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tento výtisk obecních novin se vám dostává do ruky v době velikonočních svátků.
Užívejte si volných dní, pochutnávejte si na jidáších, beráncích, mazancích i velikonoční nádivce. Nezapomeňte na tradiční pondělní koledu. Jsem ráda, že v obci
vídám spoustu koledníků. Jen pár kilometrů od nás v anonymním prostředí u domu
za celé pondělí nikdo nezaklepe ani nezazvoní. To, že se známe a navštěvujeme, to
dělá vesnici vesnicí. Pokud chcete načerpat něco málo o velikonočních zvycích,
nahlédněte do naší šatlavy, kde je malá velikonoční expozice.
Pokud bude konečně jarní počasí a budete se častěji vydávat na procházky po
obci i kolem ní, máme pro vás nové tipy. Naši pracovníci v zeleni vyčistili a zpřístupnili další části polní cesty. Úvozem za „Dostálovými“ se můžete dostat k propojce ke stodole a dál podél pole podél silnice na Libčice až na horizont a po něm po
další cestě k remízku Hřivnáč nebo Borek, jak kdo říká. Hřivnáč je nejvyšší místo
naší obce, a tak by ho měl každý místní zdolat. Pokud chodíte pěšky do Přílep, jistě
jste si všimli i vyčištěného pozemku pod silnicí. Skládá se z několika dílů a postupně
jsme je získali do vlastnictví.
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Dokončení ze str. 1

Rádi bychom vyčištěné pozemky oseli trávou, aby se dali
dobře udržovat, a následně je využívali k odpočinku u potoka
a procházkám podél něj.
A pokud byste chtěli po procházce svlažit rty v orosené
sklenici piva, o Velikonocích to ještě nepůjde, ale od 13. 4.
bude znovu otevřená naše obecní restaurace Na Statku. Přijďte nového nájemce podpořit v jeho jarním rozjezdu. Snad se
mu bude dařit a do třetice to vyjde.
V dubnu nás čeká opět několik akcí, na které bych vás ráda
pozvala. Připojujeme se k akci Ukliďme Česko, budeme pálit
čarodějnice a vyrazíme si na rozkvetlé tulipány do Holandska
(tam se nám pro nemoc uvolnila 2 místa, tak pokud máte zájem a promeškali jste přihlášku, pojeďte).
Hezké jarní teplé a slunečné dny přeje
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z MŠ

Zprávy z obce
• Bioodpad
Svoz bioodpadu bude zahájen v pondělí 9. 4. 2018
a v dubnu a květnu bude týdenní. Červen, červenec
a srpen bude svoz čtrnáctidenní a v září a říjnu se vrátíme
k týdennímu.

• Restaurace Na Statku
Restaurace Na Statku má nového nájemce a otevírá pro
vás v pátek 13. dubna 2018. Můžete se těšit na českou
kuchyni a jarní posezení na zahrádce. Přijďte podpořit
nový rozjezd. Věříme, že budete spokojeni a budete se
do naší hospůdky rádi vracet.

