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ZPRÁVY Z OBCE
Volba prezidenta – 11. a 12. ledna 2013 – voličské průkazy
Pokud občan ví, že se v době voleb nebude nacházet
v místě svého trvalého bydliště, může podle ustanovení
§ 33 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), požádat o vydání voličského průkazu:
■ písemnou žádostí opatřenou úředně ověřeným podpisem
voliče
■ elektronicky žádostí podepsanou uznávaným elektronickým podpisem
■ prostřednictvím datové schránky
■ osobně na obecním úřadě
Žádost musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 4. ledna 2013,
osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do středy 9. ledna 2013 do
16 hodin na Obecním úřadě Úholičky. Obecní úřad vydá voličský průkaz voliči osobně, zplnomocněné osobě nebo zašle
voliči na jím uvedenou adresu nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb tj. 27. prosince 2012. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní
úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro
první a druhý pro druhé kolo). O vydání voličského průkazu
lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním
a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat
voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16 hodin. Bližší informace Vám sdělí paní Romana Klusoňová,
tel. 220 930 641, e-mail klusonova@obec-uholicky.cz.

Další informace k volbám – viz. internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx?
q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Informace o cenách za svoz odpadu
Cena za svoz KO (popelnice) pro rok 2013 včetně 6 ks
pytlů na separovaný sběr dle vlastního výběru:
120 l
240 l
1 100 l
52 svozů 1 340 Kč
2 320 Kč
9 520 Kč
42 svozů 1 130 Kč
1 940 Kč
26 svozů
800 Kč
1 340 Kč
5 670 Kč
12 svozů
430 Kč
820 Kč
Cena pytlů na rok 2013:
1 ks na separovaný sběr
(barevné – PET, sklo, papír, tetrapack)
1 ks na komunální odpad (černé)

10 Kč
30 Kč

Svoz komunálního odpadu je nutno uhradit do 31. 1. 2013
hotově na OÚ Úholičky (po dohodě možno převodem, známku musíte vyzvednout osobně). Do této doby budou popelnice
odváženy na známky za rok 2012.
V období vánočních svátků 27.–31. 12. 2012 bude OÚ uzavřen.
Romana Klusoňová

Jak naložíme s našimi prostředky v roce 2013
Jako každý rok se v prosinci schvaluje rozpočet na příští
rok. Ale rok 2013 nebude v Úholičkách jako každý jiný.
Čekají nás velké investice – velké stavební akce i menší
projekty a realizace, které vylepší život v naší obci.
Na straně příjmů počítáme s velkou sumou z poplatku za
uložení odpadu. Zákon o odpadech zatím nebyl novelizován
a z každé tuny uloženého odpadu plynou obci peníze do rozpočtu. Zvýší se i daňové příjmy díky nově schválenému zákonu o rozpočtovém určení daní. Sdílené daně se přerozdělují
podle počtu trvale hlášených obyvatel a je tedy jasné, že bonusy, které obec poskytuje jako je např. příspěvek na ekologické
topení, nemůžou čerpat lidé, kteří nemají bydliště v Úholičkách. Vzhledem k částce, která zůstává na účtech obce, se navyšují i částky za úroky.
Na straně výdajů bude nejzásadnější položkou rekonstrukce statku a okolí včetně vnitřního vybavení. Rozpočtováno je 44 milionů. Dále to bude výstavba nové mateřské
školy, cca 16 milionů korun. Počítáme také s rekonstrukcí
bezejmenné ulice směrem na Libčice, výstavbou obslužné komunikace k bytovému domu a mateřské škole. První etapu

