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ÚVODNÍK
Vážení občané,
podle podzimních teplot a lijáků to vypadá, že je léto u konce.
Snad tomu tak úplně nebude, a ještě se alespoň v září trochu
nahřejeme na sluníčku. Potřebovali bychom hezké počasí pro
naše podzimní akce, které plánujeme stejně jako vloni touto
dobou a doufáme, že je nic nezhatí. Také se opět rozjíždějí
kroužky pro děti i pravidelné sportovní aktivity pro dospělé.
Pokud plánujete pravidelně využívat víceúčelové hřiště, dejte
nám vědět.
Stále se ptáte, kdy bude dokončena oprava silnice do Velkých Přílep. Stavba pokračuje podle harmonogramu, a tak by
do konce roku měla být dokončená. Autobus by se měl vrátit
do své původní trasy v březnu 2022. Do té doby musí Krajská
správa a údržba silnic ještě vyčistit celý úsek až do Velkých
Přílep tak, aby měla komunikace původní šířku. V této souvislosti se také ptáte, co se staví u Velkých Přílep směrem k nám
a zda to bude dokončeno ve stejném termínu jako zeď. Jedná
se o zasíťování lokality pro výstavbu domů. Po položení sítí se
povrch upraví a zřídí se na něm chodník k rybníku. U rybníka
bude nová zastávka autobusu.
Na náplavce bylo rozšířeno parkoviště. Koloboxy čekají
na své využití při cestě do práce nebo do školy. Zatím máme
jednoho zájemce. Pokud chcete své kolo nechávat u vlaku
bezpečně, dejte nám vědět.

ZPRÁVY Z OBCE
• Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Volby se konají 8. a 9. října 2021. Právo
volit do PS má pouze státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Volič volí ve svém volebním okrsku
dle trvalého pobytu, případně může volit na
voličský průkaz v jiném okrsku. O voličský
průkaz musí volič požádat osobně na úřadě
svého trvalého pobytu nejpozději ve středu
6. října 2021 do 16:00, kdy se uzavírají
voličské seznamy, případně může svoji žádost
zaslat poštou (s úředně ověřeným podpisem)
či datovou schránkou. Tato žádost musí být
však doručena úřadu nejpozději 7 dnů přede
dnem konání voleb, tj. v pátek 1. října 2021
do 16:00. Aktuální informace k volbám
naleznete na stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz/volby.aspx.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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S jízdami k vlaku souvisí i problém s rychlostí. Prosíme ty,
kdo jezdí na vlak, aby se vypravili z domova včas a neřítili se
kopcem dolů na poslední chvíli.
Na vjezdu do obce se nám auta zpomalila. Vyhodnotíme
data z radaru a zastupitelstvo rozhodne o rozšíření sítě zpomalovacích prvků v obci.
Podařilo se nám získat i druhou dotaci na dopravní automobil pro naše hasiče od Středočeského kraje ve výši necelých
300 000 Kč. Usilujeme také o získání dotace na rekonstrukci ulice Nad Parkem, kde lze po změně žádat o financování
již zrealizovaného díla. Bohužel dotace na úpravu veřejného
prostranství – náplavku jsme nakonec nedostali. Hodnotitelé
projektu usoudili, že veřejné prostranství neleží v intravilánu
obce.
Dne 1. září se slavnostně otevírá nová budova školy v Žalově, V Cihelně, do které budou docházet i naše děti. Přeji
všem prvňákům šťastný vstup do školního prostředí, doufejme
prezenčního. Paní učitelkám hodně energie do dalšího školního roku. A nám ostatním klidný návrat z dovolené a pokud
možno co nejdelší období bez omezení.
Terezie Kořínková, starostka

