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Jak jsme vystoupali na Navozín

ÚVODNÍK

V prvním červnovém týdnu se konala pravidelná valná
hromada společnosti FCC Regios a po ní jsme navázali
prohlídkou provozu skládky nad obcí.

Vážení občané,
poslední období ukázalo, že nic se nedá dopředu předvídat.
Ze dne na den jsme zůstali doma, protože přišel koronavirus.
Teď jsou zase místo prognózovaného sucha povodně…
Jisté je, že jsme udělali dvě výběrová řízení. První na
opravu čerpací stanice odpadních vod č. 2 v ulici Pod Lesem.
Druhé na stavbu víceúčelového hřiště Na Habří. Dodavatele bychom tedy měli. Předpokládáme, že stavby zahájíme po
prázdninách. Proč ne hned? Protože nám chybí potřebná povolení. Žádosti jsou podané na stavebních úřadech, ale práce
je moc a do toho všeho vpadl ten koronavirus. Takže termín
vydání povolení se také nedá předvídat. Spojené řízení na
hřiště bylo dnes zahájeno, tak jsme na dobré cestě.
Na přeložky sítí v Podmoráni územní rozhodnutí máme,
práce tudíž začnou v červenci. Nejdříve se přeloží sítě ČEZu,
pak telefonní kabely spolu s naší kabelovou televizí. Nakonec se položí nové veřejné osvětlení a osadí se nové sloupy.
Dokončovací práce zahrnou i úpravu povrchů po výkopech.
Obyvatelé ulice Podmoráň budou včas informováni o zahájení prací. Ale pro všechny, kdo jezdí na vlak, platí: Prosím,
vyjeďte dříve! Průjezd bude omezený, je třeba jet opatrně.
O prázdninách plánujeme jedinou akci – letní kino. Je
to venkovní aktivita, každý bude mít svoji deku a dezinfekce
může proběhnout vnitřně. Současně doufám, že se nenaplní
černé scénáře o druhých a dalších vlnách a v září bude vše
probíhat bez omezení. Zářijové slavnosti chystáme.
Ať vám neproprší dovolená nebo tábor. Užijte si léto.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Prázdninový provoz OÚ
V červenci a srpnu předpokládáme obvyklý provoz OÚ
tj. v pondělí: 8–13 a 15–18 hod. a ve středu: 15–18 hod.
bude vždy někdo přítomen. Pokud dojde ke změně, budete
informováni smskou přes aplikaci mobilní rozhlas.

Sešli jsme se u brány – zastupitelé, pan Novák (náš odborný
poradce) a vedoucí skládky pan Graz, který nás celým
areálem provedl, poutavě popisoval jednotlivé provozy
a trpělivě odpovídal na naše dotazy. Pan Novák nám pomůže
restartovat pravidelné kontroly na skládce a pod jeho vedením
bude znovu ustavena tzv. občanská komise.
První zastávka byla u nově založené kazety na ukládání
odpadu. Bylo zde vidět jílové těsnění, fólie včetně napojení
na předchozí etapu, ochrana geotextilií, vrstvou pneumatik
a kačírku. Postupovali jsme dál a viděli již uzavřené části
skládky a nakonec jsme vyšlápli po zrekultivovaném svahu
na vyhlídku. Ještě předtím jsme se ale zastavili na třídičce
odpadu, na lince na tuhá alternativní paliva, střepišti, skladu
vytříděných surovin a sběrných nádob.
Nahoru se stoupá zatravněným svahem plným keřů, který
je, a ještě dlouho bude, protkán potrubími, Je to potrubí na
odtah skládkového plynu, který je zužitkován a přeměněn
v elektrickou energii. Druhé potrubí zásobuje skládku vodou.
Z vrcholu skládky je vidět celá Praha, na druhé straně České
Středohoří. Rozhledna by tu byla na místě. Toho se ale asi
nedožijeme. O skládku je potřeba se starat ještě 35 let po
ukončení jejího provozu.
Nicméně na vrcholu jsme také viděli deponii hlíny, která je
vidět z dálky. Tato hlína bude využita na rekultivace a musela
být přemístěna od správní budovy, aby uvolnila prostor pro
založení další povolené etapy skládky. Směrem k Tursku je
pak vidět aktivní plocha skládky. Chvíli jsme pozorovali, jak
kukavozy vyklápí obsah, jak je kompaktor rozhrne a upěchuje
a jak se po straně skládkuje hlína na překrytí komunálního
odpadu. Bylo nám řečeno, že obsah černých popelnic hodně
připomíná obsah popelnic na plasty. A opravdu. Ve vytřídění
plastu máme velké rezervy, komunální odpad je plný
plastových obalů. Hladoví racci čekají na nějaké jídlo a to
se v popelnici bohužel také nachází ve velké míře. Neplýtvat
a omezit plasty. To je to, co vás napadne, když na tu hromadu
odpadků koukáte.
Pokud vás zajímá, jak to na skládce chodí, můžete se přijít
podívat. Obec v září ve spolupráci s firmou uskuteční exkurzi
na skládku pro všechny zájemce.
									

