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Telefon: 311 361 911 

e-mail: obec.koneprusy@razdva.cz  

web: www.koneprusy.wbs.cz 

 

Starosta obce : 

- Jiří Bartoš             724180871 

Místostarosta obce : 

- Radek Havlíček    736653021 

Tajemník : 

 -  Markéta Tutzká 

Členové zastupitelstva : 

- Petra Kadlečková  777606313 

- Jaroslav Preisler    724179877 

- Miroslav Sudík     603827603 

mailto:obec.koneprusy@razdva.cz
http://www.koneprusy.wbs.cz/


Vážení spoluobčané, 
je tomu něco málo přes měsíc, co jsem 
byl zvolen starostou obcí Bítov a 
Koněprusy a tedy nejvyšší čas, abych 
ještě jednou poděkoval těm, kteří mi dali 
svou důvěru. 

Hlavním důvodem proč jsem se 
nakonec rozhodl o místo starosty 
ucházet je, že bych Vám rád nabídnul 
kromě některých svých vizí a nápadů 
především dialog a příležitost ke 
spolupráci se všemi, kteří budou chtít 

něčím přispět a spolupodílet se tak na 
chodu obcí. 

Zároveň bych rád, vzhledem 
k tomu, že jsem neměl možnost osobně, 
tak alespoň touto cestou, poděkoval své 
předchůdkyni Věře Sklenářové za 
pracovitost a čas, který věnovala oběma 
obcím v uplynulých šestnácti letech. 

Mnohokrát děkuji za podnětné 
nápady Aleně Rendon, kterými se 
budeme rádi zabývat a na jejichž 
realizaci budeme s případnými 
dobrovolníky rádi spolupracovat. Pokud 
máte i vy nějaké podněty, budeme rádi, 
když se na nás obrátíte. 

Velké poděkování patří také všem, 
kteří obětují část svého času na nabídku 
volnočasových aktivit pro ostatní. Je jen 
škoda, že počet zájemců o tuto nabídku 
je velmi nestabilní. A proto bych chtěl 

apelovat na všechny, kteří se rozhodli ať 
už sami či prostřednictvím svých dětí se 
těchto aktivit účastnit, abyste je 
navštěvovali pravidelně a pokud 
z vážných důvodů nemůžete, abyste se 
předem lektorům telefonicky omluvili. 

Dík také patří Martinu a Radku 
Havlíčkovým, Tomáši Bartoníčkovi a 
Standovi Čampulovi za pomoc při 
odklízení letošní nemalé sněhové nadílky. 
Seniorům, kteří nemají dostatek sil na 
odklízení u svých domů, nabízíme pomoc. 
Prosím ozvěte se na některý z výše 
uvedených kontaktů. 

 

S přáním šťastného roku 2011 Jiří Bartoš 

Dobrý den, 
ráda bych přispěla do dění obce, a tak 
přináším pár nápadů k zamyšlení. Děkuji 
za ty, které fungují a určitě v nich 
nadále pokračujte - např. cvičení, tvořivá 
odpoledne, fotbal, stolní tenis, …  

Letošní Vánoční besídka byla 
skvělá, včetně nadílky pro děti. 
Vzpomínám si také na báječné bruslení 
na berounském stadionu, které se 
konalo v loňském roce, myslím kdo 
dorazil si velice užil. Také dětské dny 

jsou velice unikátní a v takovém podání 
jako letos se jen tak někde nevidí.  

Skutečně se jedná pouze o 
nápady, ne koncepční návrhy (na to 
jsem neměla dostatek času):  
- na dolní hřiště odpadkový koš 
- pěší výlet do přírody pro děti i dospělé 
- poznávání okolí, druhů zvířat a květin 
- v rámci čarodějnic společný oheň 
- táborák, případně i stanování pro děti 
na závěr prázdnin 
- den pro zdraví - sportovní odpoledne 
- návrhy výletů po ČR popř. i do blízkého 
okolí za výhodných podmínek, 
především pro seniory. Těm je potřeba 
se věnovat asi nejvíce, např. zřízení 
„asistenční služby“ pro ty, kteří to 
potřebují. Nemusí to být nikdo ze 
zastupitelstva, ale např. děti, student 
apod. kdo je schopný a komu se dá 

