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ÚVODNÍK
Vážení občané,
poslední hezké dny byly také posledními volnějšími. Psát
o tom, že covidová situace není dobrá, je nošení dříví do lesa.
Každý z nás má svoji zodpovědnost a nechce nikoho ohrožovat. Je ale také potřeba udržet si nějakou smysluplnou denní
náplň a nepropadat chmurám, které ke zdraví nepřispívají.
Na mně ale ležela zodpovědnost „obecní“, a tak jsem se po
zralé úvaze rozhodla odložit tradiční Slavnosti na neurčito.
Nezbývá než doufat, že další akce podzimu s Boženou proběhnou. Alespoň turistický výlet na zdravém povětří.
Co se týká našich staveb, byla zahájena stavba hřiště pod
školkou. Sice se zpožděním, ale do zimy to zvládneme. Také
v Podmoráni se pokračuje ne zrovna tempem, které odpovídá
mým představám. Rekonstrukce čerpací stanice Pod Lesem
zahájena nebude. Vodoprávní úřad nesprávně stanovil rozsah účastníků řízení a ti se o svá práva přihlásili v odvolání.
Dodavatelská firma ve spolupráci s projektantem a odborníky na geologii zapracuje na přípravě stavby a navrhne alternativní způsob pažení stavební jámy. Z beranění štětovnic
mají obyvatelé přilehlých nemovitostí oprávněné obavy. Poté
bude projekt na stavebním úřadě znovu projednán.
Přeji všem opět hodně zdraví a optimismu.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE

Co se děje v obci
•
•
•
•
•
•

Postavili jsme dřevěnou kóji na nádoby na odpad a tím
sjednotili odpadové místo na nádvoří statku čp. 10.
Zapažili jsme schody ze stezky na vlakové nástupiště
pro lepší schůdnost.
Za hasičárnou a u Křížku jsme osadili nové informační
tabule.
Zaléváme novou cisternou.
Osadili jsme 2 nádrže na dešťovou vodu pod střechu
hasičárny a na nádvoří statku.
Pravidelně a letos velmi často sekáme.

Dodavatelské firmy
• Pokračují práce v Podmoráni na přeložkách.
• Zahájila se stavba multifunkčního hřiště pod školkou.

Vstup do Obecního úřadu je možný pouze
v úředních hodinách, v pondělí 8:00 - 13:00,
15:00 - 18:00 a ve středu 15:00 – 18:00.
Vstup je umožněn pouze jednotlivě po zazvonění.
Pokud je to možné, napište nám nebo zavolejte, budeme
se snažit vyřešit co nejvíce věcí bezkontaktně.
Meziobecní setkání seniorů, naplánované na 10. 10. 2020,
se bohužel ruší.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Romana Klusoňová, asistentka starostky

Exkurze na skládku
Ve čtvrtek 10. září se uskutečnila avizovaná exkurze na
„naši“ skládku. Sraz byl v pět hodin odpoledne na vrátnici,
kde se k nám připojili naši průvodci – provozní vedoucí
skládky pan Jaroslav Gráz, ředitel společnosti FCC Regios,
a.s. pan Kohl a předseda představenstva pan Luňáček.
Na úvod jsme se dozvěděli základní informace, např. od kdy
skládka funguje, jaký odpad se na ni vozí a jakým způsobem
se eviduje, jaké části ještě uvidíme apod. S hlavou plnou
dotazů, které jsme postupně stříleli na všechny tři průvodce,
jsme se vydali dál.
Kousek za vrátnicí jsme si prohlédli, jak vypadá dno
skládky a pan Gráz nám popsal, jaké jsou podkladní vrstvy,
jakým způsobem jsou na sobě naskládané a také jak funguje
mechanismus odvětrávacích trubek. Po cestě k třídícím halám
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jsme minuli mnoho kontejnerů (např. kontejnery s textilem,
které po naplnění putují zase dál) a rekultivovanou první fázi.
Zjistili jsme, že rekultivace má také přesně dané parametry,
jaké stromky a keře se sázejí, že se vše pravidelně prosekává
atd.
Poté jsme dorazili k naší další zastávce – třídící hale. Okolo
jsou rozdělené sektory, ve kterých najdeme už slisovaný
roztříděný odpad (např. PET lahve podle barev, silnější
plastové obaly – obaly od kečupů, kartony apod.). Uvnitř
haly je v jednom rohu velká hromada papíru a v druhém
velká hromada plastů. Odtud odpad putuje po posuvném
pásu nahoru do třídící místnosti. Tam je několik stanovišť,
na kterých se pracovníci pravidelně střídají (viz foto), aby
nestáli u pásu stále jen z jedné strany a netřídili stále stejnou
komoditu. A pak už se lisuje.
Dále jsme navštívili drtící halu. Z odpadu ze žlutých
popelnic se vytřídí pro další zpracování přibližně 21–23 %,
zbytek se nadrtí ve zmiňované drtící hale na drobounkou
směs, jejíž složení se pečlivě hlídá (nesmí obsahovat příliš
chlóru). Do haly jsme nakoukli z obou stran, na vstupu jsme si
prohlédli obří drtičku, kde se nejdříve vytváří hrubší a posléze
jemnější směs, na výstupu už jsme viděli směs hotovou. Ta se
musí pečlivě rozhrabovat a promíchávat. Takto hotová směs
se pak vozí do cementáren. Celý proces je sledován několika
termokamerami a hasící technika je naistalována po celé
délce procesu ve snaze předejít ničivému požáru.

