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ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK
Vážení občané,
sotva se přehoupla půlnoc a nový rok přivítaly ohňostroje,
vše zas utíká jak o závod a máme tu konec ledna. Píšeme za
ním ale hezký kulatý rok 2020. V Úholičkách nezačal zrovna
slibně, zaznamenali jsme úmrtí i požár hned první pracovní pondělí. Snad to znamená jediné, že jsme si dávku smůly
pro letošní rok vybrali hned zkraje a čekají nás příjemnější
chvilky.
Pozitivně začalo jednání o zařazení přívozu do systému
integrované dopravy. Materiál by měla schválit rada Kraje
a k integraci by mělo dojít už tuto sezónu. Přívoz je v prvním
pásmu, takže kdo má Lítačku s nahraným prvním pásmem,
bude ho moct využívat bez lístku. Současně se také dostane
přívoz do jízdních řádů a aplikací hromadné dopravy, což
usnadní jeho vyhledávání pro plánování výletů. Náš provozovatel požádal také na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci
na novou přívozní loď.
Kraj vypsal jako každý rok také několik výzev na podání žádostí o dotaci. Podali jsme celkem tři žádosti – z fondu
kultury a památkové péče na vybavení knihovny, resp. zasedačky, kterou knihovna využívá, stohovatelnými židlemi. Další žádost je na ochranné oděvy pro naše hasiče a poslední
z fondu volného času na vybavení pro naši sportující mládež.
Vloni jsme úspěšní nebyli, respektive na naše podané žádosti
nezbyly peníze. Tak budeme doufat, že se letos poštěstí.
Pokračujeme v přípravě výstavby vodojemu. Když se vše
podaří, o dotaci na vodohospodářskou stavbu bychom chtěli požádat na podzim. Vše závisí hlavně na tom, jak budou
úspěšná jednání s vlastníky pozemků, po kterých povede
potrubí k vodojemu. Stavba bude probíhat stejně jako první
etapa vodovodního přivaděče pod hlavičkou dobrovolného
svazku obcí „Přivaděč VPSÚ“. Pracujeme s Roztokami také
na nové dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů,
která by měla zajistit větší množství dodávané vody z Prahy
do Roztok a tedy i k nám.
Projekt „Podmoráň“ týkající se úpravy parkovacích stání
a zpevněné krajnice včetně odvodnění má sice územní rozhodnutí, ale díky podanému odvolání nenabyde právní moci,
tudíž se dostane na Krajský úřad. K podanému odvolání se
obec vyjádří, zejména v otázce životního prostředí a výskytu
mloka skvrnitého.
Protože v naší nadmořské výšce asi letos nezasněží, můžete
se poradovat alespoň z dřevěných sněhuláků. Vyrobili je pro
nás pracovníci zeleně Jirka a Jarda a sklidili za to od vás
chválu. Děkujeme za milé sms-ky a maily a můžete se těšit na
jarní překvapení.
Přežijte únor bez chřipek a nachlazení. Na Hromnice o hodinu více. Den se prodlouží a bude určitě i víc sluníčka.
Terezie Kořínková, starostka
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• Platby za odpady, psy atd.
Platbu za svoz komunálního odpadu na rok 2020 je
nutné na OÚ provést do konce ledna. Od února již
budou vyváženy pouze nádoby označené platným
talonem 2020.
Nádoby na bioodpad budou od letošního roku také
nově označovány talony. Ty obdržíte po úhradě roční
platby na OÚ. Datum zahájení svozu bioodpadu bude
upřesněn.
Poplatek za psa je nutno uhradit do 31. 3. Poplatky
jsou stanoveny OZV č. 1/2019 (první pes 200 Kč,
druhý a každý další pes téhož majitele 300 Kč) a tato
vyhláška také ruší osvobození od poplatků za psy
čipované či tetované. Více na www.obec-uholicky.cz/
obecniurad/vyhlaskyanarizení.

• Zrušené obecně závazné vyhlášky
S účinností od 1. 1. 2020 byly zrušeny 2 OZV – OZV
č. 3/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity
a OZV č. 4/2012 o místním poplatku ze vstupného.

• Obecné závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Tato vyhláška byla s účinností od 1. 1. 2020
novelizována. Stanovuje sazby poplatků tzv.
nepovinných, což je například za vyhrazení trvalého
parkovacího místa, a sazby poplatků tzv. povinných.
Mezi poplatky povinné patří např. umístění stavebního
materiálu či provádění výkopových prací. Pokud máte
stavební materiál složený na veřejném prostranství,
jste povinni tuto skutečnost nahlásit na OÚ a za dobu
záboru uhradit poplatek daný touto OZV. Stejný postup
je při provádění výkopových prací či za umístění
stavebního zařízení na obecním pozemku.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Rozpočet obce na rok 2020
Nový rozpočet byl schválen na 10. VZ ZO dne
16. 12. 2019 jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši
43 547 500 Kč.

Mlokům jdeme naproti
Začátkem ledna se na pořad komise životního prostředí
dostala otázka vztahu mloka skvrnitého a připravované
rekonstrukce ulice K Podmoráni.

Stavební úřad vydal 18. 12. 2019 územní rozhodnutí ke stavbě.
Součástí rozhodnutí je vypořádání vznesených námitek.
Příjmy jsou složeny z příjmů daňových – přerozděleMezi jinými námitky, že se v území nachází chráněný mlok
ných ze SR (11 139 000 Kč), dále je tvoří příjem ze
skvrnitý. Stavební úřad námitku zamítl s tím, že se údaj o
skládky (27 500 000 Kč) a ostatní příjmy obce z běžné
výskytu mloka nepodařilo hodnověrně ověřit. Vzhledem
činnosti včetně dotací (4 908 500 Kč). Z investičních
k rozdílné zkušenosti členů komise ŽP byl bod zařazen na
výdajů jsou to např. plánovaná rekonstrukce komuprogram lednového jednání. O odbornou konzultaci jsem
nikace Podmoráň včetně nového veřejného osvětlení
požádal Ing. Romana Kováře, Ph.D., autorizovanou osobu
(16 848 000 Kč), rekonstrukce čerpací stanice odpadpro dokumentaci EIA a člověka, jehož koníčkem je sledování
ních vod č. 2 (3 000 000 Kč), modernizace sítě KTV
populace mloka, mj. v lokalitě Žalov-Podmokly. Jeho názor
a internetu (1 000 000 Kč), výstavba multifunkčního
zde volně interpretuji:
hřiště (3 500 000 Kč), dále výdaje tvoří příspěvky ob- nálezy mloků z Podmoráně eviduje Nálezová databáze
čanům v celkové výši 2 300 000 Kč (příspěvky pro seochrany přírody (viz příspěvek O. Svobody), dva na potoce
niory, žáky, studenty a na ekologické aktivity). Zbytek
ze Sedlišť, jeden na pravém břehu Podmoráňského potoka. Je
výdajů 16 899 500 Kč jsou běžné výdaje nezbytné pro
pravděpodobné, že skutečný výskyt bude vyšší. Za typický
chod obce (mzdy zaměstnanců a odměny zastupitelů,
biotop lze považovat potok ze Sedlišť, potok Podmoráňský
energie, bytové hospodářství, provoz úřadu, školky
je pro reprodukci mloka málo vhodný (větší a rychlejší
atd.). S rozpočtem se můžete podrobně seznámit na
průtok, znečištěná voda). Nálezy na tomto potoce mohou
stránkách obce:
být důsledkem splachu larválních stádií z přítoků. Stávající
www.obec-uholicky.cz/obecni-urad/hospodareniprostor komunikace nelze považovat za biotop vhodný pro
obce/rozpocty.
mloka, tím je na jedné straně potok a přilehlá niva a na straně
Tomáš Dvořák, předseda finančního výboru
druhé les. Rekonstrukce dle projektu, kdy se nezasahuje do
břehů potoka, nepředstavuje pro migraci mloka problém.
Naopak plánovaný gabion může posloužit jako útočiště. Problémem je pochopitelně samotná automobilová doprava, ale nejde
o nově budovanou komunikaci, auta tu pojedou tak jako tak.
Je pravděpodobné, že výše zmíněné rozhodnutí stavebního úřadu projde ještě přezkumným řízením u Krajského úřadu
Středočeského kraje. V případě mloka ale máme svědomí čisté, řekl bych.
Radko Rajmon, předseda komise ŽP

