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Vážení občané,
červen a začínající léto patří již několik let k řece. I tento rok
se konal Den na řece a plavilo se kolem našeho a řežského
břehu. Přívoz pendloval tam a zpátky a program byl tentokrát zajištěn na fotbalovém hřišti v Řeži. Na druhý břeh jste
se mohli dostat i na kánoi, kterou vás převezl zkušený zadák
z našeho vodáckého oddílu. Akci pořádal Dobrovolný svazek
obcí Údolí Vltavy. Zástupci obcí, kteří jsou členy DSO, uspořádali v červnu také kontrolní obhlídku břehů. Nasedli jsme
na kolo a projeli celou trasu od Roztok až do Nelahozevsi
po levém břehu a zpátky po tom pravém. Od minulé prohlídky musíme konstatovat, že všechny břehy vypadají mnohem
lépe, jsou vesměs vysekané a čisté. Opravu nábřežních zdí
a obnovu břehového opevnění provádí Povodí Vltavy, s. p.
a dosekání a dočištění na „územích nikoho“ provedou jako
vloni brigádníci. Dobrou zprávou také je, že jak Roztoky, tak
Libčice se chystají k úpravám náplavky, jejímu zatraktivnění a využití pro sport a volný čas. Podél všech břehů budou
osazeny nové lavičky a koše z rozpočtu svazku. Břehy ožívají.
A nakonec prosba: úsek od nás k lávce nelze projet na kole,
ale po břehu můžete od loňska, kdy jsme vyčistili cestu, kolo
vést. Nejezděte horem podél kolejí.
Další událostí uplynulého měsíce byla účast naší obce
v soutěži Vesnice roku. Úholičky se letos zúčastnily poprvé.
Nevěděli jsme, jak tato soutěž probíhá, a máme za sebou novou zkušenost. Seběhlo se to asi takto: koncem dubna t. r.
jsem podávala na Ministerstvo pro místní rozvoj přihlášku
do této soutěže spolu s rozsáhlou přílohou, která obsahovala
informace o naší obci a fotografie, které zachycují jak obec
samotnou, tak spolkový život, který zde probíhá v průběhu
celého roku. V úterý 26. května dorazila do naší obce desetičlenná komise a my jsme měli dvě hodiny na prezentaci
naší obce. Začínali jsme na obecním úřadě a postupně jsme

ukázali komisi mateřskou školu, kde nám děti ukázaly krásné hřiště a zahradu a rozloučily se s námi malým dárečkem,
novou výsadbu zeleně v okolí bytového domu, venkovní fitko,
Švestkovnu a část stezky, Podmoráň s přívozem a vyhlídkami.
Cestou jsme sdělovali, jaký je zde rozvoj, jaké dotace jsme
čerpali, kolik máme obyvatel apod. Nakonec jsme se vrátili
na statek, kde jsme nahlédli do kluboven spolků, zhlédli výstavu kronik, pamětních knih, starých čísel obecních novin
a rozsáhlou fotodokumentaci. Komisi zajímala také naše
obecní knihovna, která není jen skladištěm knih, ale i kulturním a informačním centrem obce. Poslední část prezentace
byla věnována krátké ukázce spolkového života. Zazpíval pěvecký kroužek Pět Tet, zatančily Ú-holky i Ú-holčičky a podávaly se koláče od místní hospodyňky. Dvě hodiny uběhly jako
voda, ale stihli jsme ukázat vše, co jsme si naplánovali. Pro
výsledky jsme si jeli 18. června do Kutné Hory, kde proběhlo
vyhlášení výsledků v prostorách galerie. Vesnicí roku ve Středočeském kraji nejsme, ale získali jsme ocenění Zlatá cihla za
nejlepší rekonstrukci stavby venkovského charakteru. Vsadili
jsme na jistotu a nominovali jsme náš nově zrekonstruovaný
statek. Vyplatilo se to. Děkuji všem, kdo se podíleli na zpracování přihlášky, těm, kdo aktivně tvoří kulturní a sportovní
akce, aby společenský život v obci byl, ale hlavně těm, kteří
se v hodnotící den aktivně podíleli na hektické dvouhodinovce: Petře za odborný výklad u staveb, Romaně za zajištění
zázemí, Elišce za zpracování a promítání prezentací, Martině
za vzorné představení knihovny, Renatě za výzdobu a práci s dětmi ve výtvarném kroužku, Božence za výborné koláče, Milanovi za aktivizování pěveckého uskupení, Zdendovi
a Kamilovi za trénink mladých hasičů, paní ředitelce za prezentaci MŠ a všem účinkujícím.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Velkých
Přílepech byla dokončena. Nyní je čistírna ve zkušebním
provozu, napojení nových nemovitostí v katastrech obou
obcí je již možné.

• Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Opět po roce zahajujeme soutěž o nejkrásnější rozkvetlé
okno, zahradu či předzahrádku. Soutěžní fotografie
zasílejte na obecní úřad, vyhlášení vítěze proběhne jako
každý rok v září na Svatováclavských slavnostech.

• Pronájem prostorů na statku
Na webových stránkách obce byl spuštěn rezervační
systém, přes který si můžete pronajmout prostory na statku
(malý či velký sál), ale i Švestkovnu, která je v poslední
době hojně využívána zejména k dětským oslavám. Pokud
máte zájem si některý z uvedených prostor pronajmout,
navštivte www.obec-uholicky/rezervacnisystemobce.

• Prázdninový provoz obecního úřadu
Po dobu čerpání dovolených v průběhu letních prázdnin
budou úřední hodiny obecního úřadu (v pondělí a ve
středu) zachovány.
Krásné léto všem!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Pozvánka do divadla
Ráda bych vás po delší odmlce pozvala v září 2015
do divadla. Tentokrát do Stavovského na představení
MIKVE, v pátek 25. 9. 2015 od 19:00.
Jde o hru současné izraelské dramatičky Hadar Galron.
Mikve – prostor rituální lázně, v níž se věřící židovské ženy
pravidelně očišťují, se ve hře stává místem střetu různých
přístupů k víře i k životu. Do ortodoxní komunity přichází
Šira, nová lázeňská, před níž se pozvolna rozkrývají osudy
místních žen – dramata, o nichž všichni vědí, ale nikdo
o nich nemluví. Ve své snaze pomoci naráží empatická,
ale přitom razantní Šira na bariéru náboženských pravidel
i lidských předsudků. Ženská komunita, stmelená léta
kolem lázeňské Šošany, Širu nejprve odmítá, brání se
novému pohledu i nabízeným řešením, aby se posléze
v dramatickém závěru ženy pokusily vzepřít svazujícím
pravidlům svého společenství.
Na pozadí tradičního židovského rituálu otevírá tato
současná hra téma postavení žen ve společnosti, vztahu
ortodoxní komunity k běžnému životu, především ale
nabízí vynikající herecké příležitosti prostřednictvím
psychologicky bohatých postav a jejich dramatických
osudů.
Hrají: Iva Janžurová, Vanda Hybnerová, Jana
Boušková, Eva Salzmannová, Taťjana Medvecká, Antonie
Talacková aj.
Vstupenka 175 Kč. Rezervujte prosím u pí. Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Strategický plán
Jak bylo avizováno v minulém čísle obecních novin, dostává
se vám do ruky anketa 2015, která bude sloužit jako podklad
pro zpracování Strategického plánu obce. Byli bychom rádi,
kdybyste k anketě přistoupili zodpovědně a kdyby bylo zpět
na obec doručeno co nejvíce vyplněných formulářů. Jedině
tak může tento dotazník odrážet skutečné potřeby všech
občanů obce.
V každém čísle obecních novin jsou k vyplnění 2 prázdné
blankety. Pokud se ve vaší domácnosti nachází více dospělých
osob, formulář je ke stažení na webových stránkách obce
www.obec-uholicky.cz, případně si jej můžete vyzvednout
na obci nebo v obecní restauraci.
Vyplněnou anketu můžete vhazovat do schránky na
OÚ, současně bude probíhat sběr těchto dat prostřednictvím
terénních pracovníků – členů SDH, kteří vás požádají
o odevzdání vyplněné ankety, abyste nemuseli vážit cestu
na Náves, případně vám můžou poskytnout další prázdný
formulář.
Na webových stránkách obce bude současně zveřejněn
odkaz, prostřednictvím kterého můžete vyplnit anketu
elektronicky. Věříme, že vám jedna z těchto možností bude
vyhovovat a dáte nám zpětnou vazbu.
starostka a zastupitelstvo obce