Tímto jsme ukončili exkurzi a vydali se zpět k vrátnici,
kde byl ještě prostor pro poslední zvídavé dotazy. Po jejich
vyčerpání jsme se s hlavou jako balón vydali každý svým
směrem.
									

Třídící hala

Lucie Dvořáková, redaktorka

Zdroj: L. Dvořáková

Z deníku hasičů
Léto skončilo, a je tedy čas bilancovat. Pokud by vás zajímalo,
co všechno během léta hasiči dělali, pak jsou následující
řádky určeny právě vám.
Hasiči SDH Úholičky měli za minulé období celkem 11
výjezdů (ZOČ). Jednotka zasahuje na vyžádání starosty,
místostarosty obce nebo příkazem velitele jednotky. Jedná se
o pomoc občanům v obci nebo zásah, který vyžaduje speciální
techniku, kterou JSDH disponuje. V letních měsících to bývají
hlavně likvidace obtížného hmyzu, odstranění spadlých
stromů a větví po bouřkách nebo čištění komunikace po
přívalových deštích. Jednotka měla také 4 výjezdy vyhlášené
operačním střediskem Kladno, aby pomohla profesionálním
hasičům z Roztok u Prahy.
20. 7. 16:48 Vyhlášen poplach na odstranění stromů v obci
Okoř, jednotka vyjela v počtu 7+1. Zásah trval 2 hodiny,
neboť strom spadl na špatně přístupném místě (chatová oblast
Colorado). Událost se obešla bez zranění, nevznikla žádná
škoda na majetku.
29. 7. 14:35 Vyhlášen poplach na požár pole v obci Únětice,
jednotka vyjela v počtu 2+1. Požár byl zlikvidován díky
rychlému příjezdu jednotek hned v počátku a tím se podařilo
zabránit větším škodám na majetku. Poté následoval průzkum
s cílem zjistit další možný výskyt požáru.
4. 8. 13:23 Vyhlášen poplach na odstranění spadlých stromů
v obci Únětice. Jednotka vyjela v počtu 2+1, neboť ohlašovatel
uvedl, že strom leží přes celou komunikaci, která je v důsledku
toho zcela neprůjezdná. Po příjezdu profesionálních hasičů
HZS Roztoky na místo události velitel rozhodl, že jednotka
Úholičky může zpět na základnu, protože na odstranění
stromu nebudou kolegové z Roztok potřebovat naši pomoc.

Hasiči Úholičky

Zdroj: SDH Úholičky

17. 9. 20:30 Vyhlášen poplach na požár ve svahu podél
trati od obce Úholičky směrem na Řež. Jednotka vyjela
v počtu 5+1 a k požáru dorazila do 8 minut od vyhlášení.
Na místě již zasahovala jednotka hasičů Správy železnic
včetně dvou jednotek z Roztok. Průzkum ukázal, že se jedná
o cca 15 ohnisek požáru, která vznikla neodborným pálením
náletových dřevin. Zásah byl komplikovaný kvůli špatně
přístupnému terénu a provozu vlaků, ale hlavně kvůli velké
vzdálenosti od zdroje vody. Díky zaměstnancům vodárny,
kteří rychle zareagovali, se hasičům značně ulehčila práce při
dodávce vody.
Abychom jako jednotka dobrovolných hasičů mohli
pomáhat při různých událostech, je potřeba se stále školit
a plnit nařízení HZS kraje. Během letního období jsme prošli
cvičením na dýchací techniku a strojníci museli absolvovat
kondiční jízdy, aby prokázali, že umějí zacházet s veškerou
technikou. Zároveň všichni členové jednotky prošli odbornou
přípravou.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům JSDH za
jejich obětavost a profesionální přístup bez ohledu na volný
čas, který věnují (mnohdy na úkor svých rodin) bezchybnému
chodu celé jednotky.
Jan Uhlíř, velitel JSDH Úholičky