věřit, jednalo by se spíše o službu v 
nepříznivém počasí či zdravotním stavu - 
drobný nákup s donáškou, úklid 
domácnosti, odklizení sněhu, donáška 
stravování a také pomoc při vyplňování 
různých dokumentů, právní poradna... 
- pro seniory např. základní PC kurz, 
viděla jsem také cvičební stroj na dětské 
hřiště, určený na cvičení pro seniory. 
Dále např. ve spolupráci s kadeřnickými 
učni - stříhání zdarma v rámci praxe, ....  
Věřím, že příští rok se budou obyvatelé 
více družit, moc se těšíme. 
 

Děkuji, s přátelským pozdravem 
Alena Rendon 



OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Obec Koněprusy  zastoupená starostou obce 

Mgr. Jiřím Bartošem 
 

V Y H L A Š U J E 

v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a  o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na pracovní místo (funkci) tajemníka 

obecního úřadu Koněprusy 
 

Druh práce:      

 tajemník obecního úřadu Koněprusy. 

Místo výkonu práce:    

  obecní úřad, Koněprusy 63, 

Předpokládaná doba trvání pracovního 

poměru:  pracovní poměr na dobu 

neurčitou. 
 

Nutné předpoklady pro vznik pracovního 

poměru (§§ 4, 5 zákona č. 312/2002 Sb.):  

fyzická osoba, státní občan ČR, popř. 

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 

let, je způsobilá k právním úkonům, 

je bezúhonná (osoba, která nebyla 

pravomocně odsouzena pro trestný 

čin spáchaný úmyslně nebo pro 

trestný čin spáchaný z nedbalosti za 

jednání související s výkonem veřejné 

správy, pokud se na tuto osobu podle 

zákona nehledí, jakoby nebyla 

odsouzena). 
 

Další požadavky pro vznik pracovního 

poměru:  

ukončené vysokoškolské nebo 

středoškolské vzdělání; znalost 

zákona o obcích; znalost správního 

řádu; znalost právní a ekonomické 

problematiky při plnění úkolů 

samosprávy a výkonu státní správy; 

orientace v zákoně o veřejných 

zakázkách a informačního systému o 

veřejných zakázkách, orientace v 

problematice dotací EU; znalost 

systému datových schránek a provozu 

spisové služby, aktivní počítačová 

dovednost práce s aplikacemi 

Microsoft (Word, Excel, Outlook) a s 

Internetem; dobré organizační a 

komunikační schopnosti. 
 

Přihláška do výběrového řízení musí 

obsahovat tyto náležitosti:  

jméno, příjmení a titul zájemce; 

datum a místo narození zájemce; 

státní příslušnost zájemce; místo 

trvalého pobytu zájemce; číslo 

občanského průkazu. 
 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k 

přihlášce:  

životopis, ve kterém se uvedou údaje 

o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech 

týkajících se správních činností; výpis 

z evidence Rejstříku trestů ne starší 

než 3 měsíce; kopie dokladu o 

nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 

Platová třída odpovídající druhu práce:  

platové podmínky se řídí zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce a 

nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

Místo a způsob podání přihlášky:  

osobně k obecnímu úřadu nebo 

poštou (v zalepené obálce označené 

„Výběrové řízení – tajemník 

obecního úřadu – neotvírat“) na 

adresu Obec Koněprusy, Koněprusy 

63, 266 01 Beroun.  
 

Lhůta pro podání přihlášky: 27. prosinec 

2010 do 12:00 hodin. 

Předpokládaný nástup do pracovního 

poměru je k 03.01.2011, popř. dle dohody. 
 

V Koněprusích dne 13. prosince 2010. 

       Mgr. Jiří Bartoš, v.r. starosta obce 
 

 

Kandidáti, kteří postoupí do 
užšího výběru budou telefonicky 

pozváni k ústnímu pohovoru 
28.12.2010 od 16:00 

 

Výběrová komise: P. Kadleček, J. Bartoš 
a R. Havlíček. Ostatní zastupitelé se 
v případě zájmu mohou výběru zúčastnit 



Pracovní náplň tajemníka OÚ 
Popis vykonávaných činností 

1. Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního chodu 

Obecního úřadu Koněprusy 

2. Kompletní zajišťování agendy související se správním řízením (vedením řízení a úkonů 

úřadu, vyhotovování dokumentů, evidence dokumentů apod.) 

