné. Tuto akci jako každoročně připravili naši dobrovolní hasiči
a opět ji moderovala naše hasička Lucka Batíková. Pro děti byl připraven opravdu velmi
pěkný program.

Přijďte si zacvičit! Vybírat je určitě
z čeho. Těšíme se na Vás.
hh Za TJ Sokol Hlásná Třebaň
Jana Šváchová

Skákací hrad, skládání puzzlů, překážkový
běh s prázdným pěnovým přístrojem, zručnost v pletení košíků, malování na dřevo, vybarvování obrázků, soutěž v kuželkách, malování masek na obličej, kuličkové moře atd.
Rozvrh cvičení TJ Sokol Hlásná Třebaň

Říjen 2018
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Děti soutěžily o 106 a za vše obdržely
fakt pěkné dary, které si samy mohly vybrat. A nebylo toho málo. Zajímavá byla
i ukázka našich nejmenších hasičů PLAMÍNKŮ

pod vodou a dokonce si obléknout i potápěčskou výzbroj. A ukázka samotného
potápění byla výborná podívaná, snaha
o potopení se do cca 1metru hloubky řeky
Berounky.

Děti se vyřádily v hasičských vozech
a moc se jim zamlouval hlavně ten starý,
ve kterém nalezly plno věcí, starou hasičskou hadici, trumpetu a jiné vzácné kousky. Nezapomněly ani na novou moderní
techniku, kde jim ochotní hasiči vše ukázali. U ukázky potápění bylo velmi veselo,
protože děti si mohly vyzkoušet dýchání

Asi nejvíce děti zajímalo hoření a hašení
auta. U toho jsou vždy snad všichni účastníci od dětí až po dospěláky. Jelikož bylo
velké horko, auto bylo zapáleno jen uvnitř
a ihned hašeno, aby nenastal problém. Ale
i tak to stálo za to.
Skvělým doplněním programu byla
i soutěž pro všechny návštěvníky akce
jízda slalomové dráhy v kolečku. Hlavní
výhrou v této soutěži byl poukaz od cestovní agentury KD Tour Lety v hodnotě
2000,- na zájezd dle vlastního výběru.
Další soutěží byl tradiční hod sudem.
Všem výhercům gratulujeme.

My, Holky v rozpuku, jsme se již po dvanácté ujaly funkce výběrčí - čili pokladní
a vybíraly vstupné. Neprošla nám ani myšička, hold jsme byly jako ostříži.
Ve večerních hodinách nastoupily kapely
Jamaron, Maniac, Odečet plynu a Nástroj
snahy. Ale to my už jsme pomalu končily
naši práci a odcházely k domovům, neboť
tato muzika už nás moc neoslovuje. Ale
po cestě k jezu se valily davy fanoušků
a posluchačů této hudby.
Touto cestou bych chtěla poděkovat našim dobrovolným hasičů a vůbec všem,
kteří se podíleli na přípravě této vynikající akce. Nesmím zapomenout ani
na prodávající u stánku a výčepáky. Piva
teklo více než vody a o pochutinkách ani
nemluvě. Díky všem a příští rok zase navi.
hh Jitka Švecová
Fota Jitka Švecová a Miloslava Snopek
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I DOPRAVNÍ

OMEZENÍ

Uzavírka silnice v lokalitě
Na Ratince - Beroun
Do 12. října bude v obou směrech uzavřena silnice III/115/30 v lokalitě zvané „Na Ratince“ v Berouně ve směru
na Tetín. Důvodem je výstavba vodovodu a kanalizace a následná oprava vozovky.
Průjezd bude umožněn pouze autobusům
hromadné dopravy. Objízdná trasa povede
přes Jarov a Koledník do Tetína.
Zdroj: Oficiální stránky Města Berouna

Uzavírka Plzeňské ulice
v Berouně
Vzhledem ke komplikacím ze strany dodavatele, které provázejí rekonstrukci silnice
Plzeňská (II/605), avizoval investor, tedy
Středočeský kraj jako vlastník této komunikace, že uvažuje o ukončení smlouvy se současným dodavatelem stavby, firmou Silnice
Topolany, a. s. Podle radního Středočeského kraje pro dopravu Františka Petrtýla
zhotovitel ukončí stavební práce k 30. 10.
2018, kdy bude hotov 1 km silnice II/605
od křižovatky s Koněpruskou až po křižovatku s Košťálkovou ulicí.