ZPRÁVY Z MŠ
První lednové dny se z mateřské školy ozývala píseň „My tři králové jdeme k vám“. Děti jsme seznamovali s tradicí Tří králů
a pranostikami, které se k nim vztahují, například „Na Tři krále, o krok dále“ nebo „Na Tři krále mrzne stále“. Povídali jsme
si o významu pranostik, četli jsme si, jak tato tradice vznikla, jak se králové jmenují, a jaké dary Ježíškovi přinesli.
Dne 6. ledna prošel školkou průvod tří králů i s poutníky.
Králů jsme měli nakonec šest, tři z oddělení Veverek a tři
ze Žabiček. Tím jsme ukončili vánoční období, které bylo
plné zážitků i emocí. Děti zavzpomínaly, jak zpívaly koledy
na první adventní neděli na statku, na Mikuláše a čerta, na
vánoční nadílku, na besídky v obou odděleních, na vítání
malých úholičských občánků i na návštěvu výstavy betlémů,
kterou nás provedla paní starostka.
V lednu by měl být sníh a velké mrazy, ale zatím se nám
pravá zima neohlásila. Alespoň si o ní povídáme, připomínáme
si ji v písničkách, básničkách, čteme si o ní v knížkách
a vytváříme obrázky a výrobky se zimní tématikou. Děti
stále doufají, že napadne trochu sněhu a budou moci jezdit na
klouzácích z našeho kopečku na zahradě školky. Chtějí také
stavět sněhuláky a koulovat se. Přejeme jim, aby se jejich
přání splnilo.
Králů přišlo do školky hned šest

Zdroj: archiv MŠ
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S dětmi z oddělení Veverek jsme využili mírné zimy
a vyjeli jsme na dopolední výlet do roztockého zámku na
výstavu Kuchyňky a pokojíčky, aneb jak bydlely panenky.
Většina domečků, pokojíčků a vybavení byla z dob našich
babiček a možná i prababiček. Dětem se výstava moc líbila.
Nejradši by měly některý z domečků ve školce nebo doma.
Přes chodbu byla další interaktivní výstava Zachuchleno.
Probíhala zde přednáška pro žáky ze základní školy, ale naše
děti se mohly jít vyřádit do herny, která byla součástí výstavy.
Nejdříve si děti všechny atrakce v herně opatrně vyzkoušely,
a pak to začalo. Běhaly bludištěm, zkoušely střílet látkovými
míčky jako z praku na terče a lezly na dřevěného slona, jehož
chobot sloužil jako telefon. V jednom hracím domečku zjistily,

KNIHOVNA ÚHOLIČKY

že jsou uvnitř činely a zvonkohra, tak proč to nezkusit. Děti
se smály a byly spokojené. Na závěr jsme si prošli zámecký
park. Pak jsme jeli do školky a těšili se na dobrý oběd.
V pondělí 20. ledna proběhlo „Orientační vyšetření školní
zralosti dětí předškolního věku“. V naší mateřské škole
ho organizuje Pedagogicko-psychologická poradna Lexík
Roztoky. Zájem o toto vyšetření dětí měli všichni rodiče.
Paní psycholožka je bude informovat o výsledku vyšetření.
Na konci ledna jsou již tradičně pozvané děti z obou oddělení
do úholičské knihovny. Moc se těší, co si pro ně paní
knihovnice Hrubešová letos připraví.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna otevřena každé pondělí
od 15:30 do 19:30.

Dita P. dětem
Dita Pecháčková je známá osobnost v oblasti gastronomie, možná, že ji znáte z pořadů ČT Deník Dity P.. Před lety měla na
svědomí nápadité vizuální zpracování časopisu Apetit a za vylepšením grafického designu časopisu Albert stála rovněž ona.
Dita P. dětem je netradičně pojatá kuchařka, plná krásných
fotografií přírody, dětí a samozřejmě jídla. Textu je tam
pomálu, je to kniha spíše k prohlížení, ale receptů na dobrůtky
je tam habaděj. Mile znějící názvy a fotografie vás budou
určitě inspirovat. Malá ukázka: borůvkový koláč Tosca,
svatojánský smetanový dort šikula, šišky s mákem, kuře
s bylinkovou nádivkou, nadýchané noky s pestem a mnoho
dalších. Pokud si knihu budete chtít půjčit domů, přijďte si
pro ni s objemnější taškou nebo rovnou s vozíčkem – je to
macek.
Dita P. dětem není jediný přírůstek do knihovny, od
prosince přibylo dalších 58 knih a zapůjčili jsme si od Vědecké
knihovny v Kladně více než sto titulů, tak je opravdu z čeho
vybírat.
Ukázka z knihy Dita P. dětem