Poděkování
Vážení obyvatelé, Úholičáci,
moc si vážíme toho, že pečujete nejen o své zahrady, ale
i o veřejné prostranství před Vašimi domy.
Zejména letos, kdy zeleň bují a nedá se udržet zkrocená na
všech místech v obci, je každá taková pomoc vítaná.
Svojí péčí přispíváte k tomu, že naše obec vypadá tak, jak
vypadá.
Děkujeme.
Terezie Kořínková, starostka

Skalka na obecním pozemku, kterou
udržuje paní Štambachová
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Souhrn usnesení z 22. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 28. 7. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/22VZ/2021 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
3) Dohoda s MVDr. Ch. o zatížení pozemku věcným
břemenem
4) Přijetí dotace od Středočeského kraje na dopravní
automobil pro JSDH
5) Dar obci Hrušky
Usnesení č. 2/22VZ/2021 – Opatření obecné povahy –
pozemek parc. č. 322/1 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo bere na vědomí rozsudek Krajského soudu
v Praze č.j. 55 A 22/2021-78, kterým se ruší opatření
obecné povahy – územní plán obce Úholičky, schválený
zastupitelstvem obce dne 9.3.2021, č. 1/2020/OOP v textové
i grafické části vymezující plochu PB – přírodní pobytové na
pozemku parc.č. 322/1 v k.ú. Úholičky.
a) Zastupitelstvo schvaluje podání kasační stížnosti proti
tomuto rozsudku k Nejvyššímu soudu.
b) Zastupitelstvo schvaluje pořízení stavební uzávěry pro
pozemek parc.č. 322/1 v k.ú. Úholičky do doby vydání změny
územního plánu na tomto pozemku.
c) Zastupitelstvo schvaluje zahájení prací na změně č. 1
územního plánu Úholiček v rozsahu citovaného rozsudku.
Usnesení č. 3/22VZ/2021 – Dohoda s MVDr. Ch. o zatížení
pozemku věcným břemenem
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody mezi obcí
a MVDr. Ch. o zatížení pozemku věcným břemenem,

které vzniklo upřesněním vlastnických hranic při procesu
Komplexních pozemkových úprav. Věcné břemeno bylo
podle původních hranic vyplaceno Krajské správě a údržbě
silnic ve výši 20 Kč/m. Obec doplatí 80 Kč za metr běžný
Dr. Ch. Jedná se o 209 m, celkem tedy 16.720 Kč.
Usnesení č. 4/22/VZ/2021 – Přijetí dotace od Středočeského
kraje na dopravní automobil pro JSDH
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje, ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS – dotace pro jednotky obcí
na rok 2021 – Pořízení nového dopravného automobilu, která
byla schválena na základě žádosti č. HAS/DOP/043613/2021
ve výši 299 600 Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace.
Usnesení č. 5/22VZ/2021 – Dar obci Hrušky
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar obci Hrušky, postižené
tornádem, ve výši 500 000 Kč na obnovu obecního majetku.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 3/22VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dohody
s MVDr. Ch. o zatížení pozemku věcným břemenem.
Pověření č. 4/22/VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace se Středočeským krajem.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Ad azbest na skládce v Úholičkách
V červnu t.r. se ve zpravodajství objevily články týkající se pochybných praktik při asanačních pracích na některých
pražských stavbách, mj. při rekonstrukci hotelu InterContinental v Praze na Starém Městě. Společným jmenovatelem bylo
nakládání s materiály obsahujícími azbest a odchylky postupu stavebních firem od schválené dokumentace. V té souvislosti
byla zmiňována i skládka v Úholičkách, kam měla být alespoň část likvidovaného materiálu uložena namísto původně
schválené skládky. Článek na serveru www.seznamzpravy.cz uvádí, že k uložení v Úholičkách došlo poté, kdy původně
určená skládka v Lánech odmítala skládkovat materiál v celých původních panelech s ocelovými rámy. Současně jiné zdroje
zdůrazňovaly nezbytnost likvidace výhradně na skládkách nebezpečného odpadu.
Na poradě zastupitelstva koncem června bylo domluveno
situaci prověřit. Zde jsou fakta:
- azbest je zdraví nebezpečný, pokud se jeho vlákna
uvolňují do ovzduší a dostanou se do dýchacího aparátu nebo
na spojivky;
- zákon o odpadech praví: každý musí zajistit, aby při
nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do
ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach;
- odstranění „azbestu“ řízeným uložením na zabezpečené
skládky je v podstatě jedinou možností, jak s tímto odpadem
bezpečně nakládat. Odpad s obsahem azbestu může skončit
na jakékoli skládce tohoto typu S-OO ( S-III ) nebo skládce
typu S-N, pakliže schválenými provozními řady těchto
skládek nejsou dané odpady vyloučeny;
- skládka Úholičky je právě typu S-OO ( S-III ), stejně jako
skládka původně určená pro uložení odpadu;
- provozní řád skládky Úholičky schváleného rozhodnutím
krajského úřadu Středočeského kraje z roku 2007 dle zákona