2

chodníku máme také naplánovanou, vydání stavebních povolení ale brzdí skutečnost, že pozemek, který je pro chodník určený, není převeden do majetku obce z Kraje. Krajské
zastupitelstvo se schází jedenkrát za čtvrt roku – tedy únor,
březen. Náš bod bude tedy v programu nejdříve v tomto termínu. Vyvolanou investicí je pak například přeložka servrovny kabelové televize do statku a věříme také, že v příštím
roce budou konečně služby internetu a televize zkvalitněny.
Sportovní zařízení v majetku obce by měla být nadále rozšiřována a doplňována. Příští rok se přidá další prvek do Švestkovny a upraví se okolí bytového domu. Jako obec s nadstandardními příjmy budeme dále poskytovat příspěvky pro děti,
seniory, ekologické příspěvky a podporovat finančně rozvoj
kultury a sportu v obci.
Rozpočet bude pro tento rok schodkový. Vycházíme z rozpočtového výhledu a řídíme se pravidlem, že za osm let by
měl být rozpočet vyrovnaný. Tedy sečteme-li příjmy a výdaje
za osm let, měla by nám vyjít nula. To vše za předpokladu, že
nesáhneme na rezervy obce, vytvořené za předešlé roky a uložené v různých finančních produktech.
Tomáš Dvořák
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Seriál
5. Oranžový kontejner – nápojové kartony
Co ano
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity nálepkou
na kontejneru. Najdeme-li oranžovou nálepku, pak sem patří
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. Kartony
musíme řádně zmáčknout, a jestliže jsou silně znečištěny, tak
i vypláchnout. Nápojový karton, který se třídí, je pevný obal,
většinou určený na nápoje.

Co ne
Nepatří sem měkké sáčky, např. od kávy a různých potravin
v prášku.

Recyklace nápojových kartonů

Pro recyklaci nápojových kartonů je podstatná papírová část. Zbylý
polyetylen a hliník se využije např. jako palivo do cementáren.

Co patří do sběrných dvorů
Co se nevejde do barevných kontejnerů, tedy velkoobjemový odpad, odvážíme do sběrných dvorů. Nebezpečný odpad,
který má na obalu značení lebky se zkříženými hnáty nebo
bioodpad.

Co ano
Nábytek, pneumatiky, stavební sutě, odpady ze zahrady, kovy,
nebezpečný odpad, elektronika, elektrospotřebiče.

Co ne
Co do sběrného dvora nepatří, stanovuje obec či město,
v nichž jsou zřízeny.

Kam odložit vánoční stromek
Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních
desek.

■ ke sběrným nádobám na směsný odpad, tedy k popelnicím,
stromek likvidujeme nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, jejich odvoz probíhá pravidelně celý leden
a únor
■ do sběrného dvora
■ do kompostárny

Co se se stromky dále děje
Stromky se štěpkují a jsou převáženy do kompostu. V takovém případě na nich ale nesmí zůstat žádné háčky či hliníkové
pásky. Při odstrojování stromku musíme být pečliví!
Právě kvůli háčkům a hliníkovým páskám končí většina
stromků ve spalovnách.
Neprodané stromky nejčastěji najdou upotřebení jako krmivo v zoologických zahradách.
Dana Dvořáková
Kartony se rozdrtí, vyperou, usuší a při teplotách okolo 200 °C slisují do
desek.

Pro recyklaci nápojových kartonů je podstatná papírová
část. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako sběrový papír – tedy jej rozmixují ve vodní lázni. Vysoce kvalitní
papírová vlákna se použijí na výrobu jiných papírových obalů.
Zbylý polyetylen a hliník se využije např. jako palivo do cementáren nebo se zpracuje na další výrobky.
Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba
stavebních a izolačních desek. V tomto případě se nápojové
kartony rozdrtí, vyperou, usuší a při teplotách okolo 200 °C
slisují do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných
sádrokartonu a mají i podobné využití.
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Informace obecní policie
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a přichází čas
vánoční, který má být časem rodinné pohody a klidu.
Musím bohužel konstatovat, že se strážníci obecní policie setkávají s pravým opakem.
V posledním měsíci s nástupem zimního období zaznamenali
několik vloupání do opuštěných objektů (chat). Strážníci proto činí namátkové kontroly těchto objektů a na nedostatky se
snaží upozornit majitele nemovitostí.
V tento čas se objevuje i značné množství tuláků, kteří se
pohybují po katastrech obcí, shánějí jídlo a nepohrdnou ani
majetkem občanů. Obecní policie se snaží tyto jedince monitorovat, a tak předcházet páchání trestné činnosti. Strážníci
se také zajímají, kde tyto osoby přespávají, a to z důvodu možných zdravotních komplikací spojených s poklesem venkovních teplot.
V poslední době se na katastrech obcí objevují i cizinci, kteří odmítají se strážníky komunikovat, a tak velmi ztěžují jejich
práci. Obecní policii se daří ve většině případů zjednat pořádek vlastními silami, ale jinak spolupracuje na zajištění veřejného pořádku i s Policií ČR. Vzhledem k četnosti událostí se
strážníci opravdu nezastaví, protože musí reagovat na vzniklé
okolnosti pružně s časově neomezeným přístupem.

