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Vážení občané,
maratón kolem našeho soutěžení je za námi. V sobotu 3. září proběhla v naší obci
prezentace před celostátní komisí Vesnice roku. Zapojili se opravdu všechny spolky, školky, zaměstnanci a téměř všichni zastupitelé obce. Akce byla podpořena i veřejností, přestože termín prezentace byl stanoven na sobotní ráno v 7:30. Ukázali
jsme stavby i přírodu, práci s mládeží i spolkový život v obci. Tečku za prezentací
udělala návštěva dožínek v zámeckém parku. Komise musela ale kvůli regulérnosti
naši obec opustit přesně po čtyřech hodinách. Ostatní ale mohli v zábavě pokračovat právě zde. Odpoledne se obcí rozléhala písnička: „ ...k životu na zámku mám
jednu poznámku, je tu neveselo, je tu truchlivo“. O dožínkách to nebyla vůbec
pravda, počasí přálo a všichni se veselili po celé odpoledne u tradičních dobrot
z farem a studeného piva nebo u připraveného doprovodného programu pro velké
i malé. „Kéž by se v komnatách běhoun jak hrom natáh´ a na něm akrobati začali
kejklovati“ nejen o dožínkách jednou za rok, „ to by se krásně žilo, to by byl ráj“.
Pro verdikt jsme si jeli 17. září do Luhačovic. Na pódiu stálo 13 starostů z 13
krajů, všichni zvítězili ve svých krajích, všichni do boje dali maximum a všichni
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Ú-holky v parku na dožínkách
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tajně doufali, že v některé z obálek zazní jméno jeho obce.
Byl to opravdu velmi emotivní zážitek v krásném lázeňském
městečku za konání dětského folklórního festivalu a za podpory našich občanů, kteří vážili tak dlouhou cestu. Děkuji
za tu podporu, je úžasné ji cítit v takových chvílích. Fandili
jste a v sále jste opravdu byli slyšet, ale ve vítěznou vřavu
se nám to neproměnilo. Zklamání bylo vidět na všech deseti
starostech a starostkách, kteří na stupně vítězů nevystoupili.
Blahopřejeme vítězům! První je letos Kašava ze Zlínského
kraje, druhý Prysk z Libereckého a třetí Kozojídky z kraje
Jihomoravského. Ceny útěchy – koláčovou dostaly Sebranice
z Pardubického kraje a cenu veřejnosti Velké Hoštice z kraje
Moravskoslezského, které nejvíc klikaly na webových stránkách Vesnice roku. Myslím, že jsme Středočeský kraj reprezentovali statečně.
Na poslední vyhlášení jedeme s paní knihovnicí 13. října,
kde se dozvíme, která knihovna je letos v Česku nejlepší. Pro
nás je to samozřejmě ta naše! Nezapomeňte, že jsme rozšířili
nabídku o audioknihy pro ty, co už špatně na čtení vidí. Pokud si pro knihy sami nemůžete dojít, obraťte se na nás a my
vám je dovezeme.
Nakonec bych vás ráda pozvala na sobotu 22. října od
14 hodin do statku, kde bude probíhat posvícení. Všechny
prostory statku budou poskytovat zábavu pro děti i dospělé.
Slíbit můžu hudbu, výstavu, divadlo, tanec a nakonec velké
překvapení. A bez komise a bez nervů.
A ještě zmínka o několika personálních změnách, které na
obci proběhly. Pan Kysilka z údržby zeleně odešel do důchodu a na jeho místo byl přijat pan Schánil. Slečna Červenková
odjela na studijní stáž do Španělska a post redaktorky obecních novin zastává Kamilla Hrubešová. Do zastupitelstva
nastoupila po rezignaci Petry Studecké na post zastupitelky
slečna Monika Fišerová, funkci místostarosty je třeba obsadit
na nejbližším veřejném zasedání.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Volby
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 7. října od
14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin.
Volební místnost je v obci Úholičky v zasedací místnosti
Obecního úřadu Úholičky (1. patro), Náves 10.
Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k
trvalému pobytu v obci. Hlasovací lístky budou voličům
doručeny nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
(4. 10. 2016). V případě jejich ztráty či poškození je
možné požádat volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Volič prokazuje svoji totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněno hlasování.
Hlasovat lze i na voličský průkaz. Voličský průkaz
vydává obecní úřad dle trvalého pobytu a opravňuje k
zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech
voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Hlasování do přenosné volební schránky ze závažných,
zejména zdravotních důvodů je možné. Požádat můžete
volební komisi ve dnech voleb na telefonním čísle
220 930 641.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Velkoobjemové odpady
O třetím říjnovém víkendu budou po obci rozmístěny 15m3
kontejnery na velkoobjemový odpad. Kontejnery budou na
již obvyklých stanovištích přistaveny v pátek a odvezeny
v pondělí.
Je samozřejmé, že ne každému se podaří vyhodit
nashromážděný odpad (důvody mohou být skutečně
různé). V takovém případě obec nabízí další možnosti,
jak se takového odpadu „zbavit“. Na obecním úřadě
můžete zaplatit za kontejner, který si vyberete dle velikosti
a druhu odpadu (850 Kč a 1 500 Kč), následně objednáte
na Regiosu přistavení a odvoz plného, vše je na domluvě.
Telefonní číslo 800 101 102. Nutno podotknout, že v ceně
kontejneru není likvidace odpadu, pouze jeho přistavení
a manipulační práce.
Pokud nemáte odpadu na celý kontejner (nejmenší je 3m3,
největší 15m3), pak si můžete na obci (p. Brožek) domluvit
odvoz odpadu na Regios, samozřejmě v případě odpadu ze
zahrady na kompostárnu Jena, obecní multikárou. Zde je
poplatek za přistavení 200 Kč a 14 Kč/km (což je na Regios
cca 3km tam i zpět za 242 Kč, Jena bude o 14 Kč dražší).
Bohužel, odvoz vlastní dopravou na Regios není možný.
Kdysi v minulosti tato možnost existovala, ale jelikož
jak víme, člověk umí obejít vše výhodné a udělat to ještě
výhodnější, a tak kvůli zneužívání této služby byla zrušena.
Samozřejmě, pokud máte odpadu ze zahrady více, můžete
objednat přistavení kontejneru i od Jeny (kontaktní osoba
p. Matějka: 603 197 225).
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Dále se po obci množí odkládání nepotřebného odpadu
před dům, nejlépe na pozemek ke komunikaci, kde
zůstane a „zdobí“, než budou přistaveny kontejnery. Nechte
si prosím odpad doma, kolemjdoucí ani sousedé nejsou
povinni se na váš odpad dívat! Anebo je nabízen k dalšímu
použití? No nevím….např. sedačka, která vybízí k odpočinku
v Podmoráni už od konce léta, asi k užitku už nikomu
nebude...

