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Vážení občané,
zima se ne a ne vzdát a jeden slunečný den je vystřídán třemi deštivými. Střídání
proběhne i v naší obecní restauraci. Nájemce restaurace podal k 31. 1. 2017 výpověď z nájmu a proběhla poptávka po novém nájemci. V rámci prohlídky restaurace
se o nájem ucházelo pět zájemců, nabídku s návrhem koncepce provozování nakonec podal jediný. Restaurace bude pronajata společníkům panu Proškovi a panu
Glogasovi. Bohužel se střídáním nájemců je spojeno uzavření restaurace po dobu
minimálně 14 dní, kdy musí dojít k vyklizení, kompletnímu úklidu a předání novému
nájemci. Věřím, že to pochopíte a také věřím, že je to ve prospěch zlepšení služeb
pro vás, občany. Stravenky, které máte zakoupené, budou platné i po znovuotevření
restaurace.
Déšť nám teď trochu brání v pracích v terénu, tedy na obnově polní cesty, která
povede od vodojemu do Statenic bývalým sadem a nabídne další možnost k procházkám pro naše i statenické občany. Po dokončení tohoto úseku bude možné
projít okruh z Úholiček i Statenic mimo hlavní silnice po polní cestě z Rokliček
k vodojemu a zpět po polní cestě na Chlumci (té bez aleje). Až se počasí umoudří,
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tak cestu osejeme a zpřístupníme. Tento počin děláme jako dobrovolný svazek obcí Od Okoře k Vltavě
tak, aby se obce opět propojily i mimo silniční síť.
Na polích můžete v současné době potkat mimo
turistů i geodety. Ti zde mají na starosti zaměření
terénu pro pozemkové úpravy, které byly zahájeny.
S navrhovanými úpravami budete hlavně vy, co vlastníte pozemky v extravilánu obce, včas seznámeni.
V dubnu a v květnu t. r. budou zahájeny dvě investiční akce. První z nich je výstavba paralelního přivaděče vody z vodojemu Žalov do vodojemu Velké
Přílepy, jejímž investorem je dobrovolný svazek obcí
„Přivaděč VPSÚ“. V současné době se také zpracovává hydraulické posouzení vodovodní soustavy na
území obcí Úholičky, Velké Přílepy a Statenice jako
podklad pro umístění jednoho či více vodojemů. Výstavba nebo rozšíření vodojemu je nedílným druhým
krokem k tomu, aby bylo zásobování vodou pro naši
oblast stabilní. Na území naší obce pak půjde jen
o prodloužení splaškové kanalizace v ul. K Višňovce.
Ráda bych vás jako vždy pozvala i na několik
akcí. První a v historii naší obce nezaznamenanou
je návštěva prezidenta republiky. Pan Miloš Zeman
navštíví Úholičky spolu s hejtmankou Středočeského kraje paní Jaroslavou Pokornou Jermanovou ve středu 5. dubna. V sobotu 8. dubna „Uklidíme Česko“, v našich podmínkách půjde letos o Švestkovnu. Děkujeme za „like“ této akce na facebooku,
ale ocenili bychom spíše osobní účast. Po Velikonocích se těším na tradiční venkovní setkání při příležitosti pálení čarodějnic.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce

Nové dotace pro občany Úholiček – na výsadbu
a na nádoby pro zadržení dešťových vod na
pozemku. Více se dozvíte na webových stránkách
obce v sekci „Finanční příspěvky obce“. Zde
naleznete pravidla poskytnutí příspěvků včetně
žádostí.