V poslední době se převážně jedná o krádeže PHM (nafta),
kdy pachatelé činí nájezdy na pracovní stroje. Poslední případ
se udál v obci V. Přílepy, kdy dva pachatelé odcizili z nákladního vozidla cca. 200 l nafty. Strážníkům se podařilo pachatele
vypátrat do dvou hodin od nahlášení události. Následně byli
dotyční obviněni Policií ČR z trestného činu krádeže. K usvědčení dotyčných osob přispěl velkou měrou i kamerový dohlížecí systém, který má ve správě obecní policie. Budování tohoto
systému je velmi složité, jak časově tak i finančně. V minulosti
se však opakovaně potvrdilo, že vyhodnocením kamerových
záznamů se zvýšila úspěšnost při dohledávání pachatelů přestupků či trestné činnosti.
Obec Tursko chystá příští rok rozšíření stávajícího kamerového dohledu v obci na místa dle doporučení obecní policie.
Do projektu MKDS se zapojila i obec Úholičky, která v současné době připravuje rekonstrukci vhodného objektu.
Kdo má zájem, může sledovat práci strážníků OP na webu:
www.obecnipolicie.info, kde je většina zásahů popsána. Z hlediska taktických a ochrany osobních údajů však nelze prezentovat veškeré případy.
Chtěl bych Vám všem za strážníky Obecní policie Velké Přílepy popřát hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší do
nového roku 2013.
Karel Král

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku Vám přeje
Obecní policie Velké Přílepy
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Adventní období je pro děti v mateřské škole jedno z nejhezčích ve školním roce. Již v polovině listopadu začínáme s dětmi nacvičovat mikulášské
a čertovské písničky a vánoční koledy. Děti také
vytvářely různé výrobky, např. vánoční obrázky na
sklo, z vařeček vyrobily
Mikuláše a čerty, pak
zhotovily malé andílky
na špejli a malovaly dřevěné betlémky. S paní
učitelkou Luckou upekly a nazdobily perníčky.
Kromě toho si s dětmi
povídáme o vánočních
zvycích, pranostikách
a přiblížíme jim pohádkovou formou, jak to
bylo s Ježíškem.
Naše první vystoupení
bylo na první adventní
neděli u rozsvěcení vánočního stromu v Úholičkách,
kde děti zpívaly několik
vánočních koled. Moc se
na to těšily a myslím, že se
jim zpívání povedlo. Hned následující úterý jsme se byli
s dětmi podívat na výstavě betlémů ve statku a moc se
nám líbily vyřezané a krásně malované dřevěné jesličky na
předzahrádce u statku, u kterých se děti chtěly vyfotit.
5. prosince jsme s dětmi napjatě očekávali, jestli k nám
dorazí vzácná návštěva z nebe a z pekla. Aby nás tato návštěva našla, tak děti zpívaly písničky. Dočkali jsme se.
Nejdřív jsme uslyšeli cinkání zvonku a pak se najednou

objevil Mikuláš a s ním vběhl do třídy i čert. Děti ztichly
a napjatě čekaly, co bude dál. Na otázku Mikuláše, jestli
byly hodné, všechny nejdříve odpověděly, že ano. Následně však někdo dostal odvahu a přiznal se, že někdy trochu