• Svoz odpadu
O víkendu 6. – 8. 4. 2018 svoz velkoobjemových odpadů
a bioodpadu na obvyklých stanovištích. Současně
proběhne sběr železného šrotu, který nechte před domem
a vodáci ho odvezou.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Jaro je tady a s ním i Velikonoce
Ve školce děti zdobí kraslice a vyrábějí různé velikonoční dekorace. Moc je to baví. Také si s nimi povídáme a čteme
o velikonočních tradicích. Kluci, ale i děvčata se těší, jak si půjdou na velikonoční pondělí vykoledovat nějaké to vajíčko.
Proto děti učíme různé koledy a písničky.
Letos se s dětmi rozloučíme se zimou až po Velikonocích
vynášením Mařeny (Morany) do Vltavy. Velikonocím
předcházelo ještě několik akcí ve školce a jeden výlet.
Koncem února přišly za dětmi dvě studentky medicíny se
vzdělávací přednáškou o dentální hygieně. Formou pohádky
„O neposlušném zoubku“ učily děti, jak pečovat o své zuby
a co by se mohlo stát, kdyby si je pravidelně nečistily. Na
závěr si každý se svým zubním kartáčkem vyzkoušel správné
čištění zoubků.
Na začátku března jsme s předškoláky jeli do Základní
školy v Roztokách. Je důležité, aby se seznámili s prostředím,
kam půjde většina z nich k zápisu do 1. třídy. Byli jsme
navštívit kamarády z Úholiček, kteří chodí do 1. a 3. třídy. V
obou třídách nás moc hezky přivítali a úholičské děti se k nám
hned hlásily. V 1. třídě jsme si společně zahráli pohádku
„Boudo, budko“ a ve 3. třídě paní učitelka dětem zahrála
loutkovou pohádku „O princezně a drakovi“. Návštěvy v ZŠ
Roztoky jsou vždy plné zážitků a o to víc jsou děti natěšené
k zápisu.
Druhé březnové pondělí dětem přineslo velké překvapení.
Poprvé k nám do školky přijelo sférické kino s filmem
„Začarovaný korálový útes“. Uprostřed třídy v oddělení
Veverek se nafoukla velká kopule až ke stropu, děti do ní
vlezly i s paní učitelkami jako do stanu, lehly si a sledovaly
pohádku, která se promítala na stěnách kopule jako
v planetáriu. Vznikl pocit, že jsme na mořském dně a okolo
nás plavou různé ryby a mořští živočichové. Děti by nejraději
chtěly, aby se pohádka promítala ještě jednou. Pro velký
úspěch tuto akci zopakujeme i příští rok.
První letošní výlet směřoval na Čabárnu u Kladna. Pro
děti byla připravena přednáška “Kamarádi v podzemí“
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a prohlídka záchranné stanice pro zraněná zvířata. Dětem
se asi nejvíce líbilo krmení koz, kůzlátek, ovcí a jehňátek
suchým pečivem. Také se moc těšily na krkavce Karla, který
je zdravil svým „ahoj“ a štěkáním. Venku sice mrzlo, ale
dětem to vůbec nevadilo.
S jarem se také přiblížil zápis do MŠ Úholičky na školní rok
2018/2019, který se uskuteční 3. května 2018 (viz letáček
k zápisu otištěný v tomto čísle obecních novin). Prosím, aby
si rodiče přečetli celý letáček, včas si vyzvedli v MŠ přihlášku
k předškolnímu vzdělávání a vyplněnou a potvrzenou od
lékaře ji přinesli k zápisu. K zápisu je třeba k ověření údajů
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, který
bude uveden v žádosti jako žadatel. Již se na setkání rodičů
a jejich dětí při zápisu moc těšíme.
Monika Mintělová, ředitelka

Sférické kino v MŠ

Zdroj: archiv MŠ
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Knihovna Úholičky
Jak dopadla letošní Noc s Andersenem?
Byl to opět hukot. Když jsme se sešli v zasedačce, nebylo slyšet vlastního slova pro štěbetání a breptání natěšených účastníků.
Podařilo se mi říci pár slov na úvod o stém výročí založení republiky, které jsme si na Noci s Andersenem připomněli.
První úkol byl napsat pět přísloví, pořekadel nebo přirovnání,
se kterými budou děti pracovat na jednom ze stanovišť. Po
malém trápení s tímto úkolem a zpomalení raketového startu
družstev děti vyrazily do terénu.
Stanoviště Rychlonožka. Ve stodole se již tradičně
snažili naši milí hasiči děti dostatečně unavit, aby v noci
alespoň trochu spaly, za což jsme jim my, dospělý dozor,
neskonale vděční. Některá družstva se nemohla opičí dráhy
nabažit, a tak se k hasičům vrátila opakovaně. Někoho jsme
tam vyslali my, aby ze sebe dostal nastřádanou energii.
Stanoviště Červenáček. Renata Soperová pomohla
dětem vyrobit malé knížečky, které si vyzdobily a ilustrovaly.
Bylo to stanoviště velmi populární a někdo se rozhodl, že
bude celý večer jen tam.
Stanoviště Ježek v kleci měl pod patronací Pavel
Soper a není asi žádné překvapení, že děti se vypořádávaly
s množstvím hlavolamů, přemísťovaly sirky a snažily se nad
Pavlem vyhrát v Marienbatu.

