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ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK
Vážení občané,

• Finanční příspěvky

v minulém čísle jsem Vám slibovala zprávu z Krajského úřadu ve věci skládky, resp. jejího navýšení. Dne 5. září přišlo
z Krajského úřadu rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení,
ve kterém se rozhodlo o tom, že „Úholičky – úprava tělesa
skládky“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude
dál posuzován podle zákona. Určitě k tomu přispěly námitky
nejen z naší obce, ale i z obcí sousedních, ze sdružení i od
jednotlivých občanů. Oznamovatel (FCC Regios) musí předložit dokumentaci, ve které se musí zaměřit na tyto oblasti:
• Zamezení úletů lehkých odpadů včetně zamezení roznášení odpadů ptactvem.
• Přizpůsobení technologického postupu po přijetí odpadu
majícího vliv na pachovou situaci tak, aby došlo k zamezení obtěžování obyvatel zápachem.
• Konkrétnější opatření na ochranu podzemních a povrchových vod a půdy.
• Kumulace vlivů se záměry skládky Úholičky (konkretizovat provozy a kumulativní vlivy).
• Posouzení vlivů na krajinný ráz.
• Podrobnější porovnání nulové varianty a aktivní varianty (prodloužení doby skládkování minimálně o 3 roky),
včetně všech vlivů z realizace vyplývajících.
• Upravení seznamu odpadů přijímaných na skládku tak,
aby odpovídal skutečnému stavu a byl v souladu s legislativou.
• V dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny
relevantní požadavky na vyhodnocení, doplnění a dále
všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny
v obdržených vyjádřeních k oznámení.
Poté bude Krajem zpracován oponentní posudek a záměr
bude projednán s veřejností.
V dalším bodě bych se ráda vrátila k opravě asfaltu na
hlavní komunikaci. Není zhotovena podle mých představ, ale
investorem je Krajská správa a údržba silnic a dodavatel je
pod smlouvou právě s ní. Moje připomínky jsem sdělila panu
cestmistrovi, který slíbil zajištění nápravy. Tak snad se podaří.
V tomto měsíci by měla proběhnout oprava výjezdu z parkoviště u vlaku. Výmoly už jsou hluboké a některá auta už
drhnou. Vím o tom, řeším to. Zakázek je ale hodně a času
málo.
A na závěr k říjnovým akcím. Těším se na setkání se seniory druhou říjnovou sobotu, s turisty se ráda uvidím na Ťapce
třetí sobotu.

Pravidla pro čerpání všech finančních prostředků včetně
žádostí najdete na webu obce v záložce Obec a v sekci
Finanční příspěvky. O příspěvky čerpané na kalendářní
rok (pro žáky ZŠ, studenty a seniory) je nutno na rok
2019 požádat nejpozději 18. 12. 2019 do 18 hodin.
Žádosti podané po tomto datu nebudou proplaceny!
Ostatní příspěvky (nádrže na vodu, výsadba, vývoz
odpadních vod) jsou na období 2018–2022, není nutné
podávat žádost do konce roku a můžete je čerpat
i průběžně.

• Úprava obecní vyhlášky
Na základě účinnosti nového ustanovení zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (více v článku pana
zastupitele Rajmona „Majitelé psů - POZOR!“) dojde
od 1. 1. 2020 k úpravě OZV č. 1/2012, o místním
poplatku ze psů. Z OZV bude vyjmut čl. 7 odst. 2a)
tj. poplatek ze psů bude hrazen i za psy čipované příp.
tetované.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Terezie Kořínková, starostka

Participativní rozpočet
Ke dni 10. 9. obdržela obec 10 projektů, které se ucházejí o realizaci z participativního rozpočtu. Do 15. 10. rozhodneme, které
z nich jsou realizovatelné, a budete mít možnost hlasovat o nejlepší z nich.
Děkujeme zpracovatelům za podané projekty.						
Zastupitelstvo obce
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Souhrn usnesení z 8. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 23. 9. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/8VZ/2019 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o body:
19) Smlouva o zřízení věcného břemene – přeložka CETIN
v ul. Nad Parkem
20) Participativní rozpočet
Usnesení č. 2/8VZ/2019 – Pozemkové úpravy, schválení
plánu společných zařízení
Zastupitelstvo schvaluje plán společných zařízení a potvrzuje
mapu PSZ G5, zpracovanou Ing. Benešem.
Usnesení č. 3/8VZ/2019 – Rozpočtové opatření obce
č. 7/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 7/2019.
Usnesení č. 4 /8VZ/2019 – MŠ – žádost o čerpání z fondu
odměn
Zastupitelstvo schvaluje čerpání z fondu odměn MŠ ve výši
180 000 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí přerozdělení finančních
prostředků mezi jednotlivými účty v rámci schváleného
rozpočtu MŠ.
Usnesení č. 5/8VZ/2019 – Žádost o dotaci na činnost
spolku SDH
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost spolku
SDH ve výši 40 000 Kč.
Usnesení č. 6/8VZ/2019 – Žádost o dotaci na činnost
spolku – vodácký oddíl Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost spolku,
vodáckého oddílu ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 7/8VZ/2019 – Prodej bytové jednotky č. 22 v BD
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu č. 22, resp. Jednotku
č. 258/22 – byt o velikosti 3+kk, umístěný v 3. nadzemním
podlaží domu Roztocká 258, Úholičky za cenu 3 714 503,30 Kč
s možností splácení na 20 let a akontací ve výši 54 000 Kč
manželům M.
Usnesení č. 8/8VZ/2019 – Záměr pronájmu části obecního
pozemku parc.č. 329/14 v k.ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části obecního
pozemku parc.č. 329/14 v k.ú. Úholičky.
Usnesení č. 9/8VZ/2019 – Záměr prodeje obecních
pozemků parc.č. 441/13, 441/3 a 441/5 v ulici Nad Parkem
v k.ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecních pozemků
parc. č. 441/13, 441/3 a 441/5 v ulici Nad Parkem v k.ú.
Úholičky.
Usnesení č. 10/8VZ/2019 – Příspěvek pro okresní sdružení
SDH
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro okresní sdružení SDH
na nákup překážek pro požární sport na dětské soutěže ve
výši 2 000 Kč.
Usnesení č. 11a/8VZ/2019 – Bezúročná půjčka na
plynofikaci
Zastupitelstvo schvaluje zrušení OZV č. 2/2000 o vytvoření a
použití prostředků z FRB.

