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Vážení občané,
vloni touto dobou jsem vás informovala o tom, jak dobře dopadly na Kraji volby,
a že několik mých kolegů starostů obsadilo křesla v radě kraje a také v různých výborech. Od podílu na vedení kraje jsme si slibovali příjemné změny. Některé opravdu přišly – nové dotační tituly byly spravedlivěji rozděleny mezi všechny obce,
proběhla další etapa integrace středočeské hromadné dopravy, uskutečnila se dvě
setkání se starosty Středočeského kraje, kde byly prezentovány aktuální informace
atd. Pak ale přišel pokus o hloubkový audit Krajské správy a údržby komunikací.
Všichni víme, jak vypadají středočeské silnice, ale také víme, že pro tuto příspěvkovou organizaci nemůže pracovat každá firma a ty vyvolené mají velmi výhodné
smlouvy. Hnutí STAN prosazuje zcela transparentní přístup k veřejným zakázkám.
A tak se krajská koalice rozpadla a ihned byla vyměněna za jinou. Se sociálními
demokraty a s komunisty, kteří vedli kraj v předchozích obdobích. Také si myslíte,
že starostové byli neschopní, a proto byli vyměněni? To je totiž oficiální verze. Já
ne, mnohé z nich znám a vím, jak pracují ve svých obcích a městech. Jsem z toho
smutná. Další iluze, že něco bude klapat a že kraj povedou lidé, kteří jsou pracovití,
Pokračování na str. 2
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chytří a mají tah na branku, se rozplynula. Vysoká politika
asi začíná už na úrovni Kraje.
Krátce po Vánocích budeme znovu volit, tentokrát prezidenta naší republiky. Je možné, že hlasy z naší malé obce
celkové výsledky příliš neovlivní. Možná budou ale naopak
rozhodovat jednotky hlasů. Volte proto prosím s rozumem.
Blíží se ale nejkrásnější svátky v roce, tak nemůžu svůj
úvodník nechat vyznít negativně. Máme splněno spoustu úkolů, které jsme si na letošek dali. Velký dluh je dokončení návsi, které necháváme na jaro. Moc děkuji Chundelovým a panu
Krátkému za pochopení a vstřícnost po dobu stavební činnosti na návsi. Snášejí to statečně a já jim slibuji, že na jaře
dáme vše do pořádku a do ještě lepšího než původního stavu.
Projednáváme další projekty pro realizaci a doufáme, že budou mít platná povolení a dostanou se příští rok do realizace.
Letošní rok jsme požádali, ale i obdrželi velké množství finančních prostředků z dotací. V tom budeme pokračovat jak
v obci, tak na úrovni svazků obcí. Ať se Úholičkám daří dobře
i v příštím roce, ať jste všichni zdraví a spokojení! Hezké Vánoce všem.

Zprávy z obce
• O vánočních svátcích, ve středu 27. 12. 2017,
bude obecní úřad uzavřen.
• Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků proběhne 15. 1. 2018. Stromek
nechte před domem, odvezou ho zaměstnanci obce.

• Poplatky na rok 2018
Poplatky na rok 2018 – svoz komunálního odpadu, nájmy
pozemků a poplatky ze psů – můžete hradit osobně na
OÚ od středy 3. 1. 2018. Připomínám, že popelnice
budou na známky z roku 2017 vyváženy do konce ledna
2018. Poplatky za komunální odpad a bio byly na rok
2018 navýšeny o 6%, cena pytlů, výše nájmů a poplatků
za psy je stejná jako v roce 2017.
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví
a štěstí v novém roce přejí zaměstnanci OÚ.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Terezie Kořínková, starostka

• Cena za svoz KO (popelnice) pro rok 2018 včetně 6 ks pytlů na separovaný sběr:
svoz/nádoba			