3. Zajišťování agendy související s veřejnými zakázkami obce 

4. Zajišťování agendy související s žádostmi o dotace 

5. Zajišťování agendy smluv uzavíraných mezi obcí a ostatními právními subjekty (tvorba, 

aktualizace, evidence apod.) 

6. Zajišťování agendy související s přípravou a vydáváním obecně závazných vyhlášek obce, 

organizačního řádu, spisového řádu, podpisového řádu a dalších vnitřních směrnic úřadu 

7. Vyhotovování pracovněprávních dokladů pro zaměstnance obce (pracovní smlouvy, 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní náplně, dohody o hmotné 

odpovědnosti apod.) 

8. Plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce Koněprusy 

9. Vyhotovování platových výměrů 

10. Zpracování došlých a vydaných faktur, účet. uzávěrek, podkladů pro FÚ a vedení pokladny 

11. Příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva obce, vyhotovování usnesení a zápisů ze 

zasedání zastupitelstva 

12. Plnění úkolů uložených zastupitelstvem obce nebo starostou 

13. Sledování vývoje legislativy, informování o nových obecně závazných právních 

předpisech týkajících se agendy obce 

14. Zveřejňování dokladů, informací a zpráv na úřední desce obce a elektronické úřední desce 

15. Zajišťování agendy související s webovými stránkami obce 

16. Přes DS a Czech Point vede evidenci pošty a obyvatel, zpracovává výpisy z KN, rejstříku 

trestů, bodového hodnocení řidičů, … 

17. Pro komunikaci s okolním prostředím OÚ volí  

 elektronický dokument ve formě datové zprávy doručované pomocí DS vždy, když 

je tato forma komunikace povinná na základě příslušných právních předpisů 

 dokument v listinné podobě pouze tehdy, když dle příslušných práv. předpisů není 

povinná elektronická komunikace formou datové zprávy doručované pomocí DS 

18. Povinnost využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost 

informačního systému datových schránek, povinnost neprodleně uvědomit ministerstvo 

vnitra v případě, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky 

19. Vyřizování stížností občanů 

20. Kompletace, tisk a distribuce obecního zpravodaje 

21. Vedení evidence pronájmů obecního majetku, hrobů, psů (včetně poplatků a očkování) 

Pravomoc 

1. Vydávat řády a vnitřní směrnice úřadu 

2. Vyžadovat od zastupitelstva a starosty podklady potřebné pro řádný výkon svěřených čin. 

Odpovědnost 

1. Za řádné a včasné vyhotovování potřebných dokumentů 

2. Za bezchybné vedení agendy ve správním řízení v souladu se správním řádem 

3. Za neprodlené upozornění MV v případě, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky 

  



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A 
PŘEDÁNÍ BALÍČKŮ DŮCHODCŮM 

 
V sobotu 4. prosince roku 2010 

bylo v Koněprusích opravdu živo. 
Odpoledne začalo divadelním 
představením, dále následovalo vítání 
nových občánků Koněprus a Bítova. 
Celý den byl završen mikulášskou 
zábavou, kterou pořádal za podpory 
OÚ Koněprusy místní sbor 
dobrovolných hasičů. 

Vše začalo, když se ve tři 
hodiny otevřely dveře malého sálu 
místní školy, kde nejen děti, ale i 
dospělí zhlédli divadelní představení 
O dvou košilkách, které si vyprávěly 
příběh o panence Marii a její cestě do 
Betléma. 

Po necelé hodině se všichni 
přesunuli do velkého sálu, ve kterém 
již bylo mnoho dalších lidí, kteří již 
netrpělivě čekali, co se bude dít dále. 
Vítání občánků zahájil pan starosta 
Jiří Bartoš. Jiřinka Havlíčková a 
Lucinka Čampulová přednesly 
básničky, které si připravily a zahájily 
tím tak kulturní program 
doprovázející tuto slavnostní událost. 

