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Různorodost masek byla velmi pestrá

Šibřinky 2011
Dne 12. 3. 2011 ve 20:00 hod. se v místním kulturním domě konaly tradiční Šibřinky. Kolem
půl deváté večer se do sálu přiřítil za hurónského povyku dlouhatánský had maškar. Maskovaní účastníci bálu vytvořili kroužek a společným tancem zahájili letošní rej. Účast byla
hojná, z masek přecházel zrak, parket zdobila Marfuša z Mrazíka, želvy Ninja, Simpsonovi,
břišní tanečnice a mnoho dalších zajímavých kreatur. Většina maskovaných si se svým
zjevem dala obrovskou práci, opravdu se bylo na co dívat. Zábava se velmi rychle rozproudila, parket byl nepřetržitě vytížen, k tanci a poslechu hrála skupina A-KLUB.
V tombole se daly vyhrát nejrůznější pochutiny – dorty, kvalitní sýry, ovoce, také mnoho
jiných věcných cen… Děkujeme TJ Sokol Holubice za originální zábavu a již teď přemýšlíme, jaký převlek si na příští rok připravíme… 						
AJ

2

Informace z obce

Dne 29. 3. 2011 se uskutečnilo veřejné
zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Uzavření Dohody o převzetí dluhu se
společností Highest Investment, a.s.,
která přejímá závazek od spol. RBK,
a.s. na základě uzavřené Smlouvy
o dílo s obcí Holubice na stavební
úpravy obratiště BUS. Obec a Highest
Investment, a.s. se dohodly o převzetí
dluhu a podle této dohody Highest
Investment, a.s. splní svůj závazek vůči
obci vyplývající z čl. V., dodatku č. 2.
2. Uzavření Dodatku č. 2/10 ke Smlouvě o dílo č. 28-1/CHODKOZ/10 se
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

společností AVERS, spol. s r.o. s výjimkou bodu 4.1. Předmětem dodatku
je změna termínu dokončení díla a to
nejpozději do 31. 5. 2011.
3. Uzavření Smlouvy č. 468/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2011.
Předmětem této smlouvy je úprava
práva a povinností.
4. Uzavření Nájemní smlouvy spol.
BIONAUT, s.r.o. Předmětem smlouvy
je pronájem části lesa Erz za účelem
dvoudenního filmového natáčení a vytvoření zázemí filmového štábu.
Cena nájmu činí 10.000,- Kč vč. DPH.
Blahopřejeme jubilantům
V březnu oslavili své narozeniny:
Strakatá Zděna, 65 let
Toušová Hana, 70 let
Šestáková Zuzana, 70 let
Svátek Josef, 86 let
Zemanová Marie, 84 let

Další veřejné zasedání zastupitelstva
se uskuteční 3. 5. a 31. 5. od 18:00
hod. v zasedací místnosti OÚ.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko
- úřední hodiny:
po a st 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
úterý 8:00 - 11:30, 12:00 - 18:00
čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
pátek 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Přání k narozeninám
Dne 30. dubna oslaví 70. narozeniny náš dědeček - pan Karel Vodolan
z Holubic.
Dědo, tímto Ti přejeme hodně štěstí,
hodně zdraví, ať Tě život stále baví.
Ať Tvé oči štěstím září, ať máš
úsměv na své tváři. Vše o čem
Tvé srdce sní, ať se Ti vždy vyplní!
Krásné narozeniny Ti přejí vnoučata:
Lenka, Katka a Štěpánek.

5. Uzavření Dodatku č. 4/10 ke Smlouvě
o dílo č. 12-1/ZŠHOL/10 se spol.
AVERS, spol. s r.o. Realizace ,,Modernizace místní ZŠ Holubice – Kozinec“.
Tímto dodatkem č. 4/10 se bez náhrady
ruší Dodatek č. 2/10.

Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2010 do 31.
12. 2010.
Při přezkoumání hospodaření územního
celku Obce Holubice za rok 2010 nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky.
M. Pilecká

Upozornění
Dne 15. 4. 2011 od 11:30 hod.
do 13:30 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v obci
Kozinec (ve staré zástavbě).
Sběr dřeva
Dne 16. 4. 2011 od 9:00 hod. proběhne
tradiční sběr dřeva, proutí a prořezů.
Během dopoledne projdou členové
SDH Kozinec vesnici a odvezou
prořezané
proutky
a
větvičky,
případně i jiné drobné dřeviny, které
budou spáleny při Pálení čarodějnic.
Ztráty a nálezy
Na obecním úřadě je k vyzvednutí peněženka pana Dvorského (do
konce dubna).

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 18. 3. - 19. 3. 2011 a 25. - 26. 3. 2011
Výsledky hlasování - obvod: 30 Kladno - obec Holubice

1. kolo
2. kolo

číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

počet
1
1

Okrsky
zprac.
1
1

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Vodička Milan, Ing., CSc.
Levý Zdeněk
Protiva Karel, MUDr.
Vašíček Ivo, PaedDr.
Bobošíková Jana, Ing.
Dienstbier Jiří, Mgr.
Jiránek Dan, Ing.
Kvapil Luděk
Rovenský Miroslav, Mgr.

v%
100
100

Voliči
v
1 071
1 071

Vydané
obálky
143
81

Volební
účast v %
13,35
7,56

Výsledky hlasování
Volební
Navrhující
Politická
strana
strana
příslušnost
Svobodní
Svobodní
Svobodní
KSČM
KSČM
KSČM
OBČ+KAN Občané
KAN
ČPS
ČPS
ČPS
SBB
SBB
SBB
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS
ODS
STAN+TOP „STAN“
BEZPP
KDU-ČSL
KDU-ČSL KDU-ČSL

Odevzdané obálky
143
78

Počty hlasů
1. kolo
2. kolo
5
X
10
X
0
X
7
X
18
X
39
38
39
38
24
X
1
X

Platné
hlasy
143
76

% platných
hlasů
100
97,44

% hlasů
1. kolo
2. kolo
3,49
X
6,99
X
0
X
4,89
X
12,58
X
27,27
50
27,27
50
16,78
X
0,69
X

Rozhovor měsíce
starosty je velice náročná a odpovědná,
proto jsem se vždy aspoň v rámci svých
možností snažil, aby ve vedení obce
byli ti nejschopnější lidé. Pravdou je, že
za ty roky to občas zaskřípalo a já pak
měl tak trochu výčitky svědomí, že to
bylo i mojí nedůsledností. Proto jsem
také dodnes v zastupitelstvu, abych
mohl jednou skončit s čistým svědomím.
Musím říct, že Eva (starostka Ježková)
svou práci zvládá nadmíru dobře, v tom
mne až překvapila. Obec v ní má velký
potenciál.

