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Vážení občané,
po parném létě je tu opět podzim a s ním nové realizace
a mnoho kulturních a sportovních akcí. Byl dokončen obecní
bezdrátový rozhlas pro běžná hlášení, ale zejména pro krizové stavy (např. povodeň). Rozhlas je funkční i při výpadku
elektrické energie, hlášení lze uložit a znovu odvysílat.
Dalším počinem bylo vybavení stodoly statku pro kulturní
akce. Bylo zakoupeno mobilní pódium tak, aby se dalo rozebírat a uskladnit a mohly zde probíhat sportovní aktivity.
Pořídili jsme oponu a pro divadlo nezbytné bočnice a zadní horizont. Akustické podmínky se výrazně zlepšily poté, co
se okolo sálu instalovaly závěsy. Dokončení jsme směřovali k divadelnímu festivalu PřeDivO, který proběhl od 25. do
26. září.
Všechny soubory, které zde vystoupily, byly z prostoru
stodoly nadšené. O ozvučení se postarali po oba dva dny
M.a M. Jiráňové, lampy pro osvětlení jeviště objednal a uvedl do provozu P. Soper, který má z nás asi největší divadelní
zkušenosti a věděl si s tímto úkolem rady. Sobotní divadelní
maratón, na kterém sám zrežíroval dva „kusy“, ještě zvládl
organizačně zajišťovat. Sama jsem shlédla páteční hru divadla KIX z Buštěhradu, byla výborná a mrzela mě slabá účast
místních. V sobotu to bylo díky slavnostem a určitě i díky
účasti místního uskupení lepší. Do budoucna bych si přála
naplánovat divadelní sezónu a zvát divadla pravidelně. Jejich
úsilí a nadšení si zaslouží váš potlesk.

Součástí festivalu byla i výstava obrazů a tím zprovozněna
a pokřtěna i naše galerie ve druhém patře hlavní budovy statku. Pokud jste to nezvládli na slavnostech, můžete si obrazy
Miroslavy Oberreiterové ještě prohlédnout v průběhu října,
navštívíte-li knihovnu nebo obecní úřad.
Prostory statku jsou k dispozici každému, kdo chce sportovat, tvořit výtvarně nebo dramaticky. Přijďte se k nám domluvit na termínu a rozsahu činnosti. Prvním krokem je zadání
rezervace přes webové stránky obce.
Na webové stránky obce registrujeme i prostřednictvím
ankety stížnosti, že jsou nepřehledné. Obsahují totiž velké
množství dat, které převyšuje zákonnou povinnost. Zvažujeme, nakolik jsou pro vás některé nepovinné informace potřebné nebo zbytné. Začali jsme pracovat na úpravě stránek.
Některé sekce byly vymazány pro jejich neaktuálnost. Některé
informace zde naopak chybí a budou nahrány. Průběžně doplňujeme nadpisy a popisy k uloženým dokumentům tak, aby
byly rychle dohledatelné přes klíčová slova (HLEDEJ). Textové soubory většinou nahráváme přímo a ne prostřednictvím
odkazu, abychom eliminovali další a další otevírání. Doba je
prostě čím dál rychlejší, pokoušíme se s ní držet krok.
Na říjen jsme pro vás přichystali třetí ročník Ťapky okolo Úholiček, vítání nových občánků a setkání s jubilanty. Na
podzimní prázdniny budeme mít pravděpodobně program pro
děti. Těším se na společná setkávání.
Terezie Kořínková, starostka

Obsah:
Úvodník.................................... 1
Zprávy z obce........................... 2
Zprávy z MŠ............................ 3
Knihovna Úholičky.................. 3
Kultura a sport.......................4-6
Kalendář akcí........................... 7
Příspěvky občanů..................... 7
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Zprávy z obce
• Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu bude od pondělí 5. 10. 2015 až do konce
sezony týdenní.

• Přerušení dodávky pitné vody
Z důvodu opravy armaturní komory vodovodního
přivaděče Roztoky bude přerušena dodávka pitné vody od
13. 10. 2015 22:00 do 14. 10. 2015 22:00. V této době
nebude do vodojemu voda dotékat, poteče pouze voda ze
zásoby vodojemu. Prosíme proto všechny, aby v uvedené
době omezili spotřebu vody!!!