Znečištění pochází z ČOV Velké Přílepy a není třeba hledat jiný
zdroj znečištění, jak naznačoval pan místostarosta ze sousední
obce i provozovatel. Nejdříve jsme chápali, že je čistírna stará
a musí se opravit, nejsou dotace, není povolení. Pak konečně vše
bylo připraveno k rekonstrukci a museli jsme pochopit, že při
stavbě nelze zaručit plný provoz. Pak bylo dokončeno a navýšena
kapacita, ale museli jsme chápat, že se jedná o zkušební provoz, při
kterém se vychytávají mouchy. Dnes je čistírna v trvalém provozu,
protože splnila všechny podmínky a vodoprávní úřad trvalý provoz
povolil. Zdálo se, že jsme u cíle, ale problém znečišťování potoka
neskončil. A to tedy nechápeme.
Za vaší pomoci i osobní iniciativy zejména pana Vodrážky
jsme doložili na vodoprávní úřad videa a fotografie znečištěného
potoka, přímo u výústního objektu z čistírny. Vodoprávní úřad
nařídil vodoprávní dozor, ze kterého vzešel protokol se závazky
provozovatele. Protokol je zveřejněn na webových stránkách obce.
Konstatuje se v něm, že provozovatel přeložil potrubí odtahu
přebytečného kalu, které se ucpávalo, zavázal se, že do 31. 3. 2017
nainstaluje ochranné nerezové stěny u přelivu z aktivačních nádrží,
do 30. 4. bude řídící systém doplněn časovým řízením odtahu kalu,
do 31. 5. bude instalován zákaloměr. Dále je v jednání přijetí dalších
opatření, která by vedla k monitoringu čistírny tak, aby se problém
vyřešil v areálu ČOV dříve, než se zakalí potok v Úholičkách.
Budu požadovat po vodoprávním úřadu, aby dohlédl na dodržení
závazků provozovatele resp. majitele zařízení, obce Velké Přílepy.

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Terezie Kořínková, starostka

• Svoz odpadu
Svoz bioodpadu bude zahájen v pondělí 10. 4. 2017
a pak vždy po 14ti dnech.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu
1. 4. 2017 od 11:45 do 13:45 na stanovištích:
- 11:45-12:20		
Náves
- 12:25-12:55		
Chaloupky
- 13:00-13:45		
Podmoráň
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne od pátku
31. 3. 2017 do pondělí 3. 4. 2017 na obvyklých 7
stanovištích po obci.

• Přívoz Úholičky-Řež
Provoz přívozu Úholičky-Řež bude zahájen
v sobotu 15. 4. 2017.

• Dotace pro občany
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Výstavba okružní křižovatky Akcíz (U Václava)
dopravní omezení 5. 3.-31. 5. 2017
Dne 5. 3. 2017 začala výstavba
okružní křižovatky u Akcízu a bude
uzavřena ulice Tuchoměřická
v obou směrech. Doba výstavby je
předběžně stanovena na dva a půl
měsíce.
Křižovatka
bude
průjezdná
obousměrně
pouze
mezi
Horoměřicemi a Přední Kopaninou.
V závislosti na tomto dopravním
omezení
budou
upraveny
i autobusové linky.
V termínu od 5. 3. 2017 (neděle)
do odvolání (předpoklad přelom
dubna/května) dochází k dočasné
změně jízdních řádů linek PID 161
a 312 v souvislosti s výstavbou
okružní
křížovatky
mezi
Nebušicemi a Přední Kopaninou.
ZMĚNY:
161 - linka je vedena pouze v trase “Bořislavka - Nebušice”
312 - linka je mezi Jenerálkou a Přední Kopaninou vedena odklonem přes zastávku “Pučálka” a dále bez zastavení
přes obec Horoměřice; na lince jsou zároveň zavedeny školní spoje - 1 spoj ráno z Lichocevsi přes Tuchoměřice
a Přední Kopaninu do Nebušic a 2 spoje odpoledne v opačném směru.
INZERCE

Zdroj: Obec Nebušice
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Univerzita třetího věku v Úholičkách
Senioři v Úholičkách jsou velice aktivní, což nás vedlo k nápadu na další rozšíření nabídky aktivit.
Celoživotní vzdělávaní dnes patří k životu a univerzity třetího věku se již dlouho těší velkému
zájmu seniorů, kteří chtějí část svého času věnovat sebezdokonalování. Vím, že již dnes někteří
sousedé navštěvují kurzy vypsané různými vysokými školami. Přesto či právě proto by mohlo
být zajímavé podobnou možnost nabídnout přímo v Úholičkách. Takovou možnost by nám dalo
zřízení konzultačního centra virtuální univerzity třetího věku. Výuka by probíhala přímo v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Úholičkách formou promítaných přednášek jednou za 14 dní. Na
projektu spolupracuje řada renomovaných škol, garantem je pak Provozně ekonomická fakulta
ČZU, kde také probíhají promoce úspěšných absolventů kurzu.
		