Zprávy z MŠ
Poslední měsíc před prázdninami si děti užily ve školce plno
zábavy a zážitků z výletů.
Poprvé v nové školce jsme uspořádali na zahradě „Party pro
rodiče a děti“. Navázali jsme tak na tradici ze „staré MŠ“, kde
jsme ji organizovali pravidelně každý rok. Na začátku nás
trochu pozlobila přeháňka, ale nikomu to nevadilo. Pro děti
bylo ve školce přichystané divadelní představení O Hejkalovi
a rodiče si popovídali na terase a pod altány. Pak už nám
počasí přálo. Tatínkové připravili na ohništi oheň a mohly se
začít opékat buřty a párky. U ohně nám hrál na kytaru a zpíval
p. Veselý. Moc mu za to děkujeme. Mnozí rodiče i děti se ke
zpěvu přidávali, a vznikla tak příjemná atmosféra a pohoda.
Každý z rodičů přinesl na party nějaké pohoštění, ze kterého
se pak všichni občerstvovali. Byl dostatek různých koláčů,
zákusků, dortíků, sušenek, zmrzliny, ovoce, zeleniny, džusů
i kávy a nealkoholického piva pro rodiče. Všem děkujeme.
Okolo 20. hodiny byla diskotéka a konec party. Rodiče
a některé děti odešli. Ve školce zůstaly pouze odvážné děti,
které s námi přespaly přes noc až do soboty. Všechny to
zvládly bez pláče a ráno je čekala odměna.
V pondělí 1. června jsme oslavili s dětmi MDD. Na
začátku si všechny děti z obou oddělení společně zatančily,
pak se rozešly do svých oddělení, kde se zúčastnily různých
soutěží. Děti soutěžily ve skákání v pytlích, stříhání lízátek,
v namotávání provázku na tužku, chození po papírech, jízdě
na odrážedlech a dalších soutěžích. Za všechnu snahu byly
děti odměněny diplomy, medailemi a drobnými dárečky.
Druhý týden v červnu jsme se s dětmi vydali na celodenní
výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni. Od rána pršelo a my váhali,
zda na výlet jet. Pomohl internet a satelitní mapa, podle které
mělo okolo 10. hodiny v Plzni přestat pršet. Rozhodnutí bylo,
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Návštěva Dinoparku v Plzni
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že jedeme. Udělali jsme dobře, protože při příjezdu do Plzně
opravdu přestalo pršet a celou dobu pobytu v ZOO nepršelo.
Děti si užily zvířátek i dinosaurů a domů jely plné zážitků.
Další dopolední výlet byl na hrad Okoř. Jeli jsme
autobusem MHD do Noutonic a odtud šli pěšky až na Okoř.
Cestou se děti občerstvily nejdříve svačinou ze školky a pak
z domova. Všechny cestu zvládly. Však také měly motivaci.
Na hradě Okoři hledaly poklad a také bílou paní. Poklad
našly, ale bílá paní se zjevila jen některým dětem. Před
odjezdem se děti osvěžily v občerstvení, kde od Procházků

Výlet na hrad Okoř

Zdroj: archiv MŠ

dostaly ovocnou zmrzlinu a limonádu. Zpět do školky jsme
přijeli v poledne na oběd.
V druhé polovině června proběhly v obou třídách besídky,
na kterých děti předvedly obecenstvu rodičů, příbuzných
a kamarádů, co se ve školce v druhém pololetí naučily.
V úterý 23. 6. proběhlo loučení s předškoláky, kteří
půjdou od září do 1. třídy. Letos se loučí se školkou 14 dětí.
Všem přejeme, ať se jim ve „velké škole“ líbí, vždy se do ní
těší a mají paní učitelku, která je nejen hodná, ale také je toho
hodně naučí.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna Úholičky
Otevřeno bude opět v pondělí 31. srpna od 15:30 do 19:30.
Malá nabídka nových knih v naší knihovně z nakladatelství
METAFORA:
DÁMA VE ZLATÉM – pravdivý příběh sledující osudy
mistrovského díla malíře Gustava Klimta „Portrét Adele
Bloch-Bauer“. Kniha nás zavede do Vídně v období secese,
seznámíme se s neobyčejnou ženou, která inspirovala
excentrického Klimta. Budeme dále sledovat osudy tohoto
krásného obrazu. Nacisté obraz zkonfiskovali a vystavovali
ho pod jménem „Dáma ve zlatém“, protože Adele pocházela
z bohaté židovské rodiny. Šedesát let po konfiskaci se
obraz stal předmětem táhlého právního sporu mezi vládou
Rakouska a dědici rodiny Bloch-Bauerů. Dozvíme se také,
jak spor dopadl.
IMPRESIONISTÉ – sugestivně vylíčené životní příběhy
malířů, kteří postrčili výtvarné umění naprosto novým
směrem. (Manet, Cèzanne, Renoir a Degas)
PANÍ HEMINGWAYOVÁ – čtyři ženy, čtyři manželky
světoznámého spisovatele. Kniha se sice opírá o fakta, ale
celkově se jedná spíše o fantazijní náhledy do rodinného
a milostného života Ernesta Hemingwaye.
Knihy pro tvořivé:
Lahodné dárky, Bachovy květové esence od A do Z, Hravé
těstoviny, Květiny háčkované a pletené, Dinogami, Loutky
z ponožek, Navlékáme korálky, Přírodní kosmetika a jiné.