• Oprava komunikace do Velkých Přílep
Od 5. 10. 2015 bude zahájena stavba „Havárie opěrné zdi
a komunikace do Velkých Přílep“. Součástí této stavby je
i položení dešťové kanalizace v úseku „stará hospoda –
zámecká brána“. Tento úsek bude do odvolání neprůjezdný.
Autobus bude veden po objízdné trase Náves – ulice
K Višňovce – ulice U Splavu – K Podmoráni – Náves
a dále po své trase. Jízdní řád se nemění. S postupným
pokládáním dešťové kanalizace dojde k úplné uzavírce
křižovatky na Libčice (u Kohoutů).

• Přehled míst separovaného odpadu:  
stanoviště č. 1 za samoobsluhou
(papír, plasty, sklo, tetrapaky, kov a obnošené šatstvo)
stanoviště č. 2 u bytového domu
(papír, plasty, sklo, tetrapaky)
stanoviště č. 3 v Chaloupkách
(papír, plasty)
stanoviště č. 4 v Podmoráni
(papír, plasty, sklo a tetrapaky)
Žádáme občany, aby separovaný odpad odkládali na
všechna místa k tomu určená a necentralizovali ho za
prodejnu potravin. Četnost vývozu odpadu bude od
1. 10. 2015 zintenzivněna.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Pozvánka do divadla
Ráda bych vás pozvala na pátek 30. října 2015 od
19 hodin do Divadla Radka Brzobohatého na představení
„EDITH PIAF – milovat k smrti“.
V tomto strhujícím příběhu sledujeme životní cestu
Edith Piaf, zázračné uzdravení v dětství, zpívání na
pařížských dvorech a uličkách, fantastické úspěchy
v největších evropských divadlech, turné po USA,
závislost na alkoholu, muže a ženy v jejím životě, nemoci,
život plný lásky i samoty, v chudobě i přepychu. Edith
Piaf byla vždy a za všech okolností pevně rozhodnuta žít,
zpívat i milovat naplno…až k samotné smrti. Současně
zazní 15 nejslavnějších šansonů Edith Piaf.
Hrají: Světlana Nálepková, Juraj Bernáth, Martin
Sochor. Živě doprovází Blue Angel Memory Band Jiřího
Toufara.
Lístky k zakoupení na OÚ u pí Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Zprávy z MŠ
Je konec září a děti si po letních prázdninách zvykly
pravidelně chodit do školky. Nové děti svou první velkou
životní událost, kterou vstup do mateřské školy je, zvládly
velmi dobře.
Slziček bylo jen trochu a brzy jim svítily oči dychtivostí,
s jakými hračkami si budou hrát, jaké si najdou kamarády
a zda paní učitelky budou hodné. Právě na nich leží veškerá
odpovědnost za to, aby se dětem nic nestalo, aby pro ně
vytvořily příjemné a přátelské prostředí, byly k nim milé, ale
také důsledné. Důležité je, aby děti získaly k paní učitelkám
důvěru a nebály se za nimi přijít se svým trápením nebo
jen pro pohlazení či přitulení, když jim bude smutno. Paní
učitelky jsou ve školce ty, které na část dne zastoupí rodiče
a pomáhají jim s výchovou a vzděláváním jejich dětí. Rodiče
jsou však těmi hlavními, kteří za výchovu a vzdělání svých
dětí zodpovídají. Je velmi důležité, aby rodiče se školkou
spolupracovali a všímali si, jaké jejich dítě dělá pokroky.
Paní učitelky si rády s rodiči o dětech popovídají, poradí jim
a budou je o jejich rozvoji informovat. Hlavní však musí být
zájem rodičů.
Na začátku září si děti zvykaly na nové kamarády, pravidla
ve školce, prošly si většinu prostor v budově a poznaly se se
všemi zaměstnanci. Když se děti seznámily se školkou, začaly
jsme si povídat o jejím okolí. Nejdříve o Úholičkách, jaké
jsou zde význačné budovy, instituce a místa. Děti z oddělení
Veverek byly na návštěvě na obecním úřadě u pí starostky.
Přivítala nás společně s pí Klusoňovou. Děti si vyzkoušely,
jak se sedí zastupitelům za jednacím stolem. S paní starostkou
si povídaly o její práci, o tom, kdo ji zastupuje a kdo pomáhá.
Vysvětlila dětem, co znamená obrázek na znaku Úholiček,