o integrované prevenci a jeho změnami stanoví, že „izolační
a stavební materiály s obsahem azbestu budou ukládány do
tělesa skládky v souladu s par. 35 zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech (nyní nahrazen novým zákonem o odpadech
č. 541/2020 Sb.) v platném znění a ve znění prováděcích
vyhlášek za těchto podmínek:
• odpad bude uložen do prohlubně vytvořené na
povrchu tělesa skládky a překryt dostatečnou vrstvou
překryvných odpadů/materiálů k TZS,
• odpad nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než
azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem,
• místo uložení odpadu bude zakresleno v situačním
plánku skládky, který bude součástí provozního
deníku,
• v místě uložení odpadu s obsahem azbestu jsou
zakázány práce, které by mohly vést k uvolňování
azbestu;
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- stejný provozní řád ukládá také povinnou vizuální kontrolu
pracovníkem váhy, zda odpad odpovídá deklarované kvalitě,
což z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se děje;
- provozovatel skládky na dotaz obce potvrdil návozy
odpadu skupiny 17XXXX v inkriminovaném období květen/
červen 2021 – jedná se o cca 50 t azbestů kat. 170601 a 0,3 t
směsných stavebních odpadů kat. 170904;
- dále provozovatel deklaroval plnění zákonných povinností,
jako je evidence těchto návozů v Systému evidence přepravy
nebezpečných odpadů, splnění požadovaných parametrů
odpadu, existenci smluvního vztahu s firmou SKS odpady
s.r.o., nebo ohlašování jednotlivých návozů.

www.obec-uholicky.cz
Na základě těchto skutečností jsou zastupitelé toho názoru,
že ukládání azbestového odpadu na skládce v Úholičkách je
při splnění daných podmínek legálně možné a nemáme indicie,
že by došlo při samotném ukládání k nějakým pochybením,
která by ohrožovala okolí skládky. Ostatně nic takového
neindikoval ani výše zmiňovaný článek. Skutečnost, že je
odpad třídy 17XXXX na skládce uložen je provozovatelem
deklarována a tudíž i vystavena kontrolní pravomoci orgánů
státního dohledu. Okolnosti, za kterých odpad vznikal, jsou
pak zcela mimo kompetenci obecní samosprávy.
									

Radko Rajmon, zastupitel

Informace Obecní policie Velké Přílepy
Vážení občané,
období prázdnin a dovolené se pomalu blíží ke konci a já bych vám touto cestou chtěl přiblížit práci Obecní policie v tomto
období.
Mnozí občané opouštěli své nemovitosti
z důvodu dovolených, a proto se OP zaměřila
na častější kontroly těchto objektů. V případě
podezření na možné porušení zákona,
OP vyhodnocovala i kamerové záznamy,
kdy informace mnohdy vedly k odhalení,
případně ke zjištění důležitých poznatků
vedoucích k odhalení pachatelů. Vyhodnocení
kamerových bodů smí provádět pouze školený
strážník OP, dále pak PČR. Při tomto úkonu
se využívá místní znalosti, dále pak databáze
PČR. V případech, kdy nelze identifikovat
pachatele nebo vozidlo, spolupracuje Obecní
policie s Policií České republiky, která je oprávněna záznam
zveřejnit, což mnohdy vede ke ztotožnění osob, případně
věcí. Musím podotknout, že tento pomocník je velmi účinný
a OP se snaží ve spolupráci s vedením obcí, kamerový systém
neustále zdokonalovat.
Obecní policie se dále zaměřila zejména na nepořádek
v nočních hodinách, kdy docházelo k častému narušování
nočního klidu a narušování veřejného pořádku, v podobě

popíjení alkoholu v parku, v prostoru zastávek,
potravin atd. Na základě tohoto bylo uděleno
několik pokut příkazem na místě. Dále byla
noční činnost zaměřena na dopravu, a to zejména
na závodníky v podobě mladíků posilněných
omamnými látkami a mnohdy i řidičů, kteří
měli soudem vysloven zákaz řízení, kdy se tyto
osoby podařilo zadržet a předat spravedlnosti
ve třech případech.
		 Činnost OP Velké Přílepy je velmi
různorodá a je nutné, aby strážníci upravovali
službu, a tak reagovali na vzniklou situaci.
Toto byl také jeden z důvodů, proč nás opustil
jeden člen našeho týmu, a proto bych touto cestou odkázal na
výběrové řízení na pozici „STRÁŽNÍK OP Velké Přílepy“.
Chtěl bych Vám touto cestou popřát mnoho úspěchů
v dalším náročném ročním období a rád bych připomněl nové
číslo hlídky OP Velké Přílepy - 605 862 177, případně PČR
OOP Libčice - 974 866 400 nebo linku - 158.
Vrchní komisař Martin Ventura, vedoucí strážník OP Velké Přílepy

Hasičské ohlédnutí za létem
Léto – období dovolených, zahrádek s oroseným pivem, koupání a točených zmrzlin pro děti. Většina z nás během dvou
prázdninových měsíců jednou nebo i vícekrát opustí na několik dní domov a vyjede za relaxací a novými zážitky.
Ve jménu letních radovánek pak častokrát trpí naše návyky
– kdo by šel běhat v šest ráno jako jindy, když se ta oslava
včera tak protáhla? Kdo by uklízel celý dům, když je venku
tropické horko a děti žadoní, aby se jelo na koupaliště? My
hasiči ale musíme své návyky udržovat pořád, dovolená
nedovolená. Nikdy totiž nevíme, kdy nás pošlou na pomoc
někomu, kdo ji zrovna bude nutně potřebovat.
A tak naše činnost probíhala, navzdory výletům
a občasnému polehávání na pláži v Chorvatsku či jinde, i během
prázdnin. Naše „hasičské prázdniny“ začaly symbolicky
už 26. června, kdy jsme se společně s kamarády z Kozince
zúčastnili výcviku na polygonu Hlavní báňské záchranné
stanice v Praze. Jedná se o spleť nejrůznějších chodbiček,
rour a průlezů. Účel? Naučit hasiče bezpečnému pohybu
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s nasazeným dýchacím přístrojem ve stísněných prostorách.
V zásahovém oděvu to není žádná sranda ani bez „dejcháku“,
natož s ním! Celá překážková dráha nás dokonale prověřila
psychicky i fyzicky. Všichni do jednoho jsme z ní lezli skrz
naskrz propocení, ale se zase o něco větším sebevědomím
pramenícím ze schopnosti se s podobnou výzvou poprat.
Rovněž jsme si po delší době opět prakticky vyzkoušeli,
kolik kdo během fyzické zátěže spolyká vzduchu – což je při
zásahu v dýchací technice bezpodmínečně nutné vědět. Celé
cvičení vyvrcholilo požárem v cvičné šachