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11/2016
Vážení občané,
blížíme se ke konci roku a to je i čas k projednávání rozpočtu na příští rok. Máme
naplánované investiční akce, které jsme si schválili ve strategickém plánu na rok
2017, projednávají se příslušná povolení, a je tedy na zastupitelích schválit i financování. Kromě dotací, které využijeme a o kterých jsem vás informovala v minulém
čísle, nám pomůže i vyšší částka poplatků ze skládky. Rozhodli jsme se tedy úměrně
k poplatkům ze skládky navýšit i příspěvek na topení na 6000 Kč pro letošní rok.
Současně finanční výbor i zastupitelé přemýšleli, jak podpořit vás občany i v jiných
oblastech. Tou oblastí bude životní prostředí v obci a celkový „zelený“ ráz obce.
Rádi bychom naplňovali náš územní plán v bodě výsadeb stromů na zahradách,
kde se předpokládá, že na 250 m2 zahrady by měl být vysazen jeden vysokokmen.
Podpoříme nákup a výsadbu stromů, jakou měrou a za jakých podmínek stanoví
zastupitelstvo obce, a budeme vás informovat na jaře příštího roku.
Dalším bodem, který by se měl řešit nejen na úrovni obce a veřejných ploch, je
nakládání s dešťovou vodou. Zadržování srážkové vody v území je nyní i jedním
z témat operačního programu životního prostředí. Na tomto místě bych ráda upo-

Obsah:
Úvodník.................................1-2
Zprávy z obce........................2-3
Zprávy z MŠ.........................3-4
Knihovna Úholičky...............4-5
Kultura a sport.......................5-7
Kalendář akcí........................... 7

Pokračování na str. 2

Adventní čas je tady
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Dokončení ze str. 1

zornila, že kanalizační systém v obci je oddílný. To znamená,
že dešťové vody nepatří do splaškové kanalizace. Jednak odpadní vodu ředí a jednak se jedná o tzv. balastní vody, které
nejsou fakturované a cenu stočného tím pádem navyšují, neboť musíme zaplatit za skutečně vyčištěné množství. Spousta
dešťové vody odteče po zpevněných plochách na komunikace
a následně do potoka. Rádi bychom, aby se dešťové vody na
zahradách rodinných domů jímaly, a proto bude obec přispívat na nádoby na vodu. Může jít o příspěvek na podzemní
nádrž, koupit si ale můžete i sud pod okap, ze kterého se bude
zalévat.
V listopadu byla dokončena rekonstrukce ulice Na Habří
včetně zasíťování přilehlých stavebních parcel. V budoucnu
by zde měly vyrůst čtyři nové rodinné domy, které by dotvořily oboustrannou zástavbu. Na křižovatkách do lokality na
bývalém hřišti a v rokličkách jsou vysazeny odbočné řady
inženýrských sítí a lze zde navázat i na komunikace v rámci soukromých projektů výstavby rodinných domů. Ulice je
částečně jednosměrná a projet se dá jen směrem shora. Pro
parkování byl zřízen parkovací pruh, není už tedy třeba stát
na chodníku. Poslední místní komunikace, která není opravená, je ta Nad Parkem. Zatím se nám nepodařilo dořešit
majetkoprávní vztahy a vykoupit pozemky pod komunikací.
V jednáních budeme pokračovat.
V prosinci se opět setkáme u kulturních akcí, které se připravují ještě do Vánoc – zábava nebo bál s Cecilkou a Vánoční hra v podání našeho ochotnického spolku. O adventním
čase by se měl člověk zastavit a očekávat narození Ježíška.
Ono to ale před těmi svátky a koncem roku úplně nejde, že?
Tak si odpočiňte v rámci možností a nepřipalte vanilkové
rohlíčky.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Rozpočet obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl vypracován, můžete
se s ním seznámit na elektronické úřední desce obce
www.obec-uholicky.cz nebo na úřední desce na budově
úřadu. Návrh bude předložen zastupitelstvu ke schválení
na veřejném zasedání, které se bude konat 12. 12. 2016.

• Návrh územního plánu obce
S návrhem nového územního plánu obce se můžete
seznámit:
- v kanceláři úřadu územního plánování – MěÚ Černošice,
odbor územního plánování, Riegrova 1209, Černošice
v úředních dnech, tj. pondělí a středa 8:00 – 11:00 a
12:30 – 17:00 nebo v jiném termínu po tlf. domluvě na
tel. č. 221 982 501
- na OÚ Úholičky, Náves 10, v úředních dnech, tj.
v pondělí 8:00 -13:00 a 15:00 – 18:00 a ve středu
15:00 – 18:00 nebo v jiném termínu po tlf. domluvě na
tel. č. 220 930 641
- způsobem umožňujícím dálkový přístup na
www.mestocernosice.cz v části Mapy a územní plán –
ÚP a RP ORP Černošice
Připomínky k návrhu územního plánu může uplatnit
každý, písemně, u pořizovatele (MěÚ Černošice, odbor
územního plánování, Riegrova 1209, 252 28 Černošice),
do 30 dnů ode dne doručení návrhu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Splašková kanalizace, připojení na splaškovou kanalizaci
Vážení občané obce Úholičky,
dovolujeme si vás prostřednictvím vašeho zpravodaje
informovat o splaškové kanalizaci pro veřejnou potřebu ve
vaší obci a o připojování stávajících nemovitostí. V minulých
letech i v současnosti dochází v obci k rozvoji infrastruktury,
zejména k rozvoji inženýrských sítí. Na rozvoj a rekonstrukci
sítí byly obcí vynaloženy nemalé finanční prostředky
z obecního rozpočtu, zejména pak na splaškovou kanalizaci.
Tak jako v jiných obcích i vaše obec Úholičky vydává
ze svého obecního rozpočtu finanční prostředky na rozvoj,
rekonstrukci inženýrských sítí obce, konkrétně na splaškovou
kanalizaci.
Po dokončení a kolaudaci nových kanalizačních řadů byly
obcí předány řady k provozování odborné společnosti, která
pro obec zajišťuje následný provoz inženýrských sítí naší
společnosti.
Každý vlastník nemovitosti je povinen připojit svou
nemovitost na dostavěnou a řádně zkolaudovanou kanalizaci,
pokud je to technicky možné, a to v souladu se zákonem
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Pokud nemovitost byla již dříve napojena na žumpu (septik),
je před vlastním napojením nutná likvidace tohoto zařízení,
neboť splašková voda se v těchto zařízeních nesmí kumulovat
a následně přepouštět do splaškové kanalizace, která odvádí
odpadní vody na čistírnu odpadních vod.

Povinností jednotlivých vlastníků nemovitostí občanů
je po vybudování domovní přípojky vč. jejího propojení do
kanalizačního řadu také uzavřít smluvní vztah mezi občanem
– vlastníkem nemovitosti a provozovatelem, aby nedocházelo
k neoprávněnému vypouštění odpadních vod. ve vašem
případě 1.Vodohospodářskou společností s.r.o. se sídlem
Kladenská 132.
Po uzavření smluvního vztahu bude probíhat pravidelná
čtvrtletní fakturace.
Kanalizační řád obce také zakazuje likvidaci dešťových
vod do splaškové kanalizace. V případě takového porušení
se vlastník nemovitosti vystavuje riziku postihu dle platné
legislativy.
Proto jednotlivé vlastníky nemovitostí, kteří nemají
uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod, vyzýváme,
aby tak neprodleně učinili. Dále pak vlastníky nemovitostí,
které nejsou napojené na splaškovou kanalizaci, aby zjistili
možnosti napojení a likvidovali odpadní vody do splaškové
kanalizace pro veřejnou potřebu.
Zákaznické oddělení se nachází na adrese: Velké
Přílepy, Kladenská 132, tel: 220 910 331, 220 911 739,
popřípadě můžete své dotazy zasílat elektronicky na
info@1vodohospodarska.cz. Aktuální informace o provozu
naleznete na www.1vodohospodarska.cz.
Přejeme vám pohodu a klid ve zbytku roku.
Ing. Martin Aleš, 1.Vodohospodářská společnost s.r.o.
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Křížek nad návsí

Jde se po směru toku

Jsem rád, že vám můžu napsat, že se nám nedávno podařilo
opravit další drobnou památku v obci.

V průběhu měsíce září t. r. probíhalo čištění potoka pod
čistírnou odpadních vod ve Velkých Přílepech.
Vyčištění potoka proběhlo na náklady obce Velké Přílepy,
protože tuto podmínku stanovilo vodoprávní povolení na
rekonstrukci a intenzifikaci ČOV. Vy, co bydlíte u potoka,
jste viděli, jak tekla kalná voda. Koryto se čistilo strojně
a zvířené bahno obarvovalo potok do černa. Nejednalo se
o znečištění z čistírny odpadních vod. V další etapě je čištěn
úsek, kdy potok protéká zámeckým parkem. Na Povodí
Vltavy jsem žádala o to, aby následně pokračovaly práce po
celé délce toku až k Vltavě. Bohužel k tomu zatím nedojde,
neboť majetek (potok) se převádí z Lesů ČR na Povodí Vltavy
s.p. a celý proces může započít až po tomto kroku.
Po uzávěrce tohoto čísla novin došlo bohužel opět
k technologické závadě na ČOV Velké Přílepy a potokem
proteklo větší množství kalů. Budeme samozřejmě požadovat
vysvětlení a zjednání nápravy na straně obce Velké Přílepy.

Stojí v kopci nad
návsí pod bytovkami
a mnoho let nebyla
skoro vidět přes náletové akáty a šípky.
Cihelné zdivo, ze kterého je postaven podstavec, se již drolilo
a křížek po opravě volal. O spolupráci jsme
požádali opět p. architekta Bártu, s jehož
pomocí byl opraven sokl a vyčištěn
kříž. O nový nátěr
zděné části křížku
se p. Bárta postaral
osobně. Děkujeme.

Terezie Kořínková, starostka
Nově opravený křížek

Zdroj: Z. Fiala

Až půjdete návsí, posuďte sami, zda se nám to podařilo.
Zdeněk Fiala, místostarosta

Zprávy z MŠ
Podzim se ukázal v celé své kráse a děti mohly pozorovat
v přírodě vše, o čem jsme si ve školce povídali. Pozorovaly
počasí, barvy podzimu, práce na zahradě i polích, změny
v přírodě, sbíraly šišky, kaštany, žaludy a listy.
Ve školce z přírodnin a dýní vyráběly různé skřítky, zvířátka
z kaštanů, draky z listů, lucerny ze sklenic polepených listy
nebo vytvářely výtvarnou koláž z listů, papírových zvířátek
a další výrobky. O podzimu jsme děti učili básničky i písničky
a povídali jsme si s nimi o zvířatech v přírodě, jak se připravují
na zimu. V tomto období také děti seznamujeme s tím, co
je zdravý životní styl, jak pečovat o své zdraví a předcházet
nemocem.
Nejvíce se děti těšily na Den strašidýlek. Před vchodem
všechny vítala rozsvícená dýně, kterou si děti vydlabaly s pí
učitelkou Luckou. Všechny děti přišly do školky v různých
strašidelných kostýmech a maskách. Rodiče, děkujeme, že
jste na tuto akci nikdo nezapomněl. I pí učitelky děti vítaly
v maskách jako čarodějnice a černá kočka. Děti byly již
dopředu seznámeny s tím, že si na strašidýlka budeme jen
hrát a že se nesmí vzájemně strašit. Všechny toto pravidlo
dodržely. Nikdo se nebál a všechny děti si to pěkně užívaly.
Pí učitelky již dopředu vyzdobily třídy různými řetězy
a lampiony. Děkujeme pí Petrové, mamince Julinky, která
nám pomohla s malováním obličejů dětí. „Strašidelnou“
atmosféru děti vytvořily stavbou zříceniny hradu, ve kterém
svítily elektrické svíčky. Pak nastal strašidelný rej za
doprovodu hudby, představování masek a hráli jsme různé
strašidelné hry. Děti byly nadšené a na strašidýlka si hrály
ještě několik dní.
3
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V říjnu jsme s dětmi jeli do divadla Lampion na pohádku
„Proč mají sloni dlouhé choboty“. Cestu autobusem nám
zdarma zajistili Vocílkovi, kterým děkujeme. Dětem se
pohádka moc líbila a druhý den ve školce na její motivy starší
děti nakreslily krásné obrázky.
Tak jako každý rok proběhla ve školce preventivní
logopedická prohlídka p í logopedkou Mgr. Lukášovou.
Další odborná prohlídka byla prohlídka očí „Lví očko“. Kdy
rodiče, u jejichž dítěte se projeví nějaká odchylka při měření
očí, jsou upozorněni, aby navštívili s dítětem očního lékaře.
Lékař pak určí, zda je odchylka ještě v normě nebo se jedná
o oční vadu.
Koncem listopadu jsme s dětmi jeli na výlet do Polabského
národopisného muzea Přerov nad Labem, kde probíhá výstava
„Lidové Vánoce v Polabí“. Jsou zde umístěny objekty lidové
architektury s figurínami a vybavením, které děti seznamuje
s životem v polabské vesnici od poloviny 18. století do první
poloviny 20. století. Součástí prohlídky byla také dílnička,
kde si každé dítě vyrobilo hezké vánoční ozdoby. Byl to

Knihovna Úholičky
Nakladatelství Mladá fronta
ZTRÁTY A NÁLEZY, B. Davisová: Millie je sedmiletá
holčička se zrzavými kudrnami a červenými gumáky.
Vede si seznam mrtvých tvorů, na němž kromě pavouka
a sousedovic kočky figuruje také tatínek. Jednoho dne ji
ovšem maminka zanechá samotnou v obchodním domě pod
stojanem s obrovitánskými spoďárami a už se nevrátí. Agatha
nevyšla od smrti manžela z domu. Prázdnotu ve svém životě
vyplňuje pořváváním po kolemjdoucích, sledováním televize
a přesným denním rozvrhem. Písař Karl se najednou ocitne
v domově důchodců. V náhlém radostném popudu však
zatouží znovu žít a uprchne. Náhoda svede tyto tři dohromady.
Společně se vydávají na cestu přes půlku Austrálie, aby našli
Milliinu maminku a v konečném důsledku zjistili, že i mladí
mohou být moudří, že stáří nerovná se smrt a že klíčem ke
šťastnému životu může být i občasné porušení pravidel. Tento
okouzlující příběh čtenáře rozpláče i rozesměje a přesvědčí
je o tom, že nikdy není pozdě svůj život od základů změnit.
Autorka získala ocenění Australian Book Industry Awards
v kategoriích Nejlepší próza roku a Objev roku.

Knihy z nakladatelství Mladá fronta
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Zdroj: archiv knihovny

krásný výlet se spoustou zážitků a naladil nás na nadcházející
advent a vánoční období.
Monika Mintělová, ředitelka

Den strašidýlek v MŠ Úholičky

Zdroj: archiv MŠ

Knihovna je otevřena každé pondělí
od 15:30 do 19:30.
V prosinci zavřeno v pondělí 19. a 26.
ZRCADLENÍ, M. Davouse: Soubor článků, fejetonů
a esejů, které autorka psala a vydávala v uplynulých 25
letech v různých českých periodikách (MF Dnes, Lidové
noviny, Literární noviny atd.). V nich s ironií a vtipem
sobě vlastními komentuje každodenní život kolem sebe,
módu, kulturu, mezilidské vztahy, zajímá se ale i o vývoj na
politické scéně či mezinárodní události, nejprve z pohledu
významné osobnosti pražského uměleckého života, posléze
obohaceného o „atlantickou optiku“ z Bretaně.
MODLITBA PRO KATEŘINU HOROVITZOVOU,
A. Lustig: Ačkoli Arnošt Lustig většinu svých děl stále
doplňuje, tato novela zůstala již od roku 1964, kdy vyšla
poprvé, téměř netknutá. I tento fakt svědčí o tom, že jde
o dokonalé dílo, jedno z nejlepších, které tento český spisovatel
napsal. Skupina dvaceti bohatých židovských obchodníků
pod vedením pana Cohena je jakoby nedopatřením odvezena
z Itálie do koncentračního tábora. V průběhu vyjednávání
o výměně za německé zajatce jim nacisté, zastoupení úlisným
panem Brenskym, slibují, že za milion švýcarských franků
je všechny, včetně mladé tanečnice Kateřiny Horovitzové,
odvezou vlakem až k americké lodi… Silný příběh, kde
fanatismus dostane zaslouženou lekci od toho nejslabšího
protivníka.
MY DOKONALÉ, K. Mandausová: Schováváme si
igelitky, nevíme u kadeřnice kam s kabelkou, dáváme
sluneční brýle do lednice, smažíme na octu místo na oleji,
zobeme pilulky. Jsme dokonalé ženy. Občas hozené do
komedie, někdy do dramatu.
S MADAME CHIC NA ÚROVNI, J. L. Scott: Jennifer
L. Scottovou už znáte z jejích předchozích knih, v nichž
jste s úsměvem na rtech četli o čase, který strávila v Paříži
u rodiny Chic. Madame Chic se stala její mentorkou i zdrojem
celoživotní inspirace. Byla dokonalým ztělesněním úrovně
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jako takové, a to nejen díky správnému držení těla, elegantním
šatům a vybraným způsobům, ale i neochvějné sebejistotě
a kultivovanosti ve všem, co dělala. S Madame Chic na
úrovni si připomenete skrytou sílu vystupování s důstojností,
laskavostí i půvabem. V této nádherně ilustrované, praktické
a inspirativní knize plné tipů, seznamů a nápadů se mimo jiné
zamyslíte nad vhodným oděvem na společenské události, nad
dobrou péčí o vzhled i uměním konverzace. Dozvíte se, jak
být správnou hostitelkou i hostem i jak si vytvořit vhodné
návyky a vlastní image. Zkrátka se naučíte být chic a na
úrovni!

POHORŠOVNA, D. Fišerová: Tak jako zlobivé děti chodí do
polepšovny, existuje i pohoršovna pro malá strašidýlka, která
mají příliš měkké srdce a nechtějí nikoho strašit. V jedné třídě
se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer
Krutohlavovi, Ježibejby, Sudíček, který patří do čeledi
Zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. A nastává
jim hotové peklo. Ředitelka a jediná učitelka pohoršovny
Zloberta Škudibertová se snaží z nich udělat řádná strašidla.
Naštěstí se jí to moc nedaří, protože strašidelné děti jí statečně
odolávají. Čeká je ale tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi
bude dost nahnuté!
Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport
Vítání občánků v Úholičkách
a setkání jubilantů
Obecní úřad, obecní školka a senioři přivítali v sobotu
19. listopadu t. r. čtyři nové občánky, tři krásné holčičky
a jednoho roztomilého chlapečka. V zasedací místnosti
na obecním úřadě čekala návštěvníky květinová výzdoba,
dřevěná kolébka a přátelská atmosféra.
Miminka dorazila s maminkami a tatínky i dalšími
příbuznými. Vše zahájily děti z naší mateřské školy vedené pí
ředitelkou Mintělovou a pí učitelkou Márovou. Děti přivítaly
své nové kamarády tanečky s barevnými šátečky, zazpívaly
ukolébavky a několik jiných písniček. Čtyři miminka, která
seděla s rodiči v první řadě, byla zaujata tanečníky natolik, že
je nemohla spustit z očí a ani nedutala. Všem se představení
moc líbilo a publikum jim velkým potleskem poděkovalo.
Po představení dostali předškoláci čokoládu a pí učitelky
květiny. Uvítací řeč k rodinám pronesla pí starostka, která
všechny vřele přivítala a zdůraznila českou tradici vítání

Přivítání nových miminek v obci

Zdroj: archiv OÚ

nových miminek do vsi. Rodiče se podepsali do pamětní
knihy, dostali květiny a malý dárek pro děti, a to hračku
a nechybělo ani tričko s vtipným nápisem Jsem z Úholiček
pro každého občánka. Pak nastalo focení, miminko v kolébce
a rodina kolem.
Druhá část odpoledne byla věnována našim zasloužilým
občanům. Představitelé obce seniory přivítali a popřáli
jim hodně zdraví a síly. Nechybělo ani malé pohoštění.
Šestnáct úholičských jubilantů si užilo příjemné odpoledne
v přátelském prostředí.
Kamilla Hrubešová, redaktorka

Turnaj ve stolním tenisu 17. listopadu 2016
O státním svátku 17. listopadu 2016 se konal tradiční, již 7. ročník turnaje smíšených dvojic a dětí ve stolním tenisu.
Turnaje se zúčastnilo cekem 11 dětí a 9 dvojic dospělých, složených z žen a amatérských hráčů, kteří si nalosovali spoluhráče
z řady aktivních hráčů našeho oddílu. Po urputných bojích, napětí ve hře i několika slzičkách bylo úspěšně dobojováno
v následujícím pořadí:
Děti:
1. Kačka Vojtěchová
2. Bertík Kořínek
3. Tadeáš Doksanský
Smíšené dvojce dospělých:
1. Radka Ducháčková a Miroslav Dalihod
2. Martina Dvořáková a Tomáš Rudolf
3. Jakub Lukáš a Antonín Krásný
Všem, kteří se turnaje zúčastnili, děkujeme
a těšíme se na příští rok v ještě větší účasti.
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu
Turnaj ve stolním tenisu

Zdroj: P. Kozel
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Se mnou si píseň broukej
Přehlídky pódiových skladeb, která se koná každé dva roky v Praze, se pravidelně zúčastňujeme. Letos ale poprvé s naší
novou odnoží „pozdního sběru“.
Po celé odpoledne jsme měly možnost sledovat výkony
ostatních oddílů od předškolních dětí po seniory. Potěšilo
nás, kolik dětí se věnuje gymnastice, akrobacii a různým
druhům tance. Stejně tak, kolik aktivních seniorů tráví čas

v tělocvičnách a pak na společných vystoupeních. Jen ten
střední věk nebyl zastoupen vůbec, mrzelo nás, že jsme se
díky napjatému termínu nedaly dohromady.
Zato naše aktivní seniorky se pilně připravovaly
a nacvičovaly a pilovaly svoje dvě sestavy. Nasadily jsme
i „České panenky“ i „Se mnou si píseň broukej“. Sázely jsme
na klasiku a přece jen máme polku už mnohokrát odtančenou.
Při druhé sestavě s deštníky ještě trochu bojujeme s rekvizitou,
ale právě ta se porotě líbila víc. Asi ocenili náročnost
ovládání deštníku do rytmu a koordinaci při točení správným
směrem. Ze všech vystoupení porota vybrala sedm, která
byla oceněna. Naše seniorská skladba byla mezi oceněnými
a Ú-holky neskrývaly dojetí. Vracíme se domů s cenným
kovem, diplomem a pohárem!
Tančit budeme i v sobotu na Cecilce, přijďte se také
pobavit. Nescházíme se kvůli pohárům, i když potěší, ale pro
radost. Můžete se k nám i přidat, budeme rády. Těšíme se na
vás.
Terezie Kořínková, cvičení s Kořenkou

Pozdní sběr slaví úspěch

Zdroj: archiv OÚ

Mytologie v Úholičkách, Úholičky v Mytologii
Letošní lampionový průvod ovládly mytologické příšery. Děti ani rodiče se jich však nijak nezalekli a již na náplavce se sešli
v hojném počtu.
Po cestě pak účastníků s lampiony i bez stále přibývalo.
Úspěšně plnili úkoly, které jim dávaly mytologické bytosti
a za to získávali drobné odměny.
Ale hlavně mohli pokračovat stále blíže ke vstupu do
skutečné Mytologie. Ten se nacházel na jevišti našeho divadla.
Malí ochotníci zde připravili pro všechny představení, během
něhož nejen provedli diváky světem mytologie, ale ukázali
jim i jakou neplechu můžou natropit bazilišci, když se
vzbouří.

Naštěstí vše dobře dopadlo, bazilišci byli poraženi a herci
sklidili zasloužený potlesk. Tentokrát se termín naší premiéry
blížil obzvláště rychle a od všech to vyžadovalo mimořádné
úsilí. Přesto jsme to zvládli skvěle a máme nový špíl, se
kterým můžeme do světa. Třeba hned 4. 12. na mikulášskou
do Libčic. Všem, které příběh Mytologie zaujal, vřele
doporučujeme knihu Geralda Durrella „Mluvící balík“, která
nám byla předlohou.

Mašinky vyjíždějí z náplavky

Nové představení Mluvící balík
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Zdroj: J. Černý st.

Pavel Soper, principál

Zdroj: J. Černý st.
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Kalendář akcí
4. 12.

Mluvící balík - nové představení dětské sekce úholičského ochotnického Kulturní dům, Libčice
spolku Přátelé Sobě, od 16:00
nad Vlt.

4. a 5. 12.

Pohádka O čertu Fajkulínovi - loutková pohádka divadla Manetka
neděle od 14:00 a 16:30, v pondělí od 17:00
Areál zámku, Úholičky
Každé dítě, které přinese obrázek s tématikou Mikuláše, Vánoc či zimy,
obdrží sladkou odměnu.

neděle

neděle+pondělí

15. 12.

Vánoční čtení - poslechněte si vyprávění o vánočních zvycích, zazpívejte Knihovna Velké Přílepy si koledy, relaxujte při svařáku, rozbalte dárky pro knihovnu, od 18:00
Roztocká 129

22. 12.

Vánoční hra z Rosic - vánoční představení ochotnického spolku Přátelé
Stodola statku, Úholičky
Sobě, od 18:00

30. 12.

Setkání seniorů - od 14:00

čtvrtek

čtvrtek

pátek

Restaurace Na Statku,
Úholičky
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Opravená ulice Na Habří

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo
si zakoupili ručně vyráběné adventní
dekorace a kalendáře s recepty od
Ú-holek nebo výrobky z výtvarného kroužku. Na
fond SOS dětských vesniček můžeme poslat pět tisíc
čtyři sta korun.

Rok 2015 před rekonstrukcí

Zdroj: archiv OÚ

INZERCE

V průběhu rekonstrukce

Zdroj: archiv OÚ

Dokončení rekonstrukce 11/2016

Zdroj: archiv OÚ
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