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ÚVODNÍK
Vážení občané,
nejzásadnější událostí měsíce dubna v naší obci je bezesporu zahájení stavby na opravě propadlé opěrné zdi a silnice
do Velkých Přílep. Firma Strabag zahájila 12. dubna práce
a s tím je spojené avizované uzavření staveniště, tedy i průchodu směrem na Velké Přílepy. Prosím, respektujte zákaz
vstupu na staveniště, ať se Vám nic nestane. V tuto chvíli se
zde provádí záporové pažení tak, aby se mohly nejprve přeložit a uložit sítě do země, pak bude následovat výstavba vlastní
zdi. Silnice je neprůjezdná téměř jedenáct let a vypadá to,
že od prosince se vrátí autobus do původní trasy. Stavba by
měla být dokončená v listopadu.
Ve vsi vysadíme další stromy. Tentokrát půjde o sad na
svahu v ulici K Divadlu. Míjíte ho, jdete-li k obří houpačce.
Na pozemku měla stát podle starého územního plánu školka, v tom novém jsme plochu pro výstavbu vyměnili za zeleň.
Stromy budou sázet tatínkové, každý strom za své dítě. Takže
někdo i více stromů. Půjde o stromy ovocné - jabloně, hrušně,
třešně, višně, které doplní alej švestek, která už tu několik let
roste. Víme, že tu jsou i pronajatá políčka. Na tom se nic nezmění. Využíváme zbytek pozemku tak, aby byl jedlý. K fitku
u bytového domu jsme dosadili rybízy a angrešty, aby nabídka ovoce byla kromě vloni obalených ostružin širší.
Jaro je už také několikátý rok spojeno v naší obci se žlutou
barvou. Narcisky opět potěšily oko nejednoho přijíždějícího
nebo projíždějícího. Letos poprvé ovšem narcisky mizí. Což
mrzí hlavně paní zahradnici, která cibulky na podzim trpělivě
dosazuje. Věříme ale, že to nedělá nikdo z nás, místních.
Návštěvníci naší obce, kterých je tu za poslední rok opravdu hodně, se ne všichni chovají ohleduplně. Kromě nedodr-
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žování covidových opatření se jedná zejména o parkování na
travnatých plochách, zajíždění do lesa a průjezd po polních
cestách. Musíme tedy osadit další zákazy vjezdu, když to jinak
nejde. Pokud takové chování zaregistrujete, dejte vědět nám
nebo přímo Obecní policii.
Co ale místní dělají a nechápu to, je bezohledná likvidace
odpadu ve dnech, kdy bývají přistaveny velkoobjemové kontejnery. V bioodpadu se objevilo na náplavce v Podmoráni
tolik nebioodpadu, že ho svozová firma odmítla odvézt. Pracovníci zeleně ho museli nechat vyklopit a přetřídit. Na dalších stanovištích se jednalo o jiné nešvary. Opravdu je nutné
dát do kontejneru na směsný odpad obrovskou kartonovou
krabici nebo nerozebrané skříně? Prosím, buďme k sobě
ohleduplní. Také, prosím, zvažte pálení biodpadu, když se dá
vše odvézt na kompostárnu nebo seštěpkovat.
Ale dost lamentování. V obci se děje i spoustu hezkých věcí.
Třeba sounáležitost a snaha pomoci a potěšit se projevila už
poněkolikáté, když byla vyhlášená tzv. pečící výzva okresním
hasičským sdružením. Na facebooku se nakládka dobrot od
hasičárny z návsi komentovala takto: „Takhle to vypadá,
když se Úholičky rozhodnou nasytit celý okres.“ Rozváželo se
opět potřebným a za to, že bylo co rozvážet, vám moc děkuji.
Nikdy nevíme, kdy budeme sami pomoc potřebovat.
Vir je na ústupu, očkování na vzestupu. Tak už věta: „Bude
líp“ nalezne ten opravdový význam. To si přeju a vy určitě
také. A také hodně teplého a vitamínodárného sluníčka!
Terezie Kořínková, starostka