Usnesení č. 11b/8VZ/2019 – Bezúročná půjčka na
plynofikaci
Zastupitelstvo schvaluje bezúročnou půjčku na plynofikaci
ve výši 70 000 Kč na rodinný dům.
Usnesení č. 11c/8VZ/2019 – Bezúročná půjčka na
plynofikaci
Zastupitelstvo schvaluje bezúročnou půjčku na plynofikaci
RD panu JF.
Usnesení č. 12/8VZ/2019 – Odprodej hasičského vozu
Š-706 RTHP
Zastupitelstvo schvaluje prodej hasičského vozu Š-706 RTHP
panu L. T. za cenu 50 000 Kč.
Usnesení č. 13/8VZ/2019 – Změna finančních produktů J a T
Zastupitelstvo schvaluje převod finančních prostředků ve
výši 17,3 mil. Kč v rámci J a T banky do nákupu směnky
JTPE s výnosem 5,0 % ročně s roční splatností.
Usnesení č. 14/8VZ/2019 – Smlouva o právu provést
stavbu – mostek na návsi, KSÚS
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu
na cizím pozemku, konkrétně na pozemcích parc. č. 61/11
a 454/1 se Středočeským krajem.
Usnesení č. 15/8VZ/2019 – Finanční příspěvek obci
Lichoceves na provoz hřbitova v Noutonicích
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek obci Lichoceves na
provoz hřbitova ve výši 10 000 Kč ročně. Současně schvaluje
uhrazení podílu na provozních nákladech za roky 2017, 2018
ve výši 14 103 Kč.
Usnesení č. 19/8VZ/2019 – Smlouva o zřízení věcného
břemene – přeložka CETIN v ul. Nad Parkem
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
za uložení sítí CETIN do pozemků parc. č. 441/3, 441/5,
441/13, 502/12, 503/1 v k.ú. Úholičky za cenu 500 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 5/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s SDH Úholičky.
Pověření č. 6/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s vodáckým oddílem Úholičky.
Pověření č. 7/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní a zástavní
smlouvy s manželi M.
Pověření č. 11/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o půjčce
s panem F.
Pověření č. 12/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s panem T.
Pověření č. 13/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu pokynu k nákupu
u J a T banky.
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Pověření č. 14/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o právu
provést stavbu se Středočeským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic.
Pověření č. 15/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o zajištění správy a provozování veřejného pohřebiště
s obcí Lichoceves.
Pověření č. 19/8VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností CETIN.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Majitelé psů – POZOR!
Dnem 1. ledna 2020 vejde v účinnost nové ustanovení
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární
zákon), který stanovuje, že očkování proti vzteklině bude
platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení
stanovené nařízením EU č. 576/2013. V praxi to znamená,
že pes musí být označen aplikací transpondéru (tzv.
mikročipu) nebo zřetelně čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011.
Aby tedy po 1. lednu 2020 platilo potvrzení o naočkování
vašeho psa proti vzteklině, bude muset být v očkovacím
průkazu uvedeno číslo čipu nebo tetování shodné
s označením vašeho psa. Toto pravidlo zatím platilo pouze
pro zvířata, kterým byl vystavován tzv. pet-pas, potřebný
pouze pro cesty do zahraničí, případně na něj tlačily
některé obecní a městské vyhlášky. Nyní tedy se povinnost
stanoveným způsobem označit zvíře rozšiřuje na všechny
psy.
Současně se připravuje spuštění centrální evidence
psů v gesci Státní veterinární správy ČR. Nejprve na
dobrovolné bázi, povinnost registrace psa od roku 2022 je
v jednání. Vedle spolehlivější kontroly, že pes je skutečně
naočkován proti smrtelně nebezpečné chorobě, se tak
vyřeší i identifikace nalezených psů, což ušetří jak nervy
zaběhlým psům i jejich majitelům, tak peníze na péči o psy
v útulcích. A v neposlední řadě se tím omezí manévrovací
prostor těm, kteří si ze zájmového chovu udělali nelítostný
byznys na úkor zvířat.
Na uklidnění těch, kterým právě vzkypěla žluč, ještě
dodávám, že takový systém již funguje v drtivé většině
států Evropské unie.
Radko Rajmon, zastupitel