Ing. Miller s manželkou

Rozhovor se zastupitelem
obce panem Millerem
Nebylo jednoduché se s Ing. Janem
Millerem při jeho pracovním vytížení
sejít, ale nakonec se podařilo. A tak si
dnes můžete přečíst další ze seriálu
našich rozhovorů s obecními zastupiteli.
Jak jste s prací pro obec začínal?
Všechno to začalo za sametové
revoluce – v roce 1989. Založili jsme
v Holubicích buňku Občanského fóra
a s ní jsem šel na jaře roku 1990
do voleb. Od té doby jsem až dodnes
součástí
obecního
zastupitelstva.
Dlouhá léta jsem dělal místostarostu,
ale poslední dobou se už s ohledem
na své další aktivity a projekty snažím
dávat více prostoru ostatním kolegům
v zastupitelstvu.
Co Vás přivedlo ke komunální
politice?
Zřejmě nějaká genetická výbava.
Už od roku 1638 náš rod žije a hospodaří v Holubicích, a jak vím z vyprávění předků, Millerům nikdy nebylo dění
v obci lhostejné. Naopak – starali se
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
o obecní dobro. A tak když se tenkrát
v roce 1989 „hnula kola dějin“, nemohl
jsem zůstat stát stranou. Chtěl jsem
pomoci tomu, aby se Holubice zdárně
chopily příležitostí, které jim nová doba
přinášela. Myslím si, že obec musí mít
určitou svrchovanost. Historii, znak,
kulturní život, přirozený rozvoj, kvalitní
služby… Aby tu lidé mohli spokojeně žít
a mohli být na svou obec hrdi. A k tomu
budu vždycky rád pomáhat.
Nezvažoval jste ucházet se o post
starosty?
Vždycky jsem byl pracovně nadmíru
vytížený. Pracovat denně 14 či 15 hodin
je u mne normální. Dělat starostu bych
nechtěl a nemohl – neopustil bych
svoji práci, své projekty. Vím, že práce

V čem spočívá Vaše práce pro obec?
Jak jsem říkal, práce hodně, času málo.
Ale přesto se snažím aktivně se účastnit
všech zasedání zastupitelstva a pomoci
se vším, s čím pomoci mohu.
Nevadí Vám, že pracujete pro obec
bez nároku na odměnu – zadarmo?
Za ty roky, co pro obec pracuji, jsem
od obce nevzal ani korunu. Naopak,
mnozí vědí, že když se mne něco
dotýká, když mi na něčem záleží (jako
například na mládežnickém sportu)
a vidím, že je třeba pomoci, protože jiné
zdroje prostě nejsou, neváhám v rámci
možností sáhnout do vlastní kapsy.
Jaká je Vaše profese – zaměstnání?
Většina mých předků se zabývala
zemědělstvím, v tomto jsem pomyslným jablkem, které nepadlo daleko
od stromu. Od roku 1992 jsme s manželkou Ivanou začali hospodařit na rodinné
farmě. Zabýváme se jak rostlinnou, tak
živočišnou výrobou. Poslední dobou mi
dělá velkou radost, že se chytil projekt
„Mléko z farmy“ (více najdete na www.
mlekozfarmy.cz), který jsme rozjeli
s kolegou farmářem – Ing. Němcem.
Vyrábíme a stylově rozvážíme mléko,
jogurt a sýry. Kromě těchto aktivit se
věnuji i dalším projektům. Například
jsem rád, že jsem mohl pomoci sdružit
další farmáře v naší republice, abychom
lépe mohli hájit a prosazovat naše
zájmy a to i co se týče Evropské unie.
Trápí nás stávající dotační systém,
který nepřirozeně zkresluje výsledky
hospodaření a je spíše neštěstím než
pomocí. Ale to by bylo ještě na dlouhé
povídání...
Jak se Vám daří skloubit práci
pro obec s Vaším zaměstnáním?
Těžko, ale když se chce, všechno jde –
třeba i v noci.
Co se Vám jeví na práci v obecním
zastupitelstvu nejtěžší?
Přesvědčit lidi o tom, že to, do čeho
obec právě investuje, je v danou chvíli
to pravé. Každý vidí tankodrom místo
pořádné silnice, bláto na botách,
a samozřejmě se mu to nelíbí. Jenže
bohužel obecní rozpočet není nafuko-
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vací, zadlužovat obec nechceme, a tak
se vše musí udělat tak nějak postupně.
Některé z těch investic nejsou ani
pořádně vidět, i když efekt mají
pro mnohé velký (třeba kanalizace).
Na druhou stranu - když se vybílí zeď
u hřbitova, to vidět je a každý vás hned
plácá po zádech… Víc takových „bílých
zdí“ by ale bylo jen líbivou politikou
bez dlouhodobého užitku.
Co Vám naopak dělá největší
radost?
Velmi mne těší, že jsme (na rozdíl
od mnoha jiných obcí) dokázali vytvořit
určitý systém, který hájí zájmy obce
v rámci nejrůznějších komerčních aktivit
zvenčí. Jednoznačně se nám vyplatilo
najmout si kvalitní právníky a vytvořit
smlouvy upravující vztahy s investory
tak, aby z komerčních záměrů, které se
obce dotýkají, obec také něco měla a ne
na ně v budoucnosti pouze doplácela.
Týká se to samozřejmě hlavně Holubího
háje. Když se ukázalo, že byznys investorů začíná převažovat nad zájmy
a možnostmi obce, dokázali jsme
zasáhnout a nastavit určitá pravidla
tak, aby obci celý projekt nepřerostl
přes hlavu.
Velmi si také vážím toho, že stávající zastupitelstvo skutečně funguje,
je to dobrý tvůrčí kolektiv. I když míváme
na některé věci různé názory, dokážeme
si o všem rozumně promluvit, domluvit
se a pak už táhnout za jeden provaz.
Neměl jste někdy chuť s prací
v zastupitelstvu „praštit“?
Mnozí vědí, že před mimořádnými volbami v roce 2005 jsem dělal
místostarostu a v okamžiku, kdy se
začaly výrazně rozcházet mé názory
s vedením obce, raději jsem odešel.
Měnit názory není můj styl a už vůbec
není mým stylem své názory nechat
měnit zásahy zvenčí - ať už hmotnými,
tak psychickými. Jsem rád, že tenkrát
jsem neodešel sám, že mne někteří
další členové zastupitelstva následovali
a vše nakonec dospělo až k mimořádným volbám, které situaci v obci
stabilizovaly a - jak si myslím - napomohly jejímu dalšímu zdravému rozvoji.
Čeho
byste
chtěl
pro
obec
dosáhnout v roce 2011?
Budu rád, když se letos v obci zdárně
uskuteční a dokončí všechny zahájené
a naplánované akce a projekty.
Jak Vás v práci pro obec podporuje
Vaše rodina?
Mám velice tolerantní manželku
a nakonec i celá rodina je fajn. Celé roky
snáší mé pracovní vytížení a dlouhá
odloučení.
pokračování na straně 4
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pokračování ze strany 3
Snad jí všechnu tu trpělivost a toleranci
v budoucnu budu moci vynahradit.
Jí i celé rodině. Opravdu si velmi vážím podpory a zázemí, které ve své
rodině mám.
Máte nějakého koníčka či koníčky?
Co Vás baví dělat ve volném čase?
Dříve jsem hodně sportoval (fotbal,
tenis, lyže…), teď už není tolik času.
Pravidelně čtu alespoň dvoje noviny
denně – člověk musí být pořád v obraze.
Moc rád bych četl víc knih – jen by ten
den musel mít o něco více hodin…
To, co bych normálně přečetl třeba
za týden, už studuju 2 roky…
Vždycky mne přitahovala historie, ale až
nyní se k ní dostávám trochu hlouběji.
Momentálně mne třeba hodně zajímá
husitské hnutí.
Jaké je Vaše životní krédo?
Vím, že je velmi důležité „umět odpustit“.
Kdo umí odpustit, nemá nepřátele. Je to
o toleranci a také o svobodě.