120 l		

240 l		

52 svozů			
42 svozů			
26 svozů			
12 svozů			

1.450 Kč
1.200 Kč
850 Kč
500 Kč

2.500 Kč
2.100 Kč
1.450 Kč
870 Kč

1 100 l
10.100 Kč
6.050 Kč

• Cena nádob na bioodpad na rok 2018
nádoba 120 l		
nádoba 240 l		

200 Kč
300 Kč

Zpráva finančního výboru obce
Finanční výbor se sešel 29. 11. 2017 nad rozpočtem obce na rok 2018.
Rozpočet byl navržen jako přebytkový, s příjmy ve výši 55 157 600 Kč a výdaji 39 750 000 Kč. Konečná verze návrhu
rozpočtu byla zveřejněna na webových stránkách obce v sekci úřední deska a současně na fyzické úřední desce před obecním
úřadem. Ve chvíli, kdy čtete tuto zprávu v novinách, předpokládám, že z návrhu rozpočtu byl usnesením 18. 12. 2017 na
veřejném zasedání učiněn schválený rozpočet na rok 2018. Najdete ho stejně jako návrh na webu obce, ale již v sekci rozpočty.
Výbor se na své schůzce zabýval také plněním strategického plánu obce a musím konstatovat, že až na drobné přesuny
v investičních akcích mezi jednotlivými roky a některé neuskutečněné investice (např. ČOV na náplavce) je plán plněn.
Za zmínku a rekapitulaci určitě stojí dotace čerpané obcí v roce 2017:
- 960 000 Kč z OPŽP na kompostéry a štěpkovač
- 65 000 Kč z KÚSK na slavnost Vesnice roku
- 100 000 Kč z KÚSK na přívoz
- 3 000 000 Kč z MV na výstavbu hasičské zbrojnice
- 2 200 000 Kč z KÚSK na výstavbu hasičské zbrojnice
- 1 000 000 Kč z MMR na revitalizaci Návsi (za Vesnici roku)
- 770 000 Kč z KÚSK na čerpací stanici kanalizace na Návsi
- 35 000 Kč pro oddíl Cvičení s Kořenkou na sportovní vybavení do stodoly z Asociace Sport pro všechny
Zmínit musím i dotaci pro DSO Vodovodní přivaděč, jehož jsme členem, na výstavbu přivaděče pro obce Velké Přílepy,
Statenice a Úholičky z OPŽP ve výši 6 600 000 Kč. Myslím, že v součtu jde o celkem slušnou sumu navyšující obecní
rozpočet v oblasti příjmů.
Krásné Vánoce, bohatého Ježíška a úspěšný nový rok všem!
Tomáš Dvořák, předseda finančního výboru obce
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Zprávy z MŠ
Advent letos začal později, než jsme zvyklí. Ve školce jsme si ho trošku prodloužili a začali s vánoční výzdobou o týden
dříve. V hale školky každé ráno děti vítá nejen rozsvícený vánoční stromeček s betlémem a výzdoba oken, ale hlavně vánoční
skřítek. Ten naši mateřskou školu hlídá.
Na konci listopadu u nás proběhl hudební pořad „Kde se vzaly
Vánoce“, při kterém si děti s herci zazpívaly české vánoční
koledy. Těch děti umí zazpívat hodně, protože je každý
rok pravidelně nacvičujeme na vystoupení při adventním
setkání na statku v Úholičkách. Na vystoupení trénovaly ve
školce s paní učitelkami všechny děti z obou oddělení. Na
1. adventní neděli se jich sešlo tolik, že jsme se pomalu ani
nevešli na pódium.
5. prosince přišla dlouho očekávaná návštěva Mikuláše
a čerta. Děti se na ně těšily, ale čerta se trochu obávaly.
Věděly, že do školky chodí hodný čert, ale některé přece
jen neměly čisté svědomí, hlavně ty nejstarší se začaly
postupně přesouvat k paním učitelkám, u kterých se cítily
bezpečně. Malé děti zazpívaly společně písničky a chodily
s paní učitelkami postupně k Mikulášovi a čertovi pro balíčky
s cukrovinkami a ovocem. Starší děti, které již v sobě našly
více odvahy, si pro balíčky chodily samy. Za své prohřešky se
vykoupily písničkou nebo básničkou. Všem Mikuláš odpustil,
jenom čert jim občas pohrozil svým zánovním koštětem.
Nakonec jsme se společně vyfotili a pozvali oba, aby za rok
do naší mateřské školy přišli zas.
V následujícím období si děti povídaly s paní učitelkami
o vánočních tradicích, vyráběly vánoční hvězdy, kapry,
stromečky, anděly a pekly perníčky. Mezi tím v každém
oddělení trénovaly na vánoční besídky, na kterých předvedly
nejen rodičům, co se od září do Vánoc ve školce naučily.
Vlastně ani vše předvést nemohly, protože písniček, básniček,
tanečků a pohádek bylo tolik, že se do besídek ani všechny
nevešly.
Za odměnu přišel do školky na „Vánoční nadílku“
Ježíšek. Však mu také děti z oddělení veverek psaly dopis