 

 
 

Po vystoupení šikovných slečen 
přišlo na řadu samotné vítání nových 
občánků. Ivana a Standa Čampulovi 

dorazili s malou Simonkou; Karlu 
Kempfovi a Daně Mrlíkové dělá radost 
jejich malá Deniska. Nejprve jsme 
přivítali dvě nové občanky, Simonku a 
Denisku, které dostali od obce na 
památku květinu a dárek.  

 

 
 

Poté jsme květinou přivítali i 
novou rodačku, malou Elišku rodičů 
Jindřicha Ilema a Pavly Dobešové. Ti 
sice nejsou občany Koněprus ani 
Bítova, ale v Koněprusích nyní žijí a 
Eliška se zde přímo narodila. 

 

 



Vítání občánků pak zpestřilo 
pásmo tanců a písní, které s dětmi 
připravily Alena a Mirka Sudíkovy na 
jejich čtvrtečních hodinách tance pro 
děti. Bartošová Amálka, Čampulová 
Lucinka, Havlíčková Jiřinka, 
Hofmeisterová Anežka, Preisler Vojta, 
Procházka Honza, Procházková Jana, 
Řehořová Tereza, Tröglerová Anetka 
a Záhoříková Kristýnka zvládli své 
vystoupení na jedničku. 

 

Kulturní program dále obohatily 
Ema a Amálka Bartošovy spolu 
s Jiřinkou Havlíčkovou. Měli jsme 
možnost poslechnout si Emino nadání 
ve hře na housle, Amálčin doprovod 
na triangl a Jiřinčinu hru na flétnu. 

Obyvatelé našich obcí jsou 
opravdu nadaní, o tom jsme se mohli 
přesvědčit hned v zápětí. Kulturní 
program byl zakončen hudebním 
vystoupením rodiny Procházkových 
z Bítova. Janu při jejím pěveckém 
výkonu doprovodili maminka Šárka 
s kytarou a bráška Honza s bubnem.  

Celé odpoledne bylo zakončeno 
doslova ďábelsky. Kolem půl páté 
vtrhl do velkého sálu čert. V tu chvíli 
bylo všem jasné, které z dětí bylo 
tento rok hodné, a které zlobilo. 
Čerta naštěstí doprovázel Mikuláš 
s andělem, ti po slibu dětí, že již 
budou hodné, rozdali balíčky, které 
byly naplněny různými dobrotami. 
Celou dobu zde mluvíme jen o těch 
nejmenších, avšak ani naši senioři 
nepřišli zkrátka, i oni obdrželi balíček, 
a na rozdíl od dětí nemuseli 



vysvětlovat Mikuláši jejich případné 
prohřešky. 

 
Po drobných peripetiích 

s rozsvícením vánočního stromku 
před budovou místní školy (jak se 
později ukázalo, časovač byl zapojen 
obráceně) na něj děti pověsily 
vánoční ozdoby, které si připravily, a 
všichni si společně zazpívali pár 
vánočních koled. Poté se v mrazivém 
podvečeru všichni spokojeně rozešli 
do svých domovů. 

V osm hodin večer opět velký 
sál místí školy ožil. To už za mixážním 
pultem stál pan Václav Laštovka, 
který se celý večer staral o správnou 
kombinaci hudby ke spokojenosti 
všech. Můžeme konstatovat, že 
zábava se opravdu vydařila. O tom 
svědčí její ukončení až v brzkých 
ranních hodinách. 

  Alena Sudíková 
 

 

OHLASY OBČANŮ: 
 
Dobrý den, 
4.12. jsme se zúčastnili předvánoční  
besídky. Byla spojena s vítáním 
občánků,návštěvou Mikuláše s čertem 
a andělem. Moc nás potěšila 
vystoupení dětí z našich obcí. Hlavní 
dík zaslouží především sestry 
Sudíkovy a všichni, kteří se na 
přípravě podíleli. 