Pozvání na Pálení čarodějnic - 30. 4. 2011
Sbor dobrovolných hasičů v Kozinci zve všechny děti a občany
na Pálení čarodejnic, které se stalo již tradiční akcí, účastní se
stále více občanů od dětí až po babičky.
Letošní rok jsme se rozhodli udělat obří táborák, hranici
na upálení čarodějnice a noční oheň. Akce začne srazem masek v Holubicích u rotundy, odkud bude pochod na Kozinec, kde proběhne hlavní
program akce. Děti si zde budou moci opéct buřtíky, zatančit si u ohně
a hlavně se zúčastní sabatu (pod vedením zkušených čarodějnic z SDH
Kozinec), při kterém bude zapálena hlavní hranice a upálena čarodějnice.
Pro každé dítě bude k dispozici zdarma buřtík, pro všechny ostatní
bude zajištěno pití dle chuti. Celou akci bude doprovázet reprodukovaná hudba a zábava se tak bude moci protáhnout dle libosti...
Program akce:
17:00 - sraz dětí v maskách čarodějnic (i bez masek) u rotundy
v Holubicích
17:15 - průvod čarodějnic od rotundy v Holubicích na Kozinec
17:30 - příchod na Kozinec, opékání buřtíků u táboráku
18:00 - čarodějnický sabat a zapálení hranice
20:00 - zapálení nočního ohně a dále volná zábava

A. Šulc

Budete chtít při příštích volbách opět
kandidovat? Pokud ano, za jakých
podmínek?
Původně jsem řekl určitě NE, ale
i v komunálu se nikdy nemá říkat
NIKDY. Asi by musela nastat nějaká
krizová situace, ale jinak si myslím,
že se ve vedení obce vyskytuji opravdu
již dost dlouho, že je čas předat štafetu
a věnovat se naplno své profesi, rodině
a také sobě. Stejně budu pro obec
pracovat i dále, byť ne „oficiálně“ - rád
kdykoli pomohu, bude-li to třeba.
Kdybyste potkal zlatou rybku a ta
Vám mohla splnit jedno přání – jaké
by bylo?
Jsem věřící člověk, a tak je pro mne „zlatá
rybka“ trochu problém… Samozřejmě by to bylo zdraví pro všechny.
No a pak bych si moc přál obnovit u nás
v republice tolik pošlapaný „selský stav“.
Dnes už lidé ani nemají povědomí,
co to obnášelo a v čem byli sedláci
pro obec přínosem. Není to o tom,
že by nám měla koukat sláma z bot.
Je to o rodinné tradici, o tradici
obecní, o tradici českého venkova.
A kdybych mohl ještě něco dodat, byl
bych moc rád, kdyby k sobě lidé byli slušní
a dokázali si vážit práce druhých.
HM

Noc s Andersenem
Tak jako v mnoha knihovnách a školách po celé republice, strávila
i dvacítka dětí svoji první noc
s Andersenem v holubické knihovně.
Děti se sešly v šest večer na Obecním
úřadu, kde jim byla k dispozici nejen

knihovna, ale celý prostor OÚ. Večer
byl vyplněn různými hrami - hrály se
karty, interaktivní hry, člověče nezlob
se a jiné stolní hry a samozřejmě
ke slovu přišly i počítače, kde si kluci
zazávodili s auty. Děti si prohlížely
i četly knížky, povídaly si, a i si tak trochu
zařádily. Pro děti bylo připraveno i malé
občerstvení.
Nikomu se sice nechtělo spát, ale kolem
jedenácté se všichni začali soukat
do spacáků. Děti si na dobrou noc vyslechly pohádku, kterou jim přečetla paní
starostka. Po pohádce nastalo hemžení,
šustění, vrtění, šuškání, chichotání
a šeptání, rozepínání a zapínání
spacáků, které trvalo pěknou chvíli,
ale nakonec všichni ztichli a spokojeně spali. Krátká noc skončila kolem
sedmé a v osm se všichni rozešli domů.