a myslely v něm i na mladší kamarády ze žabiček. Otevřeli
jsme okno a šli zpívat ke klavíru koledy. Hezky nahlas,
aby nás Ježíšek slyšel. Představte si, uslyšel nás! Nechal
u stromečku dárky, zazvonil a byl pryč. Děti ještě uviděly
mezi mraky konec saní a volaly na něj, že mu děkují. Pak šly
všechny nadšeně rozbalovat dárečky, ze kterých měly velkou
radost. Vše, o co si v dopise napsaly, sice nedostaly, ale to
jim vůbec nevadilo. V poledne pro ně paní kuchařky s paní
Kudláčkovou přichystaly krásně nazdobený stůl a slavnostní
oběd. „Vánoční nadílka“ je jedním z nejhezčích zážitků dětí
ve školce.
Všem přeji i se svými kolegyněmi z mateřské školy
krásné a pohodové prožití vánočních svátků a spoustu zdraví
a úspěchů v novém roce 2018.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Zdroj: archiv MŠ

Vánoční skřítek v MŠ

Knihovna Úholičky

Ladovská zima

Tak tu vám opravdu slíbit nemohu, ale můžeme si společně připomenout Josefa
Ladu, známého ilustrátora a spisovatele.
Na prosinec totiž připadají hned dvě Ladova výročí, 17. prosince 1887 se narodil
a 14. prosince 1957 ve svých nedožitých sedmdesáti letech zemřel. Když mu bylo
čtrnáct let, odešel z Hrusic (kousek od Říčan) do Prahy, kde se chtěl vyučit malířem.
Na tom by nebylo nic divného, ale on se šel učit malířem pokojů. Většina z nás
je vskutku ráda, že se dráze malíře pokojů nevěnoval a přesedlal na ilustrátorství,
tvorbu karikatur a dokonce navrhoval scény a kostýmy pro divadlo i film. Jeho
osobitý styl s typickou černou okrajovou linkou a kulaťoučkými tvary pozná úplně
každý. Je možné, že tento způsob kresby si osvojil díky tomu, že po úrazu v dětství
viděl jen na jedno oko a chybělo mu prostorové vidění.
Pokud se chcete potěšit Ladovými obrázky a vidět pravou ladovskou zimu, budete
se muset stavit v úholičské knihovně. Některé Ladou ilustrované knihy, které si
můžete půjčit, jsou: Osudy dobrého vojáka Švejka, Čaroděj Mordydy, České Vánoce
Josefa Lady, Kniha říkadel, Ezopovy bajky, Říkadla naší babičky, Straky na vrbě…
Knihovna otevřena vždy v pondělí od 15:30 do 19:30.

Josef Lada, Ponocný. Vydražen v roce 2012 za
Zdroj: Galerie Národní 25

Martina Hrubešová, knihovnice 1 600 000 Kč.
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Kultura a sport
Obecní šatlava aneb co je za
mříží?
Už jste si všimli, že sklípek ve stráni za návsí nebo obecní
šatlava, jak tomuto prostoru říkáme, je opravený a umisťujeme
do něj malé expozice? Po podzimu na vsi to byla dušičková
vzpomínka na všechny zesnulé spoluobčany za loňský rok
a nyní je zde minivýstava betlémů. Až půjdete pěšky, tak
nakoukněte. Na Štědrý den tu zahoří betlémské světlo, které
každoročně přináším z kostela a můžete si ho symbolicky
odnést domů.
Terezie Kořínková, starostka