Nabídka témat je široká a zahrnuje obory od astronomie přes historii až například
k botanice. Výhodami pro účastníky kurzů v Úholičkách je další příležitost k vzájemnému
setkávání, vzájemná podpora při studiu, neformální diskuze nejen o daném tématu a v neposlední
řadě možnost ve spolupráci s obcí pořádat následné tematické akce, výlety a návštěvy muzeí, které
souvisí se zvoleným oborem. Naopak za vlastním studiem nemusíte nikam cestovat, neboť samo dorazí za vámi.
Se začátkem studia počítáme v zimním semestru, tedy od září 2017. Pokud vás tato nabídka zaujala a rádi byste se dozvěděli
více, přijďte na setkání seniorů v sobotu 29. 4. 2017 od 14:00 do zasedačky OÚ.
Pavel Soper, zastupitel

Zprávy z MŠ
Na konci února bylo ve školce rušno, oslavovali jsme masopust, který jsme ukončili veselým karnevalem. S dětmi jsme si
povídali o masopustních tradicích, učily se karnevalové písničky a básničky.

Karneval v MŠ

Zdroj: archiv MŠ

Tak, jako každý rok, si děti vyráběly v obou odděleních
papírové masky. Dětská fantazie je veliká, vždy si někdo
vymyslí masku, na kterou ještě nemáme šablonu. Paní
učitelky jsou šikovné a dětem vždy vytvoří masky dle jejich
přání. Všichni kluci i holčičky se na karneval těšili a pomáhali
paní učitelkám vyzdobit třídy řetězy a lampiony. V den
karnevalu děti přicházely do tříd již v maskách, ke kterým
oblečení dotvořili rodiče. Největší překvapení byly masky
paní učitelek. V oddělení veverek se po svačině objevily dvě
vodnice s dlouhými zelenými vlasy. Paní učitelky z oddělení
žabiček byly vskutku originální. Málokdo by věřil, že půjdou
za královny džungle, gorily. Aby se malé děti nebály, tak se
převlékaly do masek před nimi a děti z toho měly legraci.
Pak jsme se všichni sešli na karnevalový rej u veverek.
V obou odděleních nechybělo představování masek, soutěže
s odměnami a tanec.
V březnu děti pozorovaly první posly jara, kterými byly
sněženky a bledule, v trávě rozkvétaly sedmikrásky a na
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záhonech petrklíče a krokusy. Poslouchali jsme štěbetání
ptáků v přírodě nebo si povídali o jarním zvyku čištění
studánek. Děti se dozvěděly o tom, jak je čistá voda důležitá
pro život na naší planetě Zemi. Četli jsme si „Příběhy ze
života vodních kapek“, kde se děti pohádkovou formou
seznámily s koloběhem vody v přírodě, s tím, jak někdy lidé
vodu znečisťují a k čemu slouží čističky vody. Hráli jsme také
velké vodní pexeso a povídali si, kde by se asi kapičce líbilo
a kde ne. Děti tato tématika velmi zajímala a některé toho
o vodě věděly hodně již od rodičů.
V polovině března jsme jeli na první letošní výlet na
Čabárnu (Centrum environmentálního vzdělávání Kladno).
Naučná přednáška Kosí rok byla interaktivní a děti zapojila
do hry na kosí rodiny. Kosí táta i máma stavěli hnízda, seděli
na vajíčkách, krmili svá ptáčátka a učili je létat. Prostě si děti
hrály tak, jak to v přírodě chodí. Všechny se také moc těšily
na zvířata v záchranné stanici AVES. Velkým zážitkem bylo
krmení oveček, koz a poníka suchým pečivem. Děti se od
nich nemohly odtrhnout. Líbila se jim také divoká kočka
a krkavec, který na ně volal „Ahóój!“.
S předškoláky jsme jeli na návštěvu do 1. třídy ZŠ
Roztoky. Většina z nich sem půjde k zápisu. Ve velké škole
se jim moc líbilo, potkali se tam i s kamarády z Úholiček.
Pár dnů před touto návštěvou také proběhla schůzka paní
učitelek z mateřských škol s paní učitelkami z roztocké ZŠ.
Tato spolupráce je velmi užitečná, protože se dozvíme, jak
bude probíhat zápis, jaké jsou na prvňáčky kladeny nároky
nebo s čím mají největší problémy.
Zápis do Mateřské školy Úholičky proběhne ve středu
3. května 2017. Informace k zápisu jsou zveřejněny na letáčku
„Zápis do MŠ Úholičky“ v tomto časopisu, na letáčcích po
obci a na webových stránkách Obce Úholičky pod záložkou
mateřská školka.
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Informace k povinnému předškolnímu
vzdělávání:
a) Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou
věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní
vzdělávání povinné. Týká se také dětí
s odkladem povinné školní docházky. Tato
povinnost se vztahuje na státní občany České
republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR
déle než 90 dnů, na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle
než 90 dnů, na jiné cizince oprávněné pobývat
v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany.
b) Pokud ještě dítě do mateřské školy
nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
ve spádové nebo jím vybrané mateřské
škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte
nebo zanedbání péče o povinné předškolní
vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje
na děti s hlubokým mentálním postižením.
c) Povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních dnech
v mateřské škole zapsané v rejstříku škol
a školských zařízení, po dobu 4 souvislých
hodin denně a začátek povinné doby ředitel
školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve
školním řádu. (V MŠ Úholičky bude od 8:00
do 12:00)
Další možné způsoby plnění povinného
předškolního vzdělávání dítěte:
a) Individuální vzdělávání dítěte – informace
poskytne ředitel konkrétní školy. Dítě může být
vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo
může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská
škola.
b) Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální.
c) Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky;
zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
Monika Mintělová, ředitelka

