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Otázky
pro starostku

V následujícím textu budou zodpovězeny nejčastější
dotazy občanů, které se týkají omezené průjezdnosti
v zatáčce u obecního úřadu. Zájem je také o termín další etapy budování chodníků při hlavní silnici – Roztocká i jak bude celý záměr realizován. V neposlední řadě
se dotazy týkají sportovního vyžití po dobu zimních
měsíců.
 Zatáčka u obecního úřadu je čím dál užší, osazené
dopravní značení brání plynulému provozu. Kdy a jak
bude obec řešit opravu silnice?
Ano, vozovka je v této zatáčce zúžena už od února letošního
roku. Poté, co si jeden řidič poničil auto o vylomený kus
asfaltu, jsme kontaktovali Krajskou správu a údržbu silnic
s žádostí o opravu. V létě jsem panu cestmistrovi nabízela,
že v obci operuje stavební firma, která staví silnice a že by

Zdroj: Pavel Vančák
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zatáčku určitě opravili, když mají v obci techniku. To ale
odmítl s tím, že KSÚS musí spolupracovat pouze s firmou, která „vysoutěžila“ opravy v našem regionu pro tuto
organizaci. Tuto informaci jsem ověřovala na Kraji a byla mi
potvrzena. Jak se tendruje zakázka, o které nikdo neví, na
jak je dlouho a jaký má rozsah, je mi záhadou. Jednotkové
ceny jsou zřejmě dané a co na tom, že cena všech stavebních
prací v posledních letech klesla. Po několika výzvách mě
pan cestmistr ujistil, že oprava je zadaná. Minulý týden se
skutečně začalo něco dít. Pracovní nasazení MPS Kladno,
která opravu zajišťuje je strhující. Např. u frézování vozovky asistovalo šest pracovníků. Další činnost však nenastala.
Nastoupili ráno v osm a v deset hodin už byl zřejmě čas na
svačinu, takže jsme je tu již neviděli. Opět jsem se ujišťovala, zda práce proběhnou, než napadne sníh. Prý ano, termín
dokončení mají do konce roku.
Zástupci obcí sdružujících se v dobrovolném svazku obcí
Od Okoře k Vltavě zaslalo v souvislosti s nedostatečnou
činností KSÚS dopis hejtmanovi našeho kraje.
 Lidé neustále diskutují o tom, zda bude probíhat
další etapa chodníku podél Roztocké. Bude realizace
podle původního záměru z roku 2006? Po jaké straně
chodník povede? Můžete nám to stručně popsat?
O tom, že chodník je naplánován na příští rok, už jsem
občany informovala. Původní projekt pro územní řízení
byl částečně přepracován ve stupni pro stavební povolení.
Nahoře u ul. Na Habří naváže na nově vybudovaný chodník, bude tedy veden vnitřním obloukem zatáčky místo

ZPRÁVY Z OBCE
 Jak jste již jistě zaznamenali, byly po obci do vytipovaných
lokalit rozmístěny sáčky na psí exkrementy. Pokud byste v některé lokalitě sáčky postrádali, obraťte se na OÚ, doplníme případná další stanoviště. Zároveň vás žádáme o používání sáčků
a úklid po svých psech.
 Obecní úřad Lichoceves žádá nájemce hrobů, kteří jsou
i z naší obce, aby si ověřili a zkontrolovali úhrady nájemného
za hrobové místo na hřbitově v Noutonicích. V případě, že
nemáte uzavřenou či platnou nájemní smlouvu, uhrazené nájemné či nechcete již hrob užívat, kontaktujte správce hřbitova
tj. Obecní úřad Lichoceves (tel.: 220 930 556).
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živého plotu. Za zatáčkou u Divinových bude chodník po
obou stranách tak, aby se dalo od zastávky autobusu dojít
bezpečně do ul. Nad Schody (k Hejdukům). Nad zastávkou
bude místo pro přecházení. Od zastávky autobusu půjde
chodník po této straně až k ul. Příčná. U stodoly bude opět
převeden na druhou stranu a naváže na vybudovaný chodník od obecního úřadu na náves. V rovném úseku Roztocké
bude na opačné straně silnice řešena doprava v klidu, tedy
parkovací stání. Současně budou do země uložena všechna
nadzemní vedení.
 To tedy přinese značná dopravní omezení?
Ano, už teď bych chtěla upozornit na to, že doprava bude
zpomalena zúžením nebo semafory jako tomu bylo letos.
Stavba vzhledem k rozsahu potrvá déle. Současně vás
tedy prosím i o trpělivost při provádění. Budeme se snažit
největší podíl prací směřovat opět na letní měsíce, kdy je
menší provoz a více občanů je na dovolených.
 Rekonstrukce statku a vyhlídka na nové klubovny
není zatím v dohlednu. Můžou si občané zahrát přes
zimu alespoň stolní tenis jako tomu bylo vloni?
Spodní spojovací krček bytového domu je prozatím využíván „víceúčelově“, je tedy možné si ho po dohodě se správcem pronajmout a „zapinkat si“. Zimní vyžití samozřejmě
také chystáme, uvidíme, jak bude letošní zima štědrá na
sníh a mrazivé dny.
děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