Nový semestr s českým barokem
Jak jistě všichni vědí, vono to baroko není špatný pro voko.
Nejen proto se posluchačky naší virtuální univerzity třetího
věku rozhodly absolvovat v letním semestru kurz „Barokní
architektura v Čechách“.
Barokní stavby máme
na očích stále, ale málokdo si dokáže vybavit
více než dvě či tři jména
nejvýznamnějších tvůrců. Ještě méně je známo
o způsobu jejich práce
a organizaci monumentálních projektů barokního stavitelství. Pro všechny, koho
by dané téma zajímalo, připomínám, že další semestr začíná
v úterý 30. ledna 2018 od 9 hodin na obecním úřadě. Další
setkání pak budou následovat ve stejný čas jednou za 14 dní.
Účast v předešlém kurzu není podmínkou, přidat se může
kdokoliv z řad seniorů. Stačí dorazit na první přednášku.
Jelikož nepochybuji, že pro posluchačky prvního kurzu
bude závěrečný test hračkou, dovoluji si jim již předem
poblahopřát k úspěšnému absolutoriu a těším se na další
odvážné zájemce toužící po nových poznatcích. Všem
občanům pak přejeme krásné Vánoce a nový rok plný zdraví
těla i ducha.
Pavel a Renata Soperovi, tutoři projektu

Minivýstava betlémů

Zdroj: J. Černý st.

Stodola se opět roztančila
Cecilka, patronka muzikantů, uzavírala veselí před adventem. Letos vyšla Cecilka na všední den, a tak jsme tančili na
Kateřinu, ale to nevadí.
První taneční zábavu nebo bál, chcete-li, zkrátka zá-bal si
nenecháme ujít. Vždycky je trochu obava o účast, protože
nákup vstupenek v předprodeji využije málokdo, ale nakonec
se sál vždy naplní. Přispívá k tomu ale i řada tanečníků
z blízkého okolí, hlavně z Libčic a Turska.
Letos byl program plný vystoupení, ples zahájila
Caramelka s tradičním stepem ve stylu country, následovaly
Ú-holky – Pozdní sběr, které zachovaly žánr svým tancem
s klobouky Hej, pane šenku. Trochu vzrůša vnesl na parket
rock and roll v podání páru a pak i dívčí skupiny z TJ Sokol
Jinonice (tanečníci jsou z Libčic a Roztok). Večer gradoval
moderním stepem a akrobacií v podání Caramelky.
Před půlnocí se zhaslo, z tomboly se nic neztratilo, a tak
to nemusel ani nikdo vracet, ale šlo o to, aby vynikla světelná
show v podání Ú-holek – Výběru z hroznů. Zvažujeme, jestli
ještě budeme vystupovat za světla. Nebýt vidět má něco do
sebe.
Zábava pokračovala až do druhé hodiny ranní, tancovalo
se nepřetržitě a po půlnoci obsluhovali i barmani v rytmu
hudby. Panáčkové rundy se točily, kdo si netykal, si už tyká
a příjemné společenské setkání je za námi. Děkujeme kapele
4

Kosí bratři, která výborně hrála, děkujeme všem účinkujícím,
panu hostinskému za skvělou obsluhu a těšíme se za rok na
viděnou.
Terezie Kořínková, starostka

Stodola se opět roztančila

Zdroj: archiv OÚ
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Adventní setkání
Adventní setkání jsme zahájili v neděli 3. 12. na nádvoří statku, připraven byl svařáček z rukou hasičů, cukroví od úholských
hospodyněk a na prodej adventní výrobky Ú-holek a výtvarného kroužku, výtěžek tradičně věnován na konto SOS vesniček
– letos jsme přispěli díky vám částkou 5 500 Kč.
Adventní výzdobu včetně jmelí jste si mohli také zakoupit
ve stánku zahradnictví Svrkyně. Při ladění vánočních chutí
jsme měli možnost sledovat adventní program probíhající na
pódiu. Přivítala nás paní starostka, adventní slovo pronesla
již tradičně paní Chundelová. Vystoupení si pro nás letos
připravily děti z obou místních mateřských škol, Ú-holčičky
zatančily v rytmu koledy pod vedením tety Terezy. Všechny
děti vypustily s bílým balonkem svá vánoční přání Ježíškovi,
tak snad budou splněna. Poté se všichni přemístili na náves

před prodejnu potravin, kde paní starostka rozsvítila vánoční
strom. Letos bylo jeho shánění náročnější, všechny místní
zdroje jsme již vyčerpali, ale nakonec jsme v poslední chvíli
dostali nabídku z vedlejší obce, a tak děkujeme na Tursko…
smrk je krásný a bude naši náves zdobit až do ledna.
Krásné svátky plné vánoční pohody všem a šťastný
a zdravý nový rok!!!