Změny Obecní kabelové televize

Analyzovali jsme vodu v Úholičkách
Během srpna obec nechala odebrat a vyšetřit firmou GEOtest
vzorky vody ze tří studní a z prameniště potoka pod silnicí na
Libčice. V případě potoka, studny u čp. 107 a studny u čp.
202 bylo cílem porovnat výsledky se stavem v roce 2001, kdy
byla tato odběrová místa také kontrolována v rámci širšího
monitoringu možných dopadů provozu skládky komunálního
odpadu.
Z toho důvodu bylo vyšetření zaměřeno na chemické složení
vody. Pokud jde o parametry, které byly sledovány i v roce
2001, situace se nezměnila. Kromě mírně zvýšené koncentrace
dusičnanů ve studni čp. 107 (ostatní vzorky těsně pod limitem
normy), která patrně souvisí se zemědělskou činností, jsou
parametry z roku 2001 i letos v normě. Škálu analýz jsme
tentokrát rozšířili o hodnoty tzv. polyaromatických uhlovodíků
a zde je již situace méně příznivá – nadlimitní stav byl zjištěn
opět ve studni čp. 107 a také v potoce. Oproti jiným lokalitám
podobně zatíženým lidskou činností (asfalty, spalování
fosilních paliv) se sice nejedná o nějaké mimořádné hodnoty,
ale parametry pro pitnou vodu splněny nejsou. Konzultovali
jsme i možnost vztahu mezi tímto nálezem a provozem skládky
– s ohledem na vlastnosti sledovaných látek je vyloučeno, aby
snadno migrující látky jako sodíkové nebo chloridové ionty
byly hluboko pod normou, ačkoli ve skládkovém tělese se
nachází v koncentraci cca 1 000 x zvýšené, zatímco špatně
rozpustné a málo migrující uhlovodíky do míst odběru
doputovaly.
Poslední sledované místo – veřejná studna v Podmoráni,
je po chemické stránce v pořádku. Protože ale v tomto
případě nám šlo o posouzení vody jako pitné, byly provedeny
i zkoušky smyslové a mikrobiologické. A právě nález
fekálních mikroorganismů tuto vodu činí pro pitné účely
velmi nevhodnou. Vzhledem k tomu, že je studna umístěna
v blízkosti potoka, do kterého vypouští nejen čistička
odpadních vod v Přílepech, ale nepochybně může docházet
i k úniku odpadních vod z domů dosud nepřipojených na
kanalizační síť, nedává smysl snažit se studnu nějak ošetřovat.
Studna byla označena nápisem „užitková voda“.
Závěrem tedy malé shrnutí – dobrá zpráva je, že
v tuto chvíli neexistuje žádná indicie, že by docházelo ke
kontaminaci spodních vod provozem skládky. Méně příznivá,
že voda u čp. 107 a u veřejné studni v Podmoráni není pitná.
Protože vyšetření na polyaromatické uhlovodíky nebývá vždy
při vyšetřeních domácích studen prováděno, doporučujeme
majitelům studen, kteří chtějí používat vlastní vodu pro účely
pití a vaření, aby si tento parametr nechali prověřit. Voda
ve studni u čp. 202 je na tom po chemické stránce dobře,
ale cílem nebyly zkoušky pitné vody, takže není známo
mikrobiologické složení.
Radko Rajmon, Komise životního prostředí

Vzhledem k ukončování pozemního vysílání v DVB-T
a přechodu na DVB-T2 dojde k 1. 11. 2019 ke změnám
v technických parametrech a programové nabídce DVB-T Obecní kabelové televize. Změní se umístění programů v nabídce,
všechny přijímače bude nutné přeladit. Stávající programy české produkce /Česká televize, Nova, Prima apod./ budou
převedeny na vysílání v kodeku H.264, programy ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport budou vysílány pouze v rozlišení HD.
V praxi to znamená, že nadále bude možné vysílání všech programů sledovat jen na TV přijímačích nebo set top boxech, na
kterých je již dnes možné sledovat vysílání v HD kvalitě.
Další informace nebo pomoc se změnami v Obecní kabelové televizi získáte na telefonním čísle 733 119 236.
Děkujeme za pochopení.

Milan Novák, správce kabelové televize
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Pálení biologického odpadu
Mnozí občané se ptají, jak že to vlastně je s pálením klestí na svém pozemku, a co mají dělat, a jak se správně zachovat.
Na začátek je nutno rozdělit pojmy pálení a vypalování.
Vypalování porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno.
Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy,
listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost
však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje
podmínky pro pálení. Je to zejména povinnost ohlašovat každé
pálení na územně příslušné operační středisko Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje. Při ohlašování
pálení je nutno uvést následující informace:
• datum a místo pálení
• osoba, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní
telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
Povinnost zákona ohlašovat pálení se nevztahuje na
fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku,
ale i pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá
pravidla. Jedná se zejména o tato:
• velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela
v době, kdy je na místě přítomen dozor
• při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení
nutné ihned přerušit a oheň uhasit

• místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m,
kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální
půdu (zeminu)
• místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím
hasebních látek
• místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo
pálení pravidelně kontrolovat
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny
• spalovat klestí lze pouze v bezpečné vzdálenosti od
obytných nebo hospodářských objektů
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti
osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu
jednotek hasičů. Dočasně pálení může zakázat i Český
hydrometeorologický ústav. Ověřte si tedy i tuto možnost.
Jan Uhlíř, velitel JSDH
(zdroje ze stránek www.hzscr.cz)

• Důležité odkazy a telefony:
Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje:
Webová stránka Evidence pálení: 					
Webová stránka Českého hydrometeorologického ústavu: 		

Ohni zmar
Letošní horké léto vyvolalo několik požárů nejen v obci, ale
i za hranicí našeho katastru. Kromě zalévání stromů vyjeli
hasiči letos dvanáctkrát na ostrý výjezd.
Největší akcí byl požár v hale bývalého JZD na Tursku, kde
hořely baterie. Na místo bylo svoláno mnoho hasičských
jednotek, zapojili se ale i všechny ostatní složky integrovaného
záchranného systému.
V září proběhlo na Tursku poděkování všem záchranným
složkám za skvělou práci a koordinaci při zásahu. Pamětní
list obdržela i naše jednotka. Kluci (a holky) děkujeme vám.
Jsme rádi, že vás máme.
Terezie Kořínková, starostka