„My víme!“

Zdroj: archiv knihovny

Další stanoviště měla v režii knihovnická rodina
Hrubešů. Stanoviště Jarka Metelka bylo
v knihovně a úkol byl čistě literární. Vybrala
jsem autory, kteří jsou spojení s 1. republikou.
Z ukázky textu měli naši čtenáři poznat, o jakou
knihu se jedná. Pokud nevěděli, mohli se podívat
na fotografii autora (jen mezi námi, kromě Haška,
bratří Čapků a Kafky jsem nepoznala nikoho
ani já…). Poslední nápověda byla opravdu
praktická, jednalo se o ilustrace z knížky. No
a těm všímavějším došlo, že jsou knihy, o kterých
je řeč, vystaveny všude okolo nich. Rychlé šípy,
O pejskovi a kočičce a Bylo nás pět nedělaly
dětem velké problémy, ovšem název Kubula
a Kuba Kubikula měl tolik variant, že by Vančurovi
zaplesalo srdce. Švejka určili, ale s Kafkovou
Proměnou a Nikolou Šuhajem loupežníkem mělo
problém i družstvo malých Einsteinů.
Stanoviště Jindra Hojer. Tam se měla
uplatnit předem napsaná přísloví. Účastníci se
mohli nastrojit, sehrát dané přísloví a nechat se
vyfotit. Většina dětí zavrhla svá přísloví a vybrala
si snadnější nabídku přirovnání. Populární bylo
například “Dali hlavy dohromady“ a „Topí se
v penězích”.
Poslední Stanoviště Mirek Dušín bylo o tom,
co kdo ví o 1.republice. Hromádku fotografií
měly děti rozdělit do čtyř kategorií, Umění,
Sport, Známé osobnosti a Móda, s těmi pak dál
pracovaly. Potěšující bylo, že naše děti poznají
T.G. Masaryka a teď už i Elišku Junkovou,
automobilovou závodnici na voze Bugatti, která
byla ve dvacátých letech nejrychlejší ženou
světa. Určitě se děti dozvěděly něco nového
a zajímavého.
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Stanoviště/nestanoviště pes Bublina jsem byla já,
pohyblivá spojka mezi stanovišti. Chodila jsem s cedulkou
Bublina a byla jsem zvědavá, kdo si všimne, že jsem rovněž
stanoviště a u mě celá hra končí. Máme v Úholičkách bystré
děti, našly mne.
Večer jsme si dali donesené dobrůtky, tímto všem
pekařům, kuchařům a krmičům moc děkujeme. O večerní
hygieně se zmiňovat nebudu a ze spacáků jsme sledovali film
Páni kluci, který téměř zapadá do prvorepublikového tématu.
Pavel Soper byl náš tradiční předčítač-uspávač a četl z knihy
Saturnin.
Závěrem mohu říci, že Noc s Andersenem se vydařila.
Moc děkuji všem, kteří nám pomohli, paní R. Klusoňové
a M. Tvrzové za poklizení následků akce a hlavně dětem,
které byly skvělé.
Ahoj příští rok na Noci s Andersenem.
Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport
Slavnostní odhalení Tabule cti k
soutěži „Vesnice Středočeského
kraje“
Třiadvacet obcí, které od roku 1995 získaly ve Středočeském
kraji v rámci programu Obnova venkova ocenění Vesnice
roku, je uvedeno na Tabuli cti vystavené v budově Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Za přítomnosti nynějších i dřívějších starostů úspěšných obcí
ji odhalil ve středu 28. 2. 2018 radní pro oblast zdravotnictví
a bezpečnosti Robert Bezděk. Tohoto setkání jsem se
zúčastnila společně s paní starostkou. Po krátkém uvítání
a poděkování starostům za to, co pro své obce dělají, jsme si
všichni postupně zapózovali pro fotografa u znaku své obce.
Poté proběhlo v bistru u zasedací místnosti krajského úřadu
krátké setkání všech přítomných, zástupci oceněných obcí
převzali Pamětní listy hejtmanky Středočeského kraje. Nedá
mi zde vám nepřipomenout, že předsedkyní komise letošnímu
ročníku soutěže bude naše paní starostka, v loňském roce si