Vystoupení předškoláků

Posílání vánočních přání Ježíškovi

Zdroj: J. Černý st.

Šikovná Ú-holka počtvrté…
První adventní neděle letos připadla na 3. 12., a tak jsme
v pátek 1. 12. nemohly na další lekci Šikovné Ú-holky dělat
nic jiného než adventní věnce.
Zeleného materiálu
bylo letos na výběr
–
smrk
zelený
i stříbrný, několik
druhů túje a borovice.
Barvy ladila každá
hospodyňka ke své
domácnosti, červenozlatou klasiku letos
vytlačila červená s
drobnými bílými ozdobami. Většinou nezůstalo jen u věnce,
domů jsme si odnášely také ozdobené větve na branky nebo
vstupní dveře. Ty nejzdatnější ještě stihly vyrobit něco
na neděli do adventního krámečku, jehož výtěžek je jako
každoročně věnován na SOS dětské vesničky.
Na další lekci Šikovné Ú-holky vás zveme hned po
Novém roce, v pátek 5. 1. 2018 od 18:00, tentokrát budeme
šít polštářky. Vstupné je 100 Kč na materiál, Ú-holčičky
přijďte s doprovodem, vy starší nad 10 let můžete i samy. Tak
krásné svátky všem!

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Zdroj: J. Černý st.

Pololetky na lyžích
V pátek 2. 2. 2018
jedeme lyžovat na Plešivec.

Doprava 200 Kč,
děti z Úholiček zdarma.
Odjezd v 6:50 z návsi.
Děti nad 10 let můžou jet samy, kapacita
je ale omezená, přihlaste se na OÚ včas!
Kořenka

Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Ú-holky – Pozdní sběr bilancují rok 2017
Abychom se nevěnovaly jenom tanečkům, vymyslely jsme, že si mezi sebou uspořádáme úholičské „Prostřeno“. Začínaly jsme
v únoru u mě a pokračovaly každý měsíc u jedné z nás. Takové nejbujařejší prostřeno jsme si užily u Jany Jakoušové, ale na
každém jsme se dobře nabaštily a pobavily. Zakončily jsme u Marušky Chundelové, která nás přijala stylově v apartní bílé
jupce, bílé zástěrce a úžasném bílém kloboučku, to vše z dob našich babiček.

Ú-holky potěšily důchodce na Tursku

Zdroj: J. Příhodová

A abychom nezůstaly jenom u dobrého jídla a měly také
„výdej“, začaly jsme zkoušet nový taneční kus „Tancuj,
tancuj, vykrúcaj“ s našimi kolegyněmi Ú-holkami-Výběrem z

hroznů. O prázdninách jsme jely podpořit vítěze na vyhlášení
Vesnice Středočeského kraje roku 2017 do Hvožďan a své
nejen taneční umění jsme předvedly na setkání vítězných obcí
z roku 2016 v Sebranicích. Mezi tím vším jsme ještě stihly
nacvičit nový tanec, tentokrát ve stylu country, a s ním jsme
poprvé vystoupily doma na Svatováclavských slavnostech
a na Cecilce.
Tím naše aktivita nekončila, paní starostka nás přihlásila
na soutěž Seniorského pětiboje v Břevnově. Na to, že jsme
jely bez tréninku, jsme se umístily úspěšně. Stáňa a Věra
obsadily bednu pod stupněm nejvyšším.
A abychom si už konečně trochu odpočinuly, ale přitom
nezahálely, uspořádaly jsme besedu s jediným zvonařem
v republice, panem Petrem Rudolfem Manouškem, který je
občanem naší obce. Vyprávění pana Manouška bylo velmi
zajímavé, účast předčila naše očekávání a všichni odcházeli
spokojeni. Díky, pane Manoušku!
Božena Suchá, komise pro rodinu a Ú-holka