Martina Hrubešová, knihovnice

Zdroj: archiv knihovny

KULTURA A SPORT
Vítání občánků tentokrát ve vánoční atmosféře
Druhé loňské vítání občánků proběhlo v neděli 15. 12. 2019
odpoledne v zasedací místnosti OÚ v předvánoční atmosféře.
Své malé kamarády přivítaly již tradičně děti z MŠ. Zazpívaly,
zatančily pod vedením paní ředitelky a paní učitelky Lucky.
Vítání bylo tentokrát v chlapecké přesile, mezi pěti občánky
byla jen jedna holčička! Nejmladší občánek, kterému bylo
lehce přes měsíc, celý slavnostní akt včetně focení prospal.
Všichni ostatní bedlivě sledovali projev paní starostky, emoce
projevovali většinou až při focení v kolébce, a to tak hlasitě,
že museli zpět do máminy náruče. Těšíme se na jarní vítání,
dvě dětičky již máme na světě a zatím je to kluk x holka 1 : 1.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Naši noví občánci se svými rodinami
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Úholský blešák
V roce 2019 jsem začala pořádat v Úholičkách blešák.
Sešli jsme se už třikrát a zdá se, že blešáky mají více a více
příznivců.
Přišlo vás hodně, hodně místních, ale hodně nakupujících
a prodávajících bylo z Roztok, Horoměřic, Velkých Přílep,
Statenic ale i z Prahy se na nás přijeli podívat. Zatím je to
pokaždé tak trochu sázka do loterie, ať už ohledně počtu
prodávajících, tak samozřejmě i nakupujících, a navíc se vždy
snažím vejít se mezi termíny podobných akcí v okolí. Ne vždy
je to snadné, ale protože mám samé pozitivní odezvy a dělám
to ráda, můžete se zase letos těšit. Vloni se mi povedlo blešák
úspěšně zorganizovat třikrát a letos mám plány stejné.
Samozřejmě se nebráním účasti prodávajících s vlastními
zajímavými výrobky, takže blešák není jen blešákem, ale
takovým malým bleším a rukodělným trhem. Spíše tedy
minitrhem, neb je nás prodejců kolem dvaceti. Po dohodě
s paní starostkou stodolu zkusíme trochu „nafouknout“,
respektive využít i prostory „za oponou“ a tím pádem by nás
mohlo být víc.

Nikde neajdete tolik úžasných věcí jako na blešáku

Zdroj: J. Doksanská

Pokud máte nějaké „blechy“ k prodeji, nebo vyrábíte něco
zajímavého, ozvěte se mi. Pokud chcete prodávat občerstvení
a máte potřebná oprávnění, pro vás se také místo najde.
Všechny vás srdečně zvu a už se těším, jak zase v únoru
zaplníme stodolu! Termín je sobota 15. 2. 2020, 10:00–14:00
hodin.
Jarka Doksanská, tel.: 608 935 156, email: jarcadoxa@centrum.cz

Vzpomínka na vánoční hru
Na to, jak jsme se všichni sešli poslední adventní neděli ve
vánoční náladě. Jak jsme si zazpívali. Jak jsme si všichni
hezky zahráli, protože v naší hře u jesliček s právě narozeným
Ježíškem účinkuje každý, i když se původně přišel jen dívat.
Jak jsme něco svařáku popili a dobrot pojedli. Jak jsme tisíce
korun vybrali, aby byl Úsměv anděla zase o něco větší.
Vzpomínka, abychom se celý rok měli na co těšit.
Tři králové u jesliček

Zdroj: O. Svoboda

Pavel Soper, principál

Seniorské předsilvestrovské setkání
Poslední loňské setkání seniorů proběhlo v salonku
restaurace Na Statku již tradičně, před Silvestrem 30. 12.
odpoledne.
O hudební produkci a zábavu se postaral pan Blín v tandemu
s kolegou panem Blažkem. Některé hospodyňky donesly
přebytky vánočního cukroví, které ke kávě přišly všem
vhod. Pogratulovali jsme přítomným jubilantům, kteří
v uplynulém období (20. 10. – 30. 12. 2019) oslavili kulaté
(70), půlkulaté (75) a od 75 let věku všem, předali drobné
dárky a pan Blín přidal písničku. Těm nepřítomným jsme
poslali přání na dálku. Přišla i nejstarší občanka naší obce,
paní Alžběta Konopásková, která letos koncem listopadu
oslavila úctyhodných 99 let! A jak řekl pan Blín: „Za rok, to
bude teprve oslava, paní Konopásková!“.
Závěrem jsme si všichni připili na zdraví, štěstí, pohodu,
zkrátka šťastný Nový rok!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Nejstarší občankou obce je paní Konopásková (uprostřed)
Zdroj: archiv OÚ
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Silvestrovský výšlap na Hřivnáč nebo Řivnáč?
Letošní pozvánka na silvestrovský výšlap byla pro někoho tak trochu tajemná. Prý jdeme na Hřivnáč, to je špatně, má tam
být Řivnáč! Kdepak, výšlap byl skutečně na nejvyšší bod Úholiček, Hřivnáč.
Je to ten zalesněný ostrůvek v poli vlevo od skládky, když
j(e)dete na Tursko a máte obec za zády. Přiznám se i já, že
jsem tam loni na Silvestra byla také poprvé! Sešli jsme se na
Návsi, ale nechtělo se nám stoupat do vrchu po silnici, tak
jsme to vzali přírodou – kolem obřích houpaček k dubu, po
vrstevnici pod mezí k silnici a dál po polní cestě. Výhled je
krásný, Úholičky jsou z Hřivnáče jako na dlani. Fotky celé
turistické party pořídila paní starostka z posedu s výhledem
k obci. Do nového roku jsme si připili doneseným sektem,
někdo přibalil i malé občerstvení, prošli zalesněné místo, kde
jsou patrné stopy po řádění kanců, a vydali se směrem do
obce. S přáním hlavně zdraví do Nového roku jsme se rozešli
každý do svých domovů a za silvestrovským veselím.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Silvestrovský výšlap