Zdroj: archiv OÚ
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ZPRÁVY Z OBCE
• Bioodpad
Svoz biopopelnic probíhá každé pondělí v lichém týdnu.
Velký kontejner je umístěn u technických služeb na Habří,
kam můžete bioodpad odkládat celoročně. V případě, že
se Vám kdykoliv během roku nahromadí bioodpad, např.
při kácení stromů nebo vyřezání většího množství zeleně
na zahradě, je možné si nechat přistavit kontejner od firmy
Jena přímo k domu za cenu 900 Kč (podmíněno trvalým
pobytem v obci). Kontejner objednáte telefonicky na
kompostárně firmy Jena u pana Matějky – 603 197 225
a platíte řidiči při přistavení. Dále můžete nově využít
obecní motorový štěpkovač Viking. Půjčovné je 490 Kč za
každý započatý den, vratná kauce 5 000 Kč v hotovosti při
předání. Hradíte si benzín, při předávání štěpkovače budete
proškoleni. Součástí předání bude Předávací protokol,
kde se zavážete k odpovědnosti za případné poškození
štěpkovače. Zapůjčení (vrácení) bude probíhat v pracovní
dny od 7 do 15:30 hodin, v případě zájmu kontaktujte
p. Schánila (737 536 974) nebo p. Fajmana (739 048 964).
Pokud se rozhodnete k pálení bioodpadu na vlastním
pozemku, uvědomte si, že musíte dodržet zákonem daná

pravidla. Spalovat se smí pouze suchý rostlinný materiál
a plánované pálení je nutno ohlásit příslušnému operačnímu
středisku HZS v kraji, kde uvedete datum, místo a dobu
pálení, zodpovědnou osobu s kontaktem. Tato povinnost
je dána pro podnikající fyzické a právnické osoby, ale
doporučuje se i řadovým občanům! Prosíme Vás, pokud
se rozhodnete pro pálení suchého bioodpadu, dodržte
zákonné povinnosti a současně berte ohled na své, a nejen
ty nejbližší, sousedy!! Děkujeme.

• Sčítání lidu 2021
Online sčítání probíhá od 27. 3. 2021 a termín ukončení
byl posunut až do 11. 5.2021. Kdo si nebudete vědět rady,
případně nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás na OÚ,
pomůžeme Vám formulář vyplnit a odeslat elektronicky. Po
11. 5. 2021 budou sčítání zajišťovat terénní sčítací komisaři
(těm, kteří nevyplnili formulář online). Případné informace
ke sčítání najdete na www.scitani.cz nebo na infolince
ČSÚ - 274 056 789.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Usnesení z 20. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 26. 4. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/20VZ/2021 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
11) Participace obce na zpevnění svahů na pozemku
parc. č. 320/19 v k. ú. Úholičky
12) Úprava veřejného prostranství u železniční stanice –
náplavky
13) Finanční příspěvky – Dětský den Hubertus a Traktoriáda
Usnesení č. 2/20VZ/2021 – Schválení výběrové řízení na
nákup dopravního automobilu pro JSDH
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení VZ 1/2021
na nákup dopravního automobilu dle technických podmínek
HZS ČR pro JSDH, firmu CARENT a.s., IČO: 63485885,
se sídlem Bělohorská 4317/46, 63600 Brno – Židenice, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu ve výši 964 379,68 Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 3/20VZ/2021 – Záměr prodeje části pozemku
parc. č. 454/1 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 454/1 v k. ú. Úholičky.
Usnesení č. 5/20VZ/2021 – Dohoda o odpovědnosti za
škodu – ČS 2
Zastupitelstvo zajistí zpracování pasportizace přilehlých
nemovitostí a zajistí zpracování dohody o povinnosti
nahradit škodu vzniklou v důsledku výstavby čerpací stanice
odpadních vod č. 2 v ulici Pod Lesem.