Překvapil nás i obsah balíčku 
pro důchodce. Tak pestrý a kvalitní, 
že se ani nechce věřit, že se cena 
vešla do limitu. Děkujeme tedy všem, 
kteří s tím měli hodně práce. Vím o 
čem mluvím. Bylo by jen dobře, 
kdyby všem účinkujícím vydrželo 
nadšení pro tuto činnost. 

Manželé Boudovi, Hubených a 
paní Vinšová Marie. Ta zároveň 
děkuje za přání a dárek k životnímu 
jubileu. 
 
 
 

 
 
Děkuji Aleně a Mirce Sudíkovic za 
snahu zorganizovat pravidelné 
večerní cvičení. Holky, je to príma!  
Je to blízko, a není nic lepšího na 
vyčištění hlavy, než se večer sbalit a 
jít se protáhnout. Ze začátku to 
vypadalo, že se tam nevejdeme. 
Škoda, že si neumíme (nebo 
nechceme?) zařídit jeden volný večer 
pro svou kondici a manželovu pýchu 
:-)). Přísahám za Bítovandy, že jestli 
holky najdou odvahu, aby v příštím 
roce pokračovaly, budeme chodit, i 
kdybychom tam měly zdechnout! 
 
   Petra Kadlečková 



Zápis z veřejného zasedání 
zastupitelstva obcí Bítov a 

Koněprusy konaného 
dne 16. 12. 2010 od 19.00 
hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu 
 
Přítomni: P. Kadlečková, J. Bartoš, R. 
Havlíček, M. Sudík 
 
Zápis usnesení: M. Sudík 
 
Program: 
1) Odměny zastupitelů 
2) Změny členů v Kulturně-sociálním 
a Kontrolním výboru 
3) Oznámení o výběrovém řízení na 
místo tajemnice 
4) Oznámení o chystaných změnách 
webových stránek obce 
5) Oprava plotu u zastávky a 
přemístění obecní vývěsky a 
plakátovací plochy 
6) Návrh rozpočtu 2011 
7) Diskuse 
  
1) Měsíční odměny zastupitelů byly 
navrženy dle ponížených tabulek 
platných od 1.1.2011 a to ve výši: 
starosta – 11.152,-Kč (bez příplatku 
za členství v zastupitelstvu) 
místostarosta – 9.612,- (bez příplatku 
za předsedu výboru a členství v 
zastupitelstvu) 
ostatní zastupitelé – 1.444,-Kč 
(maximálně možná částka). 
Takto navržené odměny byly 
jednomyslně schváleny. Odměny 
všech zastupitelů jsou tak nižší než 
v minulém volebním období. 
  

2) Jiří Bartoš nabídl uvolnění místa 
v Kulturně-sociálním výboru, aby  
umožnil přechod pana Petra Kadlečka 
z Kontrolního výboru do  Kulturně-
sociálního výboru. Tato změna byla 
schválena. Schválení nových členů do 
Kontrolního výboru (Veronika 
Kolářová a Petr Sklenář) bylo 
z důvodu nepřítomnosti jejich i 
předsedy výboru odloženo na další 
zasedání.  
 
3) Zastupitelstvo informovalo 
veřejnost o vypsání výběrového řízení 
na pozici tajemnice.  
 
4) Zastupitelstvo informovalo 
veřejnost o chystaných změnách 
týkajících se webových stránek obce. 
Další informace podá na příštím 
veřejném zasedání. 
 
5) Projednání podmínek opravy plotu 
u zastávky a přemístění obecní 
vývěsky a plakátovací plochy bylo 
odloženo do doby, než se podaří 
kontaktovat spolumajitele nemovitosti 
Libora Cajthamla. 
 
6) Rozpočet pro rok 2011 byl 
schválen jednomyslně.  
 
7) Do diskuse se přihlásil pan A. 
Smíšek, který požaduje audit na 
dosavadní postup přípravy stavebních 
prací na sítích a komunikaci Za školou 
a vyvození odpovědnosti za případné 
pochybení. Zároveň mu byla 
nabídnuta možnost spolupráce se 
Stavebním výborem. 