Obec Úholičky
Vás srdečně zve na výstavu betlémů
do klubovny
nad obecním úřadem,
která je otevřená o adventních nedělích
8., 15., 22. pprosince
od 14 do 17 hodin.

 O adventním setkání, které se uskuteční v neděli 1. 12. 2013
na Návsi, budou v prodeji stolní čtrnáctidenní kalendáře obce
Úholičky. V kalendáři budou vyznačené pravidelné akce, které
se konají v obci, nebo je obec organizuje. Současně upozorňujeme, že tento kalendář obdrží zdarma každý, kdo si zaplatí
během ledna nebo února svoz bioodpadu na rok 2014.
 Senioři, kteří žijí samostatně v rodinném domku či v bytě
a mají problém v zimním období např: s úklidem sněhu, nákupem či vyzvednutím léků, obraťte se na obecní úřad. Zaměstnanci obce vám vypomůžou či zajistí donášku. Neváhejte
a kontaktujte nás!
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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INFORMACE OBECNÍ POLICIE
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a blíží se
pro mnohé příjemné a doufejme i klidné vánoční
svátky. Obecní policie se bude snažit, aby průběh
vánočních svátků a Nového roku byl poklidný, ničím
nenarušený.
Strážníkům se společně s Policií ČR podařilo zadržet osoby,
které páchaly trestnou činnost na katastrech obcí. Proti
těmto osobám je v současnosti vedeno trestní řízení. Zadržení těchto osob se projevilo poklesem nápadu trestné
činnosti v regionu. Doufejme, že se hned tak nevrátí.
Chtěl bych upozornit občany na možnost kontroly nemovitosti v případě nepřítomnosti. Vzhledem k nastávajícímu zimnímu období, se bude většina lidí věnovat zimním radovánkám a opustí svá obydlí. K nahlášení střežení
postačí vyplnit interaktivní formulář na webových stránkách obecní policie nebo se osobně dostavit na služebnu
obecní policie.
Strážníci obecní policie navštívili Základní školu v Tursku a v Holubicích, kde dětem přednesli přednášku na
téma „Bezpečně do školy a domů.“ Výklad se týkal např.
reakce na oslovení neznámou osobou, nálezu nebezpečného předmětu a samozřejmě dopravy z pohledu chodce.
Starší žáci si vyslechli
přednášku na téma kyberšikana
y
y

a drogy. Obecní policie nezapomněla ani na ty nejmenší
a navštívila také MŠ Velké Přílepy a MŠ Úholičky. Strážníci dále připravují pro zájemce přednášku o první pomoci
a přednášku pro seniory, která se bude týkat hlavně jejich
bezpečnosti a jak předejít možnému okradení podvodníky.
V současné době se strážníci setkali s podvodníky, kteří nabízejí provedení práce (výměna okapových svodů)
a následně zájemce okradou o nemalou částku. Vzhledem
k množícím se případům je nutné na tento problém upozornit veřejně. Beseda věnovaná tomuto tématu bude koordinována přes obecní úřady. Datum a čas konání upřesníme.
Chtěl bych pouze upozornit občany, že se jako každý rok
před svátky zvedá aktivita podvodníků a zlodějů, proto si
dávejte pozor, kdo se pohybuje ve vašem okolí.
Rád bych poděkoval starostům dotčených obcí, kteří
pomáhají obecní policii při plnění jejich úkolů. Věřím, že
i nadále budeme moci pomáhat lidem v našem regionu.
Jsem rád, že se podařilo utvořit kvalitní tým strážníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v této nelehké práci.
Občané mohou také sledovat práci obecní policie na stránkách www.obecnipolicie.info. Omlouvám se za opožděné
vkládání některých článků, které je zapříčiněno pracovním vytížením.
y

