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Masky z letošního Bakusu

Oslava Masopustu - Bakus 2011
Masopustem je označováno období jakéhosi zlomu mezi zimním časem a časem
probouzející se přírody (začíná po svátku Tří králů a končí v úterý před Popeleční středou,
po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst). Původ Masopustu sahá až do pohanských
dob. Jednalo se o oslavu zimního období a nadějí na příští úrodu, plodnost, zdraví, hojnost
a blahobyt. Slovo Masopust je složeninou dvou slov - maso a půst, které charakterizují životní styl následujícího období – období střídmosti v zábavě a stravě. Masopustní veselice jsou
od pradávna provázeny veselím, tancem, zpěvem a vrcholí maškarními průvody.
		

... pokračování na straně 4
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Informace z obce

Dne 22. 2. 2011 se uskutečnilo veřej- 8.a) Trvalé bydliště dítěte a rodiče
né zasedání obecního zastupitelstva. (zákonného zástupce - dále z. z.)
v Holubicích
- děti v předškolním věku a s odklaZastupitelstvo schválilo:
dem školní docházky
1. Zapisovatelem na veřejnémzase- - děti s každodenní celodenní
docházkou/ukončení MD nutno
dání - paní Markétu Pileckou.
doložit potvrzením ÚP - odboru SSP
2. Ověřovatele zápisu - paní Marké- - ve výše uvedených bodech se
tu Šedivou a paní Věru Bittnerovou. bude postupovat v tomto pořadí -
od nejstarších po nejmladší děti
3. Spolu s doporučením finančního
výboru rozpočet obce na rok 2011 8.b) Trvalé bydliště dítěte a z. z.
dle předlohy. Rozpočet byl schvá- mimo obec Holubice a z.z. souhlasí
len jako vyrovnaný příjmy-výdaje = s termínovaným přijetím po dobu
32.990,- Kč. Rozpočet je neměnný jednoho školního roku
- bydlí v obci bez vlastní MŠ, kde
dle schváleného návrhu.
je sjednána smlouva o spolufi4. Podpisové právo pro místosta- nancování provozních nákladů se
rostu obce - pana Petra Satrapu zřizovatelem MŠ Holubice
v pracovně-právních vztazích - bydlí v sousední obci, kde je sjednána smlouva o spolufinancování
a ve věcech správy.
provozních nákladů zřizovatele MŠ
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Holubice
Holubice 1/2011, kterou se mění - děti ze vzdálenějších bydlišť
závazná vyhláška obce Holubi- a ostatní
ce č.1/2009 o místním poplatku - ve výše uvedených bodech se
za zhodnocení stavebního pozemku bude postupovat v tomto pořadí
možností jeho připojení na stavbu od nejstarších po nejmladší
vodovodu a kanalizace.
Zápis do MŠ Holubice je stano6. Obecně závaznou vyhlášku ven dne 28. 3. a rozhodnutí o přijetí
Obce Holubice 2/2011, kterou se obdrží žadatelé do 30 dnů ode dne
mění obecně závazná vyhláška odevzdání žádosti.
Obce Holubice č.2/2003 o místních
poplatcích ve znění obecně závazná 9. Uzavření Smlouvy o dílo č. RES
vyhláška Obce Holubice č.3/2008. 01/2011 se Zvonařstvím Manoušek. Předmětem plnění dle této
7. Obecně závaznou vyhlášku Obce smlouvy jsou restaurátorské práce
Holubice 3/2011 o místním poplat- na dvou památných zvonech
ku za provozovaný výherní hrací z rotundy Narození P. Marie. Cena
přístroj nebo jiné technické herní díla je 208.400,- Kč.
zařízení povolené Ministerstvem
10. Uzavření Smlouvy o uzavření
financí.
budoucí smlouvy o zřízení věcného
8. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ břemene č. IV-12-IV-12-6011653/01
Holubice. Vzhledem k tomu, že se společností ČEZ distribuce,
do MŠ se hlásí více dětí než je a.s. ve výši 10.000,- Kč. Předměmožno přijmout, schválilo zastu- tem smlouvy je vedení NN v části
pitelstvo obce následující kritéria obecního pozemku p.č. 564 v k.ú.
Kozinec.
pro přijímání dětí:

11. Uzavření dodatku ke smlouvě
o zápůjčce modulu informačního
systému MUNIS eDok - elektronické dokumenty se společností Triada,
spol. s r.o. za jednorázový poplatek
3.584,- Kč.

Zastupitelstvo obce
Starostka:
Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká, Ing. Daniel Dubský, Ondřej
Šrámek, Věra Bittnerová, Markéta
Šedivá, Jaroslav Doubek
Další veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 29. 3. od 18:00
hod. v zasedací místnosti OÚ.

Blahopřejeme jubilantovi

V únoru oslavil své 79. narozeniny
pan Jiřík Šulda.

Vítání občánků - oprava
Omlouváme se za chybně uvedené
datum dubnového Vítání občánků. Vítání proběhne v sobotu
16. 4. 2011 v daném čase, nikoli
12. 4. 2011. Snad jsme tím nikomu
nezpůsobili problémy.
Těšíme se na vás!

Zlatý erb 2011 - posílejte své
hlasy až do 31. 3. !!!
Obec Holubice-Kozinec se přihlásila do soutěže Zlatý erb, soutěže
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České
republiky.
Naše obec se zúčastnila této
soutěže již v roce 2008, v krajském kole získala cenu veřejnosti.
Soutěže se může zúčastnit i veřejnost. I Vy můžete dát hlas své obci!
Pokyny naleznete na stránkách
soutěže www.zlatyerb.obce.cz.

Rozhovor měsíce
mu, řekl jsem si, že bych u toho rád
byl a nějak pomohl.
Jak dlouho pracujete v obecním
zastupitelstvu?
Od voleb 2006, tedy druhé volební
období.

