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Souhrn usnesení z 9. VZ obce,
konaného dne 21. 10. 2019

ÚVODNÍK
Vážení občané,

Zastupitelstvo schvaluje:

měsíc říjen byl úspěšný v několika oblastech – paní knihovnice získala Středočeského Krameria, Ú-holky, Pozdní sběr
třetí místo v Seniorech roku, malí hasiči se perfektně zorientovali v běhu a uzlovali tak obratně, že jsou z toho dvě medaile. Turisti na Ťapce urazili osmnáct kilometrů a nastudovali
vodní dílo Dolany za krásného počasí. I meziobecní setkání
seniorů ve stodole se, myslím, povedlo. Na ČOV ve Velkých
Přílepech se začala realizovat opatření na dosazovacích nádržích a na odtahu kalu ve prospěch našeho potoka. Povodí Vltavy oznámilo, že od 1. listopadu se bude čistit potok
v obci od návsi po Chaloupky. Zahájeno bylo také hlasování
o projektech, které jste někteří z vás v rámci participativního
rozpočtu zpracovali. Povedlo se nám i nechat opravit nájezd
na Parkoviště v Podmoráni.
Na veřejném zasedání zastupitelstvo schválilo Pravidla
pro vyplacení příspěvku na ekologické aktivity na období
2019–2023. Peníze lze čerpat na několik opatření jako např.
výměnu oken, zateplení, odvlhčení, výměna kotle apod. Některá opatření jdou i zkombinovat s bezúročnou půjčkou od
obce (plynofikace) nebo účelovou dotací (domovní ČOV).
Příspěvek na topení bude přidělován pouze těm, kteří topí
plynem nebo elektrikou bez sekundárních zdrojů tepla. Tak si
nezapomeňte požádat.
Listopad už nás asi zažene dovnitř a tak jsme pro vás připravili dvě společenské akce. K výročí třiceti let od sametové
revoluce se bude konat koncert ve stodole, další týden má
svátek Cecílie a tak bude obecní bál.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Bio popelnice
Poslední svoz bio popelnic bude v pondělí 18. 11. 2019.

• Přechod vysílání na DVB-T2 k 1. 11. 2019
Informace k přechodu ve vysílání nebo pomoc se změnou
v Obecní kabelové televizi získáte na telefonním čísle
733 119 236, p. Novák, provozovatel.

• Příspěvek na ekologické aktivity
Na období 2019–2023 byl zastupiteli schválen nový,
respektive rozšířen ekologický příspěvek o nové
možnosti čerpání. Pravidla včetně žádosti na ekologické
vytápění na topnou sezonu 2019/2020 najdete ve
vložené příloze tohoto čísla novin. Všechny ostatní
žádosti najdete na webu obce v sekci Finanční příspěvky
nebo obdržíte na OÚ.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Usnesení č. 1/9VZ/2019 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
10) Žádost o příspěvek na poskytnutí dotace – fotbalový
oddíl Roztoky
Usnesení č. 3/9VZ/2019 – Vícepráce – rekonstrukce ul.
Nad Parkem
Zastupitelstvo schvaluje vícepráce na stavbě – rekonstrukce
ulice Nad Parkem a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2019
ve výši 875 619,21 Kč bez DPH se společností PSS Bohemia,
s.r.o., Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov, IČO: 26451255.
Usnesení č. 4/9VZ/2019 – Rozpočtové opatření obce
č. 9/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 9/2019.
Usnesení č. 5/9VZ/2019 – Žádost o dotaci na činnost
spolku – Cvičení s Kořenkou
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost spolku Cvičení
s Kořenkou ve výši 60 000 Kč.
Usnesení č. 6/9VZ/2019 – Příspěvek na ekologická
opatření na období 2019–2023
Zastupitelstvo schvaluje pravidla pro vyplácení příspěvků
na ekologická opatření na období 2019–2023. Pravidla tvoří
přílohu zápisu z veřejného zasedání.
Usnesení č. 8/9VZ/2019 – Krizové řízení – rozpočtové
opatření starostky
Zastupitelstvo schvaluje případné změny v kapitole výdajů
Krizové řízení řešit v kompetenci rozpočtového opatření
starostky do výše neodkladných výdajů.
Usnesení č. 10/9VZ/2019 – Žádost o příspěvek na
poskytnutí dotace – fotbalový oddíl Roztoky
Zastupitelstvo schvaluje úhradu nákladů mladších a starších
žáků na zápasy Středočeského krajského přeboru. Cena za
dopravu do Lhoty ve výši 6 050 kč a cena za dopravu do
Rakovníka ve výši 7 260 Kč bude uhrazena přímo dopravci.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 3/9VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 6/2019 se společností PSS Bohemia, s.r.o.,
Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov, IČO: 26451255.
Pověření č. 5/9VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s Terezií Kořínkovou.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Zahájeno hlasování k participativním projektům
Projekt participativního rozpočtování se v pondělí 21. října posunul do další fáze. Na úvod veřejného zasedání byly představeny
všechny projekty, které postoupily do fáze realizovatelnosti a teď je na obyvatelích naší obce, který z projektů získá jejich
podporu a bude skutečně realizován.
Všechny projekty jsou vystaveny v prostoru úřadu nebo pod
heslem „Participativní rozpočet“ i na stránkách obce. Jedná
se o následující projekty:
1. Trvalkový záhon Roztocká – zkulturnění zarůstajícího
prostoru u schodů v Roztocké
2. Baryball – herní zařízení ve Švestkovně
3. Moštárna Habří – po dohodě vyřazeno z hlasování
4. Obecní sauna
5. Tůň na pozemku 386 – vyřazeno z hlasování z důvodu
vyřazení pozemku v rámci pozemkových úprav
6. Tůňky na pozemku 355/25 – zařízení pro zpomalení
odtoku srážkových vod
7. Radar – měřící zařízení na vjezdech do obce
8. Zvonička – návrat zvoničky na náves
9. Molo na náplavce – zařízení pro uvazování loděk, vstup
do řeky, případně půjčování obecní lodě (pramice)
10. Parkování kol u vlakové zastávky – zařízení pro
zabezpečené ukládání kol u vlaku

Jak hlasovat?
Je to celkem jednoduché, jenom je u každého hlasujícího
potřeba ověřit trvalý pobyt v obci. Hlasovat mohou všichni
občané Úholiček starší 15 let. Stačí se tedy třeba cestou domů
zastavit na obecním úřadě, kde vám bude po ověření místní
příslušnosti vydán hlasovací lístek, který po vyplnění vložíte
do hlasovací urny. Hlasování probíhá tak, že každý hlasující
pod výše uvedeným pořadovým číslem vybere 3 projekty,
které mají jeho podporu. Projekty získávají postupně tři, dva
a jeden bod podle pořadí, které hlasující uvede. Zároveň má
možnost udělit 2 záporné body pro projekty, které si v obci
nepřeje. Tyto dva body může udělit jednomu projektu nebo je
po jednom bodě rozdělit na dva projekty. Není nutné vyčerpat
všechny jak záporné, tak kladné body. Do realizace následně
postoupí projekty, které v součtu získají nejvíce bodů a to až
do vyčerpání částky 200 tisíc Kč, přidělené pro letošní rok.
Hlasování bude ukončeno po dvou týdnech od vyhlášení, tj.
4. listopadu. V tuto chvíli už tedy moc času nezbývá, proto to
neodkládejte a vyjádřete svou vůli.
Alojz Šula, zastupitel
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Vaše koníčky a knihovna
S nastávajícím podzimem a prodlužujícími se večery budeme mít možná chuť zůstat zachumlaní doma v teple pěkně s knihou
nebo časopisem v ruce. Pokud je čtení vaším koníčkem, tak naše knihovna pro vás bude nevysychajícím zdrojem.
Možná vás ale baví spíše něco vyrábět nebo tvořit i v tomto
případě si můžete najít inspiraci v knihovně. Několik nových
knih s tvůrčí tématikou:
Nebojte se šicího stroje je kniha pro děti, které láká k šití.
Děti se díky ní seznámí se základními postupy a mohou si
vybrat z mnoha projektů, např. oboustranná čepička, batůžek
na cvičky aj.
V knize Ušijte si mazlíka, najdete padesát vzorů různých
roztomilých zvířátek. Batika vám přiblíží, jak exotickými
způsoby barvit látky (araši, mokume, janagi a jiné). Potisky
praktické a hravé, 52 nápadů na ručně zhotovená razítka.
Kdo rád plete a má ve svém okolí malé hlavičky, jistě
ocení Pletené čepičky pro malé človíčky. Můžete vytvořit
dinosauří kuklu, čepičku lištičku i s palčáky a mnoho dalších
zvířecích pokrývek hlavy.
Kdo rád tvoří z papíru, tak ho jistě inspiruje kniha Pop-Up
skládanky, návody jak vytvořit prostorové pohyblivé papírové
modely. Kromě těchto nových přírůstků je v knihovně kolem
200 dalších knih z oblasti kreativních koníčků.
Přijďte se podívat, otevřeno je každé pondělí od 15:30
do 19:30.

Knihy pro šikovné ruce

Zdroj: archiv knihovny

Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Středočeský Kramerius
Ve středu 2. října jsem byla spolu s paní knihovnicí
Martinou Hrubešovou pozvána na slavnostní předávání cen
pro nejlepší knihovníky Středočeského kraje. Podotýkám,
že se jedná o neprofesionální knihovníky, tedy ty, kteří se
museli sami poprat s tím, jak vést knihovnu bez toho, aby
měli vystudovanou odbornou knihovnickou školu.
Jak se s tím poprala naše paní knihovnice Martina, všichni
víme. Pamatujeme si, když přebírala knihovnu zatuchlou
a zanedbanou s minimem čtenářů. Když musela nově
vymalované podkroví s obláčky opustit a provozovat
miniknihovnu provizorně v bytovém domě. Když se stěhovala
do nových prostor na statku a sama si navrhla celý interiér
knihovny včetně úžasných regálů. Když jsme díky ní obdrželi
několik dotací na vybavení knihovny nejen nábytkem, ale
i počítači. Všechny knížky jsou dnes vedeny v počítačovém
programu, máme bohatý výměnný fond. Knihovna voní a láká
nové čtenáře. Abych nezapomněla, polštářky, na kterých sedí
u dětských knih ti nejmenší, Martina sama našila.
Dnes si nedovedeme představit, že by do knihovny
nechodily děti ze školky i školy. Jaro by nemohlo začít bez
noci s Andersenem a prvňáci by nemohli odejít na prázdniny,
kdyby neprokázali svojí čtecí schopnost a nepasovali jsme
je na čtenáře. Každý návštěvník slavností by se divil, kdyby
4
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Zdroj: archiv OÚ
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narazil na zavřenou knihovnu. To se ale nemůže stát a vždy je tam
kromě knih i něco navíc.
I mne Martina naučila číst. Není to můj největší koníček, ale pár
knih ročně přece jen přelouskám. Martina už ví, co mi má připravit:
na dovolenou to může být i tlustší a náročnější kousek, přes rok jsou
to hlavně krátké povídky, abych je přečetla, než se mi večer začnou
klížit oči. Tenká kniha taky tak nebolí, když mi spadne únavou na
hlavu. Vím, že stejnou zkušenost máte i vy. Knihovna je nejen pro
mě rovněž místem pro relaxaci nebo popovídání.
A co se stane, když je pro vás práce koníčkem a děláte to zkrátka
poctivě? Vyhlásí vás nejlepší knihovnicí Středočeského kraje roku
2019! Martino, moc Ti gratulujeme, zasloužíš si to!

Zde je ještě přepis slov obdivu a díky z našeho
obecního facebooku:
-

Super, gratulace. Vždy je milá a ráda poradí.

-

Veliká gratulace.

- Je to prostě nic než realita, je prostě skvělá!
Moc ráda do knihovny chodím.
- Martina je prostě nej. Nikdo nemá tak
vymazlenou knihovnu jako Úholičky. Děkujeme.
-

Gratuluji, je skvělá!