Zdroj: archiv OÚ

Již nejen Roztočtí čutňáci

Jaká že havěť nám tu pobíhá?

Je to již rok, co parta odvážných obyvatel Roztok poprvé
vstoupila do ledových vod Vltavy. A protože my z Úholiček
také nejsme žádní srabi, letos jsme se přidali.

Diskuse o rozšíření skládky či úpravě komunikace do
Podmoráně přinesly také zájem o přírodní bohatství našeho
okolí. O tom, že je nemalé víme, vždyť mnoho z nás právě
proto zvolilo Úholičky za své bydliště. Ale co přesně tady
žije? Jaké živočichy můžeme v nejbližším okolí potkat?

A nyní je již naše zastoupení více než důstojné. Tak se
společně v přátelském sousedském duchu noříme každou
sobotu od 9 hodin na žalovské pláži pod ulicí Potoky.
Ranní koupel začasté doprovodíme pěší túrou přes Řivnáč.
A protože nám to není málo, scházíme se občas i v neděli na
naší náplavce za stejným účelem. Kdo se k nám chce přidat,
ozvěte se a obdržíte aktuální informace. Samotné otužování
lze pojmout dle chuti, od rychlého ponoření až po delší plavbu,
která již vyžaduje jistou zkušenost. Každodenní ledová
sprcha je pochopitelně dobrým pomocníkem. Vše lze ovšem
pojmout i navýsost vědecky. Řadu návodů naleznete mimo
jiné třeba i na facebookové stránce Roztockých čutňáků.
Pavel Soper, čutňák

V tom nám může napovědět Nálezová databáze ochrany
přírody, kterou provozuje Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR (AOPK). Databáze je po zaregistrování dostupná
na adrese https://portal.nature.cz/nd/ a v současnosti
obsahuje téměř 26 milionů záznamů, z toho 1 386 v katastru
obce Úholičky. Databáze, která pochopitelně zahrnuje
i rostlinstvo, umožňuje vyhledávat podle druhu (správný
název včetně názvu latinského navíc sama napoví), místa
nálezu, stupně ohrožení (ty nejohroženější druhy zůstávají
laikům z důvodů ochrany skryty), případně dalších parametrů
a jejich kombinací. Konkrétně mlok skvrnitý (Salamandra
salamandra), o kterého v souvislosti s úpravou podmoráňské
komunikace jde, je v databázi zanesen od roku 2011 třikrát,
celkem bylo pozorováno 35 jedinců.
A jak se data do databáze dostanou? Informace zdaleka
nemusí vkládat jen profesionální ochránci přírody a badatelé,
přidat se může doslova každý. Stačí si do svého mobilního
telefonu nainstalovat aplikaci BioLog a svá pozorování můžete
odesílat přímo z terénu, obohatit je můžete i o fotografii, pak
nejsou pochybnosti o správném určení druhu. Svá pozorování
ale můžete zadávat i bez telefonu z pohodlí domova, stačí
se přihlásit na stránku http://biolog.nature.cz/biolog/Edit
a vše vyplnit do jednoduchého formuláře. Jak mi sdělila
ing. Hana Kožíšková z AOPK, odborní pracovníci právě
takové zapojení široké veřejnosti do ochrany přírody nadšeně
vítají. Může to být zajímavý doplněk vašich jarních výletů
nebo poutavá náplň pro odpoledne strávené s dětmi v přírodě.
Ondřej Svoboda