Rozhovor s místostarostou
obce - panem Satrapou
Jak jste s prací pro obec začínal?
Když byla před více než pěti lety
po mimořádných volbách zvolena starostkou Eva Ježková, vydala
první číslo Našich novin a v něm
výzvu občanům, aby se zapojili
do práce pro obec. Napsal jsem jí,
že se zapojím rád, a jelikož se živím psaním, domluvili jsme se, že
pomohu právě s novinami. Za rok
byly řádné volby a Eva mi nabídla
místo na kandidátce.
Co Vás přivedlo ke komunální
politice?
Jako asi každý jsem se zajímal, co
se děje v okolí, proč to či ono nejde a často se rozčiloval, proč se
věci nedělají jinak, samozřejmě
lépe. Navíc jsem jeden čas pracoval v okresních novinách, objížděl
starosty a psal o jejich problémech,
které jsem tak celkem dobře poznal.
Když se v Holubicích objevilo zastupitelstvo, které dalo najevo, že
má ambice mnohé změnit k lepší-
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k dispozici některá dopoledne.
No a když potřebuji něco napsat
nebo nastudovat, tak tu jsou „noční
dýchánky“ u počítače.

Co se Vám jeví na práci v obecním zastupitelstvu nejtěžší?
Jasná „jednička“ mezi problémy
Nezvažoval jste ucházet se o post je samozřejmě permanentní nedostatek peněz na cokoli. Obce jsou
starosty?
Tak to opravdu ne. Zaprvé máme totiž financovány tak, že jim to stačí
starostku, kterou by nám mnozí sotva na běžný provoz. Ale peníze
mohli závidět a kterou, pokud ji to chybí všude a nějak se s tím musí
bude bavit a vydrží jí nervy, roz- vyjít. Co mě ale doopravdy stále
hodně není důvod měnit. Zadruhé znovu a znovu vytáčí, je ta příšerná
dobře vím, co ta funkce, pokud se česká byrokracie, desítky nutných
dělá poctivě, obnáší a starostce ty povolení a nesmyslných podkladů
kvůli každému „prdu“ a spousta vystarosti vůbec nezávidím.
hozených peněz a ztraceného času
kvůli hloupým požadavkům byroV čem spočívá Vaše práce
kratů.
pro obec?
Domluvili jsme se s Evou (s paní
starostkou), že postupně přeberu ně- Co Vám naopak dělá největší
které oblasti. Zatím je to především radost?
doprava, například jednání kolem Samozřejmě děti, mám dva skvělé
autobusů. Také jsme začali jednat kluky. Ale Vás asi zajímá něco
o možné změně provozovatele ČOV ve vztahu k obci - tak tedy že to tu
a další vodohospodářské infrastruk- celkem žije, že je stále dost lidí, ktetury. A samozřejmě se snažím „být ří jsou ochotni něco pro obec dělat,
k ruce“, je-li to třeba a pokud to čas a že se tady podařilo za několik
málo let hodně vybudovat (byť
dovolí.
mnohem více ještě schází). To, co
se tady udělalo, mě těší opravdu
Jak je pro Vás práce v obecním
hodně, byť na tom mám pramalou
zastupitelstvu časově náročná?
Zatím to jde, i když je to někdy do- zásluhu, neboť „základ“ vybojovacela fofr. Udělat si čas není vždy lo zastupitelstvo z let 2005 a 2006,
ve kterém jsem ještě neseděl. Dobzrovna jednoduché...
ře však vím, co to bylo za šílená
jednání. Také dobře znám finančJaké je Vaše povolání?
Pracuji jako redaktor - zhruba sedm- ní možnosti obce, která je jednou
náctý rok u stejné firmy. Původně z nejchudších široko daleko, nemá
jsem studoval programování, VŠ žádné pravidelné vedlejší příjmy
jsem ale nedokončil. Moje „progra- ani „strýčky“ v parlamentu či v mísmátorské“ období tak končí někde u tech, kde se rozhoduje o dotacích.
sálových počítačů a děrných štítků,
což je dneska již více než pravěk... Neměl jste někdy chuť s prací
v zastupitelstvu „praštit“?
I když mě občas něco otráví
Jak se Vám daří skloubit práci
a mnohdy cítím bezmoc, tak určitě
pro obec s Vaším zaměstnáním?
Času je pořád málo, naštěstí dělám ne.
pokračování na straně 4
na směny a tudíž mohu být v obci
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Rozhovor měsíce, Informace z obce

Věděl jsem, do čeho jdu, a navíc
v zastupitelstvu je výborná sestava
skvělých a hlavně rozumných lidí,
tudíž nemám důvod je opouštět.
Čeho byste chtěl pro obec dosáhnout v roce 2011?
Sen je opravená obecní silnice
v Holubicích. Ale určitě bych
byl spokojený, kdyby se podařilo dokončit rozdělané projekty
- chodníky a dešťovku na Kozinci,
aby voda končila v retenční nádrži
a nedevastovala již tak v podstatě
nesjízdnou silnici, a autobusovou
točnu, kvůli které k nám dopravce
již pomalu nechce pouštět autobusy. Samozřejmě je rozdělaná i řada
dalších věcí, z nichž snad některé
vyjdou.

Sousedé pořád chápou náš odpor
k silnici jako rozmar a nechuť mít
auťáky pod okny, ale navrhovaná trasa je z mého pohledu dražší,
neohleduplná k přírodě a zbytečná
i proto, že se doposud neví, kudy
povede severozápadní obchvat Prahy. Navíc na ni nikdo nemá peníze,
a tak se maximálně postaví obchvat
Kralup zakončený nesmyslným
mostem přes údolí u Debrna a kolony aut se dál povalí přes Tursko
a Přílepy.
Jak Vás v práci pro obec podporuje Vaše rodina?
Toleruje to. Co jim zbývá, manželka
s tím souhlasila a děti občas nechápou, proč jdu zase na tu schůzi.