Návštěva OÚ Úholičky

Zdroj: archiv MŠ

a provedla je částí statku. Moc děkuji za hezké přijetí
i sladkou odměnu pro děti. Když jsme se rozloučili, tak se
šly děti podívat na lípy, které rostou za potokem proti statku.
Jsou to lípy srdčité, které jsou ve znaku obce, a děti chtěly
vidět, jak vypadají jejich listy ve skutečnosti. Chvilku si děti
ještě pohrály na hřišti na návsi a pak pospíchaly na oběd do
školky.
Další vycházky v rámci poznávání Úholiček směřovaly do
Švestkovny, na obří houpačku a do přírody v okolí Úholiček.
Děti se také dozvěděly, že Úholičky leží u řeky Vltavy,
blízko hlavního města Prahy, v České republice, ve světadílu
Evropa, na planetě Zemi. Vše jsme si společně ukázali na
mapě a glóbusu.
První výjezd mimo Úholičky byl do Velkých Přílep
na letové ukázky dravců, kam nás pozvala pí ředitelka
z přílepské mateřské školy. Dále pro děti chystáme pestrý
podzim s výlety, divadly a dalšími akcemi u nás ve školce.

Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna Úholičky

Knihy o přírodní kosmetice v naší knihovně
Chtěla bych vám představit knihu autorky Aleny Thomas, Děláme si to doma sami.
Anotace: „Doma se dá vyrobit téměř všechno, od luxusní pěsticí kosmetiky přes léčivé extrakty
k prevenci běžných neduhů až po čisticí prostředky pro domácnost, které překvapí svým jednoduchým
složením a zároveň nekompromisním účinkem. Umět si něco vyrobit sám a nebýt tak odkázán na
regály supermarketů je povznášející pocit. Nemuset luštit drobné písmo, za kterým se na etiketách
často skrývá výbava průměrné chemické laboratoře (nehledě na to, že jen málokdo z nás tuší, k čemu
je většina těch sulfátů a parabenů v našem denním krému dobrá) je úlevné, nejen pro duši, ale i pro
pleť.“
Návody jsou jednoduché a srozumitelné a ingredience dostupné. V naší rodině jsme vyzkoušeli
krém na ruce a pomádu na rty a výsledek si pochvalujeme.
Druhá kniha od Shannon Buck, Přírodní kosmetika, jak na to.
Anotace: „Utrácíte spousty peněz za kosmetiku? A myslíte si, že bez drahých kupovaných přípravků to nejde? Pak pro vás
máme dobrou zprávu. Jde, a ještě u toho ušetříte. Nemluvě o tom, že pro sebe uděláte to nejlepší a pořídíte si to nejzdravější.
Naučíme vás míchat nádherně voňavé krémy, tekutá mýdla, šampony, vlasové i obličejové masky, parfémy, přísady do koupele,
tělová a odličovací mléka, zkrátka cokoli si vzpomenete. A to vše ze zdravých, stoprocentně přírodních surovin. Dozvíte se,
podle čeho vybírat, jak se vyznat ve všemožných bylinkách a ingrediencích. Fotograficky ilustrované jednoduché recepty vás
spolehlivě povedou, takže se brzy stanete skvělými výrobci té nejzdravější přírodní kosmetiky, jakou si jen umíte představit.“
Tato kniha je mnohem podrobnější a návody i suroviny se mi zdají sice trochu složitější, ale produkty vypadají opravdu
luxusně.
Knihovna otevřena v pondělí 15:30 – 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice
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Kultura a sport
Kdo přežije Šumavu?
Desátý ročník tábora jsme zasadili do šumavských lesů, na
Hájnou Horu u Vimperka. Po dlouhých vedrech se jednalo
o nejstudenější týden těchto prázdnin.
„Kdo přežije“ spočívalo i v tom, kdo má nejvíc suchého
oblečení a bot, kdo má teplejší spacák a kdo se nebojí do
nevábných sprch turistické ubytovny. Na Hájné Hoře se
zastavil čas asi tak před třiceti lety. Na základně jsme naštěstí
nepobývali celé dny, protože jsme chtěli poznat kus krásné
Šumavy.
Podnikli jsme dva celodenní výlety. První byl do
boubínského pralesa a na vrch Boubín s rozhlednou. Děti
byly trochu zklamané, když se na větvích nehoupali hadi
a opice jako v pralese. Cesta byla do vršku a poslední úsek
k rozhledně po kamenech. Zde jsme museli odložit dva
kočárky, ve kterých s námi cestovali nejmenší účastníci.
Rozhled byl ale krásný, ten den totiž dokonce svítilo sluníčko.
Zpátky jsme odjížděli z Kubovy Hutě, jedné z malebných
šumavských osad.