Knihovna Úholičky

Komiks v knihovně

Možná se vám zdá, že komiks je záležitostí 20. století, ale jeho
předchůdce můžeme najít v umění starověkého Egypta. Nástěnné
malby, pocházející z 2. tisíciletí př. n. l., zaznamenávají děj v pásmu
obrázků a textů. Dnes je komiks neoddělitelnou součástí našeho
života a pro nečtenáře může být cestou, jak se se čtením spřátelit.
Naše knihovna nabízí komiksy pro děti:
Klasiku - Rychlé šípy, Čtyřlístek, Kocoura Vavřince, Barbánka,
Asterixe a Obelixe, Tintina.
Z novějších – Simpsonovi, Dobrodružství rychlé veverky od Pavla
Čecha, Usagi.
Do komiksové formy převedená klasická díla – Moby Dick bílá
velryba, Řecké báje a legendy, 20 000 mil pod mořem, Don Quijote,
Tři mušketýři, Romeo a Julie, Richard III a mnoho jiných.

Překresba nástěnné malby z Fetektiho hrobky
Zdroj: Wikimedia Commons
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Pro starší milovníky komiksů:
Velká kniha komiksů, Gudrun a chrám z mramoru, Logikomiks, Che, Ještě jsme ve válce, Zátopek, Predátor.
Nově i komiksy v angličtině:
Knihovna otevřena každé pondělí
Usagi, Psy-comm, Electric girl, Meridian, Runaways a další.
od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport

Pozvánka do divadla

Na kulturní červen bych vám ráda nabídla autorský muzikál
Ondřeje Brzobohatého a Lubomíra Feldeka, nádherný
historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne
- Cyrano - muž bez bázně a hany, legendární
postava, symbol cti, odvahy a mužnosti,
gaskoněc s proslule dlouhým nosem, který se
na smrt zamiluje do své sestřenice Roxany.
Své city se jí ale neopovažuje přiznat, a tak
smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v
krásném, ale hloupém Kristianovi... Touha a
nenaplněná láska na pozadí válečných bojů...
Silný příběh umocněný romantickými písněmi
a famózní hudbou Ondřeje Brzobohatého aneb
slovy autora: “Rostandov Cyrano pod Roxaniným balkónom
deklamuje - môj spieva. Spev pod balkónom je taký starý ako
poézia, hudba a láska”.