3

OBECNÍ NOVINY 9/2020

www.obec-uholicky.cz

ZPRÁVY Z MŠ
Léto uběhlo jako voda. Děti, plné zážitků z prázdnin, se již těšily mezi kamarády. Vždyť některé se s nimi neviděly od poloviny
března, kdy byla školka uzavřená z důvodu pandemie.
Prvního září jsme přivítali také nové děti, a to nejen tříleté, ale
také dva předškoláky. Malé děti se postupně adaptovaly na
pobyt ve školce a v dnešní době již odloučení od rodičů téměř
všechny zvládají bez problémů. Musím rodiče pochválit, své
děti na školku připravili velmi dobře a v tomto nelehkém
období spolupracují s paní učitelkami a dbají jejich rad.
Na začátku září to vypadalo, že začneme školní rok
bez velkých omezení. Brzy se vše změnilo. Pravidla
chodu školky se musela přizpůsobit zvýšenému výskytu
onemocnění Covid-19 v ČR. Rodiče mohou vstupovat do
MŠ jen s rouškou, musí si vydezinfikovat ruce a v šatně
se zdržovat co nejkratší dobu. Děti si také při příchodu do
třídy dezinfikují ruce a vedeme je k dodržování správných
hygienických návyků. Ty, které loni MŠ navštěvovaly, tyto
návyky zvládají velmi dobře. Do školky mohou chodit děti
jen naprosto zdravé. To znamená, že nesmí mít ani rýmu nebo
kašel. Většina rodičů to respektuje a nastydlé děti si nechává

doma. Některým rodičům i voláme, aby si pro dítě, které jeví
známky onemocnění, přišli. Hygieniky jsou dána pravidla,
jak postupovat. I dítě s rýmou má dostat roušku a máme
ho izolovat od ostatních do doby, než ho rodič vyzvedne.
Tam, kde jsme loni měli alespoň malou toleranci (slabá
rýma, občasné zakašlání), tak letos není žádná. Opatření se
osvědčilo, protože se ukázalo, že když děti s rýmou zůstávají
hned doma, je počet dalších nemocných minimální. Velmi
důležité je, aby rodiče nachlazené dítě do MŠ nedávali ani
pod vlivem tlumících léků. My pak poznáme, že je dítě
nemocné, až když léky přestanou působit. Toto dítě nakazí
po dobu přítomnosti v MŠ několik dalších dětí a hlídačku na
dítě si budou muset brát další rodiče. Vím, že to někdy není
jednoduché, ale každý by měl být zodpovědný především
vůči svému nemocnému dítěti a ohleduplný k ostatním dětem
a jejich rodičům. Dalším opatřením proti šíření onemocnění
Covid-19 je zrušení plaveckého výcviku, kde dochází ke
shlukování dětí s dětmi a zaměstnanci z jiné školky, ze
stejného důvodu letos neorganizujeme výjezd do divadla.
Jinak jsme zatím všechny aktivity organizované v MŠ
zachovali, včetně kroužků, kam dochází jen naše děti.
Paní učitelky plánují vzdělávací činnosti ve školce beze
změn. Děti se seznamovaly s novými kamarády, s pravidly
chování v MŠ, s denním režimem. Dále poznávaly nejen
prostory MŠ, ale i její okolí, význačné budovy a místa
v Úholičkách. Povídali jsme si také o tom, co je ve znaku obce.
Další okruh vzdělávání dětí se týkal pravidel bezpečného
chování na ulici, práce policistů, hasičů a záchranářů. Nyní se
začínáme s dětmi věnovat podzimním aktivitám.
Všem přejeme, aby Covid-19 žádnou rodinu nenavštívil,
všichni byli zdraví, děti mohly chodit do školek nebo škol
a rodiče do práce.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Hry v MŠ

Zdroj: archiv MŠ

Úholičáci zaplnili 1.E
Prvního září se všichni těšili do školy o něco víc. Dlouhá pauza, způsobená karanténou, a odloučení od kamarádů způsobilo,
že už do školy chtěli i ti, kdo se neučí úplně rádi.
U prvňáčků byla ale situace trochu jiná. Pro ty je to krok
novým směrem. A dobrá zpráva je, že nevykročili každý sám,
ale sešli se v první třídě roztocké školy. Všichni, kdo se znají
ze školky nebo z našich kroužků, spolu pokračují v 1. E.
Jako každý rok, tak i letos jsem se připojila k vedení školy
i města a přivítala prvňáčky ve školních lavicích. Letos trochu
jinak, v roušce a bez podávání rukou. Děti mě ale poznaly
i v roušce. Když jsem se zeptala, kdo je z Úholiček, hrdě se
hlásily a volaly: „Já“. Přihlásil se i jeden klučina z Roztok.
A to nás těší, že z Úholiček není, ale chtěl by být.
Dětem jsme popřáli, ať se jim ve škole líbí. Učitelům,
rodičům i zřizovateli ale přejeme hlavně, ať se co nejdříve
uklidní koronavirová situace. Ať se můžou zase pořádat
výlety, školy v přírodě a výměnné pobyty, které ke školní
docházce vždycky neodmyslitelně patřily.
Terezie Kořínková, starostka
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Prvňáčci

Zdroj: archiv OÚ

OBECNÍ NOVINY 9/2020

www.obec-uholicky.cz

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Pokud zůstanou knihovny otevřené, můžete si půjčit knihy
a časopisy každé pondělí mezi 15:30 a 19:30.
Pokud se knihovny zavřou, obnovíme donáškovou
službu.
http://www.obec-uholicky.cz/knihovna/onlinekatalog-knih/
Odevzdané knihy zůstávají v karanténě, v knihovně
chodíme orouškovaní a ustavičně větráme.

