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Vážení spoluobčané,
i z kraje tohoto roku si Vás všechny dovolím oslovit tímto obvyklým způsobem a sdělit Vám některé poznatky
z uplynulého a nastávajícího období. Ještě v posledním čísle jsem zmínil poznámku o možném konci
pandemie, která nás nepříjemně provázela v posledních dvou letech. Určitě bylo přáním nás všech, aby se
život vrátil do zaběhnutých kolejí, ale opak je pravdou. Nejen že nás covid ještě zcela neopustil, přichází další
katastrofa v podobě války na Ukrajině. Bohužel, proti takové agresi, kterou rozpoutala Ruská federace, není
možné bránit se rouškami a dodržováním hygienických pravidel. Současný vývoj nám přinesl mnohé
nepředvídané problémy nejen ve smyslu zdražování, ale i v nutnosti pomoci lidem, kteří přišli vlivem války o
střechu nad hlavou. I v naší obci se můžete nyní setkat s ukrajinskými občany, kteří zde našli přechodný
domov. Rád bych Vás tímto poprosil o shovívavost a lidskost, kterou si tito lidé bez domova určitě zaslouží.
V loňském roce byla dokončena asi největší investiční akce v naší obci poslední doby „Rekonstrukce a zvýšení
bezpečnosti silnice 28411 v Roztokách u Jilemnice“. Zásadní podíl investice byl financován Libereckým
krajem, za což mu patří veliké díky, protože stavba byla dokončena opravdu jen za minutu dvanáct. Ani naše
obec při této investici nijak nezaostávala. Byl vybudován cca 1 kilometr chodníků, a dále části kanalizací,
opěrné zídky, nová náves se zelení a odpočinkovou zónou, veřejné osvětlení a mnoho dalšího. Myslím si, že
Roztoky u Jilemnice prošly velikou změnou, a proto mě velmi mrzí, jak se někteří občané k těmto stavbám
chovají. Třeba takový chodník byl vybudován za účelem zvýšení bezpečnosti chodců, nyní však některým
lidem slouží jako parkoviště. Nejen, že tím ničí obecní majetek, ale přímo ohrožují chodce, naše občany,
využívající chodník k tomuto účelu určený. Na parkovišti se někteří nebrání stání na místě určeném pro
invalidy, opírají si kola o fasády domů, venčí psy na veřejném prostranství, a tak bych mohl pokračovat.
Myslím si, že při troše dobré vůle a ohleduplnosti, bychom se mohli těmto přestupkům vyhnout a uvědomit
si, že naše počínání a sobeckost omezuje ostatní občany a ničí veřejný majetek.
I v letošním roce jsme hned v lednu začali s investováním, a to do nové dětské ordinace, která vzniká v místě
bývalého zubního střediska. Když vše dobře dopadne, tak se již ve druhém dubnovém týdnu na Vás a Vaše
děti bude těšit paní doktorka Rachimbeková se sestřičkou Alenou Tůmovou. Bližší informace najdete na
stránkách naší obce.
Další velká plánovaná akce na letošní rok, mám na mysli rekonstrukci školky, bude záviset na výběrovém
řízení, které nám ukáže opravdovou cenu plánované akce a v neposlední řadě i případné zájemce o tuto
stavbu.
Na závěr mého povídání bych Vám všem chtěl popřát krásné Velikonoce a hezké jarní dny plné klidu a
pohody.
Osvald Süss, starosta obce

Odpadové hospodářství_ EKO Jilemnicko s.r.o.____________________________________
Od 1. dubna 2022 bude provozovatelem svozu odpadu v naší obci firma EKO Jilemnicko s.r.o. a s tím
přichází i 14-ti denní svoz komunálního odpadu (každý lichý kalendářní týden). Zároveň přichází i nová
služba v podobě systému Door to door. Znamená to, že nádoby na tříděný odpad (žluté a modré) může mít
každá domácnost přímo u svého domu. Modré popelnice jsou určené na papír, žluté na plast a nápojové
kartony.
Všechny nádoby – černé, modré i žluté budou očipovány. Kovové popelnice budou nahrazeny plastovými.
Čipování proběhne v pátek 29. 4. 2022. Žádáme vás tímto, abyste v tento termín po vyvezení odpadu
ponechali popelnice na svozové trase, kde budou označeny. Děkujeme.
Od dubna budou rozmístěny na svá stanoviště zelené velkoobjemové kontejnery na biologický odpad.
Připomínáme, že do nich patří pouze tráva, listí, plevelné rostliny, dřevo (do průměru 5 cm a délky 2 m),
slupky a odřezky z ovoce i zeleniny, kávová sedlina, vylouhovaný čaj, skořápky z vajec i ořechů atp. Silnější
větve nebo jejich větší množství odkládejte po předchozím oznámení na OÚ pod hřbitovem, kde si rovněž
můžete nabrat hotový kompost do vašich zahrad.