Pátek 16. 6. 2017, Divadlo Radka Brzobohatého, od
19 hodin, vstupenka za 350 Kč. Hrají: Ernesto Čekan, Hana
Gregorová, Petr Vágner, Pavlína Mourková, Dagmar Čárová
a další.
P.S. Zpětně dávám dohromady seznam
navštívených představení od roku 2011
a musím přiznat, že jsem sama překvapená.
Jsem na čísle 30 a byli jsme již Na Jezerce,
v Hybernii, v ABC, U Hasičů, Na Fidlovačce,
v Národním……..v poslední době jsme
nejčastěji v Divadle Radka Brzobohatého.
Mám i několik vstupenek, uvažuji o sepsání
„divadelní kroniky“, možná budou naše
„divadelní výjezdy“ jednou někoho zajímat, jako dochované
kroniky dnes nás. Pokud někdo máte některé vstupenky
schované a darujete mi je, budu moc ráda.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

MDŽ aneb retropárty ve stylu 80. let
Jistě se mnou všechny zúčastněné budou souhlasit, že tato akce byla velmi povedená. Sešly jsme se v hojném počtu, v pátek
10. 3. 2017 ve 20 hodin ve stodole na statku.
Většina dam dorazila ve stylovém oblečení osmdesátých let
včetně účesů. Opět byly na scéně mrkváče, čelenky, klipsy,
bílé ponožky v lodičkách, lesklé blůzy a legíny... Není divu,
většina z nás měla v osmdesátých pubertu a vše je v živé
paměti ... pravda, našly se i ty, které si toho moc nepamatují,
neboť se teprve narodily .
Stylovým uvítáním byl pro každou účastnici rudý
karafiát. Hudba z diskoték 80. let s dýdžeji Mírou a Frantou
nás zvedla ze židlí opravdu rychle. V rytmu rock’n’rollu
přitančily děti z taneční skupiny Domino, s hitem Michala
Davida vystoupila Poupata z Roztok a Ú-holky-výběr
z hroznů roztleskaly sál s Flashdance. O půlnoční karaoke byl

mimořádný zájem a Sladké mámení s Helenou Vondráčkovou
zpíval a tančil celý sál.
Došlo i na soutěže – skládání retro kuchyňského robotu
včetně výroby hranolek bylo odměněno původní retro sadou
natáček na trvalou a nejlepší pletařka dostala praktickou
síťovku. Vrcholem večera bylo slosování vstupenek s hlavní
cenou „Poukazem ROH na závodní dovolenou“. O občerstvení
se dokonale postaraly Jana a Martina, hasičky, přidaly
i kulturní vložku .
Retro MDŽ budeme určitě opakovat, a tak holky
a dámy, hledejte poklady z dob minulých, ať se můžeme zase
vyfiknout!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Flashdance v podání Ú-holek
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Zdroj: archiv OÚ

Soutěž ve skládání kuchyňského robota

Zdroj: archiv OÚ
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Setkání ke 40.výročí založení Turnaj mládeže z oddílu
oddílu stolního tenisu
stolního tenisu v Úholičkách
V sobotu 18. 3. 2017 jsme se sešli a s malým občerstvením
jsme zavzpomínali na historické okamžiky a dále pro již
bývalé členy oddílu jsme předvedli, jaké máme v současné
době skvělé podmínky k provozování našeho oblíbeného
sportu.