Máte nějakého koníčka či koníčZměnila Vás nějak práce
ky? Co Vás baví dělat ve volném
pro obec?
čase?
To doufám ne! Možná v tom, že Jelikož se snažím opravit barák
zatímco jsem dřív tak jako většina a většinu prací musím dělat sám, tak
z nás často nadával, proč se to prostě musí být i koníček, nebo ne?
například nejdřív opraví silnice
a potom rozkope kvůli nějaké opra- Budete chtít při příštích volbách
vě, dnes už vím, že to je třeba vinou opět kandidovat? Pokud ano,
„úžasného“ systému dotací a byro- za jakých podmínek?
kratických zásahů takřka kdykoli To je hodně daleko.
a odkudkoli klidně možné. A taky
vím, jak je například snadné něko- Kdybyste potkal zlatou rybku a
ho osočit a jak je téměř nemožné se ta Vám mohla splnit jedno přání
tomu bránit. Díky tomu jsem nyní – jaké by bylo?
trošku shovívavější k politikům.
Na to přeci nejde říct nic jiného než zdraví pro všechny
Co považujete prozatím za nej- blízké (a klidně i vzdálené).
větší úspěch práce zastupitelstva? 				
HM
Že zastupitelé tomu, co dělají, věří,
Noc s Andersenem
že jim snad věří i dost lidí v obci, že
se starostka o zastupitele může opřít Letos poprvé budou mít i holua i díky tomu a týmu schopných lidí bické děti možnost zažít speciální
pohádkovou „Noc s Andersenem“,
na OÚ se ještě nezhroutila:-)
která je pořádána v rámci oslav
Co Vás naopak při pohledu zpát- Mezinárodního dne dětské knihy
a má v ČR již 10 letou tradici
ky na vlastní práci nejvíc mrzí?
Děti
Třeba to, že se nám ještě nepo- (www.nocsandersenem.cz).
dařilo přesvědčit okolní obce ve věku 6-12 let se mohou v pátek
o nesmyslnosti vedení chystaného 1. 4. od 18:00 hod v místní knihovně
aglomeračního okruhu kolem Kozince. zúčastnit speciálního pohádkového

programu, zakončeného kouzelným nocováním přímo v knihovně,
respektive v budově OÚ. Vítáni
jsou i rodiče, kteří se budou chtít
podílet na programu. Bližší informace a přihlášky u p. Bittnerové
na tel. 774 288 698, e-mail: vera.
bittnerova@seznam.cz.

Kniha Bez volby
V únoru vyšel nový román BEZ
VOLBY, dotisk už nyní probíhá tiskárnou. Román s prvky
fantasy je prvotinou novinářky
a spisovatelky Barbory Benešové.
Vydavatelství Nová Forma vydává první díl trilogie, další dva díly
pod názvy Apokalypsa a Proroctví
budou na trh uvedeny v průběhu
roku. Román prodává vydavatelství
Nová Forma na stránkách www.
novaforma.cz a na www.prahanoviny.cz. Knihu si také můžete
objednat v holubické knihovně
u paní Bittnerové.
O autorce
Barbora Benešová je píšící novinářka na volné noze, prošla
vydavatelstvími VLTAVA-LABEPRESS a JNT media. V současné
době má vlastní vydavatelství BAB
Media, které vydává internetové
regionální noviny na www.prahanoviny.cz. Autorka románu žila
6 let v Holubicích, nyní bydlí střídavě v Holubicích a v Jeviněvsi
na Mělnicku.
O románu
Román s prvky fantasy a prvky
senzačního románu se odehrává
v malém městečku, kde se
za záhadných okolností začnou
ztrácet středoškolačky. Policie
začíná být bezradná, během těchto událostí se ve městě objevuje
záhadný středoškolák Billy, sbližuje se s dívkou maturitního ročníku,
všechno nasvědčuje tomu, že Billy
má s únosy něco společného. Komu
má Emily věřit? Co tak strašného Billy skrývá? 			

Jarní úklid
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Sběr bioodpadu

Svoz velkoobjem. odpadu

Obec ve spolupráci s firmou REGIOS a.s. nabízí sběr bioodpadu přímo
z domácností. Svoz 1x za 14 dní v období od 1. 4. do 30. 11. z nádoby,
kterou budete mít přímo doma. V případě zájmu kontaktujte OU Holubice. Nádoba je zapůjčena po dobu svozu. Svozový den pro rok 2011 bude
upřesněn před počátkem svozu na webových stránkách obce.
Cena:
147,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 240 litrů
116,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 120 litrů
Co do sběru patří: zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajíček
a ořechů, čaj, káva, rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve),
výkaly drobných domácích zvířat
Co do sběru nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, tekuté
a silně mastné potraviny, obaly od potravin – sklo, plast, kov

Kdy: 9. 4. 2011 – 11. 4. 2011
Kde: Holubice u rybníka
Holubice u aut. zastávky
Kozinec u pohostinství
Co do svozu nepatří:
zemina, stavební sutě, nebezpečné
odpady

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Zpětný odběr elektrozařízení

Kdy: 9. 4. 2011, od 12:45 hod. do 13:45 hod.
Kde: Kozinec, před hospodou, od 12:45 hod. do 13:15 hod.
Holubice, před autobus. zastávkou, od 13:20 hod. do 13:45 hod.
Co přijímáme: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje
a použité olejové filtry včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky
včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky, TV, lednice
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto
výše uvedené nebezpečné odpady, povinností občana je odevzdat odpad
osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa.

Humanitární sbírka oblečení
Občanské sdružení Diakonie Broumov (www.diakoniebroumov.org) je
nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost. Sdružení ve spolupráci s obcí vyhlašuje humanitární
sbírku.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel: 224 316 800, 224 317 203.
Kdy:		
9. 4. 2011, od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Kde:		
nákladová rampa obecního úřadu
Co přijímáme: letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby (nádobí bílé
i černé – jen funkční), skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky
Co nepřijímáme: obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken,
kabáty, ledníčky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky
Věci prosím přineste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sběr šrotu

Spolek holubických rybářů uskuteční v sobotu 26. 3. 2011 od 8:00 hod.
svoz železného odpadu. Šrot není nutné nikam vozit, stačí jej nechat před
domem.

Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma
velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů.

Nevíte, kam umístit nepotřebnou žehličku, mobil, DVD, video
a jiné drobné vybavení, které už
dosloužilo?
Řešením pro Vás je umístit drobnou
elektroniku do šedého boxu, který
je připraven právě pro tyto případy
v budově OÚ Holubice.