Uzavírka v Černošicích
Do 7. 10. 2018 potrvá úplná uzavírka silnice ll/115 z důvodu rekonstrukce
v úseku křížení od ul. Riegrova k ul. V Rybníčkách.
Objízdné trasy pro automobily do 3,5 t
ve směru na Dobřichovice budou vedeny z ul. Karlštejnská - V Mýtě - V Rybníčkách na sil. ll/115 Vrážská a ze směru
od Dobřichovic povede objízdná trasa
po místních komunikacích ul. V Rybníčkách - Karlická - Fügnerova - Karlštejnská
na silnici ll/115 ul. Radotínská.
Pro dopravu nad 3,5 t obousměrně
povede objízdná trasa již z RADOTÍNA
ul. Zderazskou přes Třebotov na silnici
lll/10120 Kuchař a dále po lll/10122 Mořina - Mořinka - Lety - Dobřichovice a opačně.
Zdroj: Oficiální stránky Města Černošice

Od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018 bude úplná
uzavírka ulic Komenského a Třebaňská
v Řevnicích. Z Řevnic do Zadní Třebaně
je objížďka přes Svinaře.

Vlaky
V době uzávěrky nebyla zveřejněna žádná
plánovaná výluka na trati 171.

Zdroj: Oficiální stránky Města Berouna
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I KINO ŘEVNICE

ČTVRTEK 18.
19.00 Lékaři bez hranic

říjen 2018

PÁTEK 19.
17.30 Yeti. Ledové dobrodružství
20.00 Zrodila se hvězda

STŘEDA 3.
20.00 Studená válka
PÁTEK 5.
18.45 Ladies Movie Night. Zrodila se hvězda
SOBOTA 6.
13.45 Yeti. Ledové dobrodružství
15.30 Jan Palach
17.30 Toman
20.00 Jack staví dům
STŘEDA 10.
20.00 Tvář
PÁTEK 12.
17.30 Venom tit
20.00 Po čem muži touží
SOBOTA 13.
13.45 Malá čarodějnice
15.30 Alfa
17.30 Úsměvy smutných mužů
20.00 První člověk
STŘEDA 17.
20.00 Toman

SOBOTA 20.
13.45 Vilík. Rychle a vesele
15.30 Čarodějovy hodiny
17.30 Hovory s TGM
20.00 Ticho před bouří
STŘEDA 24.
20.00 A dělo bylo ještě žhavé...
PÁTEK 26.
17.30 Toman
20.00 První člověk
SOBOTA 27.
13.45 Malá čarodějnice
15.30 Když draka bolí hlava
17.30 Johnny English znovu zasahuje
20.00 Zrodila se hvězda
STŘEDA 31.
20.00 Hovory s TGM
Podrobné informace jsou k dispozici
na www.kinorevnice.cz
a www.facebook.com/kinorevnice.