Terezie Kořínková, starostka

• HUP (hlavní uzávěr plynu)
Ve středu dne 10. 6. probíhal v obci odečet plynoměrů,
prý je to každý rok stejně, tedy ve 24. týdnu v roce, jak
jsem se od odečítacího pracovníka dozvěděla. Byl si na
úřadě postěžovat, že některé HUPky v obci jsou zarostlé
v zeleni tak, že se do nich nedá bez škrábanců dostat.
Žádám vás tedy v jeho zastoupení, podívejte se, zejména
na jaře při údržbě zahrady také na vaši HUPku a případně
z ní odstraňte zeleň či jiné nečistoty, které brání v otevření
a odečtu!
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Paní starostka a zastupitelé obce
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Z deníku hasičů

Co se děje v obci
Zde je přehled toho, co se v nedávné době v obci udělalo:
•
•
•
•
•

Byla osazena nová informační tabule u prodejny
potravin.
Proběhla oprava vylomeného patníku v Podmoráni.
Čistění splavenin po bouřkách.
Vysadili jsme květinové výzdoby do všech nádob po
obci.
Živý plot na návsi byl prostříhán a vyčištěn od plevele.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

•

•
•

•
•
•
•

Zachránili jsme kočku z vodovodní šachty v Úněticích.
I přes první neúspěšný pokus se nakonec podařilo
kocourka nalákat na kus masa a tak ho z hloubky 3 m
zachránit.
Naši hasiči také často odstraňují včelí roj ze zahrady
místní mateřské školy.
Hasičská jednotka se pravidelně školí k prevenci požárů
polí, lesních porostů, komunálních odpadů atd., z důvodu
častých požárů z minulých let.
Obnovili jsme školení práce s motorovou pilou – rizikové
kácení.
Zaléváme aleje do Únětic dle potřeby.
Provádíme pravidelný monitoring na prevenci proti
požáru v obcích, se kterými máme smlouvu.
Zajistili jsme užitkovou vodu na zalévání pro místní
občany.
Martina Dvořáková, redaktorka

Sázení

Zdroj: J. Majerová

Rozloučení s Obecní policií V. Přílepy
Vážení spoluobčané,
S nástupem letního období a s uvolněním opatřením ve
spojitosti s nouzovým stavem Vás obecní policie žádá
o dodržování pravidel, která budou i nadále nastavena
v rámci boje proti nákaze Covid-19. Jsme rádi, že jsme situaci
společně zvládli a dále ji zvládáme. Chtěl bych poděkovat
všem lidem, kteří se podíleli na pomoci spoluobčanům
a pomáhali také strážníkům obecní policie. Situace to byla
nelehká a velmi vypjatá. Chtěl bych i nadále požádat občany,
aby se v případě potřeby obraceli na strážníky obecní policie,
kteří jim rádi poskytnou pomoc na tel.: 605 862 177. Obecní
policie Velké Přílepy byla založena v roce 2006 a po celou
dobu plní úkoly, které jí jsou svěřeny zákonem č. 553/1991
Sb., o obecní polici.
Jak to tak bývá, tak něco začíná a něco končí, proto bych
chtěl oznámit, že jako vedoucí strážník obecní policie končím
ve své funkci k 31. 5. 2020 a předávám úřad kolegovi, který
bude pokračovat ve vedení obecní policie. Věřím, že kolegové
budou i nadále poskytovat kvalitní služby spoluobčanům
dotčených obcí. Za moji osobu bych rád poděkoval kolegovi
a příteli panu vrch. prap. Martinovi Venturovi za dlouholetou
spolupráci. Dále bych chtěl poděkovat starostům obcí
Tursko, Úholičky, Lichoceves-Noutonice a Svrkyně-Hole
za jejich spolupráci při zajišťování veřejného pořádku na
katastrech těchto obcí. Moje poděkování samozřejmě patří
i starostce obce Velké Přílepy a všem lidem, kteří se mnou
spolupracovali na zajištění veřejného pořádku v obci. Této
spolupráce si velmi vážím a budu si ji vážit i do budoucna.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Karel Král, Obecní policie Velké Přílepy

Záchrana kočky z vodovodní šachty

Zdroj: Hasiči Úholičky

Klopýtání přímé demokracie
V posledním čísle novin mě upřímně pobavil článek paní
Friderike Komárek o potýkání se s jazykovou záludností
skládkové ankety. Škoda, že jsem si nezaznamenával naše
zastupitelské lingvistické diskuse nad zněním otázky. Myslím,
že by to byla obdobná legrace. Ale jelikož se jedná o věc
vážnou, pokusil bych se jen stručně zrekapitulovat poněkud
nešťastný vývoj našeho pokusu o přímou demokracii.
Poprvé se začalo uvažovat o referendu ve chvíli, kdy jsme
si mysleli, že se bude rozhodovat o navýšení skládky
a otázka bude tedy jednoduchá: „Souhlasíte? Ano či ne“.
Pak se vyjasnilo, že referendum může být pouze o věcech
v působnosti obce. Obec žádnou skládku neprovozuje
a nebude ji tudíž ani navyšovat, jako účastník řízení se k ní
může pouze vyjádřit. Otázka by tedy mohla znít: „Chcete se
vyjádřit kladně, nebo záporně?“ Jenže takové stanovisko je
třeba podepřít argumenty. Z logiky věci při posuzování vlivu
záměru na životní prostředí jsme se zaměřili na možná rizika
a nedostatky projektu. Ve spolupráci s odborníkem jsme
shromáždili řadu připomínek k záměru.
Pak jsme se vrátili ke znění otázky. V referendu je třeba,
aby jeho případný platný výsledek byl jednoznačný a pro
zastupitelstvo závazný. Pokud by otázka zněla: „Má obec
3
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vydat kladné stanovisko?“, museli bychom v případě
vítězství této možnosti tak i učinit a panovala jistá
obava, že by to oslabilo naše výhrady k projektu.
Jinak řečeno, zda bychom vůbec mohli dát jen jakýsi
podmínečný souhlas. Nakonec zvítězil názor, že jako
doplnění výhrad je lepší položit otázku negativně,
tedy: „Požadujete záporné stanovisko?“ A buď
na základě výhrad a výsledku referenda vydáme
záporné stanovisko, nebo dáme podmínečně kladné
stanovisko s těmi samými výhradami.
Věřili jsme, že nejen tato otázka, ale i mnohé
další výhrady a připomínky ke skládce se vyjasní
na veřejném projednání záměru, kde se střetnou
různé pohledy a stanoviska. Jenže po změnách
v procesu EIA je veřejné projednání umístěno
časově až za podání připomínek. Aby toho nebylo
málo, přišla pandemie, která definitivně znemožnila
včasné konání referenda. Došlo tedy na anketu
coby náhradní řešení. Její provedení mohlo
mnohým připadat komplikované, ale opravdu
není jednoduché nastavit systém tak, aby vyloučil
duplicity a hlasování neoprávněných osob.
Po všech diskusích je zřejmé jedno – ať už záměr
navýšení dopadne jakkoliv, je třeba systematicky
a transparentně začít kontrolovat skládku.