Chtěl bych tímto za celou Obecní policii Velké Přílepy popřát všem dobrým lidem
klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2014.
Karel Král, vrchní praporčík OP

KULTURA A SPORT
Proběhlo přílepské
setkání seniorů
Milou tradicí se stalo pravidelné, každoroční setkání
seniorů z blízkých obcí, které kdysi spadaly pod střediskovou obec Velké Přílepy. Shledání organizoval Spolek pro občanské záležitosti v sobotu 19. 10. 2013 v sále
U Korychů ve Velkých Přílepech.
Za naši obec se přípravám a zdárnému průběhu této akce věnuje paní Hana Konopásková a Alena Lounová.
Na pódiu přílepské tělocvičny vystoupilo legendární uskupení Smetáčkovci.
Setkání se zúčastnila též starostka obce Terezie Kořínková,
která si se všemi úholičskými seniory srdečně popovídala.
Naše obec drží rekord. Máme nejstarší občanku – paní Alžbětu Konopáskovou.
Hodně zdraví, paní Konopásková, ať jste tady nejméně do
sta let!
Martina Smolková, redaktorka

Senioři z Úholiček

Zdroj: Archiv OÚ
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Kolik součástek má letadlo?
V sobotu 9. listopadu jsme se opět sešli s lampióny u Vltavy, abychom se společně vydali na večerní procházku obcí. Návštěvníků se letos sešlo rekordní množství.
Shromáždění však narušil podivně vyhlížející letec,
který v údolí Vltavy hledal trosky svého letadla.
Nešťastný pilot potřeboval najít a opět opravit své letadlo. Poprosil o pomoc děti a za odměnu jim slíbil, že je zavede na planetu malého prince, kde si budou moci vyslechnout celý jeho příběh. Děti jako dárek malému princi namalovaly malé beránky.
Všichni společně procestovali vesmír křížem krážem, navštívili různé planety a od jejich obyvatel dostali za splněný úkol
části letadla. Pomohli nešťastné bytosti vzpomenout si na své
jméno, uklidit zaneřáděnou planetu nebo přemoci rozpínavou
květinu. Skrze hvězdnou bránu se pak všichni teleportovali na
planetu malého prince – do sálu hostince U Zámku. Celý průvod
zakončilo divadelní představení úholičských dětí.
Moc děkujeme všem, kteří se na lampiónovém průvodu
s námi podíleli, zvláště pak panu Svobodovi, který nám i přes
technické potíže umožnil přístup do sálu hostince a zajistil i trochu toho tepla, aby malým princům nenastydly jejich květiny.

Letec rozdává odměny

Zdroj: Pavel Vančák

Tak příště zase na viděnou.
Renata Soperová, organizátorka

Přijďte navštívit malého prince
Hluboko ve vesmíru na jedné docela malé planetě se
třemi sopkami žije malý princ se svojí květinou. Pokud
ho navštívíte, bude vám vyprávět svůj příběh o cestě
po rozličných planetách a o tom, co zde našel, poznal
a pochopil. Jsou to věci jednoduché, ale důležité, které
je dobré si občas připomenout. Občas je dobré si uvědomit, že dospělí jsou rozhodně podivní, a že správně
vidíme jen srdcem.
Před časem jsme s několika malými herci tuto cestu podstoupili. A protože děti byly šikovné a v rekordně krátkém čase
se příběh Malého prince naučily, mohou ho teď předávat dál.
Poprvé tak učinily na závěr lampionového průvodu a zdálo se,
že všechny návštěvníky jejich představení zaujalo, i ty úplně
nejmenší. Přitom příběh Malého prince není rozhodně jen pro
děti. Proto jsme se rozhodli představení zopakovat. Pokud budete mít čas, rádi vás uvítáme na planetě malého prince v sále
zámecké hospody v neděli 8. 12. 2013 od 17 hodin.

Děkovačka malých princů

Zdroj: Jarka Doksanská

Jste srdečně zváni.
Pavel Soper, režisér

Poděkování za naše děti – představení Malý princ
Představení Malého prince v režii manželů Soperových mě velmi příjemně překvapilo. Inscenace byla
perfektní tečkou za pěkně připraveným lampiónovým
průvodem.
Ráda bych touto cestou poděkovala manželům Soperovým,
že se dětem ve svém volném čase věnovali. Byla jsem dojata
tím, jak jsou naše děti šikovné, jak umějí krásně artikulovat
a pracovat s hlasem.
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Za jejich skvělým výkonem je vidět mnoho času a obětavé
práce věnované pravidelným zkouškám. Manželům Soperovým za to patří náš obdiv a velký dík.
Kdo jste představení Malého prince v Úholičkách neviděl,
máte možnost ještě zhlédnout prosincovou reprízu.
Moc se těším, že se při této příležitosti zase potkáme. Přijďte, určitě nebudete litovat.
Martina Dvořáková, maminka jedné z účinkujících
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Pinká celá rodina
V neděli 17. 11. 2013 jsme se sešli v sále U Korychů,
abychom si zahráli pár přátelských zápasů smíšených
dvojic v již tradičním úholičském otevřeném turnaji.
Bohužel zatím stále mimo katastr.
K profíkovi z TJ Úholičky jsme nalosovali amatéra. Z některých amatérů se ale vyklubali smečaři a „točiči“ podání. Takovým výkonům se nedalo z opravdu amatérských řad konkurovat. Hrálo se ve třech skupinách systémem každý s každým,
první dva páry postupovaly automaticky, z třetích míst se
losoval postup. Osmifinále se hrálo systémem play off. Děti si
zahrály vlastní soutěž, i předškoláci už zkoušeli štěstí a zadní místa ve výsledkové listině nesli statečně. Jablka nepadají
daleko od stromu, takže první místo obsadil syn našeho reprezentanta.

Vítězové z řad juniorů

Zdroj: Archiv OÚ

Výsledky dospělí:
1. místo – Radka Ducháčková, Roman Procházka
2. místo – Drahuška Budařová, Dušan Vojtěch
3. místo – Jana Choutková, Petr Kozel
Výsledky děti:
1. místo – Honza Rudolf
2. místo – Matěj Novotný
3. místo – Vilém Kořínek

Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu

Nejlépe umístění dospělí

Zdroj: Archiv OÚ

Kalendář akcí
30. 11. 2013
1. 12. 2013

Vázání adventních věnců (rodiče s dětmi), zahájení ve 14 hodin.
Již dvanácté Adventní setkání se symbolickým zapálením první adventní
svíčky, bohatý program, adventní obchůdek, zahájení v 16.30 hodin.

5. a 7. 12. 2013

8. 12. 2013

Náves, Úholičky

Premiéra pohádky O čertu Fajkulínovi. Loutkové divadélko Manetka,
zahájení ve čtvrtek v 17 hodin, v sobotu ve 14 hodin a 16.30 hodin.

6. 12. 2013

bytový dům, Úholičky

areál zámku, Úholičky

Promítání Úholičské filmové akademie, zahájení 20 hodin.
Předfilm: Překvapení od Monthy Python`s,

v prostorech Loutkového

hlavní film: Ukradené Vánoce Tima Burtona (USA, 1993), režie H. Selick.

divadla Manetka, Úholičky

Divadelní představení „Malý princ“ – repríza, zahájení v 17 hodin.

sál hostince U Zámku, Úholičky

8., 15., 22. 12. 2013 Výstava betlémů, vždy od 14 do 17 hodin.

klubovna OÚ, Úholičky
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
V posledních letech se zdá, že skandinávská literatura
opanovala knižní trh. V této záplavě by vaší pozornosti
určitě neměla uniknout kniha švédského autora Jonase
Jonassona – Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Ač se jedná o prvotinu tohoto autora, na své si přijdou jak milovníci humoru, tak historie.
„Mohlo by se zdát, že se Alan Karlsson měl rozhodnout už dřív, zachovat se dostatečně chlapsky a sdělit svoje rozhodnutí lidem kolem sebe. Ale Alan Karlsson nikdy o ničem dlouho nedumal. Takže
sotva mu ten nápad projel hlavou, stařec otevřel okno svého pokoje
v přízemí domova důchodců v södermanlandském Malmköpingu
a vylezl na záhon. Tenhle manévr mu dal zabrat a není divu, protože Alan se právě ten den dožil sta let. Za necelou hodinu měla
ve společenské místnosti domova vypuknout narozeninová osla-