Tabule cti se znakem naší obce

Zdroj: archiv OÚ

členství v komisi vyzkoušela jako místopředsedkyně. Po
nabitém týdnu objíždění přihlášených vesnic se vrátila plná
nápadů a inspirací. V roce 2017 zvítězila obec Hvožďany,
která soutěžila již s námi v ročníku 2016. Slavnostního
vyhlášení v obci jsme se zúčastnily Ú-holky společně s paní
starostkou a titul obci jistě náleží právem. A tak nezbývá
než popřát komisi soutěže 2018 šťastný výběr a všem dalším
ročníkům též!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

I nejmladší sekce to rozjela v lidovce
Letošní jaro jsme s Ú-holčičkami, které trénují pilně
každou středu, nacvičili pásmo tanečků na lidovou notu.
V choreografii nám tentokrát pomáhají obruče a šátky.
Na písničky, které všichni znáte a můžete si je s námi
pobrukovat, tančíme kolem obručky, uvnitř i kolem ní. Do
rytmu valčíčku vlajeme šátečky. Kostým máme také lidový,
doplněný o květinový věneček.
Naše první vystoupení proběhlo pro dámy, které se zúčastnily
obecního MDŽ party ve stodole. Podruhé jsme přislíbily účast
na velikonočních trzích na statku ve Velkých Přílepech. Tam
jsme ovšem zatančily v čepicích a v bundách, protože vítání
jara připomínalo spíš vítání zimy. Nedá se nic dělat a pokud
nás chcete vidět v plné parádě, musíte si počkat na lepší
počasí. Doufáme, že už brzy přijde jaro. Děkuji rodičům, že
své děti podporují a přivezli je na obě víkendová vystoupení.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou
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Studenti VU3V v rámci výuky na prohlídce Pražského hradu
Jako druhé téma pro letní semestr jsme si vybrali Barokní architekturu
v Čechách. Domlouvali jsme se, že by bylo skvělé prohlédnout si
baroko naživo na některých českých památkách. Dostali jsme od
paní starostky nabídku na prohlídku Pražského hradu, tak trochu
specifickou, ušitou na míru pro naši studijní skupinu. A tak jsme ji
samozřejmě rádi využili.
Absolventi VU3V (ale i další senioři, kteří projevili zájem) navštívili
21. 3. 2018 velmi krásnou a poučnou prohlídku Pražského hradu na
téma české baroko. Paní průvodkyně Hana na nás čekala před vstupem
do Hradu a věnovala se nám dvě hodiny a podívali jsme se i do míst,
kam jsme se ještě nikdy nedostali. Všichni jsme byli nadšeni jejím
vyprávěním a hlavně jejími znalostmi Pražského hradu. Myslím, že
jsme si odnesli všichni silný zážitek. Jako poděkování jsme ji věnovali
květinu. A paní starostko, vám patří také díky.
Paní průvodkyně nám vyprávěla, jak vloni byl celoroční program
na Pražském hradě zasvěcen Marii Terezii, kterou při akcích
zosobňovala. Letos je téma, asi nejen na Hradě, sto let českého státu.
A otevření turistické sezóny bude stát určitě za to. Tak na Hrad také
zavítejte.
Božena Suchá, studentka VU3V