Sběr nebezpečného odpadu ____________________________________________________________
Sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v sobotu 23. 4. 2022. Odpad předávejte osobně
pracovníkům svozové firmy na jednotlivých místech svozové trasy – viz harmonogram níže. Připomínáme, že
je sběr určen pro elektrospotřebiče (lednice, televizory…), pneumatiky, léky, barvy, ředidla, elektrické
baterie, autobaterie, oleje (motorové), tuky, lepidla, tonery, zářivky atp., a to pouze z domácností a
v rozumném množství.
Svozová trasa – přibližný časový harmonogram – nebezpečný odpad:
8:00 hod.
u Bušáků
9:15 hod
u dolní prodejny 332
8:15 hod
u Pavlíčků
9:30 hod
u Patků
8:30 hod
u P-Kvartetu
9:45 hod
pod Borůvkovými
8:45 hod
u kovárny
10:00hod
u obecních garáží
9:00 hod
u obecního úřadu

Poplatky – odpady a pes______________________________________________________
Poplatek za odpady 2022 je splatný k 30. 6. 2022 a činí 600,- Kč na osobu/rok pro trvale
hlášené v obci. Pro rekreační objekty je to pak 600,- Kč/rok. Platbu lze provést bezhotovostně
převodem na účet, kartou nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.
Účet pro bezhotovostní platbu: 19-1269430227/0100, Variabilní číslo = číslo popisné
K 31. 3. 2022 je splatný poplatek za psa: 200,- Kč za 1 psa, za dva psy je to pak 600,- Kč. Číslo
účtu je stejné jako pro platbu za odpady.

Statistika 2021 ______________________________________________________________
V roce 2021 se v naší obci narodilo 10 dětí.
Šimon David
Hugo Hübner
Bára Janovská
Karolína Křížová
Nela Kuříková
Štěpánka Mečířová
Josef Novotka
Anna Raimová
Adriana Patricie Stoklasová
Teodor Štefan

Rozloučili jsme se s 14 našimi spoluobčany.
Tonička Čermáková
Libuše Řepková
Jana Raimová
Milan Raim
Vlastimil Liehman
Eva Kocánová
Hedvika Šolcová

Zdeněk Grof
Hedvika Juračková
Hana Oždianová
Miroslav Horáček
Monika Koštová
Blahoslav Janouch
Stanislav Hnyk

Přistěhovalo se 22 osob, odstěhovalo 23 osob.
K 31. 12. 2021 bylo v naší obci 1046 obyvatel.

Životní jubilea_______________________________________________________________
DUBEN
82 let Mánek Josef
KVĚTEN
80 let Paulová Jana
93 let Chrtková Jana
83 let Mečířová Zdenka
81 let Korbelář Rudolf
83 let Gall Jaroslav
83 let Vichová Vlasta
ČERVEN
96 let Vydrová Jiřina
89 let Kotyková Alenka
86 let Pochop Jaroslav
82 let Oždian Jiří
90 let Šolc Miroslav

Přejeme vše nejlepší a do dalších let hodně
zdraví a pohody!