Roztočtí a úholičtí čutňáci
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Úholičky v televizi
Druhý lednový týden zaznamenaly Úholičky „double“ na obrazovkách České televize.
V neděli 12. ledna se naše obec objevila v pořadu Toulavá kamera. Tvůrce
zaujala místní naučná stezka „Rozhlédni se, člověče“ se svými vyhlídkami
a zastaveními, větší pozornost pak byla věnována Řivnáči. Pořad začínal u nás
na návsi u stoletých lip, zmíněn byl lom, staré úvozové cesty a vyhlídky nad
řekou. Pokud jste Úholičky neviděli předminulou neděli, určitě se dá pořad najít
v archivu ČT. A myslím, že to udělalo radost všem, kdo se na obnovení nebo
vybudování stezky podíleli.
Ve čtvrtek 16. ledna byly naše Ú-holky, tedy bohužel jen tři z nich, pozvány
do pořadu Sama doma. Dámy Jana, Boženka a Maruška nás reprezentovaly ve
slušivých červených tričkách a ve studiu doslova zazářily. Vyprávěly o tom,
co všechno ve svém věku zvládají, a myslím, že namotivovali další seniory
k aktivnímu přístupu. Pořad se snaží poukázat na fakt, že nejen maminky, ale
i seniorky jsou samy doma. Cílem je zvednout je ze židle a dostat do společnosti,
ať už sportem, tancem, společnými koníčky, vzděláváním nebo jinými aktivitami.
Co se zdá pro jednoho nemožné, pro skupinu bývá často hračka.
A tak seniorky čeká únorová výzva: „Přeplavte svůj La Manche“. V průběhu
února je třeba štafetově naplavat třicet čtyři kilometrů. Doufám, že v tom
nenecháte jen Ú-holky a přidáte se k této výzvě. Vždyť aktivních seniorů je
ve vsi mnohem víc. Ambasadorem úholičské akce není nikdo jiný než trenér
plavání Martin, který může poradit i nějaké plavecké fígle. Ten bude pečlivě
sčítat jednotlivcům naplavané metry. Plavat budeme v kralupském bazénu.
Přihlášky přijímáme na: korinek@solvenda.cz.
Terezie Kořínková, starostka
Naše seniorky rozhodně nesedí samy doma
Zdroj: archiv OÚ

Za sněhem se letos musí cestovat
Každoročně si vyrážíme zasportovat do Alp. Letos je to pro náruživé lyžaře skoro nutnost, protože naše hory jsou na tom
bídně.
Třídenní
intenzivní
lyžování
využilo letos rekordních čtyřicet
sedm lyžařů od dětí předškolního
věku až po seniory. Všichni zvládli
lyžování perfektně, klobouk dolů.
Sluníčko na nás letos čekalo jen
v pátek a tak jsme lyžování protáhli,
abychom si ho užili co nejvíce.
Někdo si ho protáhl ještě déle, a tak
se odjezd opozdil. Za nedochvilnost
se platí v našem týmu lahví, což
proběhlo, a tak je vše odpuštěno.
Druhý den jsme bojovali s čerstvým sněhem a celodenním sněžením. I tak někteří vydrželi jezdit
do poslední lanovky. Jiní stavěli
sněhuláky nebo ochutnávali místní
speciality. V neděli ustalo sněžení
a dokonce se prodíralo i sluníčko.
Jízda v prašanu je vzrušující, ale
i náročná. Tentokrát jsme se bohužel nevyvarovali úrazu. Pád na

záda a hlavu způsobil i při použití
helmy otřes mozku, doprovázený
amnézií…Tuto informaci píši pouze z vyprávění, článek jsem si po
sobě přečetla a dává smysl, takže
je snad vše bez následků. A ještě
poselství – používejte helmu, kdo
to snad proboha ještě nedělá! Může
vám zachránit zdraví.
Večer jsme si užívali společenské
hry i kytaru. Také cesta rychle
ubíhala díky vyprávění a na závěr
i díky filmu. Děkuji dobré partě za
krásný prodloužený víkend.
Těším se na další lyžařské zájezdy,
stejně jako na ty cyklistické, či
turistické
.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Nejmladší lyžař Péťa

Zdroj: K. Šimková
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Nový semestr virtuální univerzity třetího věku
Pro letní semestr jsme si v anketě vybrali další barokní téma. Jistě i proto, že
zpracování kurzů od předního znalce baroka doc. Martina Pavlíčka je nejen
plné nových informací, ale i zábavné.
Tentokrát se vydáme za klenoty českého barokního sochařství. A to nejen
virtuálně při přednáškách, ale jistě i na dalším společném výletu. Jako vždy rádi
přivítáme nové zájemce. Začínáme v úterý 4. února v 8:30 v zasedačce obecního
úřadu. Více informaci získáte na mém e-mailu soper@seznam.cz či na telefonu
775 046 796.
Pavel Soper, Renata Soperová, tutoři
Socha Naděje, Kuks

Zdroj: WikiArt.org

Okresní přebory dospělých 2020

Okresní přebory mládeže 2020

V sobotu 4. 1. 2020 se v Ořechu konaly Okresní přebory
dospělých ve stolním tenise. Náš oddíl reprezentovali: Radka
Ducháčková, Tomáš Rudolf, Dušan Vojtěch a Ondra Tesař.