A co jsme se na Pražském hradě dozvěděli?
 Severní brána od Prašného mostu se nazývá Pacassiho
brána. Přestože vypadá jako klasická barokní stavba,
jejím základem je renesanční brána z hrubých kamenných
kvádrů, která byla v 18. století opatřena barokní nástavbou.
 Pražský hrad byl vždy dobře zásobený vodou. Postupně
zde bylo nalezeno kolem 30 studní.
 Matyášova brána je nejranější barokní stavbou
v Čechách.
 Na obložení stěn Svatováclavské kaple bylo použito
1484 destiček z drahých kamenů, zejména ametystů,
křišťálů, achátů, jaspisů, chalcedonů, chrysoprasů
a vzácných odrůd křemene.
 Největší umělecky ztvárněné chrámové okno se nachází
na jižní straně boční lodi katedrály sv. Víta. Je zhotoveno
z více než 222 tisíc kousků skla podle návrhu Maxe
Švabinského. Zabírá plochu skoro 160 m2.
 V katedrále
najdeme dvoje

sv. Víta, Václava a Vojtěcha
varhany. Původní monumentální

Studenti VU3V u Matyášovy brány

Zdroj: R. Soperová

varhany z 16. století shořely při ostřelování Hradu pruským
dělostřelectvem r. 1757. Na jejich místě byly o pár let
později postaveny nové varhany, které po přenesení na
severní stranu už nikdy nehrály a jsou jen nefunkční
kulisou. Až v r. 1932 byly o patro níž umístěny nové
romantické „prozatímní“ varhany, které slouží dodnes.
Pro majestátní prostory katedrály jsou však nedostačující,
a proto v současnosti probíhá finanční sbírka na úplně nové
varhany. Více na www.svatovitskevarhany.com.
 Bazilika sv. Jiří je druhým křesťanským kostelem na
území Prahy. Původně románská stavba získala v 17. století
barokní průčelí.
 Domky ve Zlaté uličce původně sloužily jako dílny
zlatníků, za vlády Rudolfa II. zde bydlela hradní stráž,
později chudina. Teprve po 2. světové válce domky
od původních obyvatel odkoupila Kancelář prezidenta
Československé republiky.
Renata Soperová, tutorka VU3V

100 let v Úholičkách
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech, pracujeme na publikaci 100 let v Úholičkách.
Děkujeme těm, kdo nám poskytli staré fotografie. Rozhodli Tak se tedy ptáme:
jsme se, že se vás pokusíme zapojit do pátrání v historii obce
formou kvízu, který vám budeme každý měsíc předkládat.
• Kde byl postaven v Úholičkách první trampský srub?
Jedná se o pět otázek. Na správné odpovědi budeme čekat na
• Co se konalo v místech, kde stojí obří houpačka?
adrese noviny@obec-uholicky.cz do uzávěrky příštího čísla
• Kde se říkalo Na Rafandě?
novin. Pokud si řeknete: „To přece nemůžu vědět, bydlím
• V kterém domě zvala k posezení hospoda Na Pěkný?
tady krátce nebo to jsem ještě nebyl na světě“, jděte se zeptat
babičky, dědy, souseda, starousedlíka… Komunikovat spolu
• Kde v Úholičkách promítalo v 50. a 60. letech kino?
je přece přirozené. Bojíme se někoho oslovit a on by si třeba
rád popovídal. Zkuste to. Ze správných odpovědí vylosujeme
Jana Jakoušová, Jaroslav Konopásek st. a Jiří Černý st.,
výherce večeře v obecní restauraci.
tvůrci publikace
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Muzikálová party
Po loňském vydařeném ročníku MDŽ retro party jsme pro letošní rok vypsali muzikálové téma.
Bylo jen málo těch, které přišly v civilu,
a tak jste v sále mohly zahlédnout celé
obsazení muzikálu Pomáda, dalším
favoritem byly kostýmy z muzikálu
Vlasy. Nechyběla ani Carmen, Donna
z muzikálu Mamma Mia i celá ABBA,
silné zastoupení měli Rebelové, našla
se Mary Poppins nebo My Fair Lady
i Chicago. Bonnie and Clyde byly
opravdu jak vystřižení. Sešly se nám
i dvě Kleopatry. Já jsem sáhla do
muzikálu českého, ale asi už hodně
starého, protože ve mně v modrácích
a slamáku málokdo poznal Hanku ze
Starců na chmelu. Několikrát jsem
vyvracela, že Přemek Podlaha ani
Láďa Hruška nejsem.
Celý večer se nesl v muzikálových
melodiích, doprovázených klávesami
Zdroj: archiv OÚ
Převládaly kostýmy z Pomády
a saxofonem. Přišel i kouzelník a jeho
Nevím, zda účast ovlivnila chřipková epidemie,
kouzla velmi moderní a netradiční. Publikum spolupracovalo
ochotně a ostatní žasli. Ruka kouzelníka byla opět rychlejší každopádně byla menší než vloni. Ty, které přišly, se ale
než oko diváka. Nechyběla ani taneční vystoupení – bavily dobře. Každá příchozí dostala i kytičku ke svátku
Ú-holčičky zahájily program už v 17 hodin pro seniorky. všech žen. Na závěr děkuji i obsluze baru Dannymu a Sandy,
Později vystoupila naše spřátelená skupina Odkvetlá poupata kteří se o nás celý večer starali.
z Roztok na písničky z Pomády. My místní Ú-holky jsme to
Terezie Kořínková, starostka i Ú-holka
uzavřely tancem na směs písniček ABBy.