Minimarket, obchod Roztoky u Jilemnice s.r.o.____________________________________
V obchodě Minimarket dochází ke spoustě změn. Od dubna 2022 dochází k prodloužení otevírací doby –
pondělí až pátek 7:00 – 17:00, sobota 7:00 – 12:00. Rozšiřujeme sortiment, najdete u nás kromě základních
potravin masné výrobky, saláty, sýry, ovoce a zeleninu, mošty, stáčené víno z Moravy, noviny. Vše je od
regionálních dodavatelů. Aktuální informace najdete na facebookových stránkách
https://www.facebook.com/Roztoky-u-Jilemnice-Minimarket-100668802531019, kde funguje i
objednávkový systém.
Pokud u nás nakoupíte v měsících dubnu – květnu 2022 za více než 500,- Kč, získáte 50,- Kč na další nákup!
Vítáme zde novou paní vedoucí paní Miluši Čiháčkovou a moc děkujeme za dosavadní práci Lence Šolcové a
Marcele Machové!

Velikonoční svátky___________________________________________________________
Nejvýznamnější křesťanský svátek Velikonoce letos připadá na 17. dubna
– Velikonoční neděle. Období lidových tradic a vítání jara je po dvou
dlouhých letech bez zásadnějších omezení.

Pořad velikonočních bohoslužeb
10.4. Mše sv. – Květná neděle
9.30 hod.
14.4. Mše sv. - Zelený čtvrtek
17 hod.
15.4. Obřady Velkého pátku
17 hod.
16.4. Obřady Vzkříšení
18 hod.
17.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9.30 hod.

Krakonošova tržnice__________________________________________________________
Krakonošova tržnice se v roce 2022 konat nebude.

Krkonoše svazek obcí_________________________________________________________
Jarní výlety pod horami
Na horách zima ještě nekončí, ale v podhůří už to voní jarem. Probouzející se podkrkonošská příroda láká k výletům.
Objevte spolu s námi podhorské cesty a cestičky, na kterých sníh už potkáte jen zřídka na stinných místech. Zato si
užijete klid, bublání potůčků a šumění lesa.

Na Královecký Špičák, Bernartice
Příjemný čtyřhodinový výlet po místech, kde davy lidí nepotkáte, ale kouzelné přírody si užijete plnými doušky.
Vydejte se přes krásné louky, které ještě po zimě odpočívají, na vrchol Královecký Špičák. Kouzelná vyhlídka a
příjemné odpočinkové místo vám budou odměnou.

Po stopách bitvy u Trutnova 27. 6. 1866
Ten červnový den se pro mnohé vojáky proměnilo okolí Trutnova doslova v peklo. Do bitvy jich vyrazilo více než 60
tisíc. Kolik jich padlo, bylo zraněných, vyděšených… Přímo místy bojů vás provede a na tyto a mnohé další otázky
odpoví naučná stezka Den bitvy u Trutnova. Na červenec a srpen pro vás navíc Turistické informační centrum
Trutnov připravuje komentované prohlídky stezky. Průvodce v dobové uniformě vás tu bude čekat ve vybrané
pondělky.

Do Sklenářovického údolí na bledulky, Mladé Buky
Žlutá turistická trasa vás z Mladých Buků provede lesem až ke starému
kamennému mostu přes Zlatý potok. Ten je připomínkou dnes již zaniklé obce
Sklenářovice. V jarním období je doslova obrostlý bílými koberci bledulek.
Spočiňte na chvíli v poklidné atmosféře lesa obklopeni toužebně očekávanými
posli jara, nového začátku, nového života.

Hadí stezkou k vyhlídce, Rudník
Klikatá, necelý jeden kilometr dlouhá Hadí stezka, strmě stoupající od Obecního úřadu v Rudníku na Soví vrch, nabízí
neobvyklé výhledy na část této obce a přilehlé podhůří pod Černou horou. Po cestě využijte posezení na ručně
vyřezávaných lavičkách. Z Hadí vyhlídky v závěru stezky lze pokračovat buď směrem na Rudník - Leopoldov nebo k
Červené výšině, odkud vede modrá turistická značka do Hostinného nebo přes Vlčice do Trutnova.