zazlobí, pak se teprve začaly přiznávat i další děti. Čert na
někoho občas zahrozil metličkou, ale nikoho neodnesl.
Mikuláš měl ve své nebeské knize napsané všechny prohřešky dětí, ale tomu, kdo řekl básničku nebo zazpíval písničku, vše odpustil a ještě každý dostal mikulášskou tašku se sladkostmi a ovocem.
Nakonec se všechny děti
s Mikulášem a čertem vyfotily, některé si však radši stouply od čerta kousek
dál. Moc Mikulášovi i čertovi děkujeme, že k nám
do školky přišli a doufáme,
že příští rok přijdou zase.
V neděli 9. prosince
skupinka dětí vystoupila
s pásmem písniček a básniček na setkání s důchodci na obecním úřadě. Bylo
to moc hezké střetnutí
dvou tak rozdílných generací. Doufáme, že účinkující děti celý program zpříjemnily.
Nyní ve školce připravujeme program na vánoční besídku a těšíme se, že k nám přijde i Ježíšek a přinese
dětem do školky nové hračky. Však také Ježíškovi napsaly
a nakreslily dopis. Představte si, že ten dopis našel a od-

nesl si ho. To se však bude dít až po uzávěrce tohoto čísla.
Tak uvidíme, jestli na naši školku nezapomene a splní to,
co děti zpívají v jedné písničce: „Je tomu již dva tisíce let,
co Ježíšek přišel na náš svět. Od té doby navštěvuje nás,
o Vánocích letos přijde zas.“ Přejeme všem krásné prožití
Vánoc a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.

Monika Mintělová
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KULTURA A SPORT
Bez svařeného vína na návsi by to nebyla
adventní neděle
Ve všech obcích a městech se první adventní neděli
setkávají lidé, rozsvěcují se vánoční stromečky, první
svíčka na věnci a lidské duše za zpěvu koled, vůně cukroví a svařeného vína mají pocit pospolitosti. Víte ale,
že Úholičky byly jednou z prvních obcí, která toto setkání v novodobé historii započala?
Letos jsme se sešli na návsi u této příležitosti již po jedenácté.
Program byl podobný jako v minulých letech, pořadatelství
převzala od zámeckého týmu „v bundách s korunkou“ obec.
Vánoční slovo ale nepronesl pan páter, nýbrž paní Chundelová. Vánoce jsou křesťanské svátky a modlitba k adventu patří. Interpreti vánočních písní se oproti loňsku změnili. Letos
využila obec hlavně mladé umělce z mateřské školy. Členky
Národního divadla Olésia Baranová a Radka Černíková nás
zase potěšily svými školenými hlasy. Svařené víno se podávalo již tradičně a tácy plné cukroví nabízely nejšikovnější
úholičské hospodyňky. Pan Kozel s paní Jakoušovou si nedovedou tuto neděli bez promrznutí u stánku ani představit.
Štěstí do domu si chtěl pojistit každý snítkou jmelí. Prodávalo se – nedarovalo. Přesto jej byl nedostatek. Adventní obchůdek, jehož výtěžek poputuje na SOS dětské vesničky, nebyl
letos tak pestrý. Bohužel šikovných dětí ve výtvarném krouž-

ku ubývá. Manželé Soperovi přichystali čajovnu U Felixe a vánoční zvyky přiblížili dětem pouštěním ořechových skořápek
se svíčkou. Paní starostka večer provázela slovem, zastupitelé
nás poučili o prosincových pranostikách a za všechny „z radnice“ se s námi rozloučil Milan Jiráň, který zapěl Ave Maria.
Letošní ročník byl poctěn rekordní návštěvou místních obyvatel i nás, přespolních.
Martina Smolková

Výlet do Polabského muzea – Přerov nad Labem
Ráno 4. 12., kdy jsme odjížděli na výlet, bylo mrazivé a napadlo i trochu sněhu.
Dorazili jsme do skanzenu, chaloupky byly pěkně zasněžené, trochu to klouzalo a museli jsme dávat pozor, ale naštěstí
k žádnému úrazu nedošlo.
Zmíněné muzeum v přírodě je prvním tohoto druhu u nás.
Je opravdu krásné a vřele doporučujeme jeho návštěvu. Prohlédli jsme si staročeské chaloupky, které jsou vybaveny sta-