Správná dvojka
Senioři a vnoučata – to bylo téma březnové sportovní akce, kterou jsme uspořádaly poprvé a inspirovány jsme byly podzimním
kláním na Břevnově.
Pozvánku na tuto akci jsme pustily do světa, a tak se do
závodu nominovali senioři i vnoučata přespolní, někteří až ze
Záběhlic a Strašnic. Soutěžilo se v šesti disciplínách. Využilo
se náčiní, které bylo zakoupeno za finančního přispění naší
domovské organizace – České asociace Sport pro všechny,
jejíž jsme členem. Šlo o branky, florbalové hokejky a míčky,
létající talíře nebo míče a nově zabudovaný basketbalový koš.
Vybavení tělocvičny můžou samozřejmě využívat všechny
naše spolky, které ve stodole sportují.
Ale zpět k nedělnímu klání. Každý registrovaný závodník
dostal kartičku, kam si psal počet kopů, košů či tref. Věříme,
že všichni sportovci hrají fair, a nebylo tedy třeba žádné
rozhodčí. Každý závodník prošel šesti stanovišti a u prezence
odevzdal zpět svoji startovní kartičku. Z obdržených kartiček
jsme vyhlásili nejlepšího seniora, nejlepší vnouče ve třech
kategoriích dle věku. Nejlepší dvojkou byla babička nebo
děda a vnouče. Některé děti měly babičky vypůjčené, protože
už svoje nemají. Pokud někdo přišel s vícero vnoučaty,
přičetly jsme body toho nejlepšího z nich.
Správnou dvojkou se pro letošní ročník stali Jana
Jakoušová a Matyáš Klusoň. Gratulujeme! Naše hlavní
organizátorka Boženka ležela doma s chřipkou, a nemohla
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tedy přijít, i když se na akci moc těšila. Děkujeme za
e-mailovou korespondenci se závodníky při přihlašování
a přejeme pro letošek už jen zdraví! Těšíme se na další akci,
kterou bude seniorský pétanque, protože POHYB JE ŽIVOT!
Ú-holky – Pozdní sběr