Usnesení č. 6/2VZ/2021 – Nájemní smlouva na pozemek
parc. č. 121/31 v k. ú. Velké Přílepy
Zastupitelstvo schvaluje nájem pozemku parc. č. 121/31
v k. ú. Velké Přílepy u potoka ke zprůchodnění pěší trasy podél
potoka z Velkých Přílep do Úholiček a schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na tento pozemek za cenu 3 Kč/m2/rok,
celkem tedy 9 945 Kč/rok s délkou trvání 10 let.
Usnesení č. 7/20VZ/2021 – Ceník za pronájmy obecních
pozemků
Zastupitelstvo schvaluje ceník za pronájmy obecních
pozemků:
• Pozemky, které jsou udržované nájemci, veřejně přístupné
a využitelné (např. louka, les)
2 Kč/m2/rok
• Pozemky, přizpůsobené potřebám nájemce (např. políčka,
parkování, dlouhodobé zábory)
5 Kč/m2/rok.
Ceny jsou platné pro uzavírání smluv od 1. 5. 2021.
Usnesení č. 11/20VZ/2021 – Participace obce na zpevnění
svahů na pozemku parc. č. 320/19 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na zpevnění svahů na
pozemku parc. č. 320/19 v k. ú. Úholičky technologií Biotec
Vegatation Strips (vegetačními pásy) ve výši 55 000 Kč.
Usnesení 12/20VZ/2021 – Úprava veřejného prostranství
u železniční stanice - náplavky
Zastupitelstvo schvaluje úpravu veřejného prostranství
na náplavce, spočívající v instalaci kolostavů a koloboxů,
umístění altánku pro přečkání deště, umístění svahové
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klouzačky, umístění lehátek a rozšíření parkovací plochy
s tím, že obec požádala o dotaci přes MAS Přemyslovské
Střední Čechy, o.p.s., která byla schválená. Celkové náklady
na úpravu činí 499 000 Kč, dotace činí 400 000 Kč.
Usnesení 13/20VZ/2021 – Finanční příspěvky – Dětský
den Hubertus a Traktoriáda
a) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský den pro
spolek Hubertus ve výši 5 000 Kč.
b) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na traktoriádu pro
spolek TRAKTOR CLUB Libčice nad Vltavou ve výši
5 000 Kč.
Podmínkou uvolnění příspěvků je konaní akce v roce 2021.

Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/20VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s firmou CARENT a.s., IČO: 63485885, se sídlem Bělohorská
4317/46, 63600 Brno-Židenice.
Pověření č. 6/20VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
na pozemek parc. č. 121/31 v k. ú. Velké Přílepy s majitelkami
pozemků.
Pověření č. 13/20VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávních
či darovacích smluv na poskytnuté příspěvky.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Jarní úklid přírody
Hlavním jarním úklidovým dnem v rámci akce „Ukliďme
Česko“ byla v letošním roce sobota 27. března. Hromadná
akce se bohužel za dané situace neorganizovala, nicméně
úklid pokračuje i v následujících týdnech, a tak bych vás
chtěla inspirovat k jeho individuálnímu pojetí, když bude
příznivé počasí.

Nasaďte rukavice, vezměte menší či větší pytle, abyste mohli
rovnou třídit, a vyrazte na lov, odpadu je bohužel v některých
místech celkem požehnaně. Sbírání si můžete zpříjemnit třeba
soutěží, kdo nasbírá nejvíce či kdo najde největší kousek
daného materiálu. Nebo se můžete zapojit do fotosoutěže od
organizátorů zmíněné akce. Soutěží se v několika kategoriích
o hodnotné ceny a svoje fotky můžete posílat až do 15. května.
Pojďme si tedy naši obec společně zvelebit nejen pro nás!
Lucie Dvořáková, redaktorka

Úklid

Zdroj: L.Dvořáková

Vybrané aktuality
•
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Okresy jsou už nějaký pátek otevřeny a s nimi otevřely
své brány například i zoologické a botanické zahrady.
Otevřeny jsou však pouze venkovní expozice, které
se mohou naplnit maximálně do výše 20 % kapacity.
Respirátor po celou dobu návštěvy je samozřejmostí.
Můžete navštívit klasicky Zoo či Botanickou zahradu
Praha nebo vyrazit objevovat. V obci Zájezd nedaleko
Buštěhradu najdete Zoopark, ve kterém žije přes 100
druhů exotických a domácích zvířat. Či můžete vyrazit
do Zooparku Olovnice, který se nachází nedaleko Velvar.
Obdivovat tam můžete třeba lamy nebo klokany. Kdo by
chtěl vyrazit trochu dál, může zkusit třeba Zoo Chleby.