Univerzita třetího věku v
Úholičkách pokračuje
V době covidové se ukazuje výhoda naší virtuální univerzity.
Jsme totiž zcela připraveni na přechod na on-line studium.

Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Víte, kde jsou schody do pekla?
Poslední prázdninový den jsme dětem slíbili výlet. Vycházelo
to na pondělí a v pondělí, jak známo, je většina památek,
muzeí a expozic zavřených. My jsme si ale poradili
a naplánovali výlet přírodou a skalními vyhlídkami.
Jeli jsme do Sloupu v Čechách. Předpověď byla deštivá,
a protože špatná předpověď se většinou naplní, trochu nám
pršelo.
Na výlet vyrazilo čtyřicet dětí hlavně z Úholiček, které
chodí na cvičení nebo do hasičů. Podnikli jsme první
společnou akci, aby se děti více poznaly.
Po dvou hodinách jízdy jsme dorazili do deštivého
Sloupu. Než jsme se nasvačili, déšť ustal a my jsme se vydali
na naučnou stezku po skalních vyhlídkách. První zastavení
bylo ve skalním divadle. Každý si měl připravit písničku,
scénku, vtip nebo dovednost, kterou by ukázal ostatním.
S vervou jsme se do toho vrhli, ale nedostalo se na všechny,
protože se rozpršelo a museli jsme se schovat do zákulisí.
Nicméně, pár písniček, vtipů a také „partičku“ jsme stihli.
Pokračovali jsme k rozhledně Na Stráži. Ta byla ale pro
nepřízeň počasí uzavřená, i když v tu chvíli zrovna nepršelo.
Přes Hraběnčinu vyhlídku nebo vyhlídku Nad liščí jámou
jsme došli do městečka. Některé úseky cesty byly hodně
dobrodružné, protože po dešti byly skály kluzké. Také jsme
si nacvičili několikrát oblékání a svlékání pláštěnky. Všichni
sešli z kopce dolů bez újmy, naše slečna „kalamita“ si kolena
i dlaně odřela až na silnici.
V chatě Dřevěnka jsme poobědvali, zalepili odřeniny
a nakoupili sladkosti. K výstupu na hrad jsme potřebovali
cukry. Vylezlo sluníčko! Hradem jsme prošli s panem
průvodcem, který nás přivítal v kapli vytesané ve skále, ukázal
nám, kde byla hladomorna, kde bydlel poslední poustevník
a také schody, po kterých v pohádce „S čerty nejsou žerty“
nesli Dorotu Máchalovou v pytli do pekla.
Cestou zpátky jsme si do turistických deníků nalepili další
turistické vizitky. Také jsme hráli hry a hádali různé kvízy,
aby nám cesta lépe ubíhala. Návrat je ale vždycky rychlejší,
než cesta tam, a tak jsme byli v Úholičkách za chvíli.
Začala škola, ale nebojte, brzy tu budou další prázdniny
a zase někam vyrazíme. A příště pojede i teta Marcela, abyste
se nemuseli celý den ptát, kde je a proč s námi není.
Terezie Kořínková, Tereza Lapáčková, Jana Tydlitatová, vedoucí

Takto jsme absolvovali většinu posledního semestru a naši
studující v seniorském věku prokázali, že si s moderními
technologiemi poradí bez problémů, mnohdy lépe než mladší
generace. Určitě byste to zvládli i vy. Je ideální čas naskočit
do vlaku, protože začínáme novou tematickou oblast Dějiny
oděvní kultury.
Pokud by vás téma zajímalo a chtěli byste se připojit,
první přednáška a zároveň informační schůzka se koná
v úterý 6. 10. 2020 v 8:30 v zasedací místnosti obecního
úřadu. Vzhledem k počtu posluchačů a prostoru není problém
zajistit bezpečnou sociální distanci. Na místě se dohodneme,
zda umožníme pro zájemce promítané přednášky jednou za
14 dní ve stejném čase, nebo zda přejdeme zcela na distanční
studium. V každém případě osobní přítomnost na přednáškách
bude dobrovolná.
Pavel Soper, Renata Soperová, tutoři projektu