 



Rozpočet na rok 2011 v porovnání s min. roky v tisících Kč 

Č. účtu Popis 2007 2008 2009 2010 2011 

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 245 245 250 255 295 
1112 Daň z příjmů fyz. osob z OSVČ 640 60 65 124 50 
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 14 15 20 23 30 
1121 Daň z příjmů práv. osob 270 250 420 350 350 
1211 Daň z přidané hodnoty 420 430 440 700 750 
1341 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 4 3 4 4 4 
1361 Správní poplatky 1 1 1 1 1,5 
1511 Daň z nemovitostí 210 200 200 200 250 
4112 Dotace ze SR 6,9 7,0 7,4 7,4 128 

4116 Dotace z ÚP 80 80 80 156 80 
4216 Dotace na stavbu vodovodu a kanalizace 3780 3780 3780 3780 40000 
1039 Ost. záležitosti lesního hospodářství 0,6 1,5 2 0,6 0,6 
2119 Ost. záležitosti těžebního průmyslu 2000 1500 1500 900 1035 
3639 Komunální služby (pronájem pozemků) 10 10 56 70 50 
3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 45 45 70 67 70 
6310 Příjmy+výdaje z úvěr.fin.operací(úroky,dividendy) 77 100 115 130 200 
8115 Vyrovnání rozpočtu 1106 2006 3967 3045 0 

Celkem Příjmy 8910 8734 10977 9813 43294 

2212 Silnice 350   0 300 1200 
2219 Ost. zálež. pozem. komunikací 20 20 2000 500 220 

2221 Provoz veř. silniční dopravy 12 12 20 20 20 
2310 Pitná voda a kanalizace 7000 7000 7000 7000 40000 
3111 Předškolní zařízení         50 
3113 Základní školy 93 107 80 70 95 
3314 Činnost knihovnická 15 15 15 15 15 
3341 Rozhlas. poplatky   0,45 0,45 0,45 0,6 
3349 Ost. záležitosti. sděl. prostředků (Občasník) 11 11 11 11 5 
3399 Záležitosti kultury (věcné dary) 42 42 45 45 50 
3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 6 40 40 100 
3631 Veřejné osvětlení 15 17 52 52 95 

3632 Pohřebnictví 1 1 1 1 1 
3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 13 13      
3635 Územní plánování    100    50 
3639 Komunální služby a územní rozvoj 40 70 70 70 75 
3721 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 32 30 30 30 20 
3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 75 95 95 95 95 
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 15 15 15 15 20 
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň(obnova venkova) 18 20 297 297 200 
4222 Veřejně prospěšné práce 80 80 80 156 80 
5512 Požární ochrana 35 25 50 45 80 
6112 Zastupitelstvo obce 275 290 298 300 307 

6171 Činnost místní správy 750 750 762,5 735 500 
6310 Výdaje z fin. operací (služby peněž. ústavů) 16 15 15 15 15 

Celkem Výdaje 8910 8734 10977 9813 43294 

  



 

Vážení a milí přátelé, 

zvu Vás 

na Vánoční mši, 

která se bude konat 

24.12. od 20:00 

v místní kapli. 

Na setkání s Vámi se v tento 

sváteční čas těší 

Vaše R. Adamová, farářka 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat 

na Vánoční pochod 

okolo Zlatého koně 

29. 12. 2010 

Sraz na návsi u kapličky 

ve 12:00  

Více informací případně u 

Vlasty Fiřta tel.:737121249 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat 

na Vánoční bruslení 

na Zimním stadionu 

Na Ostrově, Beroun 

25.12. 2010 

v čase rezervovaném pouze 

pro nás 

12:00-13:30 

 

 

Manželé Hana a Jeník 

Hofmeisterovi  

Vás zvou na pouštění létajících 

lampionů štěstí  

1.1. 2011 v 17:00  

před kovárnou. 

Kdo si bude chtít pustit svůj 

lampion štěstí, nechť si ho 

zavčasu zakoupí v papírnictví. 



 

 

 
 

PŘEJEME VÁM POKOJNÉ SVÁTKY 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2011 

 
 

 

 

  

Vaše příspěvky, náměty, 

  

návrhy, případně inzeráty, 

  

můžete podávat na OÚ až 

  

do uzávěrky příštího čísla, 

  

do  28.1.2011  

  