V sobotu 11. 1. 2020 se v Libčicích nad Vltavou konala první
část přeborů mládeže.

Po velkých bojích se na druhém místě ve dvouhrách umístil
Dušan Vojtěch a na třetím místě se umístil Tomáš Rudolf.
Ve čtyřhrách byla naše dvojice nejlepších hráčů také
úspěšná, skončila na třetím místě, kdy v semifinále prohrála
těsně s vítězem soutěže – hráči Mníšku, kteří hrají vyšší
soutěž KP1.
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu

V dívkách nás reprezentovala Kristina Konopásková, která
všem vytřela zrak a stala se přebornicí okresu pro tento rok.
Ve starších žácích za náš oddíl bojoval Matyáš Klusoň, který
nakonec skončil na krásném 5. místě.
V neděli 12. 1. 2020 se v Černošicích konala druhá část
přeborů mládeže. Na turnaji nás reprezentovali tito borci –
v benjamíncích: Péťa Ducháček, v mladších žácích: Zack
Walsh, Bertík Kořínek, Filip Kříž a Lukáš Adlof a v dívkách:
Adélka Sazimová, Anetka Břečková, Nela Tajčová a Anežka
Kumžáková.
V Černošicích jsme také zaznamenali velké úspěchy, a to
v benjamíncích: Péťa Ducháček – přeborník okresu 2020,
v mladších žácích: Bertík Kořínek vybojoval 3. místo Adélka
Sazimová se umístila na krásném děleném 5 – 6. místě
z celkového počtu 12 účastnic.
Po dobrém výkonu pak přišla k chuti výborná pizza...
Všem děkujeme za skvělé výsledky na přeborech v roce
2020 a držíme palce do dalších bojů...
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu

Naše pingpongová mládež
Ocenění přeborníci
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KALENDÁŘ AKCÍ
9. 2.

Kšanda – divadelní představení, od 19:30, vstupné 250 Kč

Hotel Academic, Roztoky

15. 2.

Úholský blešák – od 10:00 do 14:00

Stodola statku na návsi,
Úholičky

15. 2.

Masopust

Roztoky, Únětice

Severská filmová zima – filmový festival, vždy od 20:00, vstupné 100 Kč
20. 2. Nicota
21. 2. Ten, koho se bojíš
22. 2. Nesmrtelní

Kino Kotelna, Libčice
nad Vltavou

23. 2.

O tygříkovi – pohádku pro děti hraje Divadlo v kufru, od 15:00

Sokol – přísálí, Roztoky

23. 2.

VOICES na Zámečku – koncert, od 18:00, vstupné 250 Kč

Středočeské muzeum,
Roztoky

neděle

sobota
sobota

20.–22. 2.
čtvrtek–sobota

neděle
neděle

do

28. 3.

Krása ukrytá v bronzu – výstava, poklady ze Středních Čech očima archeologa Středočeské muzeum,
a konzervátora
Roztoky

28. 3.

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

Na Statku, Velké Přílepy

28. 3.

Hasičský ples SDH Úholičky – od 20:00

Stodola statku na návsi,
Úholičky

sobota
sobota

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Úholičská válka s mloky
Obec už delší dobu připravuje válečný plán jak v Podmoráni stavebně dobýt další kus životního prostoru. Poté, co projektanti
a starostka odstoupili od kritizovaného plánu z roku 2015 vytvořit pevnostní systém proti nespoutané přírodě v podobě
betonové zdi, prosazuje se v současnosti stavební záměr vytvořit několik pevnostních útvarů v podobě gabionových zídek.
Obec vytváří strategický plán podmoráňské obrany pod
krycím názvem Projekt Podmoráň. Jeho smyslem je vytvořit
aspoň částečný obranný val, který by nepřátelskému lesu
neumožňoval nekontrolovanou migraci rostlin a živočichů
a zároveň zamezil zcela volnému přístupu do týlu
nepřátelského prostoru i samotnému člověku.
V rozporu s tímto plánem je však technický projekt,
který si obec nechala vypracovat, neboť se v něm tvrdí, že
v Podmoráni se nenacházejí žádní nebezpeční živočichové
jako je například strašlivý mlok skvrnitý – Salamandra
salamandra.
Dokonce i Stavební úřad Velké Přílepy, přestože
v minulosti ve svých rozhodnutích explicitně upozorňoval
na jeho výskyt, neboť dosud je veden na mezinárodní
červené listině sledovaných druhů, koncem roku 2019 vydal
rozhodnutí, jakoby byl mlok skvrnitý už na černém seznamu,
tedy v říši vyhynulých živočišných druhů.
I odbor životního prostředí Černošice vyšel vstříc místním
válečným politikům a vytvořil stanovisko, jako by se tento
živočich v Úholičkách nevyskytoval.
V rámci výstavby podmoráňské obrané linie se nejen
starostka obce ing. Kořínková, ale i představitel komise pro