Zpětný odběr použitých
baterií
Mnozí z vás to ví, jiní ne ... Baterie (nikoli autobaterie) můžete
odevzdávat v budově OÚ Holubice
do připraveného boxíku a pomoci
tak tolik zatěžované přírodě...
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... pokračování z úvodní strany

Oslava Masopustu - Bakus
2011
Nejstarší dochované zprávy o masopustních veselicích a průvodech se
datují již od 14. století.
Masopustní průvody se slaví nejen
u nás, ale i v okolních zemích.
Nejznámější je karnevalový průvod
v Kolíně nad Rýnem v sousedním
Německu.
Jedním z řady maškarních rejů,
které
jsou
charakteristické
pro období Masopustu je Bakus,
který proběhl v naší obci v sobotu
5. února. Všechny účastníky přivítala, na tomto již tradičním průvodu,
sluncem zalitá obloha. Průvod se
po 13. hodině vydal přes Kozinec
do Holubího háje, dále do staré
části Holubic a na závěr až do sálu
kulturního domu, kde byl Bakus
završen zabíjačkovou veselicí.
I v letošním ročníku byla k vidění
(mezi zhruba 200 účastníky) celá

K závěrečné zabíjačkové veselici pak neodmyslitelně patřily jitrnice a guláš

řada masek - kostlivec, indián,
král s královnou, medvěd, ježibaba
a mnoho dalších. Celou trasu
zpříjemňovali selky a mušketýři
s nabídkou dobrého vína.
Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se průvodu účastnili a také
všem, kteří pomohli při organizaci tohoto tradičního svátku lidové
kultury, který se v naší obci udržuje již
po řadu let.			
AP

„Selka“ nabízející dobré víno
Jarní počasí přilákalo mnoho lidí

Kulturní dění v obci
Kavárnička dříve narozených zahajuje letošní sezonu
S přicházejícím jarem se opět vrací
Kavárnička dříve narozených. Poprvé v letošním roce se sejdeme ve
čtvrtek 31. 3. v 15:00 hod. v zasedací
místnosti OÚ. Tentokrát jsme mezi
nás pozvali lékárnici mgr. Martinu Náhlovskou, majitelku lékárny
Vltava v Kralupech n.Vlt. S námi
seniory bude besedovat o užívání,
mnohdy nadužívání léků právě naší
věkovou kategorií. Čeho bychom
se měli vyvarovat, abychom chránili sebe i druhé před nežádoucími
účinky léků, a o co se máme v této
souvislosti zajímat v ordinacích
lékařů. Připravte si případné dotazy,
na které zde můžete dostat odpovědi. Samozřejmě budou vítáni
mezi námi i ostatní naši občané,
které zdravotní téma bude zajímat.
V další části odpoledne chceme
s vámi seniory hovořit o dalších
možnostech, jaké nejzajímavější
programy zvolit pro letošní Kavárničky. Rádi uvítáme další nápady,
ale také spolutvůrce našich setkání.
Malé pohoštění bude připraveno
(jako vždy) a zbyde i dostatek času
na popovídání. Nezůstávejte proto
sami doma a přijďte mezi seniory
dozvědět se něco zajímavého.
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Školní ples
V pátek 11. února se konal v Kulturním domě v Holubicích již třetí
Školní ples. Bylo velmi potěšivé,
že na rozdíl od předešlých ročníků
letos sál téměř praskal ve švech.
S každým rokem je příznivců školního veselí více a více.
V úvodní části plesu pobavili všechny účastníky rodiče
školních dětí svým tanečním číslem.
Nasadili tak vysokou laťku profesionálnímu předtančení v podání
souboru Dvorana, které následovalo v dalším programu plesu. A nebyl
by to „echt“ školní ples, kdyby
na něm chybělo něco málo výuky díky souboru Dvorana se účastníci
plesu měli možnost naučit dokonce
hned několik speciálních tanečků.

Všichni se dobře bavili

se všichni mohli celý večer kochat
cenami, které by si přáli vyhrát.
Podobně jako na mysliveckém
plesu bylo jednou z největších cen
PRASE – v případně plesu školního
šlo o poctivé růžové sele. Ovšem kdo by si na něm chtěl pochutnat,
nejspíš by si vylámal zuby, protože
šlo o obří keramickou pokladničku. Nechť svému novému majiteli
přinese hodně štěstí.

K cenám, které již konzumovat možné bylo a to třeba i přímo
na plese, patřila nejrůznější kvalitní
vína, whisky či medovina, krásné
zákusky v dárkovém balení, bonboniéry či dárkové koše plné laskomin.
Mnohou hospodyňku potěšili praktičtí pomocníci do domácnosti
Zlatým hřebem plesu se stala tombo- – od sady houbiček na nádobí,
la. Byla vskutku bohatá. V předsálí různé drogerie a kosmetiky, přes
K tanci hrála osvědčená hudební
skupina Dekameron, která uvedla širokou škálu hitů od známých
polek a valčíků, přes country až
po vypalovačky skupin Beatles
nebo Kabát. Taneční parket nebyl
ani na chvilku prázdný.

misky, utěrky, ručníky až například
po žehličku. K velmi vítaným
cenám patřily i dárkové poukazy
na zboží v hodnotě 500,- Kč či
poukazy na malířské práce v hodnotě celých 1.500,- Kč.
Kuriozitou letošní tomboly byla
možnost vyhrát tanec s ředitelem
školy – kdo na plese byl, ví, že tato
nabídka vzbudila u účastníků plesu
bouřlivý pozitivní ohlas.
Letošní školní ples se opravdu vydařil. Zábava se protáhla
do brzkých ranních hodin. A tak se
již nyní můžeme těšit na ten příští školní ples, v pořadí již čtvrtý.
Můžeme hrdě říct, že školní plesy se
v Holubicích staly úspěšnou tradicí.
HM
Taneční parket byl plný

9

Ze školních lavic
Masopustní rej ve školce
Naše krásná školička se snaží
každoročně dětem připomínat tradice našich předků. V denních herních
činnostech děti poznávají atmosféru a zajímavosti lidových zvyků
a tradic. Taktéž tomu bylo
i letos v období masopustního
veselí. Místo dětí přišly do školky Červené karkulky, pekaři nebo
nevěsty…
Ve třídě Rybiček začínaly masopustní radovánky již příchodem dětí
v maskách a přivítáním s učitelkami, které byly převlečené za vodnici
a babku kořenářku. Ke slavnostní svačince dostaly děti od našich
paní kuchařek masopustní zlatavé koblížky, po nich mlsaly slané
dobroty od rodičů. Po svačince
následoval zpěv tradičních lidových
písní a soutěže ve dvojicích: namotávání
zavěšeného
bonbonu
na provázku na vařečku, běh
s pouťovým balónkem uchopeným
mezi vařečkami od startu k cíli.
K zábavě přispěla „košťatová“ hra
a „hod rybím vajíčkem do rybníčku.
Děti předvedly své povedené masky
a kostýmy. Nechyběla ani návštěva

dětí ze třídy Motýlků a Štěňátek.
Všechny děti společně ukázaly své
taneční a pohybové umění. Školkou
se rozléhala rytmická, líbivá hudba,
jejíž zvuk roztančil i všechny paní
učitelky ze školky ve vábivých
kostýmech.