Tři Dvořky u pramene Vltavy

Zdroj: archiv OÚ

Druhý celodeňák byl k pramenu Vltavy a tím jsme
naše školní zeměpisné vědění překlopili do reálu. Vltava
nevyschla, jak bylo medializováno. Cesta k prameni je ale
jako výlet do hororu. Stromy zničené kůrovcem, kam oko
dohlédne. Cukrárna na Kvildě nám konec výletu osladila.
Prošli jsme i Vimperk a filmové Hoštice, soutěžili, závodili,
hráli si, vařili a opékali a odvážně šli na noční stezku.
Tábor je za námi a rok si počkáme na další. Těšíme se na
nové táborníky.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Dožínky na zámku
O první zářijové neděli proběhla v areálu zámeckého parku
již tradiční akce - dožínky. Letošní ročník byl pořádán
v rámci Roku půdy a nesl podtitul: Sedlák, vlastník půdy
a venkovská komunita pro budoucí generace.
Návštěvníci mohli shlédnout filmy se zemědělskou
tématikou, sedláci, kteří hospodaří na katastru obce, předali
svému starostovi dožínkový věnec. K poslechu hrál Ivan
Hlas, Kateřina Svobodová & Tajemoje a Křížoband. Děti si
vyzkoušely, jak se jezdí na traktoru a pokochaly se pohledem
na zvířata. Připravené byly také atrakce jako lanovka ve
stromech nebo výtvarná dílna. Dospělí si pochutnali na
tradičním selském občerstvení, jako je zabijačka, pečené sele
a pivo. Nesměly chybět ani ochutnávka a prodej vín.

Předávání dožínkových věnců

Zdroj: archiv OÚ

Eliška Červenková, redaktorka

Úsměv anděla

Za plotem je obecní

Benefiční akce na podporu onkologicky nemocných dětí
a jejich maminek, které tráví většinu času v nemocnici,
proběhla v sobotu 19. 9. t. r. v golfovém areálu Snail.

Co takhle zaparkovat na vlastním pozemku? Ne vždy je
snadné parkovací stání vybudovat. Tady je důkaz, že to
jde, když se chce. Adlofovi se s tím vypořádali výborně.
Do zálivu se dobře vjede ze silnice
a parkovací místo nezúžuje komunikaci.
Chválíme!

Akce byla spojena s otevřeným mistrovstvím klubu Snail.
Výtěžek akce byl věnován Nadačnímu fondu šance onkoláčků
a transparentnímu účtu Úsměv anděla. Prostředky budou
využity na cílenou pomoc jednotlivým nemocným dětem
formou balíčků potřebných věciček a malých radostí. Akce
se zúčastnili přátelé Snailu, umělci, podnikatelé i sportovci.
Vydražen byl obraz malířky Martiny Konvičkové, který
namalovala pro Peťu. V areálu byla také prodejní výstava
Svatovítské dílny – keramické šperky, užitková keramika,
dekorace. Pro dobrou náladu zahrála skupina Womacklee.
Připraven byl také „bazárek“ s oblečky pro děti, maminky
zaplatily pouze tolik, kolik uznaly za vhodné. Výtěžek bude
použit taktéž na výše uvedené účely.
Eliška Červenková, redaktorka