950 874 444
https://paleni.izscr.cz/
http://portal.chmi.cz/

Nebezpečné odpady ze spalovny
Malešice
Vracíme se znovu k horkému tématu letošního léta – navýšení
tělesa skládky FCC Regios.
Bylo napsáno, a také vysvětleno, několik informací týkajících
se provozu skládky od jejího otevření. Otázkou nadále zůstalo
usnesení ZO ze dne 30. 10. 1997: „Obecní zastupitelstvo bere
na vědomí veřejné projednání EIA o skládce Regios – OZ trvá
na zákazu ukládání nebezpečných odpadů mimo dohodnuté
(stav. popílek, škvára)“.
Obec oslovila spalovnu Malešice s dotazem, zda-li jsou
schopni dohledat a doložit, kam se v době po schválení
usnesení v říjnu 1997 odvážel uvedený odpad ze spalovny.
Spalovna Malešice poskytla obci Hlášení o produkci
a nakládání s odpady za rok 1999, kde je uvedeno, že škvára,
druh odpadu dle katalogového čísla 190101, byla ukládána
na skládku Benátky nad Jizerou a ASA Ďáblice, Praha 8.
Hlášení je k nahlédnutí na OÚ.
Paní starostka také navštívila Stavební úřad ve Velkých
Přílepech a odbor životního prostředí na MěÚ Černošice,
kde pátrala v archivech a snažila se dohledal dokumentaci
ke skládce, kde by byla povolena kazeta na ukládání
nebezpečných odpadů. Žádný projekt tuto kazetu neobsahuje
a ukládání nebezpečných odpadů nebylo nikdy povoleno.
Redakce

Pamětní list pro naše hasiče

Zdroj: archiv OÚ
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ZPRÁVY Z MŠ
Užili jsme si hezké babí léto, ale chladná rána již hlásí příchod podzimu. V průběhu září si nové děti zvykaly na školku. Je
to pro ně i jejich rodiče velká životní změna. Všichni to však zvládají téměř na jedničku. Když náhodou ještě nějaká slzička
ukápne, tak to jen na chviličku, aby máma s tátou věděli, že se jim po nich občas zasteskne.
Začátek školního roku pro nás znamená vždy velké
plánování a zajišťování různých akcí pro děti. Hned druhý
týden v září jsme začali jezdit na plavecký výcvik do bazénu
Výstaviště v Praze Holešovicích. Paní plavčice jsou milé
a dětem se intenzivně věnují. Hravou formou je vedou k tomu,
aby se nebály vody, a učí je základům plavání, také dbají na
bezpečnost dětí.
Další akcí bylo pozvání pana Uhlíře do úholičské hasičské
zbrojnice. Již před návštěvou jsme si s dětmi povídali o práci
hasičů, některé znaly i telefonní čísla jak na hasiče, tak i na
policii a záchranáře. V hasičárně nás přivítal hasič – pan
Uhlíř. Nejdříve jsme se šli podívat, jak to uvnitř budovy
vypadá. V Úholičkách jsou moc šikovní hasiči, protože
první co jsme uviděli, bylo plno pohárů ze soutěží. Dětem
se moc líbila šatna, kde měli hasiči pověšené oblečení, a nad
každým bylo napsáno, komu patří. Martínek hned věděl,
které oblečení je jeho tatínka. Protože děti nejvíce zaujalo
hasičské auto, pan Uhlíř jim vše ukázal a vysvětlil, k čemu
jsou různé věci a zařízení. Paní učitelky si mohly zažít, jak
jsou těžké bomby na dýchání, které hasiči nosí na zádech, aby
se nenadýchali kouře. Venku děti vyzkoušely připravenou
hasičskou dráhu. Zdolávaly ji ve dvojicích, protože hasiči si
musí pomáhat, například rozvinout hasičskou hadici. Myslím,
že v Úholičkách se hasiči nemusí bát, že by neměli po sobě
nástupce, protože děti dráhu zdolaly na jedničku. Na závěr
si vyzkoušely, jak se sedí v hasičském autě. Panu Uhlířovi
i ostatním děkujeme za hezký a poučný zážitek.

Na konci září se také ve školce uskuteční preventivní
logopedické vyšetření dětí paní logopedkou Mgr. Lukášovou,
která má v tomto oboru dlouholetou praxi. S dětmi mohou na
vyšetření přijít i rodiče a s paní logopedkou se poradit.
Projekt „Pohádkové babičky“ pokračuje i v tomto školním
roce. Dětem již přišla číst babička Věruška a pohádka
Sněhurka a sedm trpaslíků se jim moc líbila. Letos se bude
číst v obou odděleních. Babičky, děti se na vás již moc těší.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Na návštěvě u úholičských hasičů