va. Měl se jí zúčastnit sám starosta. A reportérka místních novin.
A všichni ostatní staříci a stařenky. A celý personál v čele se zlou
sestrou Alicí. Objevit se na ní nehodlal pouze sám oslavenec.“
Po výše citované situaci se roztáčí kolo náhod, setkání, podivných úmrtí a komických situací. Postupně se dozvídáme
o staříkově minulosti a tím i o stěžejních událostech dvacátého století, ke kterým se Alan Karlsson vždy úplně náhodně
přimotal.
Celý příběh je napsán svižně, lehce a čtivě. Překlad Zbyňka
Černíka je opravdu zdařilý. Vřele doporučuji ke zlepšení nálady.
Knihovna otevřena každé pondělí od 15.30–19.30 hod.
ZAVŘENO 23. 12., 30. 12. 2013 a 13. 1. 2014
Martina Hrubešová, knihovnice

Statek čp. 11
Venkovská usedlost vyjadřující typický charakter
Úholiček byla odjakživa hospodářským statkem
v majetku rolnicky orientovaných rodin. Zajímavé je
využití přistavěného domku pro ubytování kralupské
rodiny, která při válečném bombardování přišla o střechu nad hlavou
nebo prodej hospodářství v poválečných letech novému majiteli až od
Kutné Hory.

Roku 1938 toto stavení čp. 11 koupila od svých rodičů Václava a Růženy Beránkových jejich provdaná dcera
Marta Součková společně se svým manželem Václavem
Součkem, rolníkem.
Roku 1942 na zahradě, patřící k tomuto statku, dali si manželé Jan a Jana
Švejkovských vystavěti domek o jedné
místnosti, jako hlídací boudu. Vedle potoka udělali si studni 6 m hlubokou a z ní
zalévají elektrickým pohonem svou za„Jest statek o 37 strychů polí a 5 strychů
hradu. Roku 1945 v tomto domku bydzahrady, kterou roku 1925 vysázel Václav
lela nouzově jedna rodina z Kralup n. V.,
Beránek 401 ovocnými stromy. Jsou tam
kteréžto byl při náletu zničen byt. Roku
2 koně, 6 krav, 4 vepři.
1949 tento statek prodal Václav Souček
Dle Josefínského katastru z r. 1785
Josefu Verešovi z Bělokoz u Kutné Hory.
byl majitelem této usedlosti Václav FloriNový majitel se hned nastěhoval a počal
án. Dle trhové smlouvy z r. 1867 pak Fihospodařiti.“
lip a Magdalena Langrovi a dle odevzdací
Tolik se o čp. 11 dočtete v obecní
listiny z r. 1898 to byli Václav, František,
kronice. V roce 1991 začala kompletní
Filip a Josef Beránkové, Anna Seidlová,
přestavba celého objektu a majitelem
Terezie Pitrová, Karolína Volková, Fridobyl již p. Martin Šimek, který usedlost
lína Langrová, Marie Nohová, František
vlastní dodnes. Objevil ji, dle vlastních
Langr, Marie a Karel Langrovi, Fr. a Jos.
slov, když jako emigrant poprvé přijel za
Klimentovi. Roku 1899 dle trhové smlou- Současná podoba vstupní brány
bratrem Slávkem do sousedního Žalova.
Zdroj: Obecní kronika Úholičky „Usedlost si zamiloval pro její polohu
vy Václav a Ludmila Beránkovi.
Roku 1913 vyhořela v tomto statku
a atmosféru. Celá rekonstrukce je ve stystodola a chlévy. Roku 1930 majitel Václav Beránek koulu jižní Itálie, dýchá romantikou, starými časy a přírodnípil od obce uličku před svými vraty ve výměře asi 20 sáhů
mi materiály,“ říká k současnému stavu nynější nájemkyně
a hned dal znovu vrata na její konec postaviti. Tak si svůj
S. Polonyiová.
Renata Feitzová, kronikářka
pozemek zvětšil.
Zdroj Obecní kronika Úholičky

6

OBECNÍ NOVINY 11/2013

www.obec-uholicky.cz

CESTY ZA HUMNA
Malý lyžařský průvodce
Teplota pomalu ale utěšeně klesá k nule a každá další
povětrnostní změna by mohla přinést první sníh. Nebude proto na škodu rozhlédnout se za humna okem
právoplatných dědiců Josefa Rösslera-Ořovského, slavného průkopníka lyžařského sportu v Čechách.
Ovšem než vyrazíme, je nutné si uvědomit, že místní podmínky vyžadují specifickou výzbroj. Sněhová pokrývka je v těchto
končinách zřídka dostatečně silná, aby překryla kameny a větve, často je spíš dobrá na to, aby to aspoň trochu klouzalo. Ski