•

I v letošním roce bude provozována loď pro turisty na trase
Praha-Mělník. V plánu jsou také okružní a vyhlídkové
plavby na soutok či k plavebním komorám v Hoříně.
Předpokládaný začátek provozu je odhadován na konec
května.

•

Od 1. 8. 2021 se změní některé ceny jízdného na území
Středočeského kraje i hlavního města Prahy. Více
informací najdete na webu Pražské integrované dopravy.
Lucie Dvořáková, redaktorka
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Jednorázové a turistické jízdenky – Praha
Plnocenná
(dospělý)

Předplatní kupony – Praha
Zvýhodněná
(senior)

Krátkodobá (30 min.)

24 Kč 30 Kč*

12 Kč 15 Kč

Základní (90 min.)

32 Kč 40 Kč**

16 Kč 20 Kč

1 den (24 hod.)

110 Kč 120 Kč

55 Kč 60 Kč

3 dny (72 hod.)

310 Kč 330 Kč

-

*SMS jízdenka (30 min.): 31 Kč
**SMS jízdenka (90 min.): 42 Kč
+ nově 2denní (240 Kč) a 5denní (450 Kč) varianta s Prague
Visitor Pass
Lanovka na Petřín: 60 Kč (s předplatním kuponem pro Prahu
i nadále zdarma)
Airport Express: 100 Kč

Plnocenná
(dospělý)

Zvýhodněná
(junior, student,
senior)

Hmotná
nouze

Měsíční
(30denní)

550 Kč

130 Kč

165 Kč

Čtvrtletní
(90denní)

1480 Kč

360 Kč

444 Kč

5měsíční
(150denní)

2450 Kč

-

-

Roční
(365denní)

3650 Kč

1280 Kč

-

Nově 70% sleva pro lidi v hmotné nouzi
Jednorázové a turistické jízdenky – Středočeský kraj

Předplatní kupony – Středočeský kraj
Pásmová
platnost

Měsíční

Časová
platnost

Plnocenná
(dospělý)

Zvýhodněná
(neplatí v
pásmu P)

Čtvrtletní

Roční

Pásmová
platnost

950 Kč

3 563 Kč

2 pásma

15 min.

12 Kč 14 Kč

3 Kč

30 min.

18 Kč 22 Kč

4 Kč 5 Kč

1 pásmo

375 Kč

2 pásma

575 Kč

1 500 Kč

5 463 Kč

2 pásma

3 pásma

875 Kč

2 250 Kč

8 313 Kč

3 pásma

60 min.

24 Kč 30 Kč

6 Kč 7 Kč

4 pásma

1 150 Kč

3 000 Kč

10 925 Kč

4 pásma

90 min.

32 Kč 40 Kč

8 Kč 10 Kč

5 pásem

1 413 Kč

3 750 Kč

13 419 Kč

5 pásem

2 hod.

40 Kč 50 Kč

10 Kč 12 Kč

6 pásem

1 688 Kč

4 500 Kč

16 031 Kč

6 pásem

2,5 hod.

46 Kč 60 Kč

11 Kč 15 Kč

7 pásem

1 950 Kč

5 250 Kč

18 525 Kč

7 pásem

3 hod.

54 Kč 70 Kč

13 Kč 17 Kč

8 pásem

2 225 Kč

6 000 Kč

21 138 Kč

8 pásem

3,5 hod.

62 Kč 80 Kč

15 Kč 20 Kč

9 pásem

2 500 Kč

6 750 Kč

23 750 Kč

9 pásem

4 hod.

68 Kč 90 Kč

17 Kč 22 Kč

10 pásem

2 775 Kč

26 363 Kč

10 pásem

4,5 hod.

76 Kč 100 Kč

19 Kč 25 Kč

11 pásem

5 hod.

84 Kč 110 Kč

21 Kč 27 Kč

12 pásem

5,5 hod.

92 Kč 120 Kč

-

13 pásem

6 hod.

100 Kč 130 Kč

-

7 500 Kč

Krátkodobé časové jízdné
Časová
platnost

Plnocenná
(dospělý)

Zvýhodněná

Praha + pásma
1-4

24 hod.

160 Kč 200 Kč

-

Pásma 1-9

24 hod.

150 Kč 180 Kč

37 Kč 45 Kč

Celosíťová
(všechna pásma)

24 hod.