Svoz velkoobjemového odpadu

14.-17. 10. 2016
Přistavení v pátek v 16:00
Odstavení v pondělí v 8:00
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Změna zastávek autobusů na Vítězném náměstí
Z důvodu požadavku na zklidnění dopravy
na Vítězném náměstí a v souvislosti s opravou
ulice Korunovační dochází od 1. 9. 2016
k následujícím dočasným změnám vedení
části autobusových linek PID v oblasti
Vítězného náměstí:
Linky 107 a 147 – přemisťuje se nástupní
zastávka Dejvická do Evropské ulice přibližně
70 metrů před křižovatku se Šolínovou ul.
Linky 116, 160, 350, 355 – přemisťuje se
nástupní zastávka Dejvická do Evropské ulice
do stávající nástupní zastávky linek 340 a 350.
Linky 143, 149, 180 – ruší se zastávka Kafkova
ve směru Dejvická, zřizuje se zastávka Vítězné
náměstí směr Dejvická (v zastávce tramvají
směr z centra) (důvodem je převedení provozu
autobusů ve Svatovítské ulici na tramvajový
pás).
Filip Drápal, Ropid

Zprávy z MŠ
Děti se učí o podzimu se skřítkem Lístkem
Léto se s námi rozloučilo nezvyklými tropickými teplotami. Ve školce
se děti osvěžovaly sprchováním a spokojeně při něm výskaly a dováděly.
Nové děti si na školku postupně zvykají. Pár slziček ještě někdy kápne při
loučení s rodiči a některé děti zapláčou také chvilkami během dne, když si
vzpomenou na maminku. Slziček však ubývá a děti se zapojují do činností,
které pro ně naplánovaly pí učitelky, a ani si neuvědomí, jak ten čas ve
školce rychle utíká.
Paní učitelky děti seznámily s plyšovými kamarády, které je budou provázet
celým školním rokem. Jsou to veverka Terka, žabka Márinka a čtyři
skřítkové Lístek, Mrazík, Kvítek a Zvonek. Skřítkové představují čtyři roční
období. Právě nyní jsme s dětmi probudili podzimního skřítka Lístka. Ten si
bude s dětmi povídat o znacích podzimu, o ovoci, které dozrává, o tom, co
se děje se stromy a keři v podzimním období a také o tom, jak se připravují
zvířata na zimu. Děti budou vytvářet výrobky z přírodnin, učit se písničky
a básničky o podzimu. Již teď se všichni těšíme na barevné podzimní vycházky
do okolí Úholiček. Na konci října připravujeme den strašidýlek a děti také
pojedou do divadla a na výlet. Bude to podzim plný zábavy a zážitků.
V září jsme pozvali do školky strážníky z Obecní policie, kteří si pro
děti připravili přednášku o dodržování pravidel bezpečného chování na
ulici, což navazovalo na činnosti, které jsme ve školce právě probírali.
Přednáška Obecní policie v MŠ

Zdroj: archiv MŠ
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Moc jim děkujeme, že si našli čas a naši školku navštívili.
Další akcí bylo divadelní představení, které se jmenovalo
„Evelínko, nebuď čuník, vždyť jsi slepička“. Myslím, že již
z názvu je poznat, že se zde děti humornou formou seznamují
s dodržováním hygienických návyků.
Během podzimu až do ledna probíhá plavecký výcvik
v Bazénu Kralupy nad Vltavou. V malém bazénu se část dětí

Knihovna Úholičky

učí hrou nebát se vody. Všechny zde stačí, proto v něm mají
větší pocit jistoty. Ty odvážnější nacvičují základy plavání
ve velkém bazénu. Na závěr se některé děti nebojí skočit
z odrazového můstku do vody a přeplavou skoro celý bazén
bez pomoci záchranných pomůcek. Uvidíme, jak jim to půjde
letos.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna otevřena každé pondělí od
15:30 do 19:30.

Knihovna Středočeského kraje
Mnozí z vás už vědí, že naše úholičská knihovna byla
vybrána coby nejlepší knihovna Středočeského kraje, aby
postoupila do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2016.
Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR u příležitosti
Týdne knihoven.

V SOBOTU 15. ŘÍJNA
OD 9:30 DO 12:00
Po prezentaci přivedla pí ředitelka děti z mateřské školy. Děti
si vybraly pohádkové postavy, např. princezny, víly, rytíře
i loupežníky, oblékly si kostýmy a za pomoci všech knihovnic
hledaly v knihovně knihu s tou jejich postavou a pak si o ní
společně popovídaly.
Na závěr přišla školka Little England a nad anglickou
knihou Brown bear si procvičovala barvy.
Komise u nás pobyla necelé dvě hodiny, pak už jen
společné focení před úřadem a v 9:30 odjela do Boršova
nad Vltavou, kde se nachází další knihovna, která stojí za
návštěvu.
To, jak naše knihovna dopadla, se dozvíme až při
slavnostním vyhlášení 13. října v zrcadlové kapli Klementina.
Děkuji všem, kteří přišli knihovnu podpořit.
Martina Hrubešová, knihovnice
INZERCE