Nové knihy v obecní knihovně

Zdroj: archiv knihovny

INZERCE

PRODÁM BYT 2 + kk
do osobního vlastnictví
Prodám byt 2 + kk v bytovém domě o rozloze
60 m2 – přízemní podlaží, situovaný na
západ, 2 velké balkony, 1 prostorná komora
vč. úložného prostoru, 1 prostorná šatna
vč. vybavení, obývací pokoj a ložnice.
Koupelna se sprchovým koutem, v kuchyni
elektrický sporák. Možnosti financování:
v hotovosti, hypotečním úvěrem nebo možno
převést bezúročnou půjčku od obce.

Info na tel.: 608 265 470 Chundelová

Martina Hrubešová, knihovnice
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Kultura a sport
Cvičení s batolátky
S místními (i přespolními) maminkami a našimi batolátky
jsme se pravidelně scházely od října 2014 do června 2015 na
lekcích cvičení pro děti. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem aktivním maminkám za to, že celý rok poctivě
s mrňousky navštěvovaly tyto lekce.
Již v útlém věku je cvičení pro naše nejmenší důležité, jelikož
podporuje správný pohybový vývoj, rozvoj jemné i hrubé
motoriky, vnímání tvarů, barev, rytmu a v neposlední řadě je
příležitostí k navazování sociálních kontaktů.
Naše cvičení je obohaceno o řadu říkadel, básniček
a zajímavých aktivit či úkolů. Na závěrečné hodině pak
každý sporťáček obdržel nejen diplom za účast v kurzu, ale
též drobné dárečky a dobrůtky, které děti obzvlášť potěšily.
Pevně věřím, že po prázdninové pauze bude od září/října
2015 cvičení s batolátky opět pokračovat a přidají se další

Cvičení s batolaty

Zdroj: archiv OÚ

maminky se svými ratolestmi. Cvičení je určeno především
pro děti ve věku 1-3 roky.
Přeji všem krásné léto a ještě jednou účastníkům cvičení
děkuji za aktivní přístup!
Lucie Pavlíčková, cvičitelka

Výlet seniorů na zámek Žleby a do Čáslavi
Na první letošní výlet seniorů jsme se vydali v úterý 2. 6. 2015. Po zhruba dvouhodinové cestě nás přivítal romantický
a malebný zámek Žleby s upraveným nádvořím a rozkvetlým zámeckým parkem.
Předem domluvený jsme měli III. prohlídkový okruh
zámkem, tzv. velký, který prochází všemi 4 palácovými
křídly. V romantických interiérech se mísí původní historické
památky s dobovými prvky a starožitnostmi dovezenými
z celé Evropy. Závěrem prohlídky jsme se podívali do
původního provozního zázemí zámku - plně vybavené
zámecké kuchyně s přilehlými historickými kuchyňskými
provozy. Na oběd jsme zašli do hospůdky U Kosů, která se
nachází přímo pod zámkem.
Další cesta vedla do Čáslavi, malebného a upraveného
městečka. Zde byl program individuální, a tak došlo na
odpolední posezení u kávy, dortíku či zmrzliny. Výlet se
vydařil, slunečné počasí nás provázelo celý den. Neváhejte
a přidejte se na podzim k nám!
Božena Suchá, komise pro rodinu