Ú-holky – Pozdní sběr měly opravdu bohatý rok.
Naše taneční vystoupení od Zahrádkářského plesu, přes Ministerstvo
pro místní rozvoj, pódiová vystoupení v Olomouci či Sebranicích byla
popsána. Co ale nebylo nikde publikováno, bylo naše Prostřeno.
Od února do října jsme se pravidelně 1x měsíčně prezentovaly kuchařským
uměním. Všechna jídla od všech děvčat byla famózní. A zábava neměla
chybu. Kromě dobré krmě tato setkání opravdu posílila naše kamarádství.
Jsme opravdu dobrá parta. Ocenil to i pan starosta z Turska, pro nás
Vašek, při našem vystoupení pro turské seniory. Musím říct, duší naší
party je paní starostka, pro nás Terezka. I přes naše zdravotní neduhy se
snažíme odvádět co nejlepší výkony.
Nejnovější krásný zážitek nám poskytl pan Manoušek. Beseda s ním
byla pro všechny velmi zajímavá a poučná. Díky předvedeným videím
jsme mohli vidět postup při výrobě zvonů a jejich umisťování do věží,
užití zvonů při hudbě v podobě zvonkohry. No prostě bylo to nádherné,
což také ocenila plně obsazená zasedací místnost.
Přeji všem spoluobčanům krásné, požehnané Vánoce a pro příští rok
hodně zdraví, pohody a Božího požehnání.
Maria Chundelová, Ú-holka

Zvonař pan Manoušek

Zdroj: J. Černý st.

Milý záskok mezi maminky
S předškolními dětmi resp. jen Ú-holčičkami cvičím bez přestávky už mnoho let, letos jsem se ale vrátila po čase ke cvičení
maminek s dětmi. Ne svoji iniciativou, ale lektorka Martina, která cvičení vedla vloni, dlouhodobě onemocněla, a tak jsem tu
na záskok.
Práce s dětmi je skvělou kompenzací k celkem náročné perfektně. A také děkuji všem rodičům, kteří je podporují,
práci, děti jsou skvělé a radují se ze všech her a dodávají mi vystrojili je bílými oblečky a fandí nám. Jako každý rok
energii přesto, že to někdy vypadá, že mi ji úplně vysály. přišel za odměnu na cvičení Mikuláš i Ježíšek a něco tady pro
Přesto vypisuji konkurz na novou lektorku cvičení maminek děti nechal. Cvičíme každou středu a pokud se k nám chcete
s dětmi, pokud se najde maminka, kterou by to bavilo, ozvěte přidat, tak prostě jen přijďte, zkuste to a uvidíte. Přeji vám do
se. Všechny zkušenosti poskytnu ráda dál.
nového roku hodně radosti ze cvičení a tance.
Velké holčičky, které vystoupily na Adventním setkání,
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou
musím moc pochválit. Skladbičku Vánoce, Vánoce zatančily
6
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Nikdy jsem si nemyslela, že...
Ano, nikdy jsem si nemyslela, že se ve svém věku ocitnu na palubovce sportovní haly a budu závodit. Stalo se tak v sobotu
25. listopadu, kdy jsme se my Ú-holky Pozdní sběr zúčastnily Seniorského víceboje, který se konal pod heslem Sportem ku
zdraví a Sport pro všechny v tělocvičně TJ Slavoj Břevnov.
Soutěžilo se v kategoriích 55-64 let, 65-74 let a 75 let a více.
Disciplín bylo šest, a to basketbal - 10 hodů na koš, fotbal
- 10 kopů fotbalovým míčem na branku, házená - 10 hodů
tenisákem na branku, frisbee - 10 hodů létajícím talířem na
cíl, florbal - 10 střel florbalovou hokejkou na branku a šipky
- 10 hodů na terč. Před zahájením závodů proběhla instruktáž
k jednotlivým disciplínám a šlo se na závod.
I když jsme neměly natrénováno, dopadly jsme v obou
kategoriích dobře. A tak jsme si to pěkně užily, odměnily

jsme se dobrým obědem a ujížděly domů, abychom se večer
sešly na Cecilce, kde jsme si zatančily, pobavily se, popily,
no prostě ten den neměl chybu. Ráno jsem vstávala trochu
unaveněji než obvykle, ale stálo to za to.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné Vánoce
a do dalšího roku hlavně zdraví a pohodu.
Jana Jakoušová, Ú-holka Pozdní sběr

Hledáme nájemce
obecní restaurace Na Statku.

Zdroj: archiv OÚ

Seniorský víceboj

Kalendář akcí

Bližší informace na obecním úřadě
nebo na tel.: 220 930 641.