Návštěva komise soutěže Knihovna roku

Zdroj: T. Kořínková

V pondělí 29. srpna t. r. v 7:30 ráno dorazila komise skládající
se z pěti knihovníků, doprovázená řidičem. Úholičky byly
jejich první zastávkou na několikadenní cestě po knihovnách
v různých krajích republiky. Přijeli ve výborné a družné
náladě, kterou jsme podpořili ranní kávou a výbornými
zákusky. Za naši knihovnu „kopaly“: pí starostka, která
knihovnu i mne vychválila tak, že jsem se červenala ještě
večer, dále dvě dámy z Vědecké knihovny v Kladně, které nás
zásobují knihami, radami a pomocí, no a samozřejmě spousta
ochotných rukou, které připravily zasedačku, pohoštění
a vůbec co bylo potřeba.
Když se komise usadila v zasedačce, měla jsem pro ně
připravenu prezentaci o posledních šesti letech knihovny,
o pěti aktivních čtenářích v roce 2010, hromadách vyřazených
knih, spoustě nových knih, o dvou stěhováních s desítkami
krabic od banánů atd. Mezi promítání fotek a vyprávění jsem
zařadila několik aktivit, do kterých jsem zapojila komisi.
Jedna z nich se týkala vyřazování knih, měli před sebou třicet
knížek a jejich úkolem bylo shodnout se na vyřazení osmi.
Bylo zajímavé sledovat, podle jakého klíče se profesionální
knihovníci rozhodují. Já jsem před šesti lety stála před
podobným úkolem probrat knihy v naší obecní knihovně,
ale měla jsem výrazný handicap – nikdy jsem nevyhodila
jedinou knihu a nebyla jsem si jistá, co si budoucí návštěvníci
knihovny rádi přečtou. Byla jsem ráda, že se komise zapojila,
protože mým cílem bylo dozvědět se, co v které knihovně
úspěšně funguje.
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BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
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Kultura a sport
Ú-holky nikde nechybí
Moje milé Ú-holky všech věkových generací, ráda bych vám
poděkovala za pilnou práci, kterou neustále vyvíjíte při všech
akcích, které v obci připravujeme. Vaše výborné koláče
a domácí marmelády oslovily nejen komisi Vesnice roku, ale
i lázeňskou veřejnost na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Vaše ruční práce byly celý den obdivovány tamtéž, ať to
byla díla háčkovaná nebo paličkovaná, vyšívaná či pletená,
košíky nebo vánoční ozdoby, nechyběly ani kraslice. Díky
za to, že přispíváte ke kulturnímu programu v obci i mimo
ni. Roztančená luhačovická kolonáda byla jasným důkazem,
že Ú-holky se ani mezi moravskými kroji neztratí. Účast na
jarmarku i na vyhlášení Vesnice svědčí o tom, že Ú-holky
jsou prostě vždy tam, kde je třeba.
Ú-holky neustále nacvičují nová vystoupení a pravidelně
cvičí celoročně. Pokud se k nám chcete přidat, neváhejte
a přijďte. Pokud se cítíte nevyužité, nabídněte svoji pomoc
při posvícení nebo plese, který už začínáme chystat. Šlápněte
do toho třeba hned v říjnu a pojďte s námi Úholičskou Ťapku.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Opět cvičíme!

Můžete se přidat!
Těším se na vás.
Pavla Vacková, cvičitelka

Ohni zmar!
Září t. r. jsme v SDH Úholičky prožili pěkně naplno. Zúčastnili jsme se několika závodů, ukázek, ale i prvního zásahu u ohně
po znovuzaložení jednotky.
V sobotu 3. září jsme se aktivně podíleli na prezentaci obce
v rámci celostátního kola soutěže Vesnice roku. Zejména děti
povyprávěly o historii sboru, o současných aktivitách a na
závěr předvedly záchrannou akci jak pomoci zraněnému.
Hned následující sobotu 10. září jsme se zúčastnili závodů
v požárním útoku v Libčicích. Nasadili jsme družstvo žen, dvě
družstva mužů a dvě družstva dětí, čímž jsme byli nejsilnější
výpravou ze všech sborů. A trénink je znát, už dosahujeme na
medaile. Ženy braly pohár za třetí místo, muži „A“ byli také
třetí, družstvo „B“ bylo těsně páté. Děti předvedly ukázky
požárního útoku bez ztráty zaváhání.
Třešničkou na dortu byl exhibiční
požární útok žen v zásahové obuvi.
Holky od nás a z Kozince předvedly
společný dámský útok v lodičkách
a v šatech. Je vidět, že to není jen
o běhání a spojování hadic, ale že
se umíme i odvázat a pobavit sebe
i diváky.
V neděli 18. září jsme jeli do
Středokluk, kde se konaly závody u
příležitosti oslav obce. Muži „ A“ si
udělali rekord a se svým nejlepším časem
skončili druzí, druhé mužské družstvo
bylo čtvrté, ženy braly opět bronz.
Do konce září a v říjnu nás čeká
ještě noční požární útok dospělých na
Suchdole a několik dětských závodů.
Držte nám palce! Nebo přijďte závodit
s námi, rádi vás mezi sebou přivítáme. Malí hasiči