Neméně veselá byla „bačkorová“
soutěž a zábavné hry „včeličky
na kytičky“, „židličkovaná“ a „král
sedí na trůně“. V doprovodu veselých písní se konal tanec ve dvojicích
s balónky umístěnými mezi hlavami soutěžících. I v této třídě byly
dětem
odměnou
cukrovinky
Slavnostní dopoledne bylo zakon- a drobná hračka (sponzorský dar
čeno vyhlášením „krále a královny od rodičů).
masopustu“ a rozdáním masopustního diplomu, cukrovinek, balónků, Rozpustilá zábava se odehrávasamolepek a velké pochvaly s potles- la také ve třídě předškolních dětí
kem všem zúčastněným dětem.
(u Štěňátek). V rámci příprav
na masopustní veselí děti vyráSoutěže proběhly i ve třídě Motýlků běly rozmanité a pestrobarevné
pod vlídným vedením paní učitelky kašírované masky a společně s paní
v kostýmu Červené karkulky. Maso- učitelkou, převlečenou za piráta,
pustní veselí doplňovalo plazení pekly výborné masopustní koláčpo žíněnkách, chůze na dětských ky, na kterých si všechny velmi
chůdách, hod míčkem na cíl. pochutnaly. V očekávaný den děti
soutěžily v chůzi přes překážky
na chůdách, zúčastnily se slalomu
mezi překážkami s vejcem na lžíci,
soutěžily v tanci, ale také o nejhezčí
masku v kategorii děvčat a chlapců.
Odměnou pro celou naši školičku byla spokojenost v dětských
tvářích a smějících se očích, jež
byly společně s radostnou náladou
příjemným zakončením povedeného masopustního reje. Průběh akce
je možné shlédnout ve fotogalerii
na www.msholubice.cz.
Za kolektiv MŠ Kateřina Čechová
Maskovaní Motýlci
Štěňátka k nepoznání
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Ze školních lavic, Sčítání lidu

Připomínáme – blíží se zápis
do Mateřské školy Holubice

Pomozte dětem z holubické
školy!

Základní termíny Sčítání
lidu

Pokud Vaše dítě dovrší v příštím školním roce 2011/2012 tří let
a budete jej chtít přihlásit do MŠ,
měli byste již nyní přijít k zápisu.
V pátek 18. března odpoledne
(od 13:00 hod. do 17:00 hod.)
bude v MŠ Holubice probíhat Den
otevřených dveří. Můžete si i s dítětem školku prohlédnout a obdržíte
formulář žádosti o přijetí. Ten si
také budete moci stáhnout na www.
msholubice.cz, kde najdete veškeré
bližší informace o školce i o zápisu
(koncem února). Součástí přihlášky
je potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k docházce do MŠ, proto
raději přihlášku řešte s předstihem.
Vlastní přijímací řízení do MŠ
(tzv.
zápis)
bude
probíhat
v pondělí 28. 3. v časech od
9:00 hod. do 11:00 hod. a poté
od 13:00 hod. do 17:00 hod.
v kanceláři ředitelky MŠ (1. poschodí, konec terasy).
Co s sebou? Vaše dítě, vyplněnou
přihlášku včetně potvrzení lékaře,
Váš občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Těší se na Vás celý kolektiv MŠ
Holubice v čele s ředitelkou - paní
Helenou Váňovou.
HM

Stejně jako v předešlém školním
roce je holubická škola i letos zapojena do „Soutěže s panem Popelou“.
Jde o soutěž mezi školami ve sběru
papíru. V loňském roce se naše
škola umístila na krásném 4. místě
v regionu střední Čechy a děti
získaly spoustu pěkných cen. Tuto
soutěž pořádá společnost A.S.A.
spol. s r. o. a jejím cílem je vést děti
(a potažmo jejich rodiny) ke třídění
odpadu.

26. února: Začíná fungovat call
centrum pro veřejnost, na bezplatné lince 800 87 97 02 od 8:00 hod.
do 22:00 hod.
Sčítací komisaři začnou zároveň
roznášet
domácnostem
do schránek informační letáky
o blížícím se sčítání. Zároveň
s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy
do dané domácnosti přinese sčítací
formuláře. Každá domácnost najde
ve schránce letáček nejpozději
6.března.
7. března: Sčítací komisaři začínají
navštěvovat domácnosti a roznášet
formuláře. Každý občan dostane
zelený Sčítací list osoby. Majitelé
a uživatelé bytů dostanou navíc
žlutý Bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový Domovní
list. Roznáška formulářů končí 25.3.
25./26. března: Půlnoc z 25. 3.
na 26. 3. je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik.
26. března: V tento den je možné
začít odevzdávat vyplněné sčítací
formuláře. Existují 3 základní cesty:
internet, předání sčítacímu komisaři
nebo odeslání poštou v obálce nebo
odevzdání na kterékoli poště.
14. dubna: Do tohoto dne mají
všichni podle zákona odevzdat
formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce
nebo osobně předávat sčítacímu
komisaři.
20. dubna: Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02.
Dále bude k dispozici pro informace
o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které
je v provozu v úředních dnech.
Stále bude také fungovat informační email: info@scitani.cz.

Jak můžete pomoci?
Možná někde doma máte hromádku starých novin a časopisů, které
čekají na svoji chvíli. Ta právě
nastala. Mnozí z nás doma třídí
odpad a nějaký ten balíček papíru
jednou za čas odnášejí do modré
popelnice.
Když teď nějakou dobu (uzávěrka
soutěže pro letošní školní rok je
13.6.2011) budete místo do popelnic dávat papír dětem, můžete tak
přispět k dobré věci. Stačí připravit uzavřenou krabici či převázaný
balík papíru a doručit ho na obecní úřad – můžete jej ponechat
u nakládkové rampy.
Někteří příznivci soutěže vozí
odpadový papír dokonce i ze svého
zaměstnání. Pokud byste starého papíru měli hodně, můžeme
zajistit i jeho odvoz přímo od Vás
(po domluvě se
sekretariátem obecního úřadu). Obec
zajišťuje ukládání
papíru do speciálních transportních
boxpalet a průběžně
je předává škole.
Všem, kdo ve sběrové soutěži již
pomáhají, i těm, kteří nyní začnou,
jménem dětí naší školy moc
děkujeme.

Spolky v obci
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Přátelské hokejové utkání
V sobotu 19. 2. proběhlo přátelské
utkání v ledním hokeji, kdy tým
SDH Kozinec vyzval TJ Sokol
Holubice. Zápas se odehrál na stadionu v Kralupech nad Vltavou.
Utkání proběhlo v kamarádském
duchu, ale v plném nasazení obou
týmů. Potěšující byl zájem občanů,
kteří se na utkání přišli podívat.
Z vítězství se nakonec radoval tým
SDH Kozinec, který svého soupeře přestřílel poměrně jednoznačně
6:2.

Pan Černý - šéfredaktor redakce sportu ČT a pan Mareš

SDH

TJ SOKOL

Dne 11. 2. 2011 vyjela JSDH
Kozinec ve složení Michal Vocílka, Lukáš Švec, Pavel Pilecký
a Jiří Toman k požáru komínu
v obci Holubice. Požár byl ohlášen
v cca 22:00 hod. místním občanem,
jednotka byla na místě za 10 minut.
K hašení byl použit písek a kartáč
k pročištění komínu. Návrat jednotky na základnu byl okolo půlnoci.

Jako každým rokem se i letos uskutečnila Valná hromada TJ Sokol
Holubice. Členové vedení Sokola
přednesli svoje zprávy o činnosti
za rok 2010 a také sdělili, co se
plánuje na rok 2011. Jako hlavní
událost roku 2010 by se dala označit rekonstrukce kiosku.

Sokol se snaží uspokojit občany
po všech směrech a za to mu patří
První přípravné utkání
velký dík. V roce 2011 se máte opět
Naše Áčko ve čtvrtek 3. 2. změři- na co těšit, jste-li milovníci rocku,
lo síly s třetiligovým týmem FK dechovek či tanečních zábav. Sokol
Králův Dvůr. Utkání se odehrá- myslí i na děti a starší obyvatele
lo na Kladně. Na zmrzlém obce, jako každým rokem se zde
povrchu soupeř pohodlně kombinoval
a Holubicím míč téměř nepůjčil. MIMÍSEK
Kapitán Jiří Valtr se sice v útoku
velice snažil, ovšem na tomto povr- Jarní bazárek dětského oblečení
chu se musel měnit styl hry. Soupeř a potřeb pro děti
nás předčil kvalitou, rychlostí I když to podle počasí moc
a taktickou vyspělostí. Celkem nevypadá, blíží se pomalu jaro
jsme dostali třináct branek. O jednu a s ním i další termín už tradiččestnou pro Holubice se postaral ního bazárku. Tentokrát se bude
Ladislav Šindelář z pokutového konat 2. 4. 2011 od 9:30 hod.
kopu. 		      Jakub Dvořák do 16:30 hod. v KD, vybírat se
bude tamtéž, a to
1. 4. 2011
Pozvánka
Rádi bychom pozvali příznivce od 10:00 hod. 11:00 hod. a od
fotbalu na domácí soutěžní utkání 18:30 hod. do 19:30 hod. Kromě
mimi a dětského oblečení, potřeb
A týmu:
Středokluky - Holubice 26.3. 15:00 pro děti, hraček, nespotřebovaných
V. Přílepy - Holubice
2.4. 16:30 plen apod. můžete přinést také těhoTuchoměřice - Holubice 9.4. 16:30 tenské oblečení.

bude konat tradiční Pouť.
Mezi hlavní postavy Sokola patří
František Mareš, Pavel Pokorný
a Josef Kříž.
Vzácným hostem valné hromady
byl šéfredaktor redakce sportu ČT –
pan Otakar Černý. Jeho účast nebyla
pouhou náhodou. Redakce sportu
ČT chce natočit pokračování dokumentu o holubické kopané. Projekt
Nekonečná hra se tak dočká druhého dílu. Dokonce se při této události
utká A tým Holubic s jedenáctkou
České televize. TJ Sokol Holubice opět proslaví malou vesnici
na okraji Prahy. František Mareš

Věci označte cenou (samolepka, přišpendlený lístek) a zároveň
doneste (nebo zašlete e-mailem)
seznam věcí vč. ceny na formuláři, který bude od března k dispozici
na obecním úřadu nebo ke stažení
na fóru obce www.holubicekozinec.
net.
Více informací na e-mailu klubmimisek@holubicekozinec.net nebo
na fóru obce.
Lucie Benešová
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Zájmové aktivity

Automodeláři v Holubicích? odvětví se jezdí i mistrovství světa a
Chtěl bych čtenáře tímto článkem
seznámit se zájmovou činností,
kterou mohou provozovat kluci
(a někdy i dívky) ve věku od 6 do
99 let. Jedná se o činnost automodelářů, dnes známou spíše jako kluby
SRC (slot racing car).
Téměř každý asi zná pojem autodráha, kterou třeba v minulosti
našel o Vánocích pod stromečkem.
Zpravidla se jednalo o hračku
s více či méně povedenými modely závodních vozů. Já se synem
Danielem se však již několik let
zabýváme autodráhovými modely
na úrovni závodní, kdy s modely
různých kategorií objíždíme pohárové seriály po celé republice. Jezdí
se na dřevěných, čtyř až osmiproudých drahách, zpravidla délky 30
až 50 metrů. Závody se řídí přesnými pravidly, které se týkají jak
technického vybavení modelů,
tak samotného průběhu závodu.
Časomíra a počítání kol je řízeno
počítačem, který ovládá rozhodčí.
Při závodu se jezdec s modelem
postupně vystřídá na všech drážkách dráhy a počítač mu ujetou
vzdálenost sečítá. V případě, že
model vypadne přehnanou rychlostí v zatáčce z drážky, nasazovač
auto opět do příslušné drážky vrátí,
závodník tím ovšem ztrácí drahocenný čas. Jelikož počet startujících
přesahuje počet drážek autodráhy,
jsou závodníci nasazeni do jednotlivých rozjížděk podle výkonnosti.
Většinou podle celkového pořadí
seriálu nebo času odjetého v kvalifikaci. Tím dochází k vyrovnaným
a někdy hodně vyhecovaným
soubojům. Vítěz tedy musí mít
nejen skvěle připravený model
a umět dobře jezdit, ale také musí
zvládat svoji nervovou soustavu.
V
tomto
modelářském