Do Horní Branné a Martinic v Krkonoších
Pohodovou vycházku začněte u hornobrannského zámku. V jeho krásných podzemních prostorách doporučujeme
navštívit interaktivní expozici Život pod horami (je přístupná individuálně po předchozí domluvě na tel. 734 722 632).
Od zámku pokračujte po červené "zámecké" cestě směrem na Martinice v Krkonoších. Dovede vás k Lesnické naučné
stezce U Mlejna, kterou si určitě projděte. Cílem výletu je Železniční stanice Martinice v Krkonoších. Nejen že se
odsud můžete vlakem vrátit zpět na start, zároveň je celé nádraží jedinečným areálem, který stojí za návštěvu. Více
vám povypráví průvodce v místním Železničním muzeu. Pozor - je ale otevřeno pouze o víkendech, a to od května do
října.

Jilemnice známá neznámá
Poznejte Jilemnici, kolébku lyžování, historické město i rodiště Jaroslava Havlíčka a Bohumila Hanče. Naučná stezka
vás provede po nejzajímavějších místech města a nabídne výhledy na Krkonoše i jejich podhůří. Celá trasa je
podrobně zpracována v tištěné podobě v propagačním materiálu, který získáte v Informačním centru v Jilemnici.
Všechny tyto a ještě další jarní výlety jsou podrobně rozpracovány na https://www.krkonose.eu/jarni-vylety-podhorami

TIP – Velikonoce v Křišťálovém údolí
Nalaďte se 9. – 10. dubna na svátky jara v Křišťálovém údolí. Navštivte skláře, šperkaře, muzea a tvořivé dílny,
vyrobte si skleněné dekorace a zapojte se do soutěže. Více na www.crystalvalley.cz
Alena Cejnarová, DMO Krkonoše – svazek měst a obcí

Ukliďme Roztoky____________________________________________________________
V sobotu 2. dubna se opět naše obec připojí k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Sraz účastníků bude ve
13:45 h před Minimarketem. S sebou si vezměte pracovní rukavice, igelitku na odpad, vhodnou pevnou obuv
a reflexní vestu. Pro odvážnější účastníky v holínkách je možnost zvolit náročnější trasu podél potoka, neboť
nedávná povodeň mnohé poponesla. Samozřejmě se můžete vydat na úklid po své vlastní trase. Dejte nám
vědět jaký směr půjdete, z důvodu organizace a pro případný odvoz nasbíraného úlovku. Z minulých akcí se
účastníkům osvědčila kovová vidlice nebo kárka. Těšíme se na velké i malé pomocníky a věříme, že nám bude
aprílové počasí nakloněno. Více na https://www.uklidmecesko.cz/event/32089
Dana Horáčková

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, p. o._______________________________________________
Nový kalendářní rok zahájili žáci základní školy plným pracovním nasazením - bylo potřeba prověřit nabyté
dovednosti a získané kompetence, aby vyučující mohli v průběhu ledna dokončit klasifikaci prvního pololetí.
První týden února na nás plně dolehla omikronová vlna a v důsledku vysokého počtu nemocných pedagogů a
také žáků bylo na 4 dny vyhlášeno ředitelské volno, na které plynule navázaly jednodenní pololetní prázdniny. Po
návratu do školy nás všechny strávníky místního Scolarestu čekala poměrně velká změna v objednávání obědů. Myslím,
že se s ní všichni statečně vypořádali, a nyní již jen oceňujeme výhody nového systému.
Z dalšího školního dění stojí za zmíňku celá řada webinářů, kterých se naši zaměstnanci zúčastnili, namátkou
jmenujme např. Agresivita ve školním prostředí, Specifičnost hodnocení žáků s SVP, Čtenářské dovednosti v
přírodovědných předmětech, Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v souladu s GDPR, Velká revize
RVP atd. Neustále, zhruba v intervalu jednou za 14 dní, se konají on-line setkání vedoucích pracovníků škol se středním
článkem podpory.
Některé plánované akce se bohužel kvůli covidové situaci opět nemohly uskutečnit. Bylo tomu tak především
se sportovními akcemi, sjezdem a běžkami pro žáky II. stupně.
Žáci 9. ročníku si podali přihlášky na střední školy, obdrželi zápisové lístky a nyní zbývá již jen vyčkat rozhodnutí
škol, či úspěšně zvládnout přijímací zkoušky, aby mohli pokračovat v přípravě na svou budoucí profesi.
Na 13. dubna máme naplánovaný celoškolní projektový den - Den barev. Letos se ponese v duchu žluté a
modré barvy, abychom vyjádřili podporu ukrajinskému lidu. I naše škola je připravena přijmout případné nové žáky z
Ukrajiny a pomoci jim s adaptací na nové prostředí.