Dětem se noc líbila a už se všichni těšíme
za rok na shledanou s Andersenem.
Věra Bittnerová
Účastníci Noci s Andersenem
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Realizace chodníků je
v plném proudu
Bezbariérové chodníky na Kozinci
dostaly
konečně
svou
podobu.
Po dlouhé mrazivé pauze jsme konečně
mohli pokračovat ve výstavbě.
V krátkosti si připomeňme, že jsme
na chodníky získali dotaci ze SFDI ve výši
5.585.000 Kč, proto jsme museli s
realizací začít již v loňském roce.
Současně s výstavbou řešíme dešťovou
kanalizaci, jinak by byla výstavba
chodníků s ohledem na vážnost
dešťových vod na Kozinci naprosto
bezpředmětná. Termín dokončení je
naplánován do konce května. Obecní
zastupitelstvo v současné době připravuje podklady pro podání žádosti
na SFDI na druhou etapu bezbariérových chodníků v obci Holubice.
EJ

Autobusová točna
v rekonstrukci
Vážení spoluobčané,
v době od 14. 3. 2011 do 30. 6.
2011 probíhá v obci Holubice
rekonstrukce
autobusové
točny.
Několikrát
jsme
vás
prostřednictvím Našich novin informovali o přípravě podkladů a jednání
s investory. Dílo se povedlo. Smlouva
byla podepsána, tudíž nebránilo nic,
abychom mohli začít. Cena za dílo
je 4.600.000 Kč a je plně hrazena
investorem HH v rámci plnění Smlouvy

Realizace nového chodníku

o spolupráci (4. změny ÚPO Holubice –
Kozinec). Výstavba bude rozdělena do
několika etap, nebude omezena autobusová ani automobilová doprava v okolí
OÚ. Studie je zveřejněna na úřední desce
a na webových stránkách obce. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte
na sekretariát Obecního úřadu Holubice,
případně na pana Ing. Kuchaře na tel.
739 320 843. Děkujeme za pochopení.
				
EJ

Oprava eurocesty

Nezůstává bez povšimnutí, že silnice,
která byla vybudována za podpory

Evropské unie, je ve velmi špatném
stavu. Byli jsme nuceni odklonit dopravu
přes tuto komunikaci, a tak byla vystavena nadměrnému zatížení, na které
nebyla navržena ani postavena. Bylo to
ale jediné rozumné a bezpečné řešení,
které dočasně odvedlo dopravu z jiných
částí obce. Problému jsme si vědomi a již
v dnešní době probíhá výběrové řízení
na dodavatele oprav současného stavu.
Děláme maximum pro to, aby vše
proběhlo podle našeho plánu a předpokládáme, že v horizontu několika týdnů
bude poškozená komunikace uvedena
do původního stavu. 		
EJ

Nabízí se otázka: „Proč
v sadech kácejí stromy?“
Pokusím se na tuto otázku stručně
odpovědět.
Pozemek je ve vlastnictví investora společnosti PROCKERT&HYNEK, a.s.
a změna využití pozemku z orné půdy
na pozemek stavební byla schválena
změnou č.1 ÚPO Holubice – Kozinec.
V současné době probíhá kácení
ovocných
stromů
(viz
obrázek)
a následně bude docházet k výstavbě
inženýrských sítí. Pozemek o celkové
výměře 18.439 m2 bude rozparcelován
celkem na 12 stavebních parcel (viz
studie). Současně s realizací inženýrských sítí k pozemkům bude vybudována
nástupní autobusová zastávka v místě
protilehlé stávající zastávky (výstupní).
Investor uzavřel s obcí Smlouvu o spolupráci, kde se zavázal poskytnout obci
na její rozvoj finanční příspěvek ve výši
1.556.394 Kč.
Se samotnou výstavbou bude provoz
na komunikaci zatížen nákladními automobily a těžkou technikou,
proto vás žádám prostřednictvím
Našich novin o pochopení a trpělivost.
				
EJ

Kácení stromů v sadu

Studie jednotlivých zastavěných parcel

6
Spolupráce Holubic a Turska
s Francií se rozvíjí
Ve
čtvrtek
24.
března
přiletěl
na návštěvu obcí Holubice a Tursko
pan Robert Rössler z Francie. Nebylo
to poprvé, tentokrát však s oficiálním
pověřením pěti francouzských obcí
(Amponville, Burcy, Fromont, Guercheville a Rumont), které v pátek 11. března
založily Assemblée Générale du Comité
Gâtinais-Bohême, tedy volně přeloženo
- Sdružení gatinsko-české spolupráce.
Sdružení ustanovilo 15členný výbor
a 9člennou radu. Robert Rössler byl
zvolen prezidentem. Spolek přijal
stanovy, stanovil si zásady hospodaření
a připravil návrh deklarace partnerské
spolupráce našich obcí. Potud dění
ve francouzských obcích, které zástupci
a zastupitelé Holubic a Turska poznali
již během návštěvy v červnu 2010.
Robert Rössler byl pověřen návštěvou
Holubic a Turska a jednáním se starosty
o dalších aktivitách vzájemné spolupráce.
Návštěva začala v pátek 25. března
ve škole. Pan Rössler se zúčastnil pravidelné videokonference mezi našimi
žáky a žáky z Fromontu. Během videokonference se prvně předvedl i kroužek
francouzštiny při škole a bylo to poprvé,
co se naše děti představily francouzsky
a zazpívaly francouzskou píseň.
Návštěva pokračovala na Obecním
úřadě v Holubicích za účasti paní
starostky Evy Ježkové a pana starosty
Václava Vlka z Turska. Zde se jednalo
o právním postavení spolupráce,
společné deklaraci, způsobu financování a harmonogramu dalších aktivit.
První větší připravovanou akcí by se
měla stát vzájemná reciproční návštěva
občanů partnerských obcí. Na podzim
mají přijet v počtu okolo 50 osob zájemci
z Amponville,
Burcy,
Fromontu,
Guercheville a Rumontu do Holubic
a Turska, na jaře příštího roku
obráceně. Takové setkávání občanů
evropských obcí podporuje finančně
dotační program Evropské unie „Evropa
pro občany“.
Páteční program pokračoval společným obědem v Holubičce, následovala
symbolická pěší vycházka z Holubic do
Turska, kde se v podvečer konala
v Greenclubu večeře na počest hosta
za účasti
skupiny občanů Holubic
a Turska, kteří se ve vzájemné spolupráci angažují.
Sobotní program byl neméně náročný,
i když přece jen trochu méně pracovní.
Dopoledne se pan Rössler zúčastnil
exkurze v mléčné farmě ve Svrkyni,
potom následovala návštěva Prahy.
Během oběda v plzeňské restauraci
„Kulaťák“ byl prezident francouzského sdružení „přijat na nejvyšší úrovni“.