či Evropy. Naši závodníci tvoří
absolutní špičku a v dlouhodobém žebříčku obsazují mimo jiné
i první dvě příčky. Poslední mistrovství světa se konalo v listopadu
v Chicagu a příznivci jej mohli sledovat v online přenosu na internetu.

Letos bylo mistrovství světa
v nejrychlejší kategorii tzv. Wingů,
svěřeno k nám do Plzně, kde pro
něj již byla postavena nová padesátimetrová dráha. Já a můj syn se
věnujeme kategorii o něco pomalejší, ale neméně přitažlivé, tzv.
kategorii komerčních dvaatřicetin. Tato kategorie zaznamenává
ve světě i u nás stále rostoucí oblibu.
Jsou to věrné modely skutečných
závodních vozů z tzv. hardplasticu. Takový model je možné běžně
zakoupit v modelářské prodejně.

čtyřiadvacetihodinové
velice napínavé závody. Naší stálé
posádce, kterou tvořím já, syn Dan
a bývalý motocyklový soutěžní
jezdec Květoslav Mašita, se podařilo
již v šesti případech zvítězit. Nejvíce si ceníme loňského vítězství
v prestižní čtyřiadvacetihodinovce
v Brně, kde jsme zvítězili po velikém boji před velice silným týmem
Vídně a překonali přitom světový
rekord v ujeté vzdálenosti, který
drželi Američané z Chicaga. Náš
výkon je zaznamenán u automodelářské organizace v Londýně (www.
bscra.org.uk/world_records.htm).

Proč však tento článek píši?
Chtěl bych jím hlavně oslovit
případné zájemce o tohoto zajímavého koníčka. Nenechme naše děti
jen sedět u počítačů s virtuálními
hrami. Modelářství v nich rozvíjí
technickou dovednost a manuální
Speciálními tuningovými součást- zručnost, závodění pak učí sebekázkami se maketa vozu vyladí ni, zdravé soutěživosti a hlavně se
na potřebnou úroveň. Takový při tom všem setkáváte s kamarády,
model dosahuje na rovinkách které sbližují společné zájmy.
rychlost blížící se 40 km za hodinu. Nejbližší modelářské kluby jsou
V této kategorii se zúčastňujeme ve Slaném a v Praze 6 - Dejvicích.
hlavně nejrozšířenějšího seriáJiří Hameta
lu, tím je Krušnohorský pohár,
který se odjíždí na stálých drahách
V případě zájmu a dov Mostě, Děčíně, Bílině, Oseku,
tazů, které rád zodpoPraze a ve Slaném, kde je náš
vím, mne kontaktujte:
domovský klub. Velice jsme si oblíJiří Hameta
bili vytrvalostní závody tříčlenných
tel: 723 577 484
posádek. Jedná se většinou o šestihametik@seznam.cz
hodinové ale i dvanáctihodinové

Závod krušnohorského poháru v Mostě

Na pravou míru
Reakce autorky na článek
vydaný v Našem regionu
Ráda bych navázala na článek,
který před nedávnem vyšel
v Našem regionu. Původně (a to
již někdy na podzim) měl pojednávat o tom, jak je to se slibovaným
dětským hřištěm v Holubím háji,
a měl přinést srovnání, jak jsou
na tom jiné satelity v regionu. Paní
redaktorka, která článek sepsala,
se bohužel omezila pouze na to, že
zveřejnila mé e-maily, které jsme si
vyměnily a které vůbec zveřejněny
být neměly – bylo to nastínění tématu pro článek, podklad pro vlastní
novinářskou práci. Ta se ale z její
strany nějak nekonala … Ale to
je jiná věc. Když již bylo tohle kyselé jablko nakousnuto a osobně jsem
z toho vyšla jako nějaký kverulant,
nemohu to nechat jen tak. Budu se
tomuto tématu dále a hlouběji věnovat. Protože to nezajímá jen mne,
ale mnoho dalších rodičů - a nejen
z Holubího háje. Všichni bychom
byli rádi, kdyby se situace změnila
a naše děti si mohly v Holubím háji
hrát důstojně a bezpečně.
Podívejme se na aktuální oficiální stránky projektu Holubí háj (lze
nalézt pod www.refido.cz). Krátká
citace: „Koncepce projektu předpokládá výstavbu samostatných
rodinných domů, dvojdomů a bytových domů (byty o velikosti 1+kk
až 4+kk, ve velikosti 40 až 102 m2),
které dohromady vytvářejí zajímavou architektonickou kompozici,
jež je umocněna parkovou úpravou.
Součástí projektu je také výstavba nové mateřské školy a dětského
hřiště.“
(A ještě jedna perlička z onoho
webu: „Přes dobrou dosažitelnost
letiště zůstávají obce nedotčeny
jeho ruchem, protože všechny letecké koridory vedou mimo jejich
katastr.“ Toto raději ponechejme
bez komentáře…)