Letní fotosoutěž – Račte vstoupit!
Už jsme tu měli nejkrásnější rozkvetlé okno, rozkvetlý
předmět a letos vyhlašujeme
fotosoutěž o nejhezčí VSTUP
DO DOMU.
Vchod se považuje za jedno
z nejdůležitějších míst v domě
či bytě, je branou do srdce,
do našeho života. Je to místo,
kudy k nám přichází nejvíce
energie. To, jakým způsobem
se o něj staráme, ovlivňuje
kvalitu této energie. Rostliny
mohou velmi dobře zvýraznit
vchod do domu, hlavně když hodně a často kvetou. Mají i výrazný
vítací aspekt. I branka či vrátka by měly na příchozí působit přívětivě, vyvolávat pocit bezpečí a vítat případného návštěvníka.
Těšíme se tedy na fotografie vašich vchodů, dveří, branek,
vrátek, dvorků či rozkvetlých cestiček k domovu. Fotografie zasílejte
elektronicky na obecní úřad. Vítězové budou opět vyhlášeni na
zářijových slavnostech a odměna je nemine.
Martina Dvořáková, redaktorka

Pavel Soper, zastupitel

Souhrn usnesení z 15. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 29. 6. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/15VZ/2020 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
14) Zvon
15) Příspěvek na provoz ZŠ Velké Přílepy
16) Prodloužení smlouvy pracovnice zeleně
Usnesení č. 2/15VZ/2020 – Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti CETIN Podmoráň
2a) – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
CETIN Podmoráň
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti CETIN na pozemku parc. č. 262/1 v k.ú. Úholičky
pro stavbu přeložek sítí v Podmoráni za cenu 500 Kč.
2b) – Smlouva o realizaci překládky CETIN
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. VP/PH/2020/049, která
nahrazuje smlouvu schválenou v roce 2017 č. VP/PH/2017/93.
Důvodem je zvýšení cenové úrovně z 2017 na 2020.
Usnesení č. 3/15VZ/2020 – Výběrové řízení č. 3/2020 –
rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č. 2
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Petr
Kožený s.r.o., se sídlem Švermovská 32, 273 41 Brandýsek,
IČO: 25631039., která nabídla cenu 3 921 951,70 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 4/15VZ/2020 – Výběrové řízení č. 4/2020 –
stavba multifunkčního hřiště
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení firmu
JM DEMICARR s.r.o., se sídlem Bučovická 180, 684 01
Slavkov u Brna, IČO: 63489163, která nabídla nejnižší cenu
2 449 994,42 Kč bez DPH.
4

Usnesení č. 5/15VZ/2020 – Smlouva o připojení ČEZ –
multifunkční hřiště
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě přípojka pro osvětlení hřiště. Podíl na oprávněných
nákladech za připojení činí 10 000 Kč.
Usnesení č. 6/15VZ/2020 – Poptávkové řízení – projekt
a zaměření ČOVky Podmoráň
Zastupitelstvo schvaluje nabídku Ing. Hadraby na
vypracování projektové dokumentace pro systém domovních
čistíren odpadních vod v Podmoráni za cenu 150 000 Kč bez
DPH a geodetické zaměření za cenu 67 200 Kč bez DPH.
Usnesení č. 7/15VZ/2020 – Darovací smlouva – pozemek
u budoucího vodojemu p.č. 428/3
Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy
s Dr. P. S. na darování pozemku parc. č. 428/3, který
vznikl na základě GP č. 674-41/2020 zpracovaného Ing.
Petrem Košťálem a potvrzeného KÚ pro Středočeský kraj,
krajským pracovištěm Praha-západ pod č. PGP-1589/2020210, oddělením z pozemku parc. č. 428/4 v k.ú. Úholičky.
V pozemku budou uložena potrubí k novému vodojemu.
Usnesení č. 8/15VZ/2020 – Smlouva o zřízení služebnosti
– VO náves
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na sítě
veřejného osvětlení, uložené do pozemků Dr. P. S. parc. č.
316/8, 454/21, 601/1 a st. 5/1 v k.ú. Úholičky bezúplatně.
Usnesení č. 9/15VZ/2020 – Žádost o finanční příspěvek na
činnost spolků
9a) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost výtvarného
kroužku na rok 2020 ve výši 20 000 Kč paní Renatě Soperové.
9b) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost ochotnic-
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kého spolku na rok 2020 ve výši 15 000 Kč Divadelnímu
spolku Přátelé Sobě.
9c) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost oddílu
Cvičení s Kořenkou působícího v rámci SK Pohyb je život
z.s na rok 2020 ve výši 60 000 Kč.
Usnesení č. 14/15VZ/2020 – Zvon
Zastupitelstvo schvaluje výrobu zvonu s logem obce u pana
Manouška pro vítězný projekt participativního rozpočtu –
zvoničku o výšce i průměru cca 30 cm za cenu 80 000 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 15/15VZ/2020 – Příspěvek na provoz ZŠ Velké
Přílepy
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz základní školy
Velké Přílepy ve výši 11 000 Kč na jednoho žáka za školní
rok 2019/2020.
Usnesení č. 16/15VZ/2020 – prodloužení smlouvy
pracovnice zeleně
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pracovní smlouvy paní
MT, pracovnice zeleně na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2a/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti CETIN s CETIN
a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO:
04084063.
Pověření č. 2b/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o realizaci překládky sítí CETIN s CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063.
Pověření č. 3/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s firmou Petr Kožený s.r.o., se sídlem Švermovská 32, 273 41
Brandýsek, IČO: 25631039.
Pověření č. 4/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s firmou JM DEMICARR s.r.o., se sídlem Bučovická 180,
684 01 Slavkov u Brna, IČO: 63489163.