Souboj neobvyklých dvojic

Zdroj: archiv OÚ
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Marika Singers
Třetí březnový pátek zahalil prostory statku do slavnostního hávu. Zcela zaplněný sál přivítal potleskem návštěvu z Roztok,
vokální skupinu Marika Singers.
Už první tóny ukázaly, že úvodní potlesk byl naprosto
oprávněný. V rychlém sledu následovaly písně duchovní
i lidové, díla, která bychom mohli nazvat rockovou klasikou
stejně jako popové hity. Více než dvouhodinový koncert
přerušovaný pouze nadšeným potleskem se tak stal pro
všechny přítomné skutečným zážitkem a každého patriota
určitě potěšilo, že se mezi členy souboru našlo i několik
známých tváří z naší obce. Poděkování za předvedený výkon
a dokonalou reprezentaci patří určitě nejen jim, ale i celému
souboru.
Pro mne osobně měl ovšem koncert i druhou rovinu.
S prvními tóny se mi vybavily ty chvíle, kdy za mnou před skoro
deseti lety přišel tehdejší zastupitel pan Matějček s nápadem
koupě statku, který se tehdy čerstvě nabízel k prodeji. Hned
jsme se toho tenkrát chytli a začali tvořit první vizi. Obec
potřebovala nový úřad, prostory pro spolkovou činnost
přestávaly stačit. Nejcitelněji ovšem chyběl víceúčelový
sál, kde by se mohly odehrávat nejzásadnější události ve
společenském životě obce, protože obec je jen tak živá, jak
spolu dokáží komunikovat její obyvatelé. Pokud chce obec

toto spolužití podpořit, musí k tomu vytvořit prostor a prázdná
stodola se k tomuto využití přímo nabízela. Jsem rád, že se
o potřebě koupě těchto prostor podařilo přesvědčit tehdejší
zastupitelstvo a všem, kdo pro to hlasovali, patří určitě dík.
Stejně jako všem, kteří se pak zasadili o rekonstrukci prostor
a vybudování moderního multifunkčního centra naší obce.
Všem, kteří nedali na hlasy, které investici považovaly za
zbytečnou, bez další budoucnosti a nevyužitelnou.
Rekonstrukce je již pár let dokončená a statek je dnes
skutečným středem veškerého dění v obci. Množství
proběhlých akcí, slavností, sportovních utkání, plesů, ale
i soukromých akcí jsou toho dokladem. Pronájem prostor
je často nutné zajišťovat s velkým předstihem, aby se na
všechny zájemce dostalo, a můžeme tak s klidným svědomím
prohlásit, že to tu skutečně žije. A páteční koncert se tak pro
mne stal naplněním této takřka deset let staré vize. Děkuji za
to nejenom pořadatelům koncertu, ale i všem, kdo se na té
desetileté cestě podíleli.
Alojz Šula, zastupitel

Kalendář akcí
7. 4.

Ukliďme Česko - celorepubliková úklidová akce, sraz v 9:00 u vodárny
břehy Vltavy
v Podmoráni

8. 4.
neděle

Kašpárek a čerti - divadlo Před Brankou Rakovník
od 16:00, vstupné 50 Kč

CVA, Velké Přílepy

8. 4.

Asonance - koncert, od 19:30, vstupné 300 Kč

Hotel Academic, Roztoky

10. 4.

Vernisáž výstavy obrazů zpěváka Milana Drobného, od 18:00

Galerie, 1. patro domu U
Korychů, Velké Přílepy

14. 4.

Jaké máme koníčky? - hobby výstava, prezentace tvořivých zájmových
Sál domu U Korychů,
aktivit občanů, převážně z našeho regionu, zaměřená na podporu zájmové
Velké Přílepy
činnosti dětí a mládeže, 10:00-15:00

sobota

neděle
úterý

sobota

18.-22. 4.

Za tulipány do Holandska - autobusový zájezd z Úholiček

odjezd z návsi, Úholičky

19. 4.

Velké Přílepy hledají Superstar - pěvecká soutěž pro děti 10-17 let

CVA, Velké Přílepy

20. 4.

Retro Babinec 2018 - slečny, dámy, babičky a prababičky, srdečně vás
Kulturní dům, Holubice
zveme na oblíbený BABINEC

24. 4.

Roztocký babylon - multimediální festival ZUŠ, od 18:00

Multimediální sál, ZŠ
Roztoky

27. 4.

Čarodějnice 2018 - slet čarodějnic s bohatým programem pro děti
16:00-22:00

hřiště, Roztoky-Žalov

30. 4.

Čarodějnice - od 17:00

Švestkovna, Úholičky

středa-neděle
čtvrtek

pátek

úterý

pátek

pondělí
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