Návštěva z Francie
Na obědě tam byl náhodou také pan
Václav Havel a díky šarmu naší tlumočnice Petry Sýkorové vznikla fotka „obou
prezidentů“.
Z pražských památek jsme navštívili nově zrekonstruované knihovní
sály Strahovského kláštera. Ani to
nepostrádalo symboliku. Sídlí zde totiž
premonstrátský řád, který získal své
jméno podle jedné francouzské obce.

S panem Rösslerem před ZŠ Holubice

Večer patřil zábavě a tanci na Jarním
obecním plese ve Velkých Přílepech.
A nejen díky tomu, že čas družně plynul,
ale i díky nástupu letního času, se odlet
naší milé návštěvy v ranních nedělních
hodinách rychle přiblížil.
Mgr. Vít Šolle
ředitel základní školy Tursko a Holubice

Náhodné setkání s Václavem Havlem

Robie osobně přišel mezi děti naší ZŠ v Holubicích

Projektový tým

Kulturní dění v obci
Degustace vína
Pro všechny příznivce a milovníky vína
proběhla dne 19. 2. 2011 ve společenském sále Obecního úřadu v Holubicích
Degustace vín. Akce byla pořádána
Vinařstvím Mikrosvín Mikulov, a.s.
Pořadatelé této degustace, pan Pavel
Pilecký spolu se sommeliérem společnosti - panem Václavem Šmachem,
připravili pro všechny účastníky večera
velmi zajímavý program.
Sommeliér v akci

Na začátku degustace byli účastníci
seznámeni s historií Vinařství Mikrosvín
Mikulov, technologií pěstování, sběru
a zpracování vinné révy. Vinařství
Mikrosvín Mikulov, a.s. vyrábí kvalitní
víno z révy pěstované v chráněné
krajinné oblasti Pálava.
Tato oblast je charakteristická půdou
bohatou na vápník, která umožňuje
pěstování hroznů vysoké kvality. Vína
z této oblasti jsou neobyčejně rozmanitá a vynikají originálními ovocnými tóny
a kořenitostí, bohatým spektrem
aromatických látek a harmonickou
plnou chutí.
Víno a úsměv k sobě neodmyslitelně patří
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šedé – obě odrůdy ročníku 2008,
dále Rulandské bílé - ročník 2007
a Chardonnay - ročník 2006. Všichni
účastníci obdrželi degustační list se
seznamem všech degustovaných vín
a mohli tak hodnotit barvu, vůni a chuť
každé nabízené odrůdy.
Po degustaci bylo pro všechny
účastníky večera připraveno bohaté
pohoštění, při kterém samozřejmě opět
nechyběla ochutnávka degustovaných
vín. Celý program provázela velmi
příjemná a přátelská atmosféra, která
k akcím tohoto typu nepochybně patří.
Organizátor akce - pan Pavel Pilecký přislíbil pro všechny milovníky kvalitních
a optimálně vyzrálých vín opakování
této velmi zdařilé akce.
Vzhledem k tomu, že akce tohoto
druhu mohou být pořádány pouze
pro omezený počet návštěvníků,
doporučuji všem zájemcům o příští
degustaci vín Vinařstvím Mikrosvín
Mikulov včasnou rezervaci.
AP

Hasičský ples

Kavárnička dříve narozených

(a zájem byl velký), máme přislíbenu
další její návštěvu na podzim. Ti, co si
nepřišli poslechnout zajímavé povídání
o tom nejdůležitějším, co člověk má o zdraví, přišli o mnoho. Lékař totiž tolik
času na povídání s vámi nemá. Seniorkám, které se podílely na zajištění
odpoledne, patří zasloužený dík.
Eva Šárová

První Kavárnička letošního roku měla
úspěch.
Ve čtvrtek 31. března odpoledne byla
zahájena letošní sezóna setkávání
holubických a kozineckých seniorů
v Kavárničce dříve narozených. Seniorky
- přišly pouze ženy - mezi sebou přivítaly
paní Mgr. Martinu Náhlovskou, lékárnici
a majitelku lékárny Vltava v Kralupech
nad Vltavou, která je také nadšenou
propagátorkou čínské medicíny a zdravé výživy vůbec. Převážně hovořila
o předepisování léků pacientům a jejich
duplicitě nebo interakci léků, t.j. zvýšení/
snížení nebo změna účinku léku vlivem
kombinace s jiným medikamentem, což
může způsobit různě závažné nežádoucí účinky. Tady (kromě lékaře) má velký
význam spolupráce pacienta s lékárníkem. Zdůraznila - neváhejte lékárníka
oslovit a zeptat se na kombinace léků,
zvláště v případech, kdy je předepisují
navzájem neinformovaní lékaři.
Ve druhé polovině své návštěvy odpovídala na řadu otázek, se kterými se
na ni přítomné seniorky obracely. Protože
bylo ještě mnoho nezodpovězeno

V sobotu 5. 3. 2011 pořádali členové
SDH Kozinec Hasičský ples. Jeho
přípravě a organizaci věnovali veškeré
úsilí, aby se akce vyvedla podle představ
všech pořadatelů. Jako rozumná
volba se ukázal předprodej vstupenek
předem na místenky. Díky tomu se
podařilo sál obsadit rozumným počtem
110 hostů a nedocházelo k tlačenicím,
sezení hostů bylo relativně pohodlné.
K tanci i poslechu hrála osvědčená
litoměřická sestava Paradox, žízeň
hostů se pokoušel uhasit skvělý výčepní
a celkově vládla dobrá a uvolněná
nálada. Velice bohatá byla tombola
čítající na tři sta cen, a tak se nějaká ta
cena dostala snad na každého. Akce
se velice podařila, všichni se výborně
bavili, zábava se nakonec protáhla až
do brzkých ranních hodin. Děkujeme
tímto jak všem zúčastněným hostům,
tak i všem pořádajícím hasičům!
A. Šulc

Pozvání na setkání se seniory
Zveme naše seniory na dubnové setkání
v Kavárničce dříve narozených, které se
uskuteční již tradičně poslední čtvrtek
v měsíci. Nyní připadá na 28. 4. 2011
se začátkem v 15:00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Holubice.
Na programu bude cestopisné vyprávění jedné z našich seniorek - paní Věry
Bittnerové - o Skotsku, doplněno o obrázky z cesty. V další části odpoledne
si zábavnou formou zjistíme, jak jsme
na tom s naší pamětí a jak ji případně
zlepšit. Následovat bude volná zábava
při občerstvení připraveném našimi
seniorkami. Nezůstávejte proto sami
doma a přijďte mezi své vrstevníky!
Eva Šárová
Účastnice Kavárničky dříve narozených