Parkovací stání Adlofových
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Ohlédnutí za PřeDivem
Tak máme za sebou PřeDivO 2015 v Úholičkách, včetně
dvou představení úholičských ochotníků, malých i velkých.
Musím přiznat, že jsem měl z celé akce jisté obavy. Za prvé
ze slučitelnosti divadelního festivalu se slavnostmi a pak také
z toho, že vše proběhlo poměrně záhy po konci prázdnin.
A jelikož se všechny obavy nakonec ukázaly lichými, nezbývá
než děkovat a chválit.
Za prvé malým herečkám (herci se zatím nepřidali, ale třeba
bude líp) za nadšení a píli, s jakou dokázaly v poměrně
šibeničním termínu nazkoušet poměrně obtížnou a dlouhou
hru na motivy příběhů Pipi Dlouhé punčochy od Astrid
Lindgrenové. Neměly to, chudinky, vůbec lehké, uvážíme-li,
že jsem scénář dopsal nějakých čtrnáct dní před premiérou.
Přesto odvedly skvělý, takřka profesionální výkon, který
sklidil zasloužené ovace. Kdo naše představení propásl,
případně by se na něj rád podíval znovu i s bonusy, může
se těšit na letošní lampiónový průvod, který bude celý ve
znamení Pipi a jejích rošťáren.
Poděkování patří i dospělým hercům, kteří již podruhé
s nasazením a citem pro historii přiblížili četnému publiku
život a smrt sv. Václava, světce, s jehož jménem jsou naše
slavnosti spojené.
V neposlední řadě bych pak chtěl poděkovat paní starostce
za úpravy, které proměnily stodolu v plnohodnotný divadelní
sál s výbornou akustikou. Je to nová motivace pro naše
divadelní snažení. Vzniká i obrovský prostor pro organizaci

Pipi si už zase hrozně vymýšlí

Zdroj: J. Černý st.

dalších kulturních akcí, divadelních či hudebních, kterým by
slušel prostor uzavřeného sálu. Rád se na tom budu podílet
a věřím, že se najde spousta nápadů.
Nakonec i PřeDivO ukázalo, kolik je v okolí nových
dobrých ochotnických souborů, které hledají příležitost
a prostor ukázat své umění. Snad se nám podaří zaujmout
občany a dokázat jim, že vytváření prostoru pro kvalitní
kulturu není mrháním peněz. Nakonec je to vždy o divácích
a jejich přízni. Proto děkuji i jim za podporu a ocenění naší
práce.
Pavel Soper, principál

Přehled kroužků v Úholičkách pro šk. rok 2015 - 2016
Co

Kdy

Kde

Oddíl mladých hasičů

pondělí 17:00 - 19:00 náves, klubovna Zdeněk Fiala, 775 195 556

Cvičení pro předškoláčky

pondělí 16:30 - 17:30 zasedačka

Terezie Kořínková, 736 767 717

Cvičení R+D

úterý 9:30 - 10:30

zasedačka

Soňa Morávková, 736 627 741

Cvičení ženy - míče, posilování

úterý 19:00 - 20:00

zasedačka

Zuzana Weigertová, 739 085 773

Stolní tenis - děti

úterý 17:30 - 19:00

stodola

Radka Ducháčková, 731 450 768

Stolní tenis - muži (A,B,C,D)

úterý 17:00 - 22:00

stodola

Vilém Kozel, 602 277 285

Výtvarka pro děti (5 - 7 let)

úterý 15:30 - 16:30

ateliér

Renata Soperová, 608 046 276

Výtvarka pro děti (8 - 15 let)

úterý 16:30 - 18:30

ateliér

Renata Soperová, 608 046 276

Divadelní kroužek

středa 18:15 - 19: 45 stodola

Pavel Soper, 775 046 796

Cvičení pro zdraví - ženy

čtvrtek 19:30 - 20:30 zasedačka

Pavla Vacková, 603 504 813

Stolní tenis - muži

čtvrtek 17:00 - 22:00 stodola

Vilém Kozel, 602 277 285

Cvičení ženy - bosu, zumba, tanec neděle 19:00 - 20:00 zasedačka

Kdo/tel.:

Terezie Kořínková, 736 767 717
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Svatováclavské slavnosti
Program byl letos nabitý a člověk musel vybírat, kam se vrtne, neboť stihnout vše, co organizátoři letos nachystali, nebylo
v lidských silách. Doufejme, že si každý našel to své.