Celkově doufáme, že s příchodem jara a teplejšího počasí se zlepší zdravotní situace v naší republice natolik,
aby se chod školy mohl vrátit do normálních kolejí. Abychom mohli opět sportovat, soutěžit, jezdit na výlety a exkurze
a samozřejmě se i v klidu vzdělávat.

Jak se máme v MŠ v roce 2022
Na přivítanou v roce 2022 čekala na děti ve školce nadílka od Ježíška. Pod stromečkem našly spoustu hraček,
stavebnic i sportovních potřeb. Samozřejmě je co nejdříve musely vyzkoušet.
V lednu i únoru za námi přijelo divadlo, poprvé s Pohádkou tříkrálovou a podruhé s představením Učíme se
pohádkou. Pokud nám Krakonoš přál příznivé počasí, využívali jsme ho k zimnímu sportování – proháněli jsme se na
lyžích v běžecké stopě, bruslili na ploše pod školou (naše velké poděkování patří hasičům za úpravu ledu), sáňkovali
nebo bobovali. A když bylo nevlídno, zajeli jsme si posílit plíce do solné jeskyně v Jilemnici.
Zimní olympijské hry jsme sledovali nejen v televizi. Zapálili jsme olympijský oheň i v MŠ a uspořádali si svoji
vlastní olympiádu. Věřte, že děti podávaly obdivuhodné výkony. Staly se z nich zdatní krasobruslaři, rychlobruslaři,
lyžaři běžci i sjezdaři. Dokonce trénovaly biatlon, skoky na lyžích, lední hokej a curling! Nechybělo slavnostní zakončení
OH, včetně stupňů vítězů, medailí a sladké odměny.
Dvanáct statečných se zúčastnilo týdenního lyžařského výcviku v Nové Pace ve skiareálu Máchovka.
Samozřejmě, že nezapomínáme ani na výtvarné činnosti, muzicírování, flétničku, jógu, školičku, logopedické hrátky
nebo angličtinu. Také ale odpočíváme, relaxujeme nebo si hrajeme podle momentální chuti a nálady.
Co nás čeká v nejbližší době? Nacvičujeme představení pro rodiče a už brzy se chystáme na lezeckou stěnu a
na plavecký kurz. Jen co bude více sluníčka, vypravíme se na výlety do okolí – pěšky, na kolech nebo koloběžkách.
Společné chvíle a aktivity si určitě užijeme!
Kolektiv MŠ v Roztokách u Jilemnice

Více fotografií ze všech akcí si můžete prohlédnout na našich webových stránkách v rubrice Galerie - Fotky MŠ.

SDH Roztoky u Jilemnice______________________________________________________
V pátek 1. dubna začínají tréninky mladých hasičů. Tréninky budou vždy ve středu a v pátek od 17 hodin u
hasičské zbrojnice. Přidat se k nám může kdokoliv od 1. do 6. třídy.
25. června proběhnou oslavy 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Roztokách u Jilemnice. V rámci
oslav pořádáme 10. celorepublikové setkání parních stříkaček, při kterém proběhne soutěž v požárním útoku za
pomoci historické techniky (parní a ruční stříkačky). Bude připraven doprovodný program pro děti i dospělé,
občerstvení, i večerní zábava. Podrobný harmonogram akce se včas dozvíte. Přijďte s námi oslavit naše výročí!