Terezie Kořínková, starostka

Meziobecní setkání seniorů
Setkání seniorů z Úholiček, Velkých Přílep, Lichocevsi, Noutonic a Svrkyně se v naší stodole v sobotu 12. října ve 14 hodin
uskutečnilo podruhé.
Jelikož setkání plánujeme s časovým předstihem, nikdo
netušil, že na tento den připadne Den státního smutku po
úmrtí Karla Gotta. Setkání bylo zahájeno několika hity Mistra
a jeho památku jsme uctili minutou ticha. Seniory přivítala
naše paní starostka, společně s kolegyněmi z Lichocevsi
a Velkých Přílep. Poté předala slovo panu Soperovi, tutorovi
Univerzity třetího věku v obci, který všem svým studentkám
(a studentovi), předal pamětní listy za absolvování čtvrtého
semestru U3V.
Celé odpoledne hrála kapela Pražští heligonkáři, a to
nejen k poslechu, došlo i na tanec. Ze židlí všechny zvedly
Ú-holky, Pozdní sběr, které nejdříve roztleskaly sál svým
vystoupením Námořnický bál, v jehož úvodu poděkovaly
Terezce (paní starostce) za to, že je „zvedla ze židlí“ a pak
samy zvedly ze židlí skoro všechny seniory a seniorky. Mezi
tím vším ještě stihly roznášet kávu, čaj, pivko, víno, popřát
jubilantům z Úholiček a rozdat jim drobné dárky, a samy se
pobavit.
Za vydatnou pomoc s obsluhou děkujeme i holkám
z bývalého SPOZu (Sbor pro občanské záležitosti, který dříve
seniorská setkání organizoval a zajišťoval), Alence Lounové
a Haničce Konopáskové, a v neposlední řadě Matyášovi,

mému synovi. A nesmím zapomenout na Láďu Kruckého
z restaurace, ten pro všechny čepoval pivo a rozléval víno.
Odpoledne vždycky hrozně uteče a nikomu se ani nechce
domů. Na cestu dostali všichni senioři kytičku a my na
oplátku poděkování a ujištění, jak se jim u nás líbí. Setkání
pro Vás děláme rádi a těšíme se na Vás zase za rok!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Stodola praskala ve švech

Zdroj: archiv OÚ

SenSen
Je to jako sen. Před pár lety se daly naše seniorky dohromady díky tanečku. Pro obec byly ale oporou o mnoho dřív. Nikdo
netušil, že se vytvoří parta „Ú-holek“, které se rády baví, cestují, vzdělávají, pečou, vaří, sportují, soutěží, čtou ve školce, ale
hlavně dělají něco pro druhé.
Projekt SenSen, tedy Senzační Senior, sdružuje kluby, ale
i jednotlivce. Účelem je, aby nikdo nezůstával v osamění,
protože samota je nejhorší nemoc stáří. Pořádá semináře,
sportovní akce, prostřednictvím webu senioři píší paměť
národa. Každoročně je vyhlašována nadací Charty 77 také
cena Senior roku a to ve dvou kategoriích – jednotlivci
a kluby. Letos bylo přijato sto čtyři nominací. Jednu jsem
poslala já spolu s panem místostarostou Vildou a cvičitelkou
Marcelkou.
Slavnostní odpoledne proběhlo v pondělí 30. září v centru
Pražská křižovatka. Když jsme dorazily na místo (já a čtyři

Ú-holky), byl už sál celkem zaplněn. Uvaděčka nám řekla,
že vpředu je to pro nominované, a že si můžeme sednout
kamkoliv. Místo už bylo jen na balkóně ve druhé řadě. Za
brblání úholičských dam jsme se posadily za „naspeedovaný“
klub turistek z Vlachova Březí v modrých tričkách.
„Já jsem to říkala, měly jsme si vzít ty trička.“
„Je to společenská akce, to by bylo blbý.“
„Stejně na pódium nepůjdeme, když nás dali na bidýlko.“
Začalo to zvláštní cenou – seniorská síň slávy – do níž
byl uveden pan profesor Pavel Pafko. Pak hrál Spirituál
kvintet, pak byli jednotlivci, pak se zase hrálo. A pak to přišlo
5
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– na třetím místě se v kategorii nejlepší klub roku umístily
Ú-holky, Pozdní sběr, klub z Úholiček.
„Ty jo, to jsme my!“ – „Kdo tam půjde?“ – „Ať jde
Jana, to je mluvčí.“ – „Běžte všichni.“ – „Všichni ne, má jít
zástupce“. – „Ať jde Bóža.“ – „Běžte všechny čtyři!“ – „No
tak jó.“ – „My jsme fakt třetí.“
Jedny schody dolů, pak druhé na pódium, ceny, focení…
„Já nebyla u holiče.“ – „Usmívej se.“ – „Budeme v televizi!“
Kdo byl druhý a první už bohužel nevíme. Byly jsme v tranzu.
Diplom visí na úřadě a kopii třímá každá z Ú-holek. Na
první hodině letošní univerzity i na setkání seniorů ve stodole
jsme to zapili a oslavili. A jaká je další akce? Přece nebudeme
sedět doma!
Terezie Kořínková, starostka
Naše oceněné seniorky

Zdroj: archiv OÚ

Úspěšná závodní sezóna hasičů
Sboru dobrovolných hasičů v Úholičkách pomalu končí podzimní závodní sezóna a má tak důvod se ohlédnout zpět. A je to
pohled optimistický s nadějí do budoucna. Máme za sebou několik závodů, např. ve Středoklukách či Kralupech, pořádali
jsme i pravidelný memoriál Josefa Suchého.
Na co můžeme být také právem hrdí, jsou naši nástupci
– mladí hasiči. Závod od závodu dokazují, že dávají do
soutěžení nejen své velké hasičské srdce, ale prostě všechno.

Krok po kroku se zlepšují, a tak není divu, že letos slavili
obrovský úspěch. V sobotu 19. října se dvě družstva mladších
žáků zúčastnila prestižního branného závodu v Cholupicích.
V těžké konkurenci 20 týmů (v tomto závodě soutěží
pětičlenné hlídky) obsadily naše děti první a druhé místo!
Nemohlo to dopadnout lépe. Milí mladí závodníci, děkujeme
vám. Poděkování patří také vedoucím, kteří je učí a doprovází,
jmenovitě Tereze L., Hynkovi V., Janě T. a Janě Č. Je vidět,
že vaše práce má výsledky, a hlavně velký smysl.
A co ještě přinesla práce dobrovolných hasičů v letošním
roce? I vy jste se s námi možná potkali na některé ze
společenských či kulturních akcí v obci. Hasiči ve spolupráci
právě s obcí pořádali pálení čarodějnic, na starosti měli
občerstvení a pomoc při dětských soutěžích. Pomohli i při
cvičení s Kořenkou na docházecím táboře. S obcí Úholičky
spolupořádali již tradiční a velmi oblíbené Svatováclavské
slavnosti, letos na téma Má vlast.
Zdeněk Fiala, starosta SDH

Naši mladí hasiči jsou prostě borci!

Zdroj: archiv OÚ

Zásahy hasičů
Jednotka dobrovolných hasičů má za sebou letos 16 menších či větších zásahů.
Mezi drobnosti můžeme počítat technickou pomoc obci při
odklízení větví na silnicích či likvidaci obtížného hmyzu.
Složitější už byla technická pomoc ČEZu při výpadku
proudu, odstraňování spadlých větví do elektrického vedení.
A bohužel několikrát i hořelo. Jednou šlo o hromadu větví
u Velkých Přílep, dvakrát hořelo na skládce komunálního
odpadu, dvakrát jsme také zasahovali u požáru pole.
Nejsložitější a největší akce nás zavedly do Libčic a do
Turska. U Libčic ve stráni nad tratí jsme zasahovali tři dny po
sobě. Kvůli složitému terénu jsme tam pracovali za pomoci
lezecké techniky. Naše jednotka měla na starost zřízení
a velení úseku tři, což byla čerpací stanice pro doplnění
hasičských vozů vodou.
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Největší a nesložitější zásah jsme si zažili v Tursku, kde
hořely dvě haly, ve kterých byl sklad akumulátorů. Tento
zásah znamenal pro naši jednotku dva plné dny práce na
požářišti. Zasahovalo se v dýchací technice kvůli jedovatým
spalinám. Kvůli této akci bylo „zvednuto“ 12 jednotek
a hasiči si zde opravdu pořádně mákli, nebojím se napsat –
sáhli na dno fyzických sil. Dokázali jsme, že s námi v těchto
krizových situacích můžou počítat jak lidé z Úholiček, tak
hlavně velitelství v Kladně, od kterého jsme poté dostali
poděkování za skvěle odvedenou práci a pamětní list
(vystaven na čestném místě v hasičárně).
Ale nepředstavujte si, že jezdíme jen na zásahy, nebo
udržujeme hasičskou techniku v provozuschopném stavu.
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Musíme se neustále vzdělávat a cvičit. Naše poslední školení
se konalo 19. 10. 2019 na roztocké stanici profesionálních
hasičů. Tam jsme od 8:00 do 20:00 hodin drželi pohotovost
spolu s profesionálními hasiči. Při té příležitosti jsme se
školili o hasivech, čekal na nás i kurz a upřesnění postupů
první pomoci a třídění zraněných při hromadné nehodě.
Kdyby měl někdo z vás chuť se k nám přidat a pomáhat
v dobré věci, kontaktujte prosím kteréhokoli Úholského
hasiče a on vám sdělí více informací.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem, kteří nás
podporují, hlavně obci Úholičky a paní starostce.
Jan Uhlíř, velitel JSDH
Úholičská dobrovolná jednotka

Zdroj: archiv OÚ

Sedmá Úholičská Ťapka
Ranní zatažená obloha k výletu příliš nelákala, ale našlo se pár turistů, kteří na sraz do Podmoráně přišli nebo přijeli.
Vydali jsme se po proudu k řežské lávce, nad tratí do Letek,
prosvištěli jsme Libčicemi a od přívozu už to bylo jen kousek
k dolanskému jezu. První část trasy bylo nasazeno téměř
závodní tempo, protože pan jezný na nás čekal v jedenáct
hodin. Byli jsme zde včas, lehce posvačili a už dávali
pozor, jak se čistí česle na nátoku do elektrárny. Pak jsme
se šli podívat do hlubin objektu, kde je vidět ovládání dvou
kaplanových turbín, které přeměňují sílu vody na elektřinu.
Spád je čtyři metry a jednou turbínou proteče téměř osmdesát
kubíků za vteřinu. Celý systém je řízen počítačem a zrovna
jsme měli příležitost vidět, co se stane, když turbína vypne.
Omezí-li se nátok na elektrárnu, sklopí se automaticky jezové
pole, aby se udržela stálá výška hladiny. Obsluha dostane
zprávu na telefon a musí turbínu zase spustit. Štolou pod
jezem jsme prošli na ostrov. Došli jsme k plavební komoře,
kde si nás převzala paní jezná. Ta nás vzala také na velín,
a protože očekávala loď od Prahy, naplnila malou komoru.
Přes vrata jsme se dostali na pravý břeh a pokračovali ve
výletu.
Kolem chat jsme došli k Máslovickému přívozu v Dole.
Tam jsme se lehce občerstvili a vydali se na nejnáročnější
část trasy pod Větrušickou roklí. Potkávali jsme spoustu
cyklistů i turistů, sluníčko už hezky hřálo. Když jsme se
blížili do Řeže, potkávali jsme i očíslované běžce. Sobotní

Před jezem v Dolanech

Zdroj: archiv OÚ

počasí zkrátka přálo všem aktivitám. Po lávce jsme se vrátili
na náš břeh a do Podmoráně. Nohy už trochu bolely a cesta
do vrchu byla náročná. Na náves nakonec ale dorazili všichni
a mohli dostat sedmou Úholičskou Ťapku. Ten, kdo šel celou
cestu pěšky (tedy i do Podmoráně a zpátky na náves) ušel
osmnáct kilometrů a to je pěkný výkon. Na příští rok najdeme
určitě opět zajímavý turistický cíl. Vodní dílo to nebude, ta
nejbližší už máme nastudovaná. Na viděnou zase za rok
a nezapomeňte, že na krátkou procházku se vydáme i na
Silvestra.
Terezie Kořínková, turistka

Co to je za remízky cestou ke
křížku?
Redakce zaznamenala několik podobných dotazů, a tak
bychom prostřednictvím Obecních novin rádi odpověděli.
Jedná se o agrolesnictví. Jednoduše řečeno, stromy udělají
stín, takže půda nebude vyprahlá sluncem, opadané listí
přikryje zem a pak se zaorá. Šířka pásu pro plodiny je taková,
aby zde projela zemědělská technika.
K bližšímu vysvětlení jsme si zapůjčili kousek odborného
textu z webových stránek Asociace soukromého zemědělství:
„Agrolesnictví můžeme charakterizovat jako kombinaci
zemědělské výroby a pěstování dřevin na zemědělské půdě,
přičemž zemědělská výroba může představovat jak pěstování
plodin, tak i chov zvířat bez ohledu na intenzitu produkce.
Z historického hlediska byly různé způsoby agrolesnictví
praktikovány na našem území až do přibližně 19. století,
kdy je zřejmě vytlačilo používání zemědělské techniky, tlak
na intenzifikaci a s tím spojené pěstování plodin a dřevin v
monokulturách.
I dnes můžeme u nás nalézt tradiční zemědělské a lesnické
praktiky, které odpovídají obecné definici agrolesnictví,
jako například polaření, tradiční pasení a spolukultura
v ovocných sadech nebo lesnické systémy pařezin jako
výmladkové kultury a letnin, tj. sušení olistěných větví pro
píci k zimnímu přikrmování zvěře. I když jsou agrolesnické
systémy praktikovány v omezené míře, stále mají významnou
nejenom kulturní, ale i ekologickou hodnotu.
Redakce
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Golf Snail Úholičky – 7. turnaj SPG Tour
V neděli 13. října se za krásného slunečného počasí na Snailu
odehrál 7. turnaj SPG Tour, tentokrát spojený s mistrovstvím
klubu na rány.
Během turnaje i po něm fungovala kosmetická poradna
Simony Protivové, kolem druhé hodiny odpolední se ve Snail
Gallery uskutečnila vernisáž obrazů a dalších děl Hannah
Bartíkové a navštívil nás i klub motorkářů.
A jak to všechno dopadlo? Spokojeností všech
zúčastněných a odměněním těch nejlepších. V mistrovství
klubu (na rány) zvítězila v kategorii žen Renáta Kolářová,
v kategorii mužů Radek Novák. A v SPG Tour, hrané
systémem Stableford, byli nejlepší Renáta Kolářová a Miloš
Šlechta. Zvláštní cenu za statečnost – obešel celých 18 jamek!
– získal pětiletý Maxík Šedina. Všem moc gratulujeme!
Kompletní výsledky naleznete jako vždycky na webu ČGF.

INZERCE

Otakar Peukert

Magické místo Golf Snail

Zdroj: R. Kolářová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Odpověď – EIA o naší skládce
Děkuji paní místostarostce z Turska za podrobnosti
a vyjádření k mému příspěvku. V mé citované větě: „Už
v rámci současného řízení zkoušel provozovatel požádat
zároveň o rozšíření skládky do Turska a nyní čeká na změnu
tamního územního plánu…“ jsem se dopustila nepřesnosti,
za kterou se omlouvám. Místo „rozšíření do Turska“ bylo
správné napsat „navýšení v Tursku“ (nebo úplně nejpřesněji
„úprava tělesa skládky v Tursku“). Chyba byla způsobena mou
neznalosti podrobností o aktuální poloze skládky a o chybě
v územním plánu Turska, tak jak je paní místostarostka ve
svém příspěvku popsala.
Na mých zdrojích nic pochybného není. Informace
pochází z veřejně dostupných dokumentů EIA, na které jsem
se výslovně odkazovala. Z nich plyne: firma Regios zaslala
Městskému úřadu Černošice záměr na úpravu tělesa skládky.
Úřad vydal dne 7. 9. 2018 vyjádření, že se záměrem Regiosu
souhlasí na pozemcích v k.ú. Úholičky a nesouhlasí s ním
na pozemcích v k.ú. Tursko, neboť záměr není v souladu
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s územním plánem. Neboli, v tuto chvíli není jakékoli zvětšení
v Tursku možné, ale až se změní územní plán, možné bude.
Mrzí mne, pokud jsem uvedenou nepřesností vyvolala
„možnou paniku“, že se blíží nějaké další utajované
rozšiřování skládky do Turska. To nebylo mým záměrem.
Smyslem mého sdělení z předminulého čísla je: Regios chce
zvětšovat na území Úholiček i Turska teď a nemusí to být
naposled. Tím se nijak nevyjadřuji k politické vůli Turska ve
vztahu k takovým potenciálním záměrům. O té mi není nic
známo a věřím, že můj minulý ani současný příspěvek nic
takového neimplikuje.
V příspěvku jsem se snažila uvést to, co mi ze záměru
EIA připadalo jako hodné pozornosti. Argument, že musíme
někde ukládat odpady poslední tři roky, kvůli kterým přeci
nebudeme otevírat novou skládku, je celkem silný. Ne už
tolik, pokud jen zakrývá, že firma Regios nemá dlouhodobý
plán. Nebo ho má a nepovažuje za prospěšné o něm mluvit.
Petra Lomozová

www.obec-uholicky.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
7.

a 21. 11. Televize lže, jako když Rudé právo tiskne – filmové pásmo k výročí 17. listopadu Středočeské muzeum,
1989, od 18:00
Roztoky
čtvrtek

9. 11.

Úholský blešák – od 10:00 do 14:00

Stodola statku, Úholičky

9. 11.

Taxmeni – koncert, od 19:00, vstupné 150 Kč

CVA, kino, Velké Přílepy

14. 11.

Proč je báječné býti zvěrolékařem – povídání MVDr. Jana Herčíka, od 19:00

CVA, kino, Velké Přílepy

17. 11.

Marika Singers – koncert, od 19:00, vstup zdarma

Stodola statku, Úholičky

22. 11.

Instalace – divadelní představení, od 19:00

Divadlo U Hasičů, Praha

sobota

sobota

čtvrtek

neděle

pátek

23. 11.
sobota

Nepropadejte panice! – divadelní představení úholičského spolku Přátelé sobě, Sál ZUŠ, Libčice nad
od 19:00
Vltavou

23. 11.

Zá-bal s Cecilkou – taneční zábava, od 20:00

Stodola statku, Úholičky

24. 11.

O holčičce, která zlobila – pohádka, od 15:00, vstupné 80 Kč

Hotel Academic,
Roztoky

24. 11.

Slaměný klobouk – divadelní představení, od 19:30, vstupné 150 Kč

Hotel Academic,
Roztoky

29. 11.

Výroba adventních věnců s Kořenkou – od 18:00

Zasedačka OÚ, Úholičky

30. 11.

Výroba adventních věnců s Renatou – od 14:00

Zasedačka OÚ, Úholičky

30. 11.

Vánoční trhy Na Statku – od 10:00 do 15:00

Na Statku, Velké Přílepy

30. 11.

Pražská mobilní zvonkohra – od 17:00

Louka u autobusové
otočky, Velké Přílepy

Adventní setkání – od 16:00

Náves, Úholičky

Vítání občánků – od 14:00

Zasedačka OÚ, Úholičky
Středočeské muzeum,
Roztoky

sobota

neděle

neděle

pátek

sobota

sobota

sobota

1. 12.
neděle

15. 12.
neděle

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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