Zdroj: archiv MŠ

KULTURA A SPORT
Po stopách Sisi
Na podzimní výlet do Alp se všichni těšili už od jara. Alpy jsou ale velké,
kde začít, kam zajet? Ubytování jsem zajistila v našem již známém
a oblíbeném penzionu Heidi ve vesničce St. Martin.
První den cestou k němu jsme se zastavili v Bad Ischlu, kde Sisi okouzlila
mladého Franze. Prohlédli jsme si císařskou vilu, přilehlý park, navštívili
jsme slavnou cukrárnu Zauner, ze které mlsal i císařský pár. První výšlap byl
na rozhlednu na Siriuskogel. Malebné lázeňské městečko jsme odpoledne
opustili a pokračovali dál do hor.
Druhý den jsme strávili v Hallstattu. Lanovkou jsme vyjeli k restauraci
Rudolfsturm a od ní to bylo ještě kousek pěšky ke vstupu do solných
dolů. Zde jsme vyfasovali slušivé montérky, prošli bezpečnostním
školením a vstoupili do štoly. Celá prohlídka je doprovázená zastávkami
s interaktivními prvky. Světelná šou u solného jezírka nebo animovaná
historie dokázaly, že každý pochopil vznik soli i její těžbu i bez jazykových
znalostí. Z patra do patra jsme sjeli po dvou dřevěných klouzačkách. Obavy
byly ihned rozptýleny a i seniorky se sklouzly a nevyužily boční schůdky.
Poslední atrakcí byla jízda důlním vláčkem. Od solného dolu jsme šli na
vyhlídku Sky walk, ze které je vidět jezero i městečko. Kolem staré štoly
a vodopádu jsme se vrátili dolů do Hallstattu. Prošli jsme toto malebné
Jezero Mooserboden
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město a nalodili se, abychom shlédli horské vrcholy z hladiny
jezera.
Třetí den jsme vyrazili opačným směrem ke Kaprunu.
Vysokohorské přehrady byly za azurového počasí
nezapomenutelným zážitkem, okořeněným opět jízdou na
něčem zvláštním. Skipový výtah, který dříve sloužil pro
dopravu materiálu, jede po strmém svahu na dvou lanech
a kolejích. Než si člověk uvědomí, že stojí na plošině a ne
na nástupišti, tak už jede nahoru. K hornímu jezeru se ještě
musí přestoupit do autobusu a zdolat tunely a visuté silničky.
Konečně nahoře – ta azurově modrá voda, ty zelené kopce,
sníh na vrcholcích – to je krása! Po hrázi dvojité klenbové
přehrady se prošli všichni, někdo se prošel kolem jezera po
rovince, někdo se vydal bylinkovou cestou dolů ke spodnímu
jezeru, zdatní vyšplhali na vrchol nad jezerem a všichni se
sešli odpoledne dole u autobusu. K večeru jsme ještě stihli
návštěvu lázeňského městečka Zell am See se zpívající
fontánou na jezeře.
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Poslední den jsme naplánovali v St. Martinu. Kdo měl ještě
chuť slézat kopce, vydal se s námi na chatu Buttermilchalm
cestou mezi krávami. Ti, kdo zůstali v městečku, měli štěstí.
Konaly se zde podzimní selské slavnosti s požehnáním úrody
a slavnostním průvodem. Žasli jsme nad disciplínou řidičů,
když procházel průvod, hlavní silnicí tak dvacet minut nikdo
neprojel a všichni řidiči vypadali naprosto klidně.
Cestou domů jsme se ještě zastavili u vodopádu Gollinger.
Parkování zde bylo pro autobus trochu krkolomné, ale pan
řidič to zvládl jako i ostatní nestandardní situace na alpských
silničkách na výbornou. Naplněni zážitky, s milionem fotek
v mobilu a trochu unaveni horským vzduchem jsme dorazili
po čtyřdenním putování zpět domů. Doufám, že si každý
našel to své a těším se na další společný výlet. Atmosféra
našeho čím dál tím širšího týmu je skvělá a užíváme si to.
Po stopách Sisi pojedeme do Vídně, do Gödölló a doufám,
že i na Madeiru. I do Alp se ještě určitě vrátíme, krásných
vyhlídek a vodopádů, které jsme nestihli je tu moc.
Terezie Kořínková, t.č. průvodkyně

Slavnosti aneb Úholičáci sobě

I děti se měly kde vyřádit
Expozice Má obec

Tématem letošních slavností se stala „Má vlast“. Na nádvoří
statku byly vystaveny panely putovní výstavy „Má vlast
cestami proměn“, kde na jedné z prezentací byla i proměna
našeho statku. V podkroví statku jsme umístili expozici
„Má obec“ aneb jak se žilo na statku. Děkujeme všem, kdo
zapátrali na půdách nebo ve stodolách a zapůjčili exponáty
na tuto výstavu.
Zahájení slavností proběhlo za zvuku symfonických básní
Bedřicha Smetany. Při tónech Vyšehradu vkráčela na náves
Libuše a Přemysl oráč s pluhem, následoval vodácký oddíl za
tónů Vltavy, jehož členové přijeli lodí. Třetí básní je Šárka
a alegorický vůz plný Ú-holek zastavil Ctirad, jenž chtěl
osvobodit Šárku. To se mu však stalo osudným a před zraky
diváků na návsi skonal. Zaměstnanci obce ztvárnili báseň
Z českých luhů a hájů a obecní traktůrek přivezl lesní víly.
Za nimi následoval Tábor. Ochotnicko-výtvarně-turistický
spolek Přátelé sobě postavil vozovou hradbu a dobyl náves
cepy, halapartnami i vidlemi. Průvod uzavíral Blaník. Kníže
Václav přišel požehnat Úholičkám ve své zbroji. Rytíři stále
spí v hoře, což je pro nás dobrá zpráva. Není nejhůře. My
máme ale v Úholičkách rytíře naší doby – hasiče.
Skladba Vltava zazněla ještě dvakrát, odpoledne při
smíšené skladbě babiček, maminek i dětí. Diváctvo bylo
dojato. A podruhé večer, kdy zrokovanou verzi hráli naživo
TYPáci a Ú-holky předvedly světelnou šou. Ú-holky, Pozdní
sběr zatančily ještě na skladbu Námořnickej bál a Ú-holčičky
předvedly, jak se naučily skákat přes švihadlo.
Soutěžilo se o nejlepší štrúdl, porota hodnotila 11 vzorků.
Štrúdl peče nejlépe: 1. Stáňa Maňáková, 2. Terezie Kořínková,
3. Maruška Chundelová. Vyhodnotili jsme nejrozkvetlejší
předmět a nejlépe se z 23 nominací umístily: 1. Maruška
Tupá st. s osázeným dětským kočárkem, 2. Míša Dvořáková
se skřítkem a 3. Adélka a Terezka Sazimovy s osázeným
římským hrncem. V soutěžní disciplíně Dívčí válka, kdy
bojovali muži proti ženám, vyhráli muži. Obě družstva do

Nechybělo pivo a grilované dobroty

Uspořádat Slavnosti, poptat a zaplatit všelijaké kejklíře a eskamotéry, není už dnes problém. My v Úholičkách ale zvládneme
ledacos sami.
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toho dala všechno, ale i diváci hráli s chlapi. Aby byl doma klid,
musí prostě vyhrát.
Program byl připraven i pro děti. V Manetce se hrála
Vodnická pohádka. Na nádvoří se konala připravena výtvarná
díla s Renatou. Vyráběly se klobouky a mnoho modelů bylo ke
shlédnutí po celé návsi. Pro starší děti byl k dispozici trenažér
formule 1, menší mohly vyrábět bubliny. Sportovci si mohli
zahrát ping-pong proti automatu a všichni se vyskákali na pouti
nebo se ulepili od cukrové vaty a trdla.
Po koláčích od Jiřinky se jen zaprášilo a i hasičský gril se
letos vyprázdnil v rekordním čase.
Děkujeme všem spolkům za účinkování i pomoc při
organizaci. Zaměstnancům OÚ za kvalitní přípravu a následný
úklid. Přičinili jste se o to, že jsme mohli prožít krásné odpoledne.