rožitným nábytkem. Atmosféru venkovského života dotváří
figuríny v životní velikosti. Vánoční atmosféru navozovaly
vystavené staré betlémy, adventní věnce, vánoční stromečky
a formičky na pečení. Vše se nám moc líbilo a vyvolalo to v nás
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sváteční náladu. Po skvělém obědě jsme se vrátili domů. Cestou se spustil pěkný deštík, ale to nám na náladě neubralo.
My, kteří jsme se zúčastnili, děkujeme těm, jenž se postarali
o organizaci a tolik pěkných zážitků a již nyní se těšíme na
další výlet seniorů.
Blíží se nám Vánoce a tak mi dovolte, popřát všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a rodinného štěstí
v novém roce.
Jana Jakoušová
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Odpolední posezení se seniory
Začátkem prosince se uskutečnilo další setkání seniorů-jubilantů s představiteli obce.
Sešli jsme se v hojném počtu. Dětičky z naší mateřské školky
nám, za doprovodu paní ředitelky a s dopomocí paní učitelky,
zazpívaly koledy a vánoční písničky, zatancovaly a zarecitovaly. Jejich vystoupení bylo tak působivé, že to mnohým z nás
starších, vehnalo slzičky do očí. Při kávičce nebo čajíčku se
dlouho povídalo a vzpomínalo. Když jsme odcházeli domů,
bylo pěkně nachumeleno, a tak to po krásných koledách, které
jsme si s dětmi pobroukávali, umocnilo vánoční náladu.
Ještě jednou přejeme všem jubilantům vše nejlepší a těšíme se na další setkání.
Jana Jakoušová

Anděl v kulichu – Švestkovna 23. 12. od 16 hodin
Je večer před Štědrým dnem a na Lužické hory padá
noc, jedna z nejdelších v celém roce. Lidé v městečkách
i vsích pod horami se ukládají ke spánku a netuší, co
všechno se této noci přihodí.
Že nebeská stvoření přijdou k lidem, aby s nimi oslavila každoroční narození božího děťátka. A co víc, že budou vyzváni,
aby vykonali důležitou cestu. Jak daleká bude, co naleznou na
jejím konci a s kým se setkají, to se dozvíte, pokud přijdete

23. 12. do úholičské Švestkovny. Od 16 hodin zde občasný
ochotnický spolek „Přátelé sobě“ předvede tradiční vánoční hru v netradičním provedení na motivy povídkové knihy
Otfrieda Preusslera „Anděl v kulichu“. Zveme vás, abyste se
s námi pobavili, zazpívali si, oslavili začátek vánočních svátků
a zažili mnohá překvapení, neboť ta k této době již od pradávna patří. Nezapomeňte se teple obléci, v Lužických horách
bývají zimy tuhé.
Pavel Soper

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Sněhová socha
Za neformálně se scházející mládež bychom rádi přispěli do obecních novin fotografií „sněhového skřítka“,
kterého vyrobila parta „cetiletých a náctiletých“. Pravidelně se sdružujeme na různých místech v obci, ale ne
vždy za účelem se schovat a dělat nepřístojnosti v temných koutech.
Rádi bychom též vyjádřili, že stavbu nové zastávky autobusu nebereme jako vyhlášení války obecního úřadu, natož paní
starostky. Naopak jí děkujeme za možnost občas si zahrát
ping-pong v teple a za rozumný poplatek. Snad se „vtipná socha“ všem líbí a zpříjemní vám cestu do obchodu či na Ná-

ves. Pokud máte zájem, můžete využít i naši „ledovou dráhu“
v malé višňovce.
Václav Klusoň, Monika Fišerová, Martin Novák, Pepa Loun,
Matěj a Vojta Hendrychovi a další…

Postaví obec duchovní stavbu a místní hřbitov?
Od dob existence obecních novin jsou frekventovaným
typem článků ty, v kterých se informuje o nejrůznější
stavební činnosti. Asi jen duchovní bloud by očekával,
že jednoho dne si přečte sdělení, že obec se rozhodla
vyvolat diskuzi o stavbě duchovní stavby a místního
hřbitova. Přesto obě stavby souvisí s dvěma základními
potřebami člověka a společenství, z nichž jedna souvisí

s nebem, druhá se zemí, jedna je spjata s duchovní cestou člověka a druhá s poslední.
V minulosti viditelné signum takových potřeb utvářel například posvátný háj, menhir nebo kostel a hřbitov.
Prostor, kde se prolíná konečné s nekonečným, profánní
se sakrálním, a vše vytváří nezaměnitelného genia loci jako