Výlet seniorů na zámek Žleby

Zdroj: archiv OÚ

Statek v srpnu obsadí indiáni
Pokud v půlce srpna v Úholičkách potkáte podivně vyhlížející, pestře oblečené a pomalované človíčky, neděste se. V termínu
10. – 14. srpna proběhne další letní výtvarná dílna, tentokrát s indiánskou tematikou.
Během pěti pracovních dnů (vždy od 9 do 17 hodin) se
pokusíme zmapovat život nejen severoamerických indiánů,
ale seznámíme se i se středoamerickými a jihoamerickými
kmeny. Výtvarného tvoření bude jako vždy pořádná dávka
a nebudou samozřejmě chybět hry, výlet ani cesta za
pokladem. Na závěr opět uspořádáme ve Švestkovně výstavu
všech zhotovených prací a opečeme si buřty.
Zázemí letos budeme mít opravdu přepychové, za dobrého
počasí budeme výtvarničit venku na nádvoří statku na návsi,
4

v případě deště se přesuneme nahoru do klubovny. Obědy
nám zajistí restaurace Na statku.
Dílna je vhodná pro všechny milovníky kreslení, malování
a rukodělného tvoření starší 6 let. Pokud máte zájem zúčastnit
se, ozvěte se prosím telefonicky na čísle 608 046 276 nebo
mailem na adresu soperova@seznam.cz. Zbývá už jen pár
posledních míst!
Renata Soperová, organizátorka
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Úholský hydrant
Posledně jsem psal, že se na našich domácích závodech
Úholský hydrant 2015 budeme snažit ukázat, co už jsme se
v oddíle mladých hasičů naučili. A musím říct, že se nám to
vydařilo. Jak malým, tak velkým závodníkům.
V sobotu 6. 6. 2015 se sešla všechna přihlášená družstva
ze čtyř sborů na návsi před obecním úřadem. Start byl za
velmi teplého až letního počasí v 9 hodin. Startovalo se za
obchodem s potravinami. Stanoviště na trati byla obsazena
našimi členy SDH Úholičky. Trať byla dobře vybrána (běželo
se přes Švestkovnu a Višňovku) a děti ji nadšeně absolvovaly.
Běžely na čas, uzlovaly, střílely, odpovídaly na otázky
z topografie, zdravovědy, IZS, určovaly hasičské technické
prostředky. Cestou byly povzbuzovány velkou účastí diváků.
Startovalo čtrnáct družstev, z toho tři naše domácí. A naše
družstva mladých hasičů se vytáhla. Ve starší kategorii se
družstvo umístilo na druhém místě, v mladší na třetím a to
naše nejmladší družstvo skončilo předposlední. Gratuluji
a děkuji celému oddílu mladých hasičů za skvělý výkon.
Na konci zápolení byly vyhlášeny výsledky a všichni
byli odměněni. Všem se závody líbily – jak závodníkům, tak
jejich vedoucím a divákům, kteří se sešli ve velmi velkém
počtu.

Ouholští mladí hasiči

Zdroj: archiv SDH

Nesmím zapomenout na velmi zdařilou soutěž o Železného
hasiče a hasičku. Železnou hasičku vyhrála Jana Černá
(zdravotnice závodu) a Železného hasiče ovládli úholští muži
na všech třech medailových místech.
Závody byly opravdu moc pěkné, a tak doufáme, že se
stanou pravidelnou záležitostí našeho sboru. Ještě jednou
děkuji všem, kteří nám pomáhali tuto vydařenou akci
zvládnout.
Zdeněk Fiala, starosta SDH

O Úholičkách se mezi jamkami ví
Golf klub SNAIL působí na území naší obce již několik let.
Pravidelně pořádá akce a turnaje nejen pro registrované
hráče, ale i pro veřejnost.
V létě ho navštěvují naše děti na docházecích táborech, na
podzim zde probíhala i dětská golfová škola.
Novinkou letošního jara je sestavení reprezentačního
týmu. Svůj první turnaj odehrálo družstvo mužů v soutěži
družstev ČGF 13. a 14. června t. r. Do prvního kola IV. ligy
v regionu Západ B nastoupilo celkem 129 hráčů z 22 klubů.
Průběžně máme 18. místo. Do konce sezóny zbývá ještě
několik turnajů a hráčům přejeme co nejvíce úderů „hole
in one“, ale hlavně dobrou náladu a vždy šťastný návrat do
domovského klubu u nás v Úholičkách.
Golfové hřiště v Úholičkách

Zdroj: Golf Snail

Eliška Červenková, redaktorka

Švestkovna se líbí všem!
Do Úholiček přijíždí stále více lidí, kteří navštěvují naši
stezku a Švestkovnu. Obří houpačku, dětské hřiště a Stříbrník
s krásným výhledem na Vltavu a na Řežský břeh láká nejen
rodiny s dětmi, ale i žáky škol a jejich učitele. Děti si zde
užijí aktivní den v krásném prostředí a volné přírodě a na
závěr výletu se mohou osvěžit limonádou v obecní restauraci
Na Statku. „Zájezdy“ mateřských a základních škol zde rádi
vítáme!
Eliška Červenková, redaktorka

Úholičská Švestkovna

Zdroj: archiv OÚ
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Kalendář akcí
2. 7.
čtvrtek

Joga smíchu dle systému Dr. Katarii pod vedením Davida Zahradníka Městská knihovna,
– od 18:30 hod.
Roztoky

5. 7.

Bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa - od 18.30 hod.

neděle

18. 7.
sobota

Bohnice-Máslovice - 6. ročník závodů na kánoích, kajacích a jiných
plavidlech
Vltava
- start ve 13 hod. z Bohnic, ve 14 hod. z Klecánek

24. 7.

Letní kino - film Pomáda - od 21.15 hod.

Švestkovna, Úholičky

14. 8.

Výstava prací letní výtvarné dílny - od 18 hod.

Švestkovna, Úholičky

29. 8.

Šermířské rozvernosti - šermířská představení, středověké tržiště

Středočeské muzeum,
Roztoky

25. 9.

Mikve - divadelní představení, od 19 hod.

Stavovské divadlo,
Praha

Plavba parníku Fidelio - každou středu v 10.10 hod. směr Trója ZOO

úholičské molo

pátek

pátek

sobota

pátek

každá
středa

Za plotem je obecní
Nevadí, chodím přece okolo domů. Není mi jedno, jak vypadá
obec před mým domem, a proto o okolí svého domu pečuji.
Nemusím udržovat skalku či záhon, stačí, když si posekám
pruh zeleně před domem.

Každý měsíc uveřejníme
příklad toho, jak může
vypadat obec, když
nebudeme lhostejní.

Rozkvetlý záhon u Pakostů - ulice K Divadlu
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Husův sbor, Roztoky

Zdroj: archiv OÚ
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Příspěvky občanů
Od multifunkce k nefunkčnosti
Po masivní kritice, které se dostalo starostce Kořínkové
a místostarostce Studecké ze strany občanů a malé části
zastupitelstva, se vedení rozhodlo uložit Strategický plán
obce k ledu. Politická mraznička však vznesené otázky
a problémy nevyřeší. Například jak se bude v budoucnosti
ufinancovávat statek, který už dnes stál 65 milionů. A částka
není stále konečná.
Ačkoliv byl např. sál na statku koncipován jako multifunkční,
po kolaudaci se ukázalo, že je spíše nefunkční. Obec navázala
na tradici se stavbou bytového domu, který se také nejdříve
naplánoval a postavil, aniž by se řešily problémy s akustikou,
a teprve pak se začaly bourat příčky a lepit problémy, které se
v domě s desítkami bytů dodnes nevyřešily.
Pro vedení obce jsou to asi podružné problémy, neboť
důležitý je argument, že obec za rekonstrukci statku dostala
ocenění, která zalepí pusu všem kritikům. Že to stálo majlant
přece nevadí, že se neví, jestli statek v budoucnu na sebe
bude vydělávat, to také nevadí, že se do toho bude muset
dál investovat, aby se multifunkční sál zfunkčnil, např. ke
koncertům nebo k míčovým hrám, také nevadí...
Důležitá je přece politika zdání – myslet na příští volby.
Vyběhat si ocenění po stranických sekretariátech tak, jak se

obecní noviny 6/2015

Poděkování Obecnímu
úřadu Úholičky
Skláníme se před paní starostkou Terezou Kořínkovou
a před její vitalitou, kterou projevuje při spravování naší
obce. Když jsme se sem nastěhovali, byl tu středověk bez
vody a kanalizace. Voda, kterou jsme vozili v kanystrech,
se čerpala z veřejných studen.
Též musíme z celého srdce poděkovat exstarostovi
p. Tomáši Divinovi, který nastartoval blahobyt této
obce, bez jehož velké pomoci by naše Terezka nemohla
pokračovat.
Kdo tomu všemu nevěří, ať se podívá po Úholičkách
a pak, doufáme, porozumí. Je pravdou, že se všem lidem
člověk nezavděčí, tito lidé chtějí vidět jen to negativní.
Ještě jednou se skláníme před nynější starostkou a před
panem Divinou.
Děkujeme.
manželé Feitzovi

to v politice dělá. Vždyť kdyby se v minulosti nedělal humbuk
kvůli různým nezákonnostem v souvislosti se stavbou
bytového domu, určitě by Ing. Salačová s tehdejším starostou
dokázali získat také nějaké ocenění za sociální výstavbu –
třeba pro neslyšící.
Miroslav Vodrážka

INZERCE
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