Jubilejní setkání

Kalendář akcí

Zdroj: V. Kozel

Další akce, která proběhla v neděli 19. 3. 2017, byl Turnaj
mládeže, pořádaný ke 40.výročí založení oddílu stolního
tenisu v Úholičkách.
V rámci turnaje jsme rozdělili hráčky a hráče do věkových
kategorií nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci, dívky
a dorostenci. Celkem se zúčastnilo 28 hráčů a hráček. Do
tohoto turnaje jsme již zapojili i naše nové naděje, a to
Kristýnku Konopáskovou, Evičku Radojčičovou, Péťu
Ducháčka, Honzíka Svobodu, Bertíka Kořínka, Lukáška
Adlofa, Zacka Walshe, Matěje Vocla, Tadeáše Doksanského
a naše ostřílené mazáky Fandu Dvořáka a Kubu Dalihoda.
Všichni nadšeně bojovali, padlo i několik slziček, ale
myslím, že všichni byli spokojeni, že mohli porovnat svoje
síly s ostatními hráči okresu Praha-západ. Medaile nakonec
získali naši dorostenci: Fanda stříbrnou a Kuba bronzovou.
Děkujeme všem, našim zúčastněným hráčkám a hráčům
děkuji za skvělou reprezentaci obce.
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu TJ Úholičky

8. 4.

Ukliďme Česko - jarní úklid v obci, sraz v 9:00 ve Švestkovně

8. 4.

Velikonoční výtvarná dílna - výroba travních panáčků, zdobeného
Ateliér výtvarného
květináče a mramorování vajíček, od 14:00
kroužku, Úholičky
příspěvek na materiál 60 Kč

sobota

sobota

Švestkovna, Úholičky

20. 4.

CVA - centrum
Superstar Velkých Přílep - pěvecká soutěž pro děti a mládež (6 - 18 let),
volnočasových aktivit,
od 16:00
Velké Přílepy

21. 4.

Babinec 2017 - od 17:00, vstupné 100 Kč
prodej vstupenek v sekretariátu OÚ Holubice od 20.3.2017 do 13.4.2017 Kulturní dům Holubice
nebo obsazení míst

21. 4.

Na červenou už nezastavím - divadelní představení spolku Pokus z Stodola statku na návsi,
Velkých Přílep, od 20:00
Úholičky

23. 4.

CVA - centrum
Mluvící balík - divadelní představení úholičského dětského ochotnického
volnočasových aktivit,
spolku, od 16:00, vstupné 50 Kč
Velké Přílepy

čtvrtek

pátek

pátek

neděle

Příspěvky občanů

Vítání pana prezidenta

Asi bychom měli být šťastni, že i tak malá obec jako jsou
Úholičky, je poctěna návštěvou pana prezidenta a má tu
čest stát se součástí neexistující předvolební kampaně.
I když s panem prezidentem nesouhlasím téměř v ničem,
ctím vážnost úřadu, který zastává. Neměl bych problém se
s panem prezidentem setkat a pokud by byla příležitost položit
mu ve vší úctě nějakou tu otázku. Kdyby to ovšem mělo
nějakou cenu. Je jistě správné, že pan prezident navštěvuje
kraje a setkává se s námi, obyčejnými lidmi. Nikde při jeho
cestách jsem však nezaznamenal snahu o skutečnou diskuzi
s těmi, kteří nepatří mezi jeho obdivovatele, nanejvýš strohé
odpovědi většinou zcela mimo téma otázky, častěji pak
osobní výpady a urážky.

Naposledy pan prezident jasně deklaroval svůj postoj ke svým
kritikům tím, že se rozhodl nezúčastnit pohřbu zesnulého
pana kardinála Miloslava Vlka, který se vůči němu neprovinil
ničím jiným než právě tím, že ho kritizoval. Pokud vyjádření
úcty významné osobnosti, která zastává odlišné názory,
považuje pan prezident za pokrytectví, je velmi složité, ne-li
nemožné se s ním setkat a nebýt za pokrytce.
Pan prezident přijede ve všední den a takový den, my
zaměstnanci, trávíme v práci. Pokud si ovšem neodskočíme
na oběd do nějaké té pražské kavárny. Když probíhala
prezentace obce v rámci soutěže o Obec roku, rád jsem si čas
udělal. I když k soutěži samotné mám stále výhrady, úspěch
Úholiček považuji za neoddiskutovatelný a na svou obec
jsem hrdý. Věnovat však volný čas předvolební kampani pana
prezidenta, to je pro nás pracující smrtelníky velké dilema.
Pavel Soper
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