Pověření č. 5/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035.
Pověření č. 6/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k vystavení objednávky
Ing. Hadrabovi.
Pověření č. 7/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy
s Dr. S.
Pověření č. 8/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení
služebnosti.
Pověření č. 9/15VZ/2020
9a) Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s R. Soperovou.
9b) Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s Divadelním spolkem Přátelé sobě.
9c) Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy s SK Pohyb je život z.s.
Pověření č. 14/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k vystavení objednávky na
výrobu zvonu panu P. R. Manouškovi.
Pověření č. 15/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy
na příspěvek na provoz školy s obcí Velké Přílepy.
Pověření č. 16/15VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu pracovní smlouvy
s paní M. T. na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
10/15VZ/2020 – Závěrečný účet SO Od Okoře k Vltavě
Romana Klusoňová, asistentka starostky

ZPRÁVY Z MŠ
Hurá jsou tu prázdniny. Děti se těší na výlety a dovolenou
s rodiči nebo na tábory. I přes všechna omezení si jistě
prázdniny užijí.
I my jsme se v červnu snažili, aby se dětem ve školce líbilo.
Dne 1. června se slavil svátek dětí. V oddělení Žabiček děti
zdolávaly překážkovou dráhu, do které byly začleněné i různé
úkoly. Přenášely například v kelímkách vodu z jednoho
kbelíku do druhého nebo hledaly na zahradě poklad.
V oddělení Veverek zase děti soutěžily ve skákání v pytlích,
přenášení míčků přes překážky, rolování toaletního papíru na
jehož konci byl míček, v jízdě na koloběžkách… Na závěr
bylo vyhodnocení. Protože se děti moc snažily, dostaly
diplomy a drobné odměny všechny.
Paní učitelky s dětmi se také staraly o záhonky s jahodami.
Úroda byla velká a děti si to, co vypěstovaly, také snědly.

Loučení předškoláků

Zdroj: archiv MŠ

Letos jsme hrášek nesázeli, protože byla školka uzavřená,
ale zasela se petrželka a pažitka. Děti mohly pozorovat, jak
rostou a využily ji i paní kuchařky v kuchyni.
V posledním týdnu jsme se rozloučili s předškoláky, kteří
nastupují od září do 1. třídy ZŠ. Děti si zavzpomínaly, co
ve školce prožily. Prohlédly si fotografie z různých akcí,
5
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povídaly si o nich a zazpívaly si písničky. Venku na zahradě,
za účasti všech ze školky, paní ředitelka pasovala děti na
„předškoláky MŠ Úholičky 2020“ a navlékla jim šerpu.
Paní učitelka Lucka dětem předala vysvědčení a dárečky na
památku, včetně knížky s fotkami z akcí MŠ a paní asistentka

www.obec-uholicky.cz
Týna zase odznáčky „Jdu do školy“. Na závěr jsme si všichni
s dětmi přiťukli dětským šampaňským. Milí předškoláci,
všichni ze školky vám přejeme v základní škole hodně
úspěchů, plno kamarádů, super paní učitelku a samé jedničky.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Little England Academy – naše základní škola a první rok za námi. Jaký byl?
Neděle 1. září 2019 byla dnem posledních příprav před zahájením nového školního roku 2019/2020. Zároveň to byl den, kdy
oficiálně, zápisem v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT vznikla Little England Academy – naše základní škola.
zavítají poprvé, jsou prostředím,
Své brány, respektive třetí vchod
krásou a zázemím Úholiček
budovy na Roztocké ulici čp. 6,
opravdu uneseni!
kterým mnozí z vás vodili své děti
Nicméně
co
dělá
Little
do bývalé obecní MŠ, jsme žákům
England ZŠ (i MŠ) opravdu
1. a 2. tříd otevřeli dne 2. září
výjimečnou, je tým lidí, který se
2019.
stará o každodenní chod školy.
Naše ZŠ má za sebou svůj
Od vzdělávání až po provozní
první školní rok, tedy téměř,
záležitosti. Je to skvělá parta lidí,
neboť příspěvek píši 20. června.
která si zaslouží ohodnocení v těch
Čeká nás ještě jedno z posledních
nejbarvitějších
superlativech.
a velkých “poprvé” – rozdávání
Jsou to lidé, pro něž je práce
závěrečných vysvědčení.
Zdroj: archiv Little Enland Academy s dětmi potěšením a posláním
Dovolte mi, abych vám naši Výuka v Little England
základní školu více přiblížila. Little England Academy je zároveň. Práce nás všechny v Little England nesmírně baví.
malotřídní prvostupňovou ZŠ. V tuto chvíli máme 1. a 2. Nehledáme důvody, proč něco nejde, ale způsoby a řešení, jak
ročník, příští rok budeme mít o ročník více a do dvou let by to či ono mohlo jít. Jsme kreativní, umíme se přizpůsobit,
bude první stupeň již zcela kompletní. Nabízíme rozšířenou a proto nás nezastaví a nepřekvapí žádná situace, dokonce
výuku anglického jazyka, který u nás vyučují rodilí mluvčí. ani ta nouzová, kterou jsme si všichni nedávno prošli. Věřím,
Klademe také důraz na matematiku (vyučujeme Hejného že právě tento přístup “nevzdávat se, oprášit si kolena a jít
metodou) a informační a komunikační technologie (ICT). dál” je asi to nejdůležitější, co naše škola může a chce našim
Programování prostřednictvím Lego Education děti u nás žákům předat.
A když se závěrem vrátím na úplný začátek… Škola
navštěvují již od 1. třídy. Vzhledem k nízkým počtům
žáků na pedagoga (max. 12) jsme schopni zaručit opravdu vznikla re-kolaudací části prostor MŠ na ZŠ. Konkrétně
došlo ke změně užívání prostor. A že jsme si náš první školní
individuální přístup ke každému z našich žáků.
Co se zázemí školy týče – zde nebudu nosit dříví do lesa rok náležitě užili, o tom není vůbec pochyb!
Za tým Little England přeji všem příjemně strávené léto.
– ne nadarmo Úholičky vyhrály titul Vesnice roku. Mnozí
ze zájemců o školní docházku pro své ratolesti, kteří k nám
Lucie England, manažerka vzdělávání