Po prezentaci byla zahájena degustace
celkem 10 odrůd vín, z toho 6 vzorků
z tzv. květinové řady a 4 vzorky z řady
tradiční. Z květinové řady se jednalo
o vína ročníku 2009.
K degustaci byly připraveny například
odrůdy
Müller
Thurgau,
Veltlínské zelené, Chardonnay či Muškát
moravský. Z řady tradiční byl v nabídce Ryzlink vlašský, Rulandské
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Ze školních lavic

Dětský karneval
Veselým a zábavným zpestřením
masopustního období byla neveřejná
akce naší mateřské školy v KD Holubice
- „Dětský karneval“ uspořádaný v pátek
dne 11. března nejen pro děti, ale i jejich
rodiče a rodinné příslušníky.
Celým pestrým programem provázela
známá, dětmi oblíbená Inka Rybářová
s vlastním hudebním programem.
Překvapením pro děti bylo vystoupení
kouzelníka a jeho čarování doprovázené bouřlivým potleskem malých
i velkých diváků. V průběhu podvečera
se děti mohly zúčastnit připravených
soutěží, ale měly i možnost předvést
své taneční umění. K občerstvení všech
přítomných sloužil bufet s bohatou
nabídkou slaných i sladkých pochutin
a nápojů. Vstupné bylo dobrovolné
a vybrané prostředky byly uloženy
do kulturního fondu rodičů MŠ.

Inka Rybářová s klaunem baví děti mateřské školky (Dětský karneval)

Děti předvedly své pestrobarevné
a rozmanité masky a kostýmy, v nichž
byly mnohdy k nerozeznání…
Na památku mohli rodiče zakoupit svým
dětem hudební CD či knihu (především
pro předškolní děti).
Celý podvečer panovala příjemná
zábava, spokojenost byla vidět nejen
v dětských očích, ale i ve tvářích rodičů
a personálu MŠ Holubice.
HM

Zimní škola v přírodě žáků
základní školy
Poslední zimní týden podle kalendáře
většina žáků naší školy strávila na zimní
škole v přírodě v Janově nad Nisou. Byl
to týden, ve kterém jsme měli chvíli
jaro, chvíli skoro léto, zažili jsme déšť
a pak zase sněžení, výhledy na Ještěd
a hřebeny Jizerských hor, ale i mlhu.
Na školu v přírodě jsme jeli s lyžemi.
Během našeho pobytu probíhal totiž
lyžařský výcvik a všichni si osvojili
základní lyžařské dovednosti. Jezdili
jsme na Severáku, který nabízí terény
různé náročnosti.
Ubytování v chatě Metaz nebyla pro nás
žádná novinka. Byli jsme tu již v létě.
Opět jsme byli moc spokojeni a to nejen
s ubytováním.
Vynikající kuchyně i přístup personálu
přispěl ke zdaru našeho pobytu. Vedle
lyžařského sportu jsme také plavali.
Navštívili jsme aquapark v Jablonci
nad Nisou. Během odpočinkového dne
jsme navštívili sklárny v Janově nad
Nisou. Viděli jsme, jak se sklo fouká a lisuje a to byla zajímavá a užitečná podívaná. Hráli jsme po večerech
spousty hera také tančili.

Na závěr výcviku se konaly závody
ve slalomu.
A tady jsou vítězové:
1.místo:		
		
2.místo:		
		
		
3. místo:
		

Veronika Holečková
Jiří Šrámek
Petra Šináglová
Kateřina Vrabcová
Jakub Satrapa
Nikol Zlámalová
Adam Valtr

Poslední den byl karneval na lyžích,
večer otvíral náš školní obchůdek se
sladkými odměnami, kde jsme nakupovali za školní peníze - tzv. “školáky“.
Ty děti získaly za dobré chování, pomoc,
plnění služby, úklid, masky, umístění
v závodech či jiných soutěžích.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Vítězové závodů ve slalomu
(Zimní škola)
Karneval na lyžích

Spolky v obci / Volný čas
Fotbalové zpravodajství
5.3.2011 (Holubice)
Holubice - Vinařice 4:3
Holubice se poprvé v novém roce
představily na domácím hřišti. Přípravný zápas zde odehrály proti Vinařicím.
V prvním poločase se dvakrát prosadil
Ladislav Šindelář. Jednu branku přidal
Martin Volf. Další branka a branka
poslední přišla až ve druhé půli. Trefil
se Kirill Prilepski. Hosté dokázali vstřelit
tři branky. Naštěstí Holubice jednobrankový náskok udržely a na domácí půdě
zvítězily 4:3.
26. 2. 2011 (Aritma)
Holubice - Brandýsek 2:2
Holubice se ve druhém přípravném
utkání utkaly s Brandýskem. Dan
Bejr ve druhé půli posílal jeden dobrý
míč za druhým a aktivita Holubic šla
nahoru. Branku jsme vstřelily po chytře
zahraném přímém kopu Jiřího Valtra.
Ovšem do vedení 1:2 šli hosté. Srovnat
se podařilo až Ladislavu Šindelářovi.
			

Jakub Dvořák

Tipy na výlety
Jaro je konečně tu, oprašte turistické
vybavení a vzhůru do přírody! Přicházíme s inspirací na první letošní pěší
výlet…
Milešovka – královna Českého
středohoří
Kdo rád zdolává vrcholy, jistě ocení tip na
výstup, který není až tak časově náročný,
ale poskytne přepychový výhled do okolí.
Autem je to k Milešovce cca 60 km,
což je přibližně 50 minut cesty (převážně po dálnici na Teplice).
K hoře můžeme vyrazit z Milešova
nebo Bílky. Autem je to do obou míst
přibližně stejně. V Bílce se parkuje na
začátku obce, je to placené parkoviště, v Milešově je neplacené parkování
u hřiště, ukazatelé ke hřišti začínají
u rybníčku v obci.
Z Bílky je výstup pozvolnější. Cesta
vede po červené značce, 500 m od vrcholu pak po modré. Výstup je strmý, cesta kamenitá, nedoporučuji
kočárek (jedině krosnu na dítě). Pěší
cesta k vrcholu je dlouhá cca 3 km.
Na vrcholu se nachází meteorologická
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observatoř a rozhledna, z níž lze za
mimořádně dobrého počasí údajně
vidět i Alpy. Občerstvení je na vrcholu
zajištěno (výborné točené pivo, káva,
párky,…) Je možné posedět uvnitř malé
hospůdky či najíst se venku na lavičkách
z vlastních zásob.
Čertovy hlavy (Kokořínsko)
Další výlet je časově náročnější, dal by
se pojmout i jako cyklo výlet. Vyrazíme
autem přes Mělník do Želíz, je to cca
40 minut cesty. Zaparkovat se dá přímo
v obci Želízy, lze i v Tupadlech nebo
Liběchově. Okružní pěší trasa, která
vede přes zmíněné obce, je dlouhá
přibližně 12 km (modrá turistická
značka), lze ji v případě potřeby zkrátit.
Čertovy hlavy jsou cca 1 km do
prudkého kopce, ostatní skalní útvary se
nachází podél lesní cesty nenáročným
terénem (vhodné i pro kočárky). Kromě
Čertových hlav je zde možné vidět Kapli
Máří Magdaleny, Harfenice, Hada,…
Všechny pískovcové útvary do kamene
vytesal sochař Václav Levý, jehož díla
tvoří v krásné přírodě skutečně neotřelý
zážitek.
AJ

Rybářský spolek – rok 2010
V roce 2010 chytalo 36 sportovních
rybářů, 5 mladých rybářů do 15 let.
Dosáhli těchto úlovků:
kapr - 213 ks, lín - 62 ks, amur - 38 ks,
úhoř - 2 ks, štika - 1 ks, candát - 1 ks.
Na sezónu 2011 bylo zarybněno:
4,5 q kapra, 1,5 q amura, 50 ks
lína, 30 ks candáta. Po uchování
jedné ryby denní lov končí - kapr,
amur, candát, tolstolobik, štika.

Zahájení sezóny se uskuteční v sobotu
9. 4. 2011 od 6:00 hod., chytací dny pouze středa, sobota, neděle. Roční
povolenka: dospělí - 700,- Kč, mládež
do 15 let - 300,- Kč. Povolenky možno
zakoupit u pana Jana Kittela, telefon:
736 272 537.„Petrův zdar. Jan Kittel

Tip na letní prázdniny
Od 2. do 17. července proběhne v České
Kanadě Bunkrologický dětský tábor,
tentokrát s podtitulem „Specialisté Zelené barety“. Tábor je pro děti ve věku
7 až 15 let. Hlavní téma „Specialistů“ bude
napojeno na netradiční poznávání české
historie (především opevňovací linie).
Cena tábora (16 dní): 3.950,- Kč
Bližší informace: www.bunkrak.cz

Čertovy hlavy

Milešovka
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Dětské hřiště v Holubím háji - pokračování

Úvodem vás všechny, které toto téma
zajímá, kdo máte děti nebo sportovního ducha, mohu trochu potěšit. Hřiště
v Holubím háji bude. Počítá se s ním
skutečně v prostoru mezi mateřskou
školou a silnicí. Otázkou je – kdy,
všechno je samozřejmě o penězích
a bohužel ne právě malých. Pozemek
pro hřiště je obecní – investor
Holubího háje (společnost Highest
Investment, a.s.) jej obci věnoval.
Na internetu jsem našla tuto informaci:
„Společnost Highest Investment, a.s.
je hlavním investorem obytného souboru
Holubí háj v lokalitě Holubice - Kozinec
u Velkých Přílep. Kromě výstavby
obytného souboru zajistí investor také
výstavbu nové školky pro potřeby celé
obce, hřiště, případně rekonstrukci
školy.“ (citace z webu kdechcibydlet.cz).
Jak nám řekla paní starostka Ježková,
Highest Investment s obcí spolupracuje
a jak víte, školka stojí, škola je zrekonstruovaná. Jen to hřiště nám nějak
schází…
Záměrem je na zmíněném pozemku
pod školkou vybudovat víceúčelové hřiště – jak hřiště pro malé děti
(typu průlezky, houpačky, pískoviště), tak sportovní prostor pro větší děti
a dospělé – hřiště na volejbal, nohejbal,
fotbálek. Vypadá to, že s jarem se daný
pozemek bude kultivovat – je nutno jej
vyčistit, upravit a pro začátek je v plánu
jej zatravnit.
Dalším krokem bude vypracování
architektonické studie, jak by mohlo
být celé hřiště řešeno – s ohledem
na všechna funkční a bezpečnostní
hlediska. Takové studie ovšem také
nebývají zadarmo… Pokud byste měli
nějakou možnost, někoho, kdo by byl
schopen a ochoten pro náš „Holubinec“
takovou studii „sponzorsky“ vypracovat, jistě by to hodně pomohlo. Ovšem
naplánovat třebas krásné houpačky je
jedna věc a druhá je pak na ně sehnat
finance. A to nejen na ony houpačky,
ale i na jejich ukotvení – zabetonování
do země, úpravu dopadových ploch,
zabezpečení… To jsou věci, které
s vybudováním dětského hřiště souvisejí a na které mnozí z nás možná ani
nepomysleli. Tím se vlastně dostávám
k tomu, proč v Holubím háji zatím žádné
hřiště nemáme.
V původním projektu bylo menších
dětských hřišť více. Byla plánována
po Holubím háji tak, aby každý „blok“
měl své dětské hřiště. Kopii původního
projektu jsem měla možnost vidět díky
paní Krejčové, která se před časem
o téma dětského hřiště také zajímala.
Zjistila, že pozemek, kam bylo „jejich“
hřiště plánováno, je součástí společného vlastnictví čtyř bytových domů.
A tudíž pro případnou stavbu hřiště
je třeba jejich souhlasu. Paní Krejčová