30. 12.

Setkání seniorů - od 14:00

31. 12.
neděle

Sousedský Silvestr - 10:00 Úholičský kopanec, 15:00 - Pingpongové Fotbalové hřiště,
hrátky, večerní zábava
stodola, Úholičky

1. 1.

Novoroční ohňostroj - od 17:00

Fotbalové hřiště Holubice

1. 1.

Novoroční ohňostroj - od 18:00

náplavka, Libčice

5. 1.

Šikovná Ú-holka - od 18:00, příspěvek na materiál 100 Kč

OÚ Úholičky

6. 1.

Tříkrálová Okoř - novoroční pochod, start 7:30-9:00 u staré školy ve
Vokovice-Okoř-Roztoky
Vokovicích, cíl ve Středočeském muzeu v Roztokách do 17:30

sobota

pondělí
pondělí
pátek

sobota

stodola na statku,
Úholičky

19. 1.

Hasičský ples - od 20:00

Kulturní dům, Libčice

26. 1.

Když kočky nejsou doma - divadelní představení, od 19:00

Divadlo U Hasičů

27. 1.
sobota

Doktor v nesnázích - Agentura Familie uvádí bláznivou francouzskou Sál domu U Korychů –
komedii, od 20:00
Velké Přílepy

2. 2.

Pololetky na lyžích - lyžařský zájezd na Plešivec, odjezd v 6:50 z návsi

pátek
pátek

pátek

Plešivec
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Sousedský Silvestr

Poděkování

Milí sousedé, všichni mají rádi
poslední den v roce. Tímto bychom se rádi sezvali na jeho
oslavu, která by začala prvním
ročníkem “Úholičského kopance”, který začne v 10:00 na
fotbalovém hřišti Na Habří.
Od 15:00 by následovaly
ping-pongové hrátky ve stodole, kde bychom plynule přešli
k večerní zábavě. Vezměte
s sebou děti, něco k jídlu, něco
k pití – každý, co máte rád. Příchod - odchod kdykoliv. K poslechu hrají DJ Smolík a DJ Veselý.
Abychom
zajistili
dostatek
piva,
prosíme
o předběžné potvrzení vaší žízně na mailovou adresu:
martinasmolikova@gmail.com.
Těšíme se na sousedské setkání.			

Ráda bych
poděkovala
panu Jiřímu
Černému st.
za to, že nás
zásobuje
fotodokumentací
z akcí i z
úholičských
zákoutí.
Mnoho
fotografií
využíváme
pro obecní
noviny, pro
tvorbu propagačních materiálů a informačních
panelů pro vás.

Martina Smolíková, Jana Černá

Terezie Kořínková

Příspěvky občanů

INZERCE

Milé poděkování
Ve čtvrtek 7. prosince t. r. se v naší knihovně konalo setkání
knihovníků z okolních vesnic. Po akci jsme obdrželi tento
krásný dopis:
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Hrubešové,
knihovnici ve Vaší obci, za milé pozvání do knihovny
v Úholičkách. Sešlo se nás - knihovnic z blízkého okolí - sice
jen pět, ale krásně jsme si popovídaly o tom, jak to v které
knihovně chodí a co bychom chtěly vylepšit. Znaly jsme se
většinou podle vidění z občasných schůzek nebo školení,
které pořádají pracovníci regionálního oddělení SVKKL, ale
nikdy ještě nebyla příležitost k takovému setkání.
Také bych se chtěla zmínit o krásném a útulném prostředí
hostitelské knihovny. Opravdu si zaslouží ocenění, které
získala. Mám ráda vánoční svátky a moc jsem ocenila
i venkovní a vnitřní výzdobu Vašeho obecního úřadu.
Paní Hrubešová nám prozradila, že je to hlavně zásluha
paní starostky. Jako sběratelka papírových betlémů jsem
obdivovala ty, které jsou na chodbách vystaveny. Ty svoje
vystavuji právě v Knihovně Velké Přílepy, ráda Vás přivítám,
pokud budete mít do naší obce cestu.
Přeji Vám i všem občanům Úholiček hezké svátky a ten
nejkrásnější vstup do nového roku 2018.
Mgr. Jana Kouřimská, knihovnice Velké Přílepy
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