Příjezd knížete Václava na koni

Zdroj: J. Černý st.

Mladí hasiči v akci

Zdroj: J. Černý st.

Slavnosti zahájil sám kníže Václav, který popřál úholičskému
lidu, nechť dobře hospodaří ve prospěch našich dětí a nevede
pře. Pro děti se rozehrála ve stodole Pipi punčochatá a pro
dobrou náladu na návsi spustila Kmochovka z Kolína.
V rytmu polky proběhlo i první taneční vystoupení. Ú-holky,
pozdní sběr sklidily ovace a roztančily celou náves.
Teta Jiřinka zdobila perníky, obličejomalířka proměňovala
děti ve Spidermany, tygříky a víly. Václavův kůň vozil děti.
Na nádvoří se vystřídala další dvě dětská představení a po
návsi se hemžili trpaslíci v hasičských uniformách. Chystali se
na svoji premiéru. Součástí programu bylo totiž i vystoupení
mladých hasičů, kteří předvedli požární útok. Ne trénink na
sucho, ale opravdový zásah s vodou. Hadice s rozdělovačem
sotva táhly, ale zvládli to. Hasič prostě musí zasáhnout, když
je třeba.
Z kroužku PĚTTET zbyla jen jedna teta, tedy spíš krásná
mladá slečna Karolína Burdová, která když zazpívala ústřední
píseň z Titanicu, šel vám mráz po zádech. A vyhlašovalo
se: nejlepší koláče upekla Stáňa Maňáková, na záda jí
dýchala Míša Dvořáková a Boženka Suchá. Nejlepší květiny
vypěstovala Boženka Suchá, druhé místo obsadila Petra
Břečková a třetí byla Růženka Černá. V prostoru statku se
konala výstava obrazů a také výrobků z přírodnin. Ty vyráběl
pan Ladislav Petruška. Výstavu chystal na otevření statku.
Toho se bohužel nedožil a výstava byla tedy vzpomínkou na
našeho spoluobčana.

Na nádvoří jsme se vrátili ke Svatému Václavovi v podání
našeho ochotnického souboru, který zahrál Krvavé křtiny.
Na návsi jsme změnili žánr ve všech ohledech. Ú-holky
zatančily v barovém dýmu a hned poté do toho řízli TYPáci.
Pan krámský předvedl, jak umí karate, takže si v obchodě
dejte veliký pozor a nepokoušejte se vzít ani pedro za
korunu. Dětské duo JAMIKI z Libčic vystřihlo rock and roll
a chlapáci se připravovali na zatloukání hřebíků. Nominovalo
se 21 závodníků. Řemeslníci si mnuli ruce, že je to konečně
soutěž pro ně, ale chyba lávky. Chce to i fištróna, pánové.
Vyhrál ten, kdo zatloukl poslední ranou a to byl Radek
Mihalka, zatloukat o něco hůř umí Martin Kořínek a Míra
Veselý.
Velcí hasiči se nenechali zahanbit a zaútočili ve večerních
hodinách také. Někteří však posilněni burčákem či medovinou
se nám do hadic trochu zamotali. Ve stodole začala poslední
hra, tentokrát pro dospělé, na návsi se schylovalo k ohňové
show a hudební produkci zakončila zatím bezejmenná
skupina z Těšiny.
Občerstvení zajišťovali po celý den hasiči a hospoda Na
statku. Jedli jsme a pili, co se do nás vešlo. Specialitky z grilu
i gulášek byly výborné.
Díky všem, kdo se na organizaci podíleli, a za rok na
viděnou!