Roztok a teprve nad vinicemi to ohneme doprava, tzv. Malým
hájem k vyhořelému hotelu Maxmiliánka. Neznatelná cesta je
zde rozšířená na cyklokrosovou dráhu s četnými skoky, které
si jistě užijeme. Z lehkého otřesu mozku se pak můžeme vzpamatovat u krbu v Hospůdce Zvířátka.
Pokud naše lyže zůstaly v provozuschopném stavu (pokud
ne, je možné je pomocí vteřinového lepidla do tohoto stavu uvést), můžeme se vydat na zpáteční cestu podél Vltavy.
Když si zvykneme na trochu nepříjemné zvuky, které vydává
skluznice drhnoucí o asfalt pod sněhem, je to poměrně příjemná cesta. Pokud nám grog u Zvířátek dodal dostatek energie,
můžeme za zdymadly uhnout Potoky vzhůru na Žalov a po
lehkém občerstvení Na Růžku či Na Hřišti vyrazit usilovným
stromečkem na Řivnáč a dále zpátky do Úholiček.
Poslední sjezd končí zpravidla po několika lehčích pádech
a akrobatických figurách způsobených větvemi na cestě definitivní zlomeninou obou lyží před bývalou „knedlíkárnou“. Pocit
z mimořádného sportovního výkonu nám budiž odměnou.
Na závěr jen drobná prosba – nevhazujte zbytky lyží do kamen, dokonce i ukrajinské VISY jsou lakované.
Skol!
Pavel Soper, zastupitel
INZERCE

www.powerprint.cz
kalendáře z Vašich fotek
Stopy na Holém vrchu

Zdroj: Pavel Soper

by tedy měly být pokud možno co nejstarší, nejlépe dřevěné,
obzvláště se hodí ukrajinská značka VISU EXTRA. Je dobré si
obstarat několik kusů, spotřeba bývá jeden pár na jeden výlet.
Prvním zastavením naší odvážné výpravy budiž populární
skiareál Švestkovna. Na zdejší dětské minisjezdovce můžeme
potrénovat telemarkový oblouk a nouzové brzdění hůlkou před
velkým kamenem či vozovkou. Oboje se vám bude později ještě mnohokrát hodit. Pokud je zrovna v provozu vlek, ušetříme
pár kroků a pak už hledáme nejkratší cestu na pole. Je důležité
vést v patrnosti, v jakém stavu zanechali před prvním sněhem
zemědělci své polnosti. Pokud je pole nezorané, stačí jen pár
centimetrů a otevírá se vám nový svět. Zatímco při pěších výletech jste omezeni schůdnými cestami, nyní se můžete rozjet
po nekonečných prostorách bílého moře a namířit si to přímou
stopou třeba na Holý vrch. Na pláních ovšem vznikají i jakési
improvizované běžecké areály, takže si na své přijdou i sportovněji ladění lyžníci, které baví kroužit stále dokola.
O sešupu z Holého vrchu do Tichého údolí jsme se již zmiňovali, proto nyní vyrazíme dál přes pole směrem do centra

cena od 149 Kč

nejhezčí vánoční dárek
dodejte fotky - doplníme je do našich vzorů
Praha Suchdol - copycentrum powerprint
různé vzory - nástěnné i stolní
měsíční a 14-ti denní
možnost vazby doneseného kalendáře
i tisku z vlastních dat
Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz
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Obec Úholičky Vás srdečně zve na 12. tradiční

ADVENT NÍ SET KÁNÍ
v neděli 1. prosince 2013
od 16.30 hodin.
Je pro Vás připraven bohatý program:
zapálení první svíčky na adventním věnci a sváteční promluva
pásmo koled zazpívají děti z MŠ
vánoční písně v podání členek Národního divadla
zatančí paní Zima s doprovodem
rozsvítíme vánoční strom
uvítáme Vás na výstavě betlémů v klubovně nad OÚ
nabídneme svařené víno a domácí cukroví.

Nákupem jmelí a zboží z adventního obchůdku přispějete
na SOS dětské vesničky.
Vážení spoluobčané sledujte mimo informací v Obecním zpravodaji
aktualizované informace na obecních webových stránkách a na facebooku.