Toliko citace, kterou si můžete ještě i dnes, stejně jako zřejmě
před více lety, na zmiňovaném
webu přečíst. Pěkně napsané, viďte.
Ty parkové úpravy, zajímavá architektonická kompozice… Moc hezké.
A realita??
To, že mateřská škola skutečně stojí,
je zásluha našeho obecního zastupitelstva. Bez jeho zásahu by školka
nejspíš nestála. Jak se říká: Když
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají…
No a nám zpívali i o onom dětském
hřišti. Jak to tedy je? Dočkáme se
v areálu Holubího háje nějakého
důstojného a bezpečného dětského
hřiště?
Dle parcelace projektu je patrně
dětským hřištěm myšleno „sportoviště“ umístěné v plánech pod
mateřskou školu – mezi školku a silnici na Kralupy. Jinak
totiž projekt znázorňuje cestičky,
kruhová „odpočívadla“ a veřejnou
a vnitroblokovou zeleň. Nějaké
houpačky nebo pískoviště nikde
nevidno.
Dovedu pochopit, že umístění
dětského hřiště přímo do zástavby
by mohlo lidem, bydlícím v jeho
blízkosti, poněkud vadit. Děti při
hraní opravdu nejsou právě potichu
(někdy ano, ale jak mnozí víme, to
je ta nejhorší varianta…). Dobrá
– takže pak zřejmě ono sportoviště bude víceúčelovým prostorem
– jak pro sport, tak pro hry dětí.
Jak velkých dětí? Do jistého věku
děti potřebují přece jen něco trošku jiného než hřiště na fotbal nebo
košíkovou – houpačky, průlezky,

Jak si děti hrají v Holubím háji...
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pískoviště…
S něčím takovým se nepočítalo? Jak
to vlastně je?
Na tomto místě musím zmínit realizaci dětského pískoviště, které
se rozhodli vybudovat na vlastní
náklady někteří rodiče „nahoře“
mezi bytovkami. Vím, že tuto snahu
provázely neskutečné problémy.
Budu ráda, když se se mnou spojí
lidé, kteří se v této věci angažovali
a podělí se s vámi o svou zkušenost.
Pro posouzení všech pro a proti, se
kterými se setkali a třeba i pro představu, jestli by obdobné řešení bylo
průchozí i na jiném místě Holubího háje. Všichni víme, kolik je tu
malých dětí…
Budu se snažit zjistit vše, co se
k tématu dětského hřiště v Holubím
háji zjistit dá. Promluvím si na to
téma s paní starostkou - Evou Ježkovou. Pokusím se spojit s lidmi, kteří
projekt Holubího háje připravovali, a také s jeho investory. Třeba se
podaří najít nějakou cestu. Možná
to bude běh na dlouhou trať, ale
v zájmu všech dětí a rodičů z Holubího háje a vůbec z naší obce se
na ni vydám.
Pokud jste se již někdo snažili
ve věci dětského hřiště v Holubím
háji něco zjišťovat či zařizovat,
pak se se mnou, prosím, spojte
prostřednictvím e-mailu redakce@
holubicekozinec.cz, abychom se
podělili o informace a zkušenosti
a mohli případné aktivity v tomto
směru koordinovat.
Předem děkuji.
HM
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Komerční inzerce

Stále je co zlepšovat…chcete Rádi fotíte?
nám pomoci?
Převlékli jsme pro vás naše webové
stránky www.holubicekozinec.cz
a zpravodaj Naše noviny do slušivějšího, modernějšího a doufáme,
že i přehlednějšího kabátku.
Chceme, aby vaše stránky a noviny byly co možná nejaktuálnější,
ale zároveň přivítáme, pokud budete kdokoli chtít nám přispět svojí
myšlenkou. Pomůže nám každý
konstruktivní návrh, který se
bude týkat nejen vzhledu, obsahu
a přehlednosti, ale i struktury,
kterou průběžně aktualizujeme.
Také můžete hlasovat v anketách „Jak se vám líbí nová podoba
webu“ nebo „Jak se vám líbí nový
kabát zpravodaje Naše noviny“
na webových stránkách obce. Vaše
podněty prosím zasílejte na e-mail:
redakce@holubicekozinec.cz.

Řádková inzerce

Chcete se o své obrázky podělit
s ostatními sousedy? Nabízíme
Vám možnost umístit Vaše zajímavé obrázky ze života naší obce a
okolí na webové stránky.
Pokud budete chtít ochránit své fotografie proti nechtěnému kopírování,
můžeme použít vodotisk. Fotografie
zasílejte na e-mail: redakce@holubicekozinec.cz.

Využijte možnosti řádkové inzerce
v Našich novinách, pro obyvatele
s trvalým pobytem v Holubicích
nebo Kozinci zdarma, pro ostatní
zpoplatněno 50,- Kč/inzerát (placeno v hotovosti na OÚ).

Ztráty a nálezy
V Holubím háji byly nalezeny klíče.
Pravděpodobně patří k některému
z bytů. Mají kožený přívěšek.
Kdo je ztratil, ať zavolá na tel.: 602
321 718.

Služby
Kvalitní poradenství a služby
v oblasti výpočetní techniky.
V případě zájmu mne prosím
kontaktujte na: jan.motycak@
gmail.com nebo tel.: 776 734 045.

Ceník plošné inzerce
(bez DPH)
Barevně - poslední strana
Barevně - předposlední strana
Černobíle

Stručný popis nabízené nebo poptávané věci/služby posílejte na:
redakce@holubicekozinec.cz.

1/1(celostrana) /
1 měsíc
3.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč

1/2 (polovina
strany) / 1 měsíc
1.500,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu
inz HAR 184x120.indd 2

SLEVA 10 % z celkové ceny.
17.2.11 14:15
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Komerční inzerce
v Roztokách u Prahy
Lidická 2240 (naproti Tescu)

Kurzy a semináře:
l jazykové, hudební, přednášky a
semináře s různou tématikou (možnost hlídání dětí během i mimo
kurzů)

l rehabilitační, kondiční, těhotenské, jóga, zumba, tai-či, pilates, orientální tance
l masáže rehabilitační, relaxační s
rašelinovým zábalem vede zkušená
fyzioterapeutka

www.lexik.cz

Cvičení a masáže

Školka

www.lexik.cz

Jsme moderní vzdělávací
centrum pro rozvoj duše i
těla s kvalitním
zázemým lektorů.

tel.: +420 739 035 000
e-mail: info@lexik.cz

l vzdělávací školka Lexik, s rozšířenou
angličtinou, logopedickým a sportovním kroužkem, projektovými dny, kulturním a sportovním vyžitím cvičení,
tvarování
postavy,
jóga,
tai-či
l klademe důraz na celkový rozvoj dítěte - jazykové dovednosti, grafomotoriku, cvičení s fyzioterapeutkou, malý
kolektiv s individuálním přístupem
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