Vltava

Terezie Kořínková, starostka

Šárka

Ú-holčičky

i proměn

Výstava Má vlast cestam

Z českých luhů a hájů

Ú-holky, Pozdní sběr

Nejlepší „štrúdlařky“

Tábor

r z hroznů

Ú-holky, Výbě

Zdroj: J. Černý st.
TYPáci
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Kameny na golfu
Nedávno jsem na Golfu Snail Úholičky, kde jsem krátce členkou, spatřila toto úžasné místo. Poskládané velké, oblé kameny
nad nádhernou vyhlídkou do vltavského údolí, na Stříbrník, Řivnáč, Levý Hradec a mé rodné Roztoky.
Tvůrcem obrazců z kamenů je Petr Šedina, který, kromě toho,
že má funkci prezidenta golfového klubu ale i správce, dává
tomuto místu ještě i jinou „nadhodnotu“. Pro hráče golfu je
to „pohodové“ golfové hřiště, které, včetně zázemí, se snaží
být v souladu s přírodou. Kdo toto vnímá, rád se sem vrací. Je
tu spojení sportu, kultury (Golf Snail Gallery) a pravidelných
setkání členů i nečlenů klubu. V neposlední řadě vzniká
i malá „Lesní kavárnička“, zatím s nepravidelným provozem
dle počasí a návštěvníků.
Petr Šedina nemusel více o místě povídat (již už
o kamenech krásně napsal na www.snailnews.cz), má
představa poskládaných kamenů byla podobná. Ale každý
samozřejmě vidí i jiné, další významy.
Takže můj pohled (výklad) – ano, středové kameny
jsou „Muž a Žena“, kteří, než vstoupí do kruhu, musí projít
jižním vstupem. Pokud vstoupí na společnou cestu, pohybují
se po kamenech okraje kruhu: např. po kamenech Důvěra,
Porozumění, Tolerance, Trpělivost, Harmonie ducha a těla,
Zdraví a kondice, Rodina a vztahy, Upřímnost, ale také
Odpuštění, Zklamání…
Kámen napravo od vstupu může třeba vyjadřovat i to, co
v životě překonáváme, symbolicky jsem jej nazvala „Kámen
a bolest“ (podle knihy Karla Schulze o Michelangelu
Buonarrotim).
Vybrala jsem si se svolením Petra Šediny kámen nalevo
od vstupu a nazvala jej Láska a přátelství.

A jsem poctěna, že mohu pod „svůj kámen“ vložit kousek
křišťálu, který prý má další „magické“ vlastnosti.
Jelikož jsem již v „pomyslném středu kruhu“ v mém
životě byla, zůstávám v současnosti na okraji kruhu. Možná,
že je to i nějaké poslání.
Dovoluji si převzít jeden citát: „Láska a přátelství jsou
jako dvě tkaničky. Přesto, že se snaží držet od sebe, tak si
neustále kříží cestu a v mnoha případech se nakonec spojí.“
Renáta Kolářová, členka klubu

Síla kamenů

Zdroj: J. Šimůnková
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Úspěchy oddílu stolního tenisu v sezóně 2018–2019
Uplynulá sezóna je úspěšně za námi a s radostí musím rekapitulovat úspěchy, které náš oddíl stolního tenisu dokázal, protože
se jedná o nejlepší výsledek za dobu trvání oddílu. A tým dokázal zvítězit v OP1, B tým se stal vítězem OP 2 a C tým postoupil
z druhého místa v OP 3.
Pro sezónu 2019–2020 se můžeme těšit v naší tělocvičně na
krajskou soutěž KP 2 našeho prvního A týmu, B tým hraje
OP 1, D tým pokračuje v OP 3.
Kompletní informace o všech soutěžích, ve kterých oddíl
stolního tenisu reprezentuje naši obec je na stránkách viz
https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&rocnik=20
19&oblast=420103&menu=1.

Žebříčky jednotlivců sezóna 2018/19:
Nejmladší žáci
1. Maxim Truchlík Sokol Roztoky
2. Petr Ducháček TJ Úholičky
3. Antonín Boček ZŠ Řevnice
4. David Ciněk Sokol Roztoky
5. Hubert Kořínek TJ Úholičky
6. Jakub Stára TJ Úholičky
7. Michal Yosypenko TJ Úholičky
8. Ondřej Dostál Sokol Libčice
9. Filip Majer SK Viktorie Ořech
Mladší žáci
1. Lukáš Lukáš Sokol Roztoky
2. Adam Kaláb Sokol Roztoky
3. Ondřej Vávra Sokol Roztoky
4. Jan Svoboda TJ Úholičky

Tým A

Zdroj: V. Kozel

Výsledky na okresních přeborech v uplynulé sezóně
Okresní přebory jednotlivců 2019:
Dívky dvouhra
1. místo Tereza Kotěšovská SK Viktorie Ořech
2. místo Kristina Konopásková TJ Úholičky
3. místo Kristýna Vondrová Sokol Roztoky
Nejmladší žáci dvouhra
1. místo Maxim Truchlík Sokol Roztoky
2. místo Štěpán Knýbl ZŠ Řevnice
3. místo Petr Ducháček TJ Úholičky
Mladší žáci dvouhra
1. místo Lukáš Lukáš Sokol Roztoky
2. místo Šimon Knýbl ZŠ Řevnice
3. místo Adam Kaláb Sokol Roztoky
Starší žáci dvouhra
1. místo Jan Lederer Sokol Roztoky
2. místo Jonáš Vágner Sokol Roztoky
3. místo Jiří Drábek Sokol Roztoky
Dorostenci dvouhra
1. místo Vojtěch Šturm Sokol Roztoky
2. místo Alexandr Fischman Sokol Roztoky
3. místo František Dvořák TJ Úholičky
Musím také pohovořit o našem úspěšném oddílu dětí,
který se celý rok intenzivně věnoval tréninku a velmi úspěšné
reprezentaci na jednotlivých turnajích na okrese Praha-západ
pod vedením Radky Ducháčkové, Lukáše Navrátila a Míry
Dalihoda.
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Starší žáci
1. Jan Lederer Sokol Roztoky
2. Jiří Drábek Sokol Roztoky
3. Jonáš Vágner Sokol Roztoky
4. Tomáš Chessell TJ Úholičky
5. Zak Walsh TJ Úholičky
Dorostenci
1. Vojta Antoš Sokol Roztoky
2. Matyáš Šimon Sokol Roztoky
3. Jan Kotěšovský SK Viktorie Ořech
4. Josef Litoš Sokol Roztoky
5. Jakub Janura Sokol Libčice
6. Vojtěch Šturm Sokol Roztoky
7. Matěj Lauermann Sokol Roztoky
Dívky
1. Kotěšovská Tereza SK Viktorie Ořech
2. Kristýna Konopásková TJ Úholičky
3. Kristýna Vondrová Sokol Roztoky
4. Adéla Sazimová TJ Úholičky
5. Tereza Smolíková TJ Úholičky
6. Aneta Dostálová Sokol Libčice
7. Kája Vašků Sokol Roztoky
Obhajoba úspěchů bude velmi těžká, ale doufám že
všichni pro to uděláme maximum.
Děkuji všem za skvělou reprezentaci a přístup k podpoře
a duchu oddílu stolního tenisu v Úholičkách.
Vlém Kozel, předseda oddílu TJ Úholičky, z.s.
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Přehled kroužků v Úholičkách pro školní rok 2019–2020
Co

Kdy

Kde

Lektor, tel.

Oddíl mladých hasičů

pondělí 17:00–19:00

náves, klubovna Jana Černá, 728535588

Stolní tenis – děti

úterý 17:30–19:00

stodola

Radka Ducháčková, 731450768

Turistický oddíl

úterý 18:15–19:30

ateliér

Pavel Soper, 775046796

Virtuální univerzita 3. věku

úterý 8:30–9:30
(1x za 14 dní)

zasedačka

Pavel Soper, 775046796

Jóga

úterý 18:30–19:30

zasedačka

Iva Sobková, 724 591 723

neděle 18:00–19:00

zasedačka

Iva Sobková, 724 591 723

Cvičení R+D

středa 9:30–10:30

zasedačka

Veronika Kuprová, 604887078

Tanečky a gymnastika pro Ú-holčičky

středa 16:50–17:50

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Volejbal

středa 20:00–21:30

stodola

Pavel Soper, 775046796

Stolní tenis – dospělí

úterý 19:00–22:00

stodola

Vilém Kozel 602277285

čtvrtek 19:00–22:00

stodola

Vilém Kozel 602277285

Výtvarný kroužek (od 5 let)

úterý 15:30–16:30

ateliér

Renata Soperová, 608046276

Zdravotní cvičení

čtvrtek 19:30–20:30

zasedačka

Pavla Vacková, 603504813

Cvičení žen

neděle 19:00–20:00

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Šikovná Ú- holka

pátek od 17:00
(příležitostně)

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Divadelní kroužek

příležitostně dle dohody

zasedačka

Pavel Soper, 775046796

INZERCE

11

OBECNÍ NOVINY 9/2019

www.obec-uholicky.cz

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení občané,
se zájmem sleduji dění v okolních obcích, především
prostřednictvím obecních novin. V minulých dnech byly na
stránkách obce Úholičky zveřejněny noviny č. 7 – 8/2019,
v nichž mne zaujal na s. 10 článek s názvem „EIA o naší
skládce“. Ráda bych na něj touto cestou reagovala, a tím
zpřesnila informace, zde uvedené.
Autorka zde uvádí: „Už v rámci současného řízení
zkoušel provozovatel požádat zároveň o rozšíření skládky
do Turska a nyní čeká na změnu tamního územního plánu“.
Tolik tedy zveřejněná doslovná citace.
Obec Tursko v současnosti skutečně zpracovává změnu
územního plánu č. 1. Součástí této změny je i úprava ploch,
které se nacházejí na území skládky společnosti FCC Regios
a.s. K této informaci je však důležité zmínit to, že se naprosto
nejedná o jakékoli rozšíření skládky, tedy ani ve směru k obci
Tursko.