Výlet do Sloupu

Zdroj: archiv OÚ
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Anketa
Jak na vás působí současná situace kolem koronaviru?
V tomto složitém období jsme oslovili některé občany a položili jim následující otázky:
1. Jak na vás působí současné dění a situace kolem koronaviru? Sledujete zprávy, anebo se snažíte informacím o Covid-19
spíše vyhýbat?
2. Jak se díváte na opětovné zavedení roušek? Co si myslíte o povinnosti nošení roušek dětmi ve školách během vyučování?
3. Ovlivnil vás nebo někoho ve vašem okolí koronavirus ekonomicky? Pracujete v odvětví, které Covid-19 nějak postihl?
Kdy si myslíte, že se zase svět vrátí k normálu, tak jako před pandemií?
Renata Feitzová
1. Nepodceňuji situaci kolem Covidu, ale zároveň nechci,
aby mě to pohltilo a ovlivňovalo můj život. Chovám se
zodpovědně vůči sobě, blízkým a svému okolí. Dle mého je
to velký mediální a marketingový tah, kdyby do nás nehustili
informace denně a každou chvíli, dávno bychom zapomněli,
že nějaký Covid zde je. Je to prostě zbagatelizované dle mého
názoru. Samozřejmě, že informace si zjišťuji, ale jen to, co
potřebuji, a na zprávy denně nekoukám.
2. Myslím si, že roušky nás neochrání. Spíš si myslím, že
našemu zdraví škodí, dýcháme to, co vydechujeme, škodlivé
látky, a ty našemu tělu neprospívají, ani pleti - různé vyrážky
a opruzeniny. A jsem zásadně proti nošení roušek dětmi ve
škole.
3. Mě osobně Covid finančně neovlivnil. Celou dobu chodím
do práce, jen se podřizuju příkazům a zákazům a nařízením
vlády a zaměstnavatele. Ani moje blízké ne. Měli jsme štěstí.
Pracuji v potravinářství. A kdy se to vrátí zpět k normálu?
Bojím se, že ještě naše děti a jejich děti budou doplácet na
dopady způsobené Covid 19 a že se to do toho normálu před
pandemii již nevrátí, že je to průšvih a že už nás to bohužel
postihlo a zasáhlo tak, že to stejné už nikdy nebude.
Hana a Josef Dvořákovi
1. My důchodci vnímáme toto období jako mírně omezující.
Dodržujeme pokud možno doporučená opatření týkající se
osobní hygieny, přímého kontaktu s cizími lidmi. V našem
věku dodržujeme karanténu celoročně.
2. Opětovné nošení roušek je v současné době nezbytné.
3. V našem okolí se dosud koronavirus nevyskytl. Do
budoucnosti nevidíme. Pandemie může být podle našeho
názoru omezena jen plošným očkováním.
Lenka Maňová
1. Současné dění na mne působí dle mého hodně hystericky.
Média nás děsí víc, než je potřeba. Informace sleduji jen
okrajově, ale jinak se snažím spíš se jim vyhýbat, abych si
udržela zdravý rozum.
2. Zavedení roušek chápu a respektuji. Nicméně nutit děti při
vyučování nosit roušku je dle mého nesmysl. I dospělý má
problémy s nošením roušky déle jak hodinu (motání hlavy až
mdloby, škrábání v krku, pocit teploty), natož dítě. Myslím,
že je to pro děti víc škodlivé. Po škole stejně jdou a hrají si
před školou a bez roušek.
3. Mě konkrétně korona moc neovlivnila po ekonomické
stránce, ale v mém okolí je pár lidí, kteří teď mají problém se
svým podnikáním nebo se museli zadlužit, aby mohli zaplatit
6