I AKCE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Kulturní akce v okolí – říjen 2018
7. 10. Garage sale – prodej nepotřebného zboží z vrat Dobřichovice – více na
petra@garagesalecernosice.cz
11. 10. Žalman a spol – koncert zámek Dobřichovice – od 19.30 hod.
13. 10. Koncert Duo Eco a Gabriela Filippi recitace – kostel Karlík – od 17 hod.
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13. 10. Dýňová slavnost a festival strašáků – farma Klínec – od 14 hod.
13. 10. Havelské posvícení – Zadní Třebaň – od 13 hod. - náves
14. 10.	Monodrama o fotbale, ale nejen o něm – od 19 hod. Zadní Třebaň –
společenský dům - Hraje hvězda seriálu Okresní přebor.
16. 10. Drakiáda Dobřichovice – Pod Srubem Lety – od 16.30 hod.
21. 10. Divadlo Elf Plaváček – sál Dr. Fursta Dobřichovice – od 15 hod.
23. 10.	Sólový pořad Štěpána Raka ke stému výročí vzniku Československa –
zámek Dobřichovice – od 19.30 hod.
28. 10.	Oslava 100 let vzniku Československa – Dobřichovice – vlakové nádraží
a park.
13.30 zahájení programu na nádraží Dobřichovice (kapela Motovidlo),
13.45 s lavnostní příjezd vlaku a přivítání prezidenta T.G. Masaryka s
doprovodem na nádraží v Dobřichovicích,
14.15 průvod městem od nádraží ulicí 5. května k parku,
15.00 kulturní program v parku: ZUŠ Dobřichovice, Taneční studio
H. Tuháčkové, dětský divadelní soubor Kukadýlko, Sokol
Dobřichovice, Dobřichovická divadelní společnost, dámská vokální
skupina Cabinet
programem bude provázet moderátor Českého rozhlasu P.Král.
28. 10.	Zavírání Ameriky – lom, Mořina od 9.30 hod.
Moštování ovoce – Zadní Třebaň
Od 22. 9. do 13. 10 se bude moštovat pravidelně každou sobotu
8-12 a 13-16 hodin, ve dvoře OÚ, Na Návsi 6.
Farmářské trhy na zámku v Dobřichovicích
Poslední trhy budou 13. října 2018.
Beroun:
3. 10.
Výročí založení Domova seniorů TGM s dnem otevřených dveří
3. 10.	Vernisáž výstav v Domově seniorů TGM: výstava T. G. Masaryk
prezident, výstava T.G. Masaryk a železnice, výstava Salónní vůz T.G.
Masaryka
3. 10.
45. klubový večer Modrýho Berouna, Pivovar Berounský medvěd, 19.00
5. 10.
Taneční Romany Chvátalové, KD Plzeňka, 19.00 – 21.45 hod.
5. a 6. 10.	Retro diskotékové večery s Dj. Hrajeme hity 80. a 90. let a milénia. Retro
music bar U Madly
Říjen 2018
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6. 10. 	Berounský Fotoblázinec - 7. ročník fotografického festivalu, www.
fotoblazinec.cz, Městská knihovna Beroun, 10.00 – 18.00 hod.
7. 10. Prolog XXXV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
Beroun, Kostel sv. Jakuba, 19.30 hod.
8. 10.	Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro seniory,
zdarma, KD Plzeňka, 14:00 hod.
9. 10. 	Zahájení XXXVI. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
Beroun, KD Plzeňka, 19.30 hod.
11. 10. T. G. M. mýtus a skutečnost, Muzeum Českého krasu
11. 10.	Výroční koncert pěveckého sboru Bonbon - swing, jazz, černošské gospely
a spirituály. Lee Andrew Davison - americký gospelový a jazzový zpěvák,
Marcela Šlossarová - akordeon, Radim Linhart - klávesy, KD Plzeňka
12. 10.	Taneční Romany Chvátalové - Prodloužená, KD Plzeňka, 19.00 – 22.45 hod.
15. 10.	Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro seniory,
zdarma, KD Plzeňka, 14.00 hod.
16. 10. 	XXXVI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun,
KD Plzeňka, 19.30 hod.
17. 10.	17. cestovatelský večer Modrýho Berouna, Pivovar Berounský medvěd,
19.00 hod.
18. 10.	Slavnostní večer u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného
československého státu a předání Ceny města Berouna, KD Plzeňka,
19.00 hod.
22. 10. - 16. 11. V
 ýstava historických fotografií ke 100. výročí založení ČSR - ze
Sbírky Scheufler, Holandský dům, vernisáž 22. 10. v 17.00 hod.
23. 10.	XXXV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, KD
Plzeňka, 19.30 hod.
28. 10. Pietní akt k výročí vzniku ČSR, Husovo náměstí, 15.00 hod.
28. 10. Den Středočeského kraje, Muzeum Českého krasu
29. 10.	Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro seniory,
zdarma, KD Plzeňka, 14.00 hod.
30. 10.	XXXVI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun,
KD Plzeňka, 19.30 hod.
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AKCE PRO SENIORY:
22. 10.	Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme – program pro seniory,
zdarma, KD Plzeňka, 14.00 hod.
Pravidelné plavání pro seniory – wellness centrum Dobřichovice (areál Panská
zahrada) - více na www.wellnessdobrichovice.cz nebo tel. 257710101.
Kurzy v Dobřichovickém domku Dobřichovice – PC Akademie, ateliér pro seniory,
kondiční cvičení pro seniory/joga. Více na www.dobrichovickydomek.cz nebo tel. info
770105175.
hh -MSn-

I INZERCE
Mladý pár koupí pozemek vhodný ke stavbě domu či dům (chatu) k přestavbě.
V Hlásné Třebani a okolí se nám moc líbí – těšíme se na Vaši nabídku. 739 556 588
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