Barové vystoupení Ú-holky, výběr z hroznů

Ouholští ochotníci zopakovali Krvavé křtiny
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Zdroj: J. Černý st.

Terezie Kořínková, starostka

Zdroj: J. Černý st.
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Kalendář akcí
3. 10.

Bleší trh – od 9:00 do 15:00
Tyršovo náměstí - park,
- rezervace prodejních míst předem nutná, více na www.blesak-roztoky.cz Roztoky

6. 10.

Výlet pro seniory do Kutné Hory
- odjezd v 7:30 z návsi

Kutná Hora

Jak si čert Fajkulín hledal nevěstu – divadelní představení od 19:00

Loutkové divadlo, zámek
Úholičky

Úholičská Ťapka - turistický pochod kolem Úholiček
- start ve 14:00 ve Švestkovně

okolí Úholiček

10. 10.

Okresní kolo hry Plamen - závody mladých hasičů od 8:00

náves, Úholičky

11. 10.

Vítání občánků, setkání s jubilanty

Na statku, Úholičky

Příběhy české přírody - výstava fotografií

Středočeské muzeum,
Roztoky

sobota

úterý

9. 10.
pátek

10. 10.
sobota
sobota

neděle

15. - 16. 10.
čtvrtek - pátek

17. 10.
sobota

Ženitba - obnovená premiéra a derniéra představení podle divadelní hry
Sál ZUŠ, Libčice nad
N. V. Gogola
Vltavou
- od 19:00, vstupné dobrovolné

17. 10.

Drakiáda - od 14:00 do 17:00, více na www.skautiroztoky.cz

Holý vrch, Roztoky

18. 10.

Jak se Honza učil čarovat – pohádkové představení od 15:00

Hotel Academic, Roztoky

Lidský hlas – Jean Cocteau - divadelní hra od 19:30
- vstupné 180 Kč, předprodej vstupenek v recepci hotelu Academic.

Hotel Academic, Roztoky

21. 10.

Kurz první pomoci - od 18:30

Restaurace Na statku,
Úholičky

25. 10.

Strašidelná Halloweenská stezka a lampiónový průvod - od 19:00

Sraz před školkou
SMILE, Velké Přílepy

30. 10.

EDITH PIAF – milovat k smrti - divadelní představení od 19:00

Divadlo Radka
Brzobohatého, Praha

sobota

neděle

18. 10.
neděle

středa

neděle

pátek

Příspěvky občanů
Kultura kultury
Ve dnech 25. a 26. září jsme měli jedinečnou příležitost důkladně se kulturně vyžít. Úholičky se letos staly dějištěm dalšího
ročníku Přemyslovské divadelní orby neboli divadelního festivalu PřeDivO.
Ochotnické spolky z širokého okolí nám dovezly divadelní
umění až pod nos. Přesto to nestačilo. Ani láska k divadlu
ani vstup zdarma nebyly tou dostačující hybnou silou,
která by v pátek večer zvedla od televizorů alespoň
desítku úholičanů a zavedla je do stodoly na statku. Škoda.
Představení buštěhradského divadla KIX za to rozhodně
stálo. Konverzační komedie „Mátový nebo citrón?“ se svým
provedením a hereckými výkony vyrovnala profesionálním
představením, za kterými několikrát do roka vyráží plný
obecní autobus z návsi do Prahy.
Návštěvnost sobotních představení byla díky probíhajícím
Svatováclavským slavnostem a cílením na dětské diváky

samozřejmě lepší, ale počet diváků večerního představení
pro dospělé „Duch“ v podání Ochotníků Nelahozeves opět
značně klesl.
Momentálně máme luxusní divadelní sál, který nám
všichni divadelníci upřímně závidí. Mohli bychom zvát další
umělce, nejen divadelní ale i koncertní. Ale máme riskovat,
že hlediště bude prázdné? To je opravdu potřeba vypravit
z návsi do stodoly autobus a vybrat za lístek 170 Kč, aby měl
člověk pocit, že jde na tu opravdovou a kvalitní kulturu?
Renata Soperová
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