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Provoz prodloužen
Milí návštěvníci knihovny, pokud si chcete půjčit knihy na
léto, máte možnost i v pondělí 13. a 20. července. Otevírací
doba zůstává od 15:30 do 19:30. Dále se uvidíme po
prázdninách a to v pondělí 7. září.
Z našich novinek si něco odpočinkového na léto určitě
vyberete. Představím jich jen pár, a to například: Čmelák
a Takhle jsem si to teda nepředstavovala od Haliny
Pawlowské, středověká detektivka Dýka s hadem aneb tři
zločiny od Vlastimila Vondrušky, Džungle v kuchyni od
Ivanky Deváté, její vydavatel si přál kuchařku, a tak mezi
vyprávění sem a tam vložila nějaký ten receptík. Jako když
foukneš do pěny autorky Radky Třeštíkové je momentálně
českým bestsellerem. Mezi méně odpočinkovou četbu můžeme
zařadit knihu Josteina Gaardera učitele z Norska Sofiin svět,
je to vlastně průvodce dějinami filosofie, kniha je určena
6

Některé dětské novinky

Zdroj: archiv knihovny

starším dětem, ale přečíst a vstřebat ji zvládnou většinou jen
dospělí. Sůl moře od Ruty Sepetysové líčí jednu z neznámých
tragédií konce druhé světové války, Provazochodkyně od
Simona Mawera navazuje na knihu Dívka, která spadla
z nebe a líčí další osudy britské agentky, která se po válce
vrací z koncentračního tábora do Anglie. Sběratel sněhu od
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Jana Štiftera oživuje prolínající se příběh tří generací. Thriller
Kaštánek od Soren Sveistrup a psychologický thriller Přiveď
mě zpátky od B. A. Paris vás trochu postraší. Kniha Kdo
chytá v síti od Mariky Pecháčkové není oddechová vůbec,

pojednává o nebezpečí sexuálního zneužívání nezletilých na
internetové síti. Samozřejmě, že máme i množství nových
knih pro mladší čtenáře.
Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Praha je všech Čechů ráj…
Ať si kdo chce, co chce, říká, Praha je zkrátka krásné město a
není divu, že přitahuje tolik cizinců. Teď je, ale díky omezení
cestování, úplně prázdná. Když jsme tento výlet plánovaly,
nevěděly jsme, že budeme mít Vltavu jen pro sebe a z Karlova
mostu bude mávat jen jedna rodinka.
Za naše umístění v SENSENu jsme dostaly peněžní odměnu
a tu jsme částečně proměnily za plavbu na loďce centrem
Prahy. Bonusem plavby na malé kocábce je to, že může
vplout i do Čertovky. Mnohé z nás tam vpluly poprvé. Víte,
že hloubka původního náhonu k mlýnům je jen jeden metr?
Že kolo se stále pomalu točí, i když mouku už dávno nemele?
A víte, že Čertovka má ochránce vodníka Kabourka? A víte,
kde se natáčely Chobotničky? Nebylo to ale jen o Čertovce,
pluly jsme od Čechova mostu proti proudu. Zajely jsme do
laguny u Mánesa, podívaly se na vodočet, kam až sahala voda
při povodních. A také víme, kde je v nábřežní zdi Bradáč.
Pokud dřív sahala voda po bradu, bylo vše ještě v pohodě.
Jakmile ale voda stoupla do obličeje, vědělo se, že bude zle.
Pluly jsme také pod Karlovým mostem ke Kampě a pak
zase zpátky po proudu. Paní kapitánka byla současně naší
průvodkyní, a tak jsme se dozvěděly o Praze a všech stavbách
na břehu spoustu informací.

Ú-holky, Pozdní sběr

Zdroj: S. Maňáková

Prahu jsme viděly nejen vylidněnou, ale i zalitou sluncem.
Na lodi sice trochu pofukovalo, ale za poslední deštivé dny
to byl jeden povedený, kdy svítilo i hřálo sluníčko. Prošly
jsme se pak i nábřežím a parkem u Rudolfina. Tramvají jsme
se přesunuly do Dejvic, kde jsme výlet zakončily v útulné
hospůdce.
Dlouho jsme se neviděly, takže to bylo jak ve včelím úlu.
Ale jsme rády, že se vše vrací do normálu a můžeme se opět
setkávat při našich aktivitách.
Stáňa Maňáková, Ú-holky, Pozdní sběr

Jak nakonec skončila pingpongová sezóna?
Koronavirová krize a nouzový stav sehráli v letošním ukončení pingpongové sezóny hlavní roli. V půlce března, kdy to
všechno u nás vypuklo, se soutěže chýlily ke konci, nicméně se nestihlo odehrát úplně vše podle plánu.
Organizátoři se vzhledem k budoucím vyhlídkám rozhodli
sezónu v tomto bodě ukončit a výsledky a umístění týmů bylo
stanoveno dle doposud odehraných zápasů. Mužstvo A, které

se v loňském roce probojovalo do krajské soutěže, podalo
skvělé výkony a vysloužilo si krásné 9. místo a v příštím roce
bude v kraji pokračovat. V okresním přeboru se stihlo odehrát
o pár utkání více a všechna mužstva (B, C, D) zůstávají
v dalším roce ve stejných kategoriích. Avšak velikou škodou
je, že se letos nedostalo na Sokolský pohár a stolní tenisté si
tak nemohli sezónu prodloužit.
Také děti svědomitě a úspěšně bojovaly po celou sezónu.
Takto se nakonec celkově umístily ve věkových kategoriích po
odehraných turnajích. Nejúspěšnější v kategorii nejmladších
žáků byl Michal Ducháček 6. místo, v kategorii mladších žáků
obsadil Zak Walsh 2. a Hubert Kořínek 3. místo a v kategorii
starších žáků získal Matyáš Klusoň místo 4. Z dívek byla
nejúspěšnější Adéla Sazimová, která vybojovala 3. místo.
Všem stolním tenistům gratulujeme a přejeme spoustu
úspěchů v nadcházejících sezónách!
Lucie Dvořáková, redaktorka