Kromě spolku, který závodí a pořádá akce, máme
i jednotku SDH, která je určena k požární ochraně. I tato
složka SDH byla tento měsíc potřeba, když hořel remízek
Hřivnáč a strniště v okolí. Požár se šířil velmi rychle, a tak
byly povolány všechny jednotky z okolí. Naše stará cisterna
má velký objem, tak jsme byli těmi nosiči vody, protože jí
bylo potřeba prostě hodně. Zároveň na nás jako na místní padl
dohled nad požářištěm a večer jsme místo ještě několikrát
prolili vodou. Ohni zmar!
Zdeněk Fiala, starosta SDH

Zdroj: J. Černý st.
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Ořešský otvírák
První turnaj ve stolním tenisu v sezóně 2016-2017 se konal
v sobotu 17. 9. 2016 v Ořechu. Turnaje se za náš oddíl
zúčastnil Tomáš Rudolf a Dušan Vojtěch.
Ve dvouhrách byl Tomáš druhý a Dušan čtvrtý, ve čtyřhře
zvítězili.
Vilém Kozel, stolní tenis

Výtvarný kroužek nabízí
nové kurzy
Výtvarný kroužek se po prázdninách rozjel už 13. září, obě
oddělení (Výtvarka pro malé i Výtvarka pro velké) už mají
své první pravidelné návštěvníky. Od října 2016 chystá
Výtvarka několik novinek, kterými vyjde vstříc milovníkům
výtvarna všech věkových kategorií.

Naši vítězové

Zdroj: V. Kozel

dříve narozené. Pokud máte chuť odreagovat se a relaxovat
u různých výtvarných a hobby technik, přihlaste se. Termín
a čas pravidelných schůzek určíme až po dohodě se všemi
zájemci.

• Občasné docházení

Přijďte na výtvarný kroužek

Zdroj: R. Soperová

• Výtvarka pro rodiče s dětmi
Doposud byla dolní věková hranice dětí pro přijetí do
kroužku 5 let, kdy už jsou děti natolik samostatné, že většinu
prací zvládnou samy téměř bez pomoci dospělého. Od 3. října
dostanou příležitost i ti mladší. Každé pondělí dopoledne od
9:30 do 10:30 bude probíhat Výtvarka pro rodiče s dětmi –
trocha tvoření, trocha hraní a dojde i na nějakou básničku
nebo písničku.

• Výtvarka pro dospělé
Každý rok se vždy najde někdo, kdo se ptá na Výtvarku
pro dospělé. Bohužel se nikdy nenašlo dost zájemců, aby se
vyplatilo kurzy vůbec otevřít. Letos je zájemců více, proto
opět otevírám možnost nastartovat večerní lekce i pro ty
INZERCE

Mladý pár shání ke koupi rodinný
domek nebo pozemek k výstavbě RD
v Úholičkách.
Rád bych zůstal v obci, kde jsem
vyrůstal. Za nabídku děkuji.
Vojtěch Vacek
Nad Parkem, Úholičky
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Tel.: 605 232 998

Pokud byste se rádi přihlásili na výtvarku, ale máte obavu, že
nebudete schopní docházet pravidelně každý týden, můžete
od října využít možnost docházet na jednotlivé lekce. Za
poplatek 60 Kč (nebo 80 Kč u technik náročných na materiál)
se můžete připojit k pravidelným návštěvníkům kurzů.
Obzvláště v nadcházejících zimních měsících je to šance, jak
si zpříjemnit den, pokud se zrovna nemusíte učit do školy
nebo nemáte jiné neodkladné povinnosti. Uvítám, když mi
vaši návštěvu oznámíte alespoň den předem.
Přihlásit se můžete e-mailem na adrese soperova@seznam.
cz, telefonicky na tel.: 608 046 276 nebo se stavte osobně
v době konání kurzů. Moc se těším na všechny nové zájemce
ve výtvarném ateliéru v 2. patře statku č. p. 10 na návsi.
Renata Soperová, výtvarný kroužek

www.obec-uholicky.cz
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Kroužky 2016-2017
Co

Kdy

Kde

Lektor, tel.

Oddíl mladých hasičů

PONDĚLÍ 17:00-19:00

náves, klubovna

Zdeněk Fiala, 775195556

Oddíl mladých hasičů NOVÉ!

ČTVRTEK 17:00-19:00

náves, klubovna

Jana Černá, 728535588

Cvičení pro předškoláčky

STŘEDA 16:50-17:50

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Cvičení R+D

ÚTERÝ 9:30-10:30

zasedačka

Lenka Nemcová, 777182745

Stolní tenis - děti

ÚTERÝ 17:30-19:00

stodola

Radka Ducháčková, 731450768

Stolní tenis - muži (A,B,C,D)

ÚTERÝ 19:00-22:00

stodola

Vilém Kozel, 602277285

Stolní tenis - muži

ČTVRTEK 19:00-22:00

stodola

Vilém Kozel, 602277285

Výtvarka pro R+D NOVÉ!

PONDĚLÍ 9:30-10:30

ateliér

Renata Soperová, 608046276

Výtvarka pro malé (5-7 let)

ÚTERÝ 15:30-16:30

ateliér

Renata Soperová, 608046276

Výtvarka pro velké (8-15 let)

ÚTERÝ 16:30-18:30

ateliér

Renata Soperová, 608046276

Divadelní kroužek

STŘEDA 18:00-19:30

stodola

Pavel Soper, 775046796

Volejbal

STŘEDA 19:30-21:30

stodola

Pavel Soper, 775046796

Cvičení pro zdraví – ženy

ČTVRTEK 19:30-20:30

zasedačka

Pavla Vacková, 603504813

Cvičení ženy -bosu, zumba, tanec

NEDĚLE 19:00-20:00

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Lekce tance - děti do 12 let NOVÉ!

SO+NE 10:00-12:00

zasedačka

Tereza Svobodová, 737543085

Lekce tance – ženy, dívky NOVÉ!

SO+NE 13:00-17:00

zasedačka

Tereza Svobodová, 737543085

Kalendář akcí

Lekce tance probíhají formou workshopu 1. víkend v měsíci

6. 10.

Čtverec pro Afriku – setkání pletařek, od 18:00

8. 10.

Běh o únětickou 10° - tradiční přespolní běh z Únětic Tichým údolím do
Roztok a zpět pro pokročilé i začátečníky a děti, 8:00-20:00
Únětice
Vice informací na www.behej.com

čtvrtek

sobota

Knihovna Velké Přílepy,
Roztocká 129

14. 10.

Charleyova teta – představení divadla Loď z Libčic, od 20:00

Stodola statku, Úholičky

15. 10.

Knihovna otevřena 9:00-12:00

Statek, Úholičky

15. 10.

Setkání seniorů z Velkých Přílep a okolních obcí
- k tanci a poslechu hrají Pražští heligonkáři, bohaté občerstvení

Sál domu U Korychů,
Velké Přílepy

22. 10.

Posvícení - obecní slavnosti Úholičky, od 14:00

Statek, Úholičky

pátek

sobota
sobota
sobota

Příspěvky občanů
Ještě jednou slavnosti

V návaznosti na minulé číslo novin bych si dovolil
ještě několik připomínek. Není pravda, že první ročník
Svatováclavských slavností se pořádal na můj návrh. První
ročník jsem vymyslel s p. Matějčkem a ve spolupráci s ním
a p. Machem i uspořádal. Stačili jsme na to tři. Neměli jsme
na to zázemí ani prostředky obce a šlo to. Není ani tak úplně
pravda, že to byla předvolební akce, i když se slavnosti
konaly před volbami. Prvotní motiv byl vymyslet akci pro
lidi. V těch dobách za vlády bývalého starosty se toho v naší
obci mnoho nedělo. V menším měřítku snad jedinou akcí bylo
pálení čarodějnic, organizované víceméně živelně, a druhou

akcí pak rozsvěcení stromečku. O celospolečenské akci se jen
mluvilo. Naše přesvědčení bylo, že by se věci měly dít jinak.
Že pokud se má atmosféra v obci změnit, musí spolu lidé
začít hovořit. A aby to bylo možné, musí dostat příležitost.
A uspořádání slavností podle nás bylo takovou příležitostí.
Z těchto důvodů jsme se také snažili prosadit je napevno
do kalendáře akcí naší obce, který se tehdy začínal rodit. Už
v těchto dobách se začaly ozývat hlasy, že žádná tradice těchto
slavností v obci není, že tradiční bývalo podzimní posvícení.
Nevím, kdy se konalo naposledy, ale já nepamatuji žádné.
Stejně tak si myslím, že by nikdo nikomu nebránil posvícení
uspořádat. Určitě by si své příznivce našlo, stejně jako si je
našly slavnosti. Nepřijde mi ale dobré rušit jedno pro druhé.
Proto doufám, že se nám příští rok slavnosti zase vrátí.
Alojz Šula
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