Tato změna upravuje skutečný stav využitelnosti ploch
v daném území, na které již před léty bylo vydáno územní
rozhodnutí a stavební povolení, a které byly v nově
vytvořeném územním plánu, pocházejícím ze dne 23. 9. 2010
opomenuty. Nejedná se tedy o rozšíření.
Ráda bych zde připomněla nepsané pravidlo dopisovatelů
a to, že za obsah svého zveřejňovaného textu nese odpovědnost
autor.
Domnívám se proto, že citlivé informace, zveřejněné
v jakémkoli periodiku a článku, tedy nejen v kapitole
Příspěvky občanů Úholičských novin, by měly být před
zveřejněním řádně prověřeny, aby se předešlo budoucím
možným nedorozuměním a případné panice.
Jana Martínková, místostarostka obce Tursko

Vyjádření korektora obecních novin k příspěvkům občanů
Vážení,
prosím vás, abyste si, než zveřejníte nějakou informaci, zdroj
informace ověřili. Viz výtka paní místostarostky z Turska.
Pokud si pečlivě přečtete záhlaví obecních novin, je zde
uvedena věta: „Za obsah příspěvku odpovídají výhradně
autoři.“ Tato věta tam není zbytečně, neboť není v silách
redakce, ověřovat si veškeré vaše zdroje. Redakci tvoří lidé,
kteří tuto práci dělají po večerech, po regulérní pracovní

době. Nejsme profesionální redakce novin s veškerým jejím
zázemím.
Texty obecních noviny čtu poctivě od začátku do konce a až
na výjimky, které mne nutí občas více zkracovat (což se ale
netýká příspěvků občanů), do nich moc nezasahuji. Rozhodně
nikdy neměním význam textu. Takže se, prosím, snažte také
dodržovat zásady důležité pro chod tohoto periodika.
Děkuji.
Markéta Svobodová, korektor a člen redakce ON Úholičky

Podzim
Na podzim padá listí a sklízí se úroda. Takový hezký čas k zamyšlení, jaká úroda to bude. Někdo čeká velkou, někdo malou
nebo dobrou i kyselou. Stromy budou najednou nahé a musí s pravdou ven. Na nás také čeká sklizeň, ale společná, jenom
dosud nevíme, jak bude chutnat, co přinese, a jak ten strom vlastně vypadá. Ale určitě bude patřit nám všem.
Tak trocha poetiky do našeho podzimního ukončení velkých
témat – sklizní – nezaškodí. Alespoň se můžeme podívat na
naše diskuse trochu s odstupem. Je to o tom, abychom se
uměli bez zbytečných emocí zamyslet nad celým tím vývojem
letošního ústředního tématu – skládky.
A jaká to má být úroda? Určitě taková, kterou chce většina,
jak zastupitelstvo rozhodlo. Tady si neodpustím profesionální
deformaci. Už jsem viděl hodně ožehavých diskusí, ale pokud
se má něco posoudit, musí k tomu být důkladná analýza,
odborně se tomu říká SWOT analýza. Tedy souhrn všech plus
a mínus pro jednotlivé možnosti řešení, a to až do konce, tedy
do ukončení předmětu posuzování. Tématem jsou všechny
stránky – sociální, environmentální, ekonomické i etické.
Rozhoduje se vždy nad celým balíkem dané varianty a každý
by měl objektivně chápat plusy i mínusy. Pokud bychom toto
neuměli, tak se ptám, o čem chceme rozhodovat. Pocity jsou
hezká věc, ale jednou se probudím, svítí sluníčko a podruhé
prší. Pokaždé se rozhodnu jinak. Jestli chceme demokratické
rozhodnutí, je příležitost pro každého občana, aby dokázal
přesvědčit ostatní. Třeba že kopec nad obcí je v rozhodování
důležitější, než např. dotažení kanalizace a úprava společného
12

prostoru v Podmoráni (vymýšlím si, jsou různé možnosti pro
celý zbytek obce) a proč to nechceme.
Pokud se tedy uskuteční referendum ke skládce,
předpokládám, že obsahem referenda nebude ANO – NE,
které může přidělat starosti podobné Brexitu, ale kvalitní
analýza, dovedená pokud možno do úplného konce se všemi
popsanými dopady. Pak se můžeme rozhodnout s plnou
odpovědností třeba i nad možnými alternativami rozvoje
obce a děj se vůle boží. Asi nestačí posoudit jen projekt
a oponentní posudek.
Napadá mne, že je nejvyšší čas popsat jednotlivé varianty
rozvoje obce bez skládky a se skládkou, aby bylo k čemu
diskutovat.
Přeji skvělou společnou úrodu, i když třeba někomu
nebude chutnat. Ale všichni zvítězit nemohou, vítězstvím
je i pochopení argumentů druhých. Omlouvám se znalým,
že jsem toto téma nadnesl, když to vědí, ale postřehl jsem
tu a tam ještě nějakou blokádu vnímání pozitiv a negativ,
alespoň u někoho.
Václav Voltr

www.obec-uholicky.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
12. 10.

Setkání seniorů – od 14:00

13. 10.

Mistrovský turnaj klubu 2019 – golfový turnaj + doprovodný program, od 10:00 Golf Snail, Úholičky

sobota

neděle

17. 10.
čtvrtek

19. 10.
sobota

19. 10.
sobota

23. 10.
středa

1. 11.
pátek

do

3. 11.

9. 11.
sobota

22. 11.
pátek

Stodola statku, Úholičky

Den otevřených dveří v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou
Městské muzeum,
10:00–18:00, prohlídky muzejních expozic, promítání dobových dokumentů
Kralupy n. Vltavou
k rokům 1968, 1989, prohlídka výstavy 30 let svobody, koncert J. Hutky

Úholičská Ťapka – turistický pochod, od 9:30

Úholičky, Libčice n. Vlt.

Děti, pomůžeme princi Filipovi? – loutkové představení divadélka Manetka
od 14:00

Areál zámku, Úholičky

Pavel Dobeš – koncert, od 19:00

Kralupy n. Vltavou

Musicfest Kralupy – multižánrový hudební festival, od 17:00

Na Krétě, Kralupy n.
Vltavou

Josef B. Foerster. Hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové – výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky

Úholský blešák, 10:00–14:00

Stodola statku, Úholičky

Instalace – divadelní představení, od 19:00

Divadlo U Hasičů, Praha
Středočeské muzeum,
Roztoky

do

1. 12.

Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů – výstava

do

26. 1.

Zachuchleno – příběh animace/animace příběhu, interaktivní výstava pro celou Středočeské muzeum,
rodinu
Roztoky
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