240 Kč 300 Kč

-

Přenosné kupony platné na území Prahy
Měsíční (30denní)

670 Kč 1000 Kč

Čtvrtletní (90denní)

1880 Kč 2700 Kč

Roční (365denní)

6100 Kč 7800 Kč

Buchty z Úholiček II.
- tentokrát jsme napekli pro dětské domovy, matky s dětmi v azylových domech a pro děti z Klokánků
Minulá akce „Děkujeme těm, kdo pomáhají“, kdy jsme pekli pro
pracovníky v první linii, byla natolik úspěšná, že se Okresní sdružení
hasičů Praha-západ rozhodlo uspořádat další pečící akci s názvem
„Pojďme společně rozdat trochu radosti“.
Tentokrát se hasiči rozhodli dobrotami obdarovat ty, kteří neměli
životní štěstí jako mnozí z nás. Peklo se pro děti z dětských domovů,
matky s dětmi v azylových domech a pro děti z Klokánků (Fond
ohrožených dětí). Hasiči z OSH Praha – západ se opět obrátili na
naše hasiče z Úholiček, obec Úholičky a Ú-holky a den před akcí,
tedy v pátek 9. 4. 2021, se linula vůně koláčů a různých buchet snad
z každé druhé úholičské domácnosti. Pečené dobroty se předaly
v sobotu ráno na návsi k další distribuci a buchty z Úholiček se opět
Pečivo z Úholiček

Zdroj: Ú-holky
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rozjely rozdávat radost. Tato akce byla ještě větší než minulé
pečení a zapojilo se do ní mnoho dobrovolníků napříč celým
okresem. Distributoři se rozjeli po Středočeském kraji,
Praze, ale také do Jihočeského kraje. Navštívili například
Azylový dům pro rodiny s dětmi na Praze 4, Azylový dům
sv. Ludmily v Mokrovratech, Azylový dům v Příbrami,
Azylový dům Sedlčany, Azylový dům sv. Jakuba v Berouně,
Azylový dům pro maminky s dětmi v Táboře, Domov

Březnice, Azylový dům pro matky s dětmi Mělník, Azylový
dům Vlašim a spoustu dalších. Distributoři byli všude vítání
s nefalšovaným překvapením a potěšením, když dárky
předávali. Všichni moc děkují za vaši nesobeckost a touhu
potěšit druhé a velmi si váží práce všech, kteří se této akce
zúčastnili.

Zdroj: OSH Praha-západ

Distribuce dobrot pro azylové domy a dětské domovy

KNIHOVNA ÚHOLIČKY

V KNIHOVNĚ SI OPĚT MŮŽETE VYBRAT KNIHY OSOBNĚ,
a to každé pondělí od 15:30 do 19:30
(fungujeme ve velmi opatrném režimu).
Kdo by chtěl, může si knihy předem objednat na e-mailu
knihovnauho@gmail.com a v otevíracích hodinách pouze vyzvednout.
Martina Hrubešová, knihovnice
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KULTURA A SPORT
Velikonoční virtuální běh 1. – 5. 4. 2021 – mezigenerační výzva
Jak jsme již předeslali v minulém čísle, ani v dubnu Ú-holky neseděly doma u kamen. Organizace „Rozběháme Česko“
tentokrát organizovala Velikonoční virtuální běh, kde byl jednou z kategorií i mezigenerační běh (nebo chůze) dvojic.

Do této výzvy se přihlásilo 14 dvojic a byly to většinou dvojice
dcera – maminka, snacha – tchýně a kdo neměl nikoho do
páru a chtěl se zúčastnit, byla mu zapůjčena babička obecní.
Ú-holky do výzvy zapojily i své manžely a tchány a do akce
se připojilo i 6 dětí, které běžely v dětské kategorii „Běh –
děti (0 – 17 let)/Moje první běžecké Velikonoce – 6 minut“.
Cílem bylo uběhnout/ujít za daný čas co nejvíce kilometrů.
Výtěžek z této akce Úholičky věnovaly na podporu projektu
SenSen (Senzační Senioři).
Co je SenSen?
Projekt SenSen (Senzační Senioři) už 9 let podporuje všechny
„dříve narozené“ v aktivním životě. Tento projekt založila
Nadace Charty 77 v roce 2012. SenSen chce poukázat na to, že
dnešní šedesátníci, sedmdesátníci nebo i osmdesátníci nejsou
jen nemocní, nerudní nebo nesnášenliví. Naopak mnoho z nich
je obdivuhodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat
moudrost i práci pro ostatní. V současnosti SenSen spojuje
už desítky tisíc seniorů v celkem 150 klubech a organizacích
po celé České republice. Ti společně sportují, vzdělávají se
i baví.
Velikonoční výzvy se zúčastnilo celkem 573 týmů
z celé České republiky a Ú-holky si vedly mezi tak početnou
konkurencí velmi dobře. V týmech se umístily na krásném
7. místě.