sondovala i možnost dotace hřiště
z fondů EU, domlouvala vše na obecním
úřadě, ale nakonec se pro nedostatečnou podporu ze strany bytovek
a z důvodu blížících se voleb celá věc
pozastavila. Základní problém je ale
jinde.
Má-li být dětské hřiště čisté a bezpečné,
mělo by být oplocené. Jakmile
je oplocené, podléhá hygienickým
a bezpečnostním normám, musí mít
svého správce, otevírací dobu. Každý
rok se v pískovišti musí měnit písek,
každý rok musí bezpečnostní technik
vše zkontrolovat… Je to vše poněkud
náročnější, než jsme si asi mnozí
mysleli. Navíc - pokud si takové hřiště
vybuduje jen pár domů a je to jediné
hřiště široko daleko, je jasné, že tam
budou chtít chodit i děti z jiných domů,
z celého Holubího háje. To se pak zase
těm, kteří si hřiště vybudují za vlastní
peníze, nebude líbit... A že někteří lidé
nechtějí mít dětské hřiště pod okny?
Hluk a křik dětí je jen jedno nepříjemné hledisko. Bohužel děti a jejich rodiče
také často nemyslí na to, že by po sobě
Na dětském hřišti v Holubicích mají děti
spoustu možností, jak si pohrát

měli cokoliv uklízet… A to je problém.
Nikdo nechce bydlet na smetišti nebo
se starat stále dokola o to, aby maminky
dávaly prostor, kde si hrály jejich děti,
při odchodu do původního stavu množství kamínků, které dítě nabere
z chodníčku a nasype do upravené trávy
sekačce opravdu vadí, vyhloubená díra
v chodníčku také není ku radosti…
Stávající situace je logickým důsledkem
„nafouklého“, ale ne právě reálného
původního projektu. V současné době
už menší dětská hřiště v realizačních plánech Holubího háje nenajdete
a nejspíš už také chápete - proč.
Naší nadějí zůstává ono „velké“
víceúčelové hřiště pod školkou,
k tomu by se patrně měly nyní upnout
veškeré naše snahy. Bylo by skvělé,
kdyby se nám podařilo získat pomoc
prostřednictvím nějakých grantů či
dotací (EU, Středočeský kraj...). Mohli
a měli bychom obecním jménem podat
žádost například o „Oranžové hřiště“
z nadace ČEZ. Pro letošní rok již máme
smůlu, ale podzimní termín, kdy se
bude vypisovat nové grantové řízení
na rok 2012, bychom mohli stihnout.
Jaké máme zatím možnosti? Kromě

originálních her se stavebním materiálem a odpadem má většina rodičů
z Holubího háje (vyjma těch, kteří
zainvestovali své „soukromé“ pískoviště
v horní části areálu) v podstatě možnost
jedinou – obecní dětské hřiště v Holubicích u rybníka. Obec se o hřiště stará
– letos již bylo hřiště zkontrolováno,
upraveno, některé součásti natřeny,
stromy a keře prořezány. Musím říct,
že jsem své děti odtamtud nemohla
dostat. Ještě kdyby se t k branka dala
nějak jednoduše zavřít, aby to děti
s útěkem neměly tak jednoduché,
nevidět ty kočky, které se procházejí
kolem, zvládat rychle a bez problémů
cestu z Holubího háje tam i zpátky
a mít to štěstí, že se na hřiště nevypraví
současně příliš mnoho maminek - byla
by to idylka.
Je to jasné, jedno hřiště na rozrůstající se obec nestačí. Holubí háj je natolik
plný malých dětí, že se dětské hřiště
v areálu „Holubince“ stává nutností
a prioritou, aby si odrůstající děti
nevybíjely svou energii na nepatřičných místech… Víme o tom, že na
obecní dětské hřiště v Holubicích čekali
místní rodiče mnoho let - my z Holubího
háje jsme prý nároční a chtěli bychom
všechno hned... Jenže Holubí háj –
to jsou povětšině novodobé „paneláky“
bez zahrádek, bez bezpečného výběhu
pro děti. Nikdo nechceme, aby se
z našich dětí stali peciválové, kteří sedí
doma u počítače, protože prostě nemají
kam jít. Anebo aby se tvořily dětské
partičky, které si vymýšlejí pro ukrácení
volného času nejrůznější lumpárničky. To musejí uznat i „starousedlíci“.
Je tedy určitě v zájmu nás všech, aby
se podařilo hřiště v Holubím háji zrealizovat co nejdříve.
Po všem, co jsem zjistila a co jsem si
vyslechla, si myslím, že i když je zlá
doba a peněz málo, není dětské hřiště
v Holubím háji na vedení obce opomíjeným či nějak zavrhovaným tématem,
i když se to tak navenek může zdát.
A můžeme nějak pomoci? Jistě - už
třeba tím, že budeme mít v Holubicích
trvalé bydliště a naše daně, které by
se ve prospěch našich dětí daly využít,
nebudou utíkat jinam. Když by obec
zavolala na pomoc třeba s přípravou pozemku pro hřiště, určitě mnoho
z nás rádo půjde „na brigádu“. Můžeme
se pokusit zamyslet, koho kde známe,
kdo by nám mohl nějak pomoci – ať už
s architektonickou studií nebo posléze
se zajištěním dalších potřebných věcí.
Pokud můžete a chcete nějak
pomoci, ozvěte se – nejlépe na náš
e-mail
redakce@holubicekozinec.cz,
abychom mohli své aktivity zkoordinovat a nasměrovat tak, aby se dětské
či víceúčelové hřiště v Holubím háji co
nejdříve stalo realitou. 		
HM

Komerční inzerce
v Roztokách u Prahy
Lidická 2240 (naproti Tescu)

Kurzy a semináře
l jazykové, počítačové, 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

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

Školka

www.lexik.cz

Jsme moderní vzdělávací
centrum pro rozvoj duše i těla
s kvalitním zázemím lektorů.
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l 28.4. zápis do školky Lexik a Den
otevřených dveří od 7,30 do 16,30
l vzdělávací školka Lexik, s rozšířenou
angličtinou, logopedickým a sportovním kroužkem, projektovými dny,
kulturními a sportovními akcemi
l
klademe důraz na celkový rozvoj
dítěte
jazykové
dovednosti,
grafomotoriku, cvičení s fyzioterapeutkou, malý kolektiv s individuálním
přístupem

NEHTOVÁ MODELÁŽ
MANIKÚRA
P-SHINE
DÁRKOVÉ POUKAZY
Jana HOLEÈKOV?
KADEØNICTVÍ KOZINEC

nehty.jana@centrum.cz
facebook: nehty jana
mobil: 733640710

AKCE
duben - kvìten
NEHTOVÁ MODELÁŽ
450 Kè
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