nájemné. Covid-19 snad zasáhl téměř každé odvětví, nicméně
mé odvětví to nezasáhlo tak, abych nedostávala výplatu.
Myslím, že svět se k normálu jen tak nevrátí a bude to trvat
ještě několik let, než se přiblížíme k normálu.
Martina Dvořáková (shoda jmen)
1. Situaci kolem koronaviru vnímám velmi negativně, zejména
proto, že postup státních institucí považuji za naprosté fiasko.
Zprávy o pandemii se snažím sledovat pouze v míře nezbytně
nutné pro vlastní fungování (roušky ano/ne/kde/kdy, karanténa
10/14, na testy jednou/dvakrát/vůbec apod.).
2. Nošení roušek považuji za přínosné opatření, a to zejména
ve veřejné dopravě, na hromadných akcích, v obchodech
a nákupních střediscích. Nošení roušek ve školách na prvním
stupni považuji za nesmyslné během celého pobytu ve škole.
U starších žáků a studentů považuji za nesmyslné pouze
roušky ve třídě.
3. Moji profesi koronavirus ovlivnil pouze málo
(administrativní činnost, oblast správy majetku), firmu
celkově pandemie postihla nepříznivě, ale ne likvidačně.
K stavu před pandemií se situace nevrátí.
Kateřina Jodasová
1. Moje pocity kolem koronaviru jsou velmi rozpolcené,
člověk vlastně neví, kde je pravda a co si o tom všem má
myslet. Jisté je, že toho o něm moc nevíme a že zatím není
k dispozici očkování, a tak z něj mám určitý respekt, ale
zachovávám chladnou hlavu. Zprávy a média příliš nesleduji,
informace o současném stavu, který se mění rychleji než
počasí, se k člověku dřív nebo později stejně dostanou, tak
není třeba se jimi zbytečně zahlcovat.
2. Zavedení roušek mi přijde celkem smysluplné, roušky
se tu už dávno používaly, ale, jak se říká, všeho s mírou
a rozvahou. Co se týká dětí a nošení roušek ve školách,
konkrétně ve třídách, tak tam je to asi spíš na škodu než ku
prospěchu. Za mě by děti buď měly zůstat doma, nebo ať tam
jsou bez roušek.
3. Mě se konkrétně koronavirus ekonomicky nijak zvlášť
nedotkl, pracuji jako zdravotní sestra a tam se o práci bát
nemusím, pracovala jsem bez omezení, naopak mi bylo
zakázáno vzít si dovolenou. Ekonomiku jako takovou to
bohužel zasáhlo asi víc, než si dovedeme představit. Je to
doba velmi náročná ve všech ohledech. Těžko říct, jak dlouho
to bude trvat, odhaduji, že to může být i několik let. Člověk
má asi jen jedno přání, a to abychom to všichni ve zdraví
přečkali, protože zdraví máme jen jedno.
Martina Dvořáková, redaktorka
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Babí léto 2020
Zářijové dámské (jeden muž, který jezdí pravidelně s námi, mi určitě promine – a není to pan řidič!) prodloužené víkendy jsou
již tradicí. Již 2x jsme se vydali za hranice. Letos, kvůli pandemii koronaviru, jsme se rozhodli opustit jen Čechy a vyrazili
jsme na Moravu.
První zastávkou byl Zlín, město neodmyslitelně spjaté
se jménem Baťa. Navštívili jsme budovu číslo 21, tzv.
„jednadvacítku“, Baťův mrakodrap, kde dnes sídlí Krajský
úřad Zlínského kraje. Budova má 16 pater a v posledním
má vyhlídkovou terasu. Raritou, dodnes funkční, je
pojízdná kancelář ředitele firmy o rozměrech 6 × 6 metrů,
vytvořená pro Jana Antonína Baťu. Výtah je již od samého
počátku kromě ovládacího zařízení vybaven také telefony či
umyvadlem s teplou i studenou vodou. Dnes je samozřejmě
součástí prohlídkového okruhu, ředitel-hejtman jezdí
výtahem moderním. V budově č. 14 baťovského areálu sídlí
Baťovo muzeum. Expozice „Princip Baťa. Dnes fantazie,
zítra skutečnost“ mapuje dějiny baťovského koncernu od
založení firmy až do jejího znárodnění v roce 1945. Zcela
plni informací jsme se ubytovali v blízkosti Kroměříže, ve
vesničce Bezměrov.
Kroměříž se stala náplní druhého dne. Prohlédli jsme si
arcibiskupský barokní zámek, který v roce 1885 navštívila
i císařovna Sissi, a Květnou zahradu – Libosad, památky
zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Po obědě jsme se vydali do plavební

komory Spytihněv na plavbu po Baťově kanálu do Otrokovic,
respektive po řece Moravě, Baťův kanál je zde již pouhých
150 m. Počasí nám přálo, slunce svítilo, ale horní paluba byla
přeci jen malinko větrná.
Další den za námi, v sobotu jsme vyrazili do Beskyd.
Lanovkou ze stanice Ráztoka na Pustevny. Tam je několik
turistických okruhů a každý se vydáváme dle svých
turistických schopností a možností. Útulny, dřevěné srubové
secesní stavby Libušín a Maměnka, symbol Pusteven,
nevynechal nikdo. Útulna Libušín byla poškozena rozsáhlým
požárem v roce 2014, znovuotevřena bude až v říjnu. Pod
vrcholem Tanečnice je od roku 2019 otevřena panoramatická
stezka v korunách stromů s nezapomenutelným výhledem,
Stezka Valaška. Po krátkém stoupání kolem vyhlídkového
dřevěného altánu jsme došli k symbolu Beskyd, soše
pohanského boha slunce, hojnosti a úrody Radegasta, a pak
již po hřebeni až na vrchol Radhošť. Zde stojí kaple svatého
Cyrila a Metoděje, sousoší obou věrozvěstů a televizní
vysílač. Kaple je nejvýše položený chrám u nás. Na cestu
zpět někdo zvolil lanovku, jiný pěšky pohodlně po asfaltu.
Odvážné sjely na koloběžkách a jednotlivci pěšky terénem po
zelené, což se nakonec ukázalo jako stezka pro nejodvážnější.
U autobusu byli nakonec všichni.
V neděli jsme se vydali směrem k domovu se zastávkou
ve Žďáru nad Sázavou, kde je další památka ze Seznamu
UNESCO – poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého
na Zelené hoře, nejvýznamnější stavba barokní gotiky od
architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Konstrukce kostela
vychází z geometrie kruhu, přičemž mnohonásobně opakuje
číslo pět jako odkaz na pět hvězd Jana Nepomuckého, které
se podle legendy objevily nad tělem mrtvého světce. A pak
už jen oběd, kávička a sladká tečka za povedeným zájezdem
a hurá domů!
Tak zase za rok a doufejme, že se budeme moci vydat za
hranice a pokračovat po stopách Sissi do Maďarska!
Romana Klusoňová, účastnice zájezdu

Babí léto 2020

Zdroj: archiv OÚ

Závody mladých hasičů
V sobotu 19. 9. se konal v Hřebči Memoriál Jaroslava Haška
a Miroslava Thota v disciplíně požární útok dětí. Tentokrát
jsme dali dohromady jedno družstvo napříč kategoriemi a
vyrazili se zúčastnit. První pokus se moc nepovedl, ale druhý
byl bez technické chyby s časem 40,82s. Bohužel, tentokrát
naše děti byly v kategorii starších nejmladší a možná, že i
nejmenší. Získaly krásné 9. místo. I tak si od nás zasloužily
pochvalu.
Tereza Lapáčková, SDH Úholičky

Přijmeme do oddílu Mladých hasičů nové členy
ve věku od 1. třídy do 14 let. Scházíme se každé
pondělí od 17:00 do 19:00 před hasičárnou.