Malí účastníci Velikonočního virtuálního běhu

Zdroj: Ú-holky

• Zde jsou podrobnější výsledky:
Celkové umístění v týmech (soutěžilo 573 týmů):
7. Ú-holky		 celkem 110,32 km
Mezigenerační dvojice
(chůze/běh)/Jen počkej, zajíci – 30 minut
Celkové pořadí: Jméno:						
4. Kateřina Šimková/Stanislava Maňáková		
11. Terezie Kořínková/Eva Kořínková				
12. Jaroslav Maňo/Pavel Bachor					

Vzdálenost:
9,46 km
8,41 km
8,27 km

Běh – děti/holky
(0 – 17 let)/Moje první běžecké Velikonoce – 6 minut
Celkové pořadí: Jméno:
4.			
10.			
19.			
39.			
41.			

Rozálie Verešová
Ema Vacková
Ella Konečná
Dagmar Havrdová
Nicol Pavlíčková

Běh – děti/kluci
(0 – 17 let)/Moje první běžecké Velikonoce – 6 minut
13.			

Michal Konečný
Martina Dvořáková, redaktorka

Mezigenerační výzva

Zdroj: Ú-holky
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Výsledky Virtuálního benefičního běhu
pro ligu vozíčkářů – 22. – 28. 3. 2021
A ještě tu máme slíbené výsledky z minulého měsíce
z Virtuálního benefičního běhu pro vozíčkáře.
Tam skvělé Ú-holky jako tým obsadily úžasné 3. místo
a získaly alespoň virtuálně bronzové medaile. Velká
gratulace!
Celkové umístění v týmech (soutěžilo 214 týmů):
3. Ú-holky		 celkem 2455,76 km
Žena/běžec (celkem 364 účastnic)
Celkové pořadí: Jméno:						
6.				 Tereza Měchurová				
8.				 Terezie Kořínková				
13.				 Ivana Konopásková				

Vzdálenost:
109,19 km
106,19 km
87,35 km

Žena/chodec (celkem 317 účastnic)
Celkové pořadí: Jméno:						
1.				 Martina Jandová					
5.				 Zita Dalihodová					
9.				 Radka Škodová					

Vzdálenost:
155,2 km
121,01 km
110,47 km

Junior (0-17 let)/chodec (celkem 33 účastníků)
Celkové pořadí: Jméno:						 Vzdálenost:
8.				 Kristýna Dvořáková				 52,3 km
13.				 Míša Tydlitátová					 44,7 km
								

Co nového na Snail Golf Úholičky
Tak jsme se konečně dočkali. Čísla covidu klesají, květiny
v zahradách rozkvétají a stromy se bělají od kvítků. Jaro je
tady. Je to cítit i u nás na Snail Golf Úholičky. Čím dál víc
se tu potkávají pravidelní golfoví hráči s náhodnými chodci,
kteří vážili cestu do kopce za procházkou klidnou přírodou
s možností krásného výhledu na Vltavu a Prahu.
Co je u nás na golfu nového, co připravujeme, co můžete
vidět a zažít?
Do mikrozoo přibyla nová kozička, vyrobila se ptačí
krmítka a budky, v prostoru hřiště vznikl nový projekt
„Levandulové pole“, který nahradil poničené stromky –
památku za děti, které podlehly zákeřné nemoci. Každý, kdo
má zájem, si může zasadit na toto památné místo svou vlastní
levanduli.
Upravila se i místa k posezení v Lesní kavárně. Až se
budeme moci znovu setkávat, je to místo k odpočinku při
zastavení se na procházce s možností drobného občerstvení
či pozorování sýkorek v budkách.
Jako každoročně chystáme v Galerii Snail Golf vernisáže
obrazů od různých malířů. Výstavy se konají každou druhou
neděli v měsíci a jsou též i prodejní. Nejbližší ukázka portrétů
a květinových obrazů se bude konat v neděli 9. 5. 2021 od
14 hodin. Vystavovat zde bude malířka ze Zlína, paní Radka
Tománková.
Potěší nás, když se někdy na golfu zastavíte. Uvidíte, že
je to krásné a klidné místo, a setkáte se s milými a vstřícnými
lidmi.
Buďte vítáni.