životní prostředí pan Rajmon rozhodli zaujmout strategickou
pozici, v níž nebudou zpochybňovat rozhodnutí stavebního
úřadu a nebudou poukazovat na existenci mloka, protože by
byli sami proti sobě. Mlok by totiž mohl ohrozit výstavbu
jejich válečného projektu s krycím názvem „Projekt
Podmoráň“. Navíc tento obávaný živočich neustále narušuje
válečnou linii a křehké příměří mezi lesem a obydlenou částí
obce, což dokazují mrtví mloci, kteří hynou na silnici pod
koly aut a ti co uniknou, se usazují u Podmoráňského potoka.
Utopistický román Karla Čapka Válka s mloky,
který je metaforou o rozpínavosti lidské průměrnosti,
manipulovatelnosti a hlouposti, je nadčasový svou morální
kritikou společnosti, která vede válku za více životního
prostoru v různých formách. Zatímco v třicátých letech
20. století se jednalo o alegorii masy a nastupujícího
diktátorského režimu, dnes můžeme v Čapkově metafoře
vidět obraz rozpínajícího se politického živočicha, který vede
globální válku ve snaze získat víc životního prostoru na úkor
druhých živočichů.
Miroslav Vodrážka
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Proč nevzdávat výtah
Návrh bezbariérového přístupu na nástupiště jako kdyby říkal: „Nemáte tady dost místa, nic rozumného se sem nevejde,
proto jsem tu já.“ Je to prostě krajní řešení v místě, kde nic lepšího není možné. Je tomu ale opravdu tak?
Skutečně nemůžeme navázat na stávající plošinu a mít tu
výtah, resp. cokoli, co může člověk samostatně obsluhovat
seshora i zespoda, ať už se to nazývá výtah, plošina nebo
„schodolez“ (dále jen „výtah“)? Byl by to minimální zásah
a jistě by to ocenili i ti, kteří po bezbariérovém řešení nejvíce
volali, a kteří si těžko pomohou jinak – starší a méně pohybliví
lidé.
Projektant navrhl chodník v prvé řadě proto, že u Správy
železniční dopravní cesty (SŽDC) dostal zakázku na
projektování chodníku. Ve smlouvě SŽDC s projektantem
se konkrétně píše: „V dnešní době se plošiny povolují jen
ve výjimečných případech a u trvale obsazených stanic, což
zastávka Úholičky není. Bezbariérový přístup na 1. nástupiště
bude řešen přístupovou komunikací.“ Obec navrhovala
projektantovi řešení výtahem, jenže projektant měl výtah
zakázaný.
Těžko se mi smiřuje s důvodem, že v dnešní době nelze
povolit něco, co před pár lety bylo standardním řešením.
Slyšela jsem spekulace, že pravým důvodem jsou různé druhy

peněz na stavbu chodníku a provoz výtahu, že financování
prvního se bude dít z dotací. Tomu ale nenasvědčuje veřejně
dostupný rozpočet SŽDC, kde se na stavbu chodníku počítá
cca s 15 mil. Kč a jen cca 1 mil. Kč má být z dotací.
Snad jde opravdu o to, že nemáme trvale obsazenou
stanici (že jsme malou obcí, určitě problém není, i v malých
obcích SŽDC výtahy staví). Bylo by ale podivné, pokud
by bezpečnost osob ve výtahu, resp. řešení jejich uvíznutí,
záviselo jen na obsazení stanice. Výtahy ve stanicích se totiž
používají (vlaky jezdí) i v časech, kdy stanice obsazena není.
Třeba je pro SŽDC provoz výtahu v zapadlé Podmoráni
nepohodlný. Ale i to by mělo jít řešit, na provozu se může
podílet obec (ne nutně finančně).
SŽDC se s naší obcí o výtahu nikdy nebavila – tuto
možnost předem vyloučila. Není načase, aby takový rozhovor
proběhl?
Na závěr díky za to, že obec reflektuje připomínky
místních obyvatel k bezbariérovému chodníku.
Petra Lomozová
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