Informace na tel.: 603 175 516

Mladí hasiči

Zdroj: SDH Úholičky
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Úspěšný vstup do nové sezóny
V sobotu 19. září v naší tělocvičně odstartovala nová sezóna
pro družstvo A stolních tenistů.
Zápas se velmi vydařil, protože družstvo Sokol Rakovník
A jsme porazili s přehledem 10:1. V obou čtyřhrách jsme
zvítězili 3:0 a v nastoleném trendu jsme pak pokračovali
téměř i ve všech dvouhrách. Úspěšněji už jsme snad zahájit
nemohli, a tak doufáme, že se nám bude dařit i v následujících
zápasech.
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu

Všudybyl a Bohumil – večer s
pohádkou a lampiony
Ochotnický spolek „Přátelé sobě“ si vás dovoluje pozvat
na své představení jen úplně malinko strašidelné pohádky
Boženy Němcové „Všudybyl a Bohumil“, kterou předvedeme
v rámci festivalu PřeDivO v neděli 11. 10. od 16:30 v zasedačce
obecního úřadu v Úholičkách.
Přijďte se podívat, jak se osvobozují duše propadlé
mocnostem pekelným, může se vám to hodit. Třeba hned
po představení, kdy se spolu vydáme na průvod s lampiony
a pokusíme se pomoci pár ztraceným duším. Zapálíme v nich
plamen a pošleme je po proudu řeky za svobodou. Lampiony
s sebou. Těšíme se na vás.
Pavel Soper, principál divadla

Pozor, divadelní kroužek se přesouvá!
Stále zveme nové adepty divadelního umění školního
věku. Termín jsme však z kapacitních důvodů přesunuli
na středu od 18:00 hodin do budovy obecního úřadu.
Pokud máte chuť, pojďte s námi dělat divadlo. Případné
dotazy rád zodpovím.
První zápas A týmu

Zdroj: V. Kozel

Co se děje u sousedů
Odpočinek od starostí běžného dne není radno podceňovat,
tak se pojďme podívat, co se bude dít u našich sousedů
v nejbližší době.
V Přílepech se mohou děti od 3 do 15 let zúčastnit duatlonu,
a to v neděli 4. října. Registrace na závod bude probíhat od
11 hodin, na místě budou k zapůjčení kola a ostatní vybavení.
Každé startovní číslo půjde navíc do slosování a výhrou bude
horské kolo Author.
Za sportem můžete vyrazit také do Únětic. V sobotu
10. října se tam totiž poběží již 18. ročník přespolního běhu,
tzv. Běh o únětickou 10°. Trasa povede Tichým údolím
až do Roztok a zase zpátky. Počítají s pokročilými běžci,
začátečníky i dětmi.
Pokud vás naopak sport neláká a dali byste raději přednost
kultuře, navštivte Středočeské muzeum v Roztokách. Vybrat
si můžete hned z několika akcí, výstav či expozic. A pokud
vás zajímá historie Tichého údolí, můžete se v neděli
4. října zúčastnit jeho komentované prohlídky s autorkou
výstavy Alicí Frydrychovou a historičkou muzea Marcelou
Šášinkovou.
V Libčicích se v pátek 2. října konají dokonce tři akce.
V 18 hodin uvádí Kino Kotelna dokumentární film V síti,
v 19:30 začíná v kostele sv. Bartoloměje benefiční koncert
Českých madrigalistů a od 20 hodin se zase v Kině Kotelna
promítá životopisné dokumentární drama Šarlatán v hlavní
roli s Ivanem Trojanem.
Jak vidíte, na výběr je toho mnoho (a ještě víc), takže si
určitě vybere každý.
Lucie Dvořáková, redaktorka
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Přehled kroužků v Úholičkách pro školní rok 2020 – 2021

Co

Kdy

Kde

Lektor, tel.:

Oddíl mladých hasičů

pondělí 17:00–19:00

náves, klubovna

Tereza Lapáčková, 603 175 516

Stolní tenis – děti

úterý 17:00–19:00

stodola

Radka Ducháčková, 731 450 768

Jóga

úterý 18:30–19:30

zasedačka

Iva Sobková, 724 591 723

neděle 18:00–19:00

zasedačka

Iva Sobková, 724 591 723

Cvičení R+D

středa 9:30–10:30

zasedačka

Pro toto cvičení stále hledáme
lektorku

Tanečky a gymnastika pro
Ú-holčičky

středa 16:50–17:50

stodola

Terezie Kořínková, 736 767 717

Divadelní kroužek

středa 18:00

zasedačka

Pavel Soper, 775 046 796

Volejbal

středa 20:00–21:30

stodola

Pavel Soper, 775 046 796

Stolní tenis – dospělí

úterý 19:00–22:00

stodola

Vilém Kozel, 602 277 285

čtvrtek 19:00–22:00

stodola

Vilém Kozel, 602 277 285

čtvrtek 15:30–16:30

ateliér

Renata Soperová, 608 046 276

Výtvarný kroužek (9 - 15 let) čtvrtek 16:30–18:30

ateliér

Renata Soperová, 608 046 276

Pilates

čtvrtek 18:00-19:00

zasedačka

Míša Tučková, 724 880 826

Zdravotní cvičení

čtvrtek 19:30–20:30

zasedačka

Pavla Vacková, 603 504 813

Cvičení žen

neděle 19:00–20:00

zasedačka

Terezie Kořínková, 736 767 717

Šikovná Ú- holka

pátek od 17:00
(příležitostně)

zasedačka

Terezie Kořínková, 736 767 717

Výtvarný kroužek (5 - 8 let)
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vznikne v obci Úholičky Výbor společenské sebeobrany před úřady
a politiky?
Podle posledních stavebních odvolání občanů žijících v obci Úholičky, kteří kritizují rozhodnutí správních úřadů, práci
projektantů, které si obec najala, a zejména přístup vedení obce, se lze domnívat, že asi bude muset vzniknout Výbor
společenské sebeobrany před úřady a politiky. Nasvědčuje tomu i poslední případ.
Obec před dvaceti lety investovala mnoho milionů do
obecní kanalizace. Avšak od počátku uvedení stavby do
provozu se začaly objevovat vážné problémy. Stavební firmy
Stavokomplet a FISA nerealizovaly stavbu podle schválených
projektů.
U přečerpávací stanice v ulici Pod Lesem chybělo záložní
čerpadlo, GSM brána a byl vytvořen tzv. havarijní přepad,
takže splašky tekly pravidelně přímo na ulici a do potoka.
Po opakovaných stížnostech byla obec donucena v roce
2012 postavit betonovou kanalizační šachtu, která stála
dalších 300 tisíc. Problémy však nadále přetrvávaly kvůli
časté poruchovosti čerpacích stanic. Zastupitelstvo obce se
proto rozhodlo pro jejich nákladnou rekonstrukci.
V případě čerpací stanice v ulici Pod Lesem se letos
připravil projekt i smlouva s dodavatelem. Se stavbou se mělo
začít už v září 2020, neboť Městský úřad Černošice – odbor
životního prostředí vydal koncem srpna stavební povolení.
Zástupci stavební firmy Petr Kožený s.r.o. dokonce
doporučili některým majitelům domů v ulici Pod Lesem, aby
si předem zdokumentovali své stavební objekty, před tím „než
začnou praskat“. Důvod? Bylo naplánováno, že na zakládání

Hrajeme na přání
(aneb reakce na článek pana Vodrážky z minulého čísla)
Obecní rozhlas využíváme mnohem méně než dříve,
opodstatnění však zejména v krizovém řízení rozhodně
má. Nemáme v úmyslu někomu zbytečně vstupovat do
domácnosti. K informování občanů využíváme i jiné
informační technologie, například zprávy do mobilního
telefonu.
Když ale někomu umře maminka a on nás požádá
o to, abychom za ní zazvonili a pustili písničku od jejího
oblíbeného zpěváka, uděláme to. Je to to nejmenší, co už pro
ni můžeme udělat.
Písnička ale zlobila, protože jsem špatně propojila mobil
s rozhlasem. S IT pomocí jsem to napodruhé zvládla a za
rušivou produkci se omluvila.
Terezie Kořínková, starostka
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stavby budou použity 10-12 metrové ocelové štětovnice,
které se zarážejí do země pomocí nárazových beranidel
nebo vibrátorů. Vzhledem k tomu, že již v hloubce 2,6 m
se nachází skalní nebo tvrdé podloží, použitá technologie
ohrožuje stabilitu sousedních objektů.
Projektant, správní orgán Městský úřad Černošice, Obecní
úřad Úholičky v čele se starostkou ing. Kořínkovou, stavební
výbor v čele se zastupitelem Radko Rajmonem ignorovali
majitele objektů a rizika zvolené stavební technologie.
Za tichého souhlasu obecního úřadu Úholičky porušil
projektant i správní orgán stavební zákon, neboť přestože jsou
někteří majitelé stavbou přímo dotčeni, nestali se účastníky
stavebního řízení.
Místo aby obec šetřila čas i peníze všech a předem se
dohodla s majiteli objektů ohledně šetrnější technologie,
raději zvolila agresivní nekompetentní přístup. A to navzdory
i tomu, že se stavba odloží, občané se budou odvolávat
k vyšším orgánům státní správy a dovolávat se svých práv.
Skončí tahle obecní eskapáda nakonec u soudu?
Miroslav Vodrážka
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