Martina Dvořáková, redaktorka
Marcela Hanáková,
výkonná ředitelka Galerie Snail Golf Úholičky

Mikrozoo Snail Golf Úholičky
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Neděle v Úholičkách
Náves je pestrobarevná, přijíždějí desítky papoušků na kolech, parkují zde auta výhradně s pražskými značkami, z nich
vystupují celé rodiny s koly a koloběžkami, nikdo nemá v zastavěné oblasti respirátor ani roušku, přestože je to vládou
nařízené a situací žádoucí.
U okénka do hospody visí roj mlsounů čekajících na
obsloužení, pak sedí na lavičkách, postávají na lávkách,
protože na hospodské venkovní lavice nemohou, neboť
jsou správně zapáskované. Zapáskování ovšem nikdo
nekontroluje, pásky a zákazy se překračují. Začne-li pršet,
stejně si tam nemístní nemístně roztáhnou slunečníky/
deštníky s pivní reklamou a pak se pod ně všechny ty desítky
lidí namačkají. Otevřený je i dvůr za obecním úřadem, kam
vjíždějí a odkud vyjíždějí cyklisté. S rostoucí teplotou roste
počet lidí, někdy jich tu lze napočítat i přes padesát.
Nikde však není vidět jediný Úholičan. Pravděpodobně
se trochu bojí mezi tyto nezodpovědné přenašeče koronaviru,

nevědí, jak by mohli proti nim zakročit, jak je vypudit,
a tak jim po celou neděli nechávají střed obce k dispozici.
A v sobotu jakbysmet. Kde je chyba? Po policii nikde ani vidu
ani slechu, z místního rozhlasu není slyšet alespoň ironické
hlášení: Děkujeme, že dodržujete hygienická opatření a že
nosíte v centru obce respirátor. Co bychom se namáhali, ono
to nějak dopadne – typicky český přístup k problémům, který
z nás dělá málo vyspělou zemi někde na chvostu EU.
A nemoc se vesele šíří dál, šikovně si mutuje a postihuje
další a další, a tak třeba nakonec i těch Pražanů možná skolí
tolik, že už nebude mít kdo na náves do Úholiček jezdit.
Libor Hofman

Úholičská Hlava XXII
Z hlediska stavební činnosti by bylo pro obec Úholičky naprosto ideální, aby v obci vůbec nežili občané. Lidé by mohli žít,
ale občané znalí svých práv, to je přece jenom zbytečný luxus, navíc je to potenciální zdroj problémů. Obec by si tak mohla
v klidu inženýrovat - projektovat, plánovat a zejména stavět bez jakéhokoliv omezení a hlavně bez rizika, že ji občané v její
budovatelské činnosti „za obec krásnější“ budou na něco upozorňovat a nedej bože, že by chtěli něco rozporovat.
Na jaře 2020 obec Úholičky ve spolupráci s Městským
úřadem Černošice zahájila stavební řízení, jehož cílem měla
být rekonstrukce čerpací kanalizační stanice v ulici Pod
Lesem s předpokladem, že stavba bude už na podzim hotova.
Uplynul rok a nic se neděje. Důvod? Obec ve svém projektu
„pozapomněla“ na drobný detail - v obci žijí občané.
Konkrétně „pozapomněla“ uvést, že stavbou budou dotčeni
někteří vlastníci sousedních pozemků a domů. A jelikož
Městský úřad Černošice sdílí podobný ideál jako obec, byť
je jeho povinností zjišťovat, jakým osobám může příslušet
postavení účastníka řízení, úřad „přivřel“ rovnou obě oči
a některé účastníky řízení tak neviděl a dopisem neobeslal.
Tím vytvořil situaci, kterou popisuje absurdní román
amerického spisovatele Josepha Hellera s názvem Hlava
XXII, kde se hlavní postava dostává do neřešitelné situace,
kdy bojuje s byrokracií a nelogickými předpisy. Úholičská
Hlava XXII znamená, že pokud obec Úholičky pozapomene
na občany ve svém stavebním projektu a správní úřad
tuto nezákonnost posvětí, potom tím, že se občané nestali
účastníky stavebního řízení, nemohou se ani odvolat proti

nezákonnému a již vydanému stavebnímu rozhodnutí. Mohou
si jen stěžovat a upozorňovat na nezákonnost. Přesto i to stačí
na narušení budovatelské činnosti „za obec krásnější“.
Letos na jaře mi zavolal jeden zastupitel obce, pověřený
paní starostkou, že by se mnou obec ráda mluvila ohledně
plánované stavby. Možná si na obci vzpomněli, že když jsem
kdysi upozornil úřady na nezákonnou stavbu bytového domu
Na Habří, že to trvalo „jenom“ pět let, než došlo k legalizaci
tohoto budovatelského obecního díla. Prozatím proběhla první
schůzka s paní starostkou za přítomnosti všech dotčených
sousedů a zdá se, že obec snad zohlední naše připomínky.
Na závěr jednání jsem si neodpustil poznámku O poučení
z krizového vývoje adresované paní starostce s dovětkem,
že kdyby obec jednala od začátku zákonným způsobem,
mohla být rekonstrukce v ulici Pod Lesem už v minulém roce
realizovaná. Inu, úholičská Hlava XXII.
Miroslav Vodrážka

Poznámka paní starostky
Dne 27. 8. 2020 vydal Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí společné povolení na rekonstrukci čerpací stanice
odpadních vod v ulici Pod Lesem. Referentka ale stanovila špatný okruh účastníků řízení, na což pan Vodrážka upozornil.
Rozhodnutí nenabylo právní moci, řízení se zastavilo. Bylo zahájeno nové řízení se správným okruhem účastníků řízení.
30. 3. 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí.
Terezie Kořínková, starostka
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Angličtina na dálku
Mother’s Day 9th May 2021 – Den matek 9. května 2021:
mom, mum – maminka			
beloved – drahá, milovaná			
kisses – polibky						
hugs – objetí							
care – péče							
caring – pečující 					
patience – trpělivost					
patient – trpělivý 					
tenderness – něha					
tender – něžná						

loving – milující
compassion – soucit
affection – náklonnost
supportive – podporující
protective – ochraňující
advise – radit, poradit
raise someone – vychovat někoho
gift – dárek
flowers – květiny
congratulations – blahopřání

What to do on Mother’s Day? – Co dělat na Den matek?
1) Call your mom – Zavolejte mamince
It is the least you can do. She wil be pleased. – To je to nejmenší, co můžete udělat. Potěší ji to.
2) Send her a photo – Pošlete jí fotku
If you have a photo of you and your mom together, that‘s perfect. Or just take a selfie no matter wherever you are
and send it to her to show that you remember of her today.
Pokud máte fotku, kde jste vy s maminkou, tak to je dokonalé. Nebo si prostě jen udělejte selfíčko, ať už jste kdekoli,
a pošlete jí ho, abyste jí ukázali, že na ni dnes myslíte.
3) Bring her flowers – Přineste jí květiny
It will make her smile. – To jí vykouzlí úsměv.
4) Create nice moments with her – Udělejte si hezkou chvilku
Visit her and give her a big hug and thanks. Have a coffee together, go for a walk, bake something together or
look through the old pictures.
Navštivte ji, pevně ji obejměte a poděkujte. Dejte si spolu kávu, jděte na procházku, něco společně upečte nebo si
prohlédněte staré fotografie.
5) Hold her hand – Držte ji za ruku
With this simple gesture you can show her how much she means to you.
Tímhle jednoduchým gestem jí můžete ukázat, jak moc pro vás znamená.
Martina Dvořáková, redaktorka
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