7

Obecní noviny 12/2012

sídelního místa, z něhož dodnes vyzařují spirituální, ekologické a estetické hodnoty. Stačí navštívit v nedalekém Libušíně
u Kladna hřbitovní kostel nebo budečskou rotundu.
Jestliže byl genius místa za komunismu programově ničen,
pak polistopadový development jen potvrdil absenci hlubších
potřeb člověka a společenství, ať už se jedná o výstavbu kazetové velkoskládky nebo z urbanistického a architektonického
hlediska necitlivě objemové stavby bytového domu.
Mnozí občané žijící v obci, s nimiž hovořím na toto téma,
líčí pocit zvláštního bezdomovectví, které souvisí nejen s tím,
že obec nemá vlastně urbanistické centrum, ale především cítí
absenci sakrální stavby a hřbitova.
Možná, že by skládka v obci nevznikla a nedošlo by k znehodnocení okolní krajiny, kdyby byl někde u Kapličky nebo za
Sedlištěm obecní hřbitov, protože lidé by takový projekt chápali jako zneuctění místa svých předků. Podobně by převýšení
skládky nad imaginární duchovní stavbou mohli považovat za
ohrožení génia loci. Když však v obci nejsou žádná vztažná
symbolická místa, génius místa se špatně poměřuje a nemá
moc společenství ochraňovat svým znamením.
Jihoamerický spisovatel José García Márquez napsal, že
domov začíná teprve tam, kde jsme pohřbili svou milovanou
bytost.
Žijeme v době, kdy nejen to, co je duchovní, ale i sama smrt
se vytěsnila na společenský okraj.
Proto i rituály a setkání například u vánočního stromu připomínají spíše etnografický materiál ze života přírodních národů, ilustrující jak přežívající etnika sice udržují staré zvyky,
ale samy už jejich původní smysl nechápou nebo je jim cizí.
Jsme ale skutečně atheistickou společností?
Básník a filosof Egon Bondy na bytových přednáškám týkajících se religionistiky zdůrazňoval: „Že mystika a duchovní
zážitky nejsou věcí nadpřirozenou, neboť když člověk, který
je propadlý jenom do materiálního způsobu života se jednou
v klidu na toaletě zamyslí nad sebou a řekne si v duchu, že
vlastně celý život prosral, pak právě takový vhled je mystickým a duchovním poznáním.“

Možná, že by nebylo od věci začít hledat v obci místo,
kde postavit postmoderní duchovní stavbu se hřbitovem,
která by symbolizovala nejen duchovní průsery 20. století
nebo současnou krizi, ale hlavně by vyjadřovala viditelné
společenské signum naděje v naší globálně nejisté budoucnosti.
Miroslav Vodrážka
INZERCE
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Ski servis v Úholičkách
✓ broušení na širokém pásu
✓ úhlování hran na kameni
✓ voskování, drobné opravy
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Bonusový systém pro stálé zákazníky
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✓ otevřeno dle dohody
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Kalendář akcí
22. 11. – 27. 1. 2013

České vánoční ozdoby – ze soukromé vídeňské sbírky

Středočeské muzeum, Roztoky

23. 12. 2012

Anděl v kulichu – vánoční divadelní hra, 16 hodin

areál Švestkovny, Úholičky

23. 12. 2012

Česká mše vánoční – koncert J. J. Ryby, pěvecký sbor Rosa

Sokolovna, 17 hodin, Roztoky

31. 12. 2012

Novoroční ohňostroj před hotelem Academic

Tyršovo náměstí, Roztoky

28. 1. 2013

Jak nakládat se svými penězi, aby vydělávaly pro vás
(není určeno pro finanční instituce) 18.00–19.30 hodin
Tel. 739 035 000 nebo na info@lexik.cz
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