Sokolské dění_______________________________________________________________
Fotbal
V tomto roce si muži zahráli už dvě přátelská utkání. Obě se konala na UMT v Nové Pace. V prvním utkání jsme 26.2.
nastoupili proti SK Studenec, bohužel se našim fotbalistům nedařilo, zápas skončil 2:5. Druhé utkání se hrálo 6.3.
proti FK Dolní Kalná, bohužel ani tento zápas jsme nevyhráli, konečný výsledek byl 1:2.
Další tři přátelská utkání nás ještě čekají, v sobotu 19.3. bychom se měli utkat s TJ TK Žlunice, ve čtvrtek 24.3.
bychom si měli společně s Kruhem zahrát proti SK Slavia Praha (odbor přátel) na UMT Eden. V sobotu 2.4. bychom
měli hrát proti TJ Sokol Lužany v Lužanech.
První letošní mistrovské utkání sehrajeme proti TJ Sokol Nová Ves, na jejich hřišti v Nové Vsi v sobotu 16.4. od 16:00.
Na domácím hřišti se představíme ve stejném čase o týden později proti Sokolu Martinice. Rádi bychom vám opět na
jaře dělali radost naší předvedenou hrou, a doufáme že, na naše domácí utkání budete chodit opět v hojném počtu a
budete našim dvanáctým hráčem. Přijeďte povzbudit náš tým!
Starší žáci nastoupí ke svému prvnímu letošnímu mistrovskému utkání v Jilemnici v sobotu 2.4. od 9:30 proti oddílu
fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s.
Mladší žáci sehrají své první letošní mistrovské utkání také v Jilemnici 2.4. proti oddílu fotbalu TJ Lokomotiva Česká
Lípa, z.s., ale začátek jejich utkání je v 11:15.
Fotbalové tréninky dětí
V úterý 15.3. začínají tréninky dětí, které budou probíhat každé úterý a pátek od 16:30. Děti se vždy v tento čas
sejdou před tělocvičnou, trénovat se bude na UMT na Sokolce, v případě špatného počasí v tělocvičně.
Přijít si zahrát může každé dítě od 4 let.
Co nás čeká?
V sobotu 9.4. od 9:00 proběhne brigáda na fotbalovém hřišti a Sokolce.
V sobotu 30.4. se na Sokolce bude konat pálení čarodějnic s dětským programem v maskách.
Těšit se budeme na všechny čarodějnice, strašidla, ale i princezny. Začátek v cca 17.00.
Sledujte plakáty a internet.
V sobotu 21.5. proběhne sběr železného šrotu.
Informace o dění v TJ
Webové stránky: www.sokolroztoky.webnode.cz
Facebook: Sokol Roztoky u Jilemnice
Instagram: sokol_roztoky_u_jilemnice

PODĚKOVÁNÍ_______________________________________________________________
Velké díky za pomoc při povodni 17. 2. 2022 jmenovitě hasičům panu Petrovi Janovskému, Adamu Janovskému, Petru
Jiroušovi, Radku Horáčkovi, Jaroslavu Grosmanovi, Psotovým a obci Roztoky u Jilemnice!
Marie Straková

__________________________________________________________________________
Kontakt Obecní úřad Roztoky u Jilemnice
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice, Telefon: 481 587 296, 607 938 033,
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz, www.roztoky-u-jilemnice.cz, uzávěrka příštího vydání: 15. 6. 2022

INZERCE____________________________________________________________________

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
• 16,30 Roztoky u Jilemnice /před OÚ/
Prodej 28.4.2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří: 15-18týd.
Chovní kohoutci
15-18týd.
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
2-3týd.
Husy bílé
2-3týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-10týd.
Brojlerová kuřata
1-7dní
Perličky
1-3týd.

cena: 230,-Kč
230,-Kč
90- 110,-Kč
160- 190,-Kč
320-400,-Kč
30,-Kč
100- 120,-Kč

Prodej 20.6.2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří: 15-18týd.
Chovní kohoutci
15-18týd.
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
2-3týd.
Husy bílé
2-3týd.
Brojlerová kuřata
1-7dní
Perličky
1-3týd.

cena: 230,-Kč
230,-Kč
90- 110,-Kč
160- 190,-Kč
30,-Kč
100- 120,-Kč

Prodej 5.9.2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
Chovní kohoutci

cena:4-230,-Kč
-230,-Kč

stáří: 15-18týd.
15-18týd.

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

INZERCE____________________________________________________________________
Pedikúra u Vás doma
Provádím:
* diagnostiku nohy
* osvěžující koupel
* precizní ostříhání nehtů a úpravu nehtového lůžka
* odstranění otlaků a zrohovatělé kůže
* začištění přístrojovou bruskou
* relaxační masáž
Bc. Ludmila Křivancová, Studenec, volejte: 777486096