Ping pong nás baví

Zdroj: V. Kozel
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Golf Snail Úholičky: Rozhovor s vítězkou fotografické soutěže Renatou Kolářovou
Našla jsi v období „pod rouškou“ klid a mír?
Pod rouškou jsem hledala bezpečí. A tím, že jsem ušila roušky
celé rodině i pár přátelům, jsem byla vnitřně klidná, že dělám,
co mohu a musím. Kontakt s blízkými přáteli přes telefon
byl pro mne velmi důležitý. A fyzická blízkost ve dvou mne
naplňovala alespoň trochu pohodou a „sluncem v duši“.
Období, kdy holky na lásku a přátelství více věří?
Nemyslím si, že je to jenom obdobím „pod rouškou“. Možná,
že jsem si více uvědomovala, že na prvním místě je rodina
a mí nejbližší přátelé a samozřejmě zdraví (chráním tebe,
chráním sebe...).
Vše, co se dělo, jsi dokázala chápat? Jaká se ti zdála zem
a vzduch?
Přijala jsem všechna nutná opatření a ztotožnila se s nimi.
Vzduch pod rouškou se mi zdál vydýchaný, ale na zahradě
a na kole byl nádherný!
Období „pod rouškou“ bylo a ještě stále je otevřené téma.
Možná, že lidé byli k sobě ohleduplnější, všímali si více okolí
a snažili se pomáhat. Napadá mě slogan, který byl kdysi při
vstupu na koupaliště u Maxmiliánky v Tichém údolí: „Slunce,
vzduch, voda – zdraví vám dodá!“ Proto v době nejpřísnější
karantény mnoho lidí chodilo do blízkého okolí Roztok,
mnozí teprve pěšky poznávali své okolí.
Váhala jsi dlouho přijmout pozvání do fotografické
soutěže vyhlášené „Galerií Snail“?
Neváhala. Fotím ráda, pozvání do soutěže jsem přijala. Chtěla
jsem zachytit tuto dobu, a tak jsem si jednoho rána cestou do
práce trochu hrála na „fotoreportérku“.
Netradiční a anonymní hodnocení návštěvníky ti vyneslo
první místo, jsi překvapená?
Mám radost, protože fotím pro radost. Také pro zamyšlení
a pro sdílení mých pocitů.
Chodíš dlouho po krásných cestách focení? Kam chceš
dojít?
Pro mne není důležitý cíl, ale průběh. Prožít každou chvilku
a to, co se mi líbí, zachytit na fotografii, abych to mohla sdílet.
Fotografování je jedním z mých koníčků již od útlého mládí.
A je také jedním ze způsobů odreagování od každodenního
shonu a pracovních povinností. A jakmile je to možné,
ráda cestuji. A na cestách mám v batůžku přibalen foťák
nebo alespoň mobil. Tak vzniká mnoho „cestovatelských
fotografií“.
Vítězná fotografie je ze Senovážného náměstí, navštívil
jsem toto místo. Jaký je tvůj vztah k centru Prahy?

V centru Prahy roky pracuji. A po práci se občas procházím
historickými místy, která mám ráda a případně posedím na
dobré vínko v příjemných vinárničkách. Ale o víkendu ráda
zůstávám ve svém rodném městě, na naší zahradě nebo se
procházím v nedaleké přírodě.
Kolikrát jsi už vystavovala své fotografie a kde? Dovedeš
namíchat radost s nápadem, pomáhá ti někdo s něčím?
Absolvovala jsem kurzy krajinářské fotografie Andreje
Macenauera v Kašperských Horách na Šumavě. Zde vznikla
i první vystavovaná fotografie v Galerii FotoŠkoda v roce
2013. O dva roky později jsem měla výstavu „Příroda
mýma očima“ ve vstupních prostorách Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost (SÚJB) na Senovážném náměstí. V roce
2016 jsem vystavovala na faře Husova sboru v Roztokách
fotografie na téma zimní scenérie. Letos v březnu jsem měla
opět výstavu fotografií v SÚJB, bohužel z důvodu nouzového
stavu a přijatých opatření byla přístupná veřejnosti pouze
týden.
Mám kolem sebe bezva lidi, mé nejbližší přátele, kteří mně
pomohli s výběrem fotografií, nafocením mé profilové
fotografie i grafickým zpracováním plakátu a pozvánek.
Kdy se zastavíš v galerii pro svou první cenu?
Zastavím se, jak to dovolí čas, ráda spojím příjemné
s užitečným, protože je třeba také trénovat golfovou hru.
Krásné první místo, mezi konkurencí profesionální
fotografky Hany Kořánové na třetím místě a vynikajícího
fotografa Vratislava Židlického na druhém místě, tě těší?
Těší mne, že fotografie zaujala. Důležité je, když ostatní vidí
to, co jsem viděla já. Pořadí není vůbec důležité.
Petr Šedina, Golf Snail Úholičky

Renata Kolářová a její vítězné foto

Zdroj: Golf Snail Úholičky

Zpestřete si prázdniny návštěvou letních kin
S rozvolněním situace se postupně otevírají i možnosti kulturního vyžití. Léto se začíná pomaličku a rozpačitě hlásit o slovo,
nicméně sezóna letních kin už je v plném proudu. A tak neváhejte a vyrazte s rodinou či přáteli vstříc novým zážitkům.
Do naší Švestkovny si můžete 10. července přijít vychutnat
Dále se můžete vydat třeba do Slaného, kde se promítá
film Vlastníci, který získal několik Českých lvů a zvítězil i každý den od 21:30 a je zde široký výběr. Nebo si udělejte
ve dvou kategoriích při udělování Cen české filmové kritiky. výlet do Prahy a zakončete procházku ještě stále klidným
Pokud budete mít chuť na zahraniční produkci, můžete městem návštěvou letního kina na Střeleckém ostrově,
během července vyrazit například do Lysolají, kde se bude ve Žlutých lázních, v Kasárnách Karlín nebo v dejvické
promítat každý čtvrtek. Těšit se můžete třeba na filmy Na Klubovně.
Lucie Dvořáková, redaktorka
nože (USA), Parazit (Jižní Korea) nebo Výjimeční (Francie).
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My s vámi zacvičíme!
Sezóna skončila, ale určitě nebyla poslední. Z Ú-holčiček
se staly skokanky přes švihadlo, švédskou bednu i na
trampolíně. Kotrmelce metáme vpřed i vzad, mnohé
zvládnou i hvězdu. Cvičíme i venku, pokud to uvnitř nejde a
poradíme si s každým náčiním. Přes prázdniny potrénujeme
se stuhou, kterou všichni dostali jako dárek při poslední
hodině.
Někdy dostáváme dotazy, proč to děláme? Proč jezdíme na
hory, každý týden cvičíme a v létě spíme ve Švestkovně? Je
to jednoduché. Děti vám dají hned najevo, na čem jste. A když
je to baví, tak vám předají tolik energie, že z ní můžete čerpat
i v práci, kde s vámi občas zacvičí někdo nebo něco.
Také nám odrostly děti a maminkovství jsme převtělily
do našich akcí. Minule jsem jedné holčičce řekla: „Zeptej se
tety“ a ta mi odpověděla: „Vy ale nejste moje pravé tety“… „
Ale mám vás ráda jako pravé tety.“ Na to nemůžete nic říct,
jen němě hledíte…

Ú-holčičky

Zdroj: M. Janovcová

Ú-holčičky, děkujeme, že s námi cvičíte a přejeme všem
hezké prázdniny.
Tereza a Marcela

Pozvánka do divadla
Letošní jarní pandemie koronaviru uzavřela předčasně i divadelní sezónu. Zrovna jsme měli naplánovány tři divadelní
přestavení, a tak bych vás ráda informovala o náhradních termínech.
Hudební divadlo Karlín, Veselá vdova, původní termín
19. března – divadlo zatím nestanovilo náhradní termín,
vstupenky buď budou platit na náhradní termín, případně
vám je vyměním.
Divadlo Palace, Vzpoura nevěst, původní termín
24. dubna je přesunut na středu 28. října od 19 hodin. Na
představení platí již zakoupené vstupenky!! Zatím nejsou
prodané všechny, kdo máte ještě zájem, zavolejte mi na
OÚ. Cena 300 Kč.
A nové představení, které mělo být původně 15. května,
a na které jsem vás ani nepozvala, se bude konat také
v divadle Palace v pátek 4. září od 19 hodin – Perfect days:
romantická a svižná komedie nejen o ženách a nejen pro
ženy, která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled
úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, exkluzivní
byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak
nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí
podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je
homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů
selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu
je žití na „vysoké
noze“, když na vás
v obrovském bytě
nikdo nečeká? Na
co máte spoustu peněz, když je nemáte
s kým utrácet? A co
teprve, když je vám
40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov na kvalitního dárce spermatu
se pro ni pomalu ale
jistě stává prioritou
a posedlostí. Hra je

vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco
úplně jiného, než si plánujeme.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra
Jungmanová, Dana Syslová. Vstupenku za 250 Kč/ks
zakoupíte na OÚ.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
INZERCE
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KALENDÁŘ AKCÍ
10. 7.

Vlastníci – letní kino ve Švestkovně, od 21:00, vstupné dobrovolné

Švestkovna, Úholičky

18. 7.

Oslavy 9. výročí znovuotevření pivovaru

Únětický pivovar,
Únětice

Bohnice – Máslovice – 11. ročník pohodového závodu plavidel
start ve 13:00 v Bohnicích nebo 14:00 v Klecánkách

Vltava

21. 8.

Vernisáž prací letní výtvarné dílny – od 18:00

Areál statku na návsi,
Úholičky

12. 9.

Bleší trh

Tyršovo nám., Roztoky

13. 9.

Františka Janečková a host – výstava obrazů

Golf Snail, Úholičky

pátek

sobota

18. 7.
sobota

pátek

sobota

neděle

do

27. 9.

Ještě jednu stránku, prosím… – hravá výstava o dětské literatuře

Středočeské muzeum,
Roztoky

do

1. 11.

V zahradách Tichého údolí – výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Reakce na text Jazykové zápletky
Na základě příspěvku paní Friderike Komárek jsme
kontaktovali vedení skládky Úholičky ohledně zmiňovaného
navyšování: „Od ledna pozoruji skládku a myslím, že by se
mělo vyšetřit, proč se už teď nepřetržitě navyšuje“ (Friderike
Komárek, Jazykové zápletky, ON 5/2020, s. 9).

„Peníze se v Úholičkách nešetří“ –
reakce na text Jazykové zápletky
V článku „Jazykové zápletky“ od Friderike Komárek došlo
zřejmě k „matematické zápletce“.

Od tiskové mluvčí paní Jakubcové jsme dostali následující
odpověď:
„V případě navezeného objemu zeminy se nejedná
o navyšování skládky. Jde o zásobu materiálu, který slouží
pro průběžnou úpravu skládkového tělesa. A také k přípravě
realizace následného uzavření a rekultivace povrchu skládky
v souladu s vydaným stavebním povolením.“ (Kristina
Jakubcová, FCC Česká republika, s.r.o.)

Každý si může ověřit, jak obec hospodaří. A každý tedy může
vědět, že obec vykazuje každoroční přebytek hospodaření
a má uloženy také prostředky na obnovu majetku a budoucí
investice. V otázce utrácení obecních finančních prostředků
odkazuji na závěrečné účty obce za poslední roky na
webových stránkách.
„Pravidelné finanční toky ze skládky nám umožňují
všechny peníze hned utrácet“ (Friderike Komárek, Jazykové
zápletky, ON 5/2020, s. 9). To by ale nebylo rozumné. A proto
tak nečiníme. V Úholičkách se šetří.

Martina Dvořáková, redaktorka

Terezie Kořínková, starostka

Zastupitelstvo mystifikovalo a starostka lhala
Zastupitelé mystifikovali občany, když explicitně spojili zákon o referendu s anketní otázkou a paní starostka lhala, když
tvrdila, že otázka týkající se navýšení skládky byla schválena zastupitelstvem. Platnost akce „Referendum (anketa)“ je tak
zpochybněna.
Anketa neměla, ani nemohla mít význam „referenda“, byť
Zatímco referendum podléhá zákonu a možnosti soudního
přezkumu, anketu může zastupitelstvo vyhlásit o čemkoli byla tímto zavádějícím způsobem prezentována. Akce byla
a bez ohledu na zmatečně formulovanou otázku, na kterou spíš vyjádřením politické podpory starostce a politickému
ve svém článku upozornila paní Friderike Komárek. Z ankety subjektu, který reprezentuje. Skutečnost, že pro navýšení
skládky hlasovalo 69% zúčastněných, odpovídá přesně
nic nevyplývá a je nezávazná.
V referendu musí být otázka naopak jednoznačná i volebnímu výsledku v roce 2018, kde politický subjekt
a srozumitelná. Není dobré, když o ní občané musí přemýšlet vedený paní Ing. Kořínkovou získal taky 69 %.
způsobem, že vlastně musí zaškrtnout „PRO, když jsem
Starostka totiž dlouhodobě vyjadřuje podporu
PROTI, a PROTI, když jsem PRO.“ V referendu by takový problematickému politickému rozhodnutí ve věci skládky,
které bylo „velmi osvícené rozhodnutí“. Když v září 2018
typ otázek mohl stihnout osud soudního přezkumu.
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získala firma FCC Regios, a.s., od státních úřadů první
vyjádření ke své snaze navýšit skládku, nebylo náhodné, že
už v listopadu starostka navrhla kompenzační příspěvek za
existenci skládky.
Kdyby anketní otázka nebyla implicitně spojena
s politickou podporou vedení obce a týkala by se jen obecných
ekologických otázek, dopadla by anketa stejně?
Opravdu je pomyslných 69% občanů například PROTI
skutečnosti, že skládkování je nejhorší způsob s nakládáním
odpadu a že skládky komunálního odpadu představují
významný zdroj emisí metanu do ovzduší, které mají
negativní vliv na globální klima?

V roce 2009 proběhla dotazníková studie, v které 64%
dotazovaných občanů Úholiček napsalo, že skládka znečišťuje
okolí.
Bylo by naivní si ale myslet, že existuje nějaký rozpor. Už
v roce 1844 napsal Karel Marx o vládě peněz v občanské
společnosti, že peníze jsou kuplířem mezi životem a životním
prostředkem člověka.
Jsem ošklivý? To nevadí, pokud mám dost peněz,
protože si mohu koupit i krásnou ženu. Vytvářím špatnou
a duchaprázdnou politiku? Ani to nevadí, protože pokud jsou
v úctě peníze, je v úctě i skládková politika, která je pro obec
hlavním zdrojem peněz.
Miroslav Vodrážka

Poznámka:
Místní referendum není v žádném případě stejný úkon jako anketa, která proběhla v obci k otázce Záměru navýšení tělesa skládky
FCC Regios a.s.. Pravidla konání referenda určuje zákon, pravidla ankety zastupitelé obce. Místní referendum ve zmíněné
otázce nemohlo být kvůli nouzovému stavu vyhlášeno, a tak zastupitelé přistoupili k náhradnímu řešení – anketě. Důvodem bylo
zjištění názoru obyvatel obce na navýšení tělesa skládky jako podklad k vyjádření obce. Termín byl dán především zahájením
tohoto řízení, které vede Krajský úřad Středočeského kraje. Řízení bylo zahájeno 27. dubna 2020 s tím, že vyjádření k záměru,
za obec jako dotčeného územně samosprávného celku, je nutné zaslat na KÚSK do třiceti dnů.
V té době stále platil nouzový stav, veřejné zasedání se konalo již 20. dubna, referendum bylo jedním z bodů jednání,
o tématu se diskutovalo, a závěr byl, že z časových důvodů není možné přijmout žádné relevantní usnesení ohledně místního
referenda (zavazující jsou hlavně zákonné lhůty pro zveřejňování informací předcházejících konání referenda). Zastupitelé
konání ankety probrali operativně na své poradě 4. května. Na veřejném zasedání dne 25. května, kde již bylo přijato usnesení
se stanoviskem k Záměru, položil p. Vodrážka paní starostce otázku, kdy byla anketní otázka schválena usnesením ZO (ke znění
anketní otázky podrobněji v článku zastupitele p. Sopera Klopýtání přímé demokracie). Paní starostka skutečně odpověděla, že
se domnívá, že na některém z předcházejících zasedání. Bylo to ovšem na poradě 3. února 2020.
Romana Klusoňová, administrativní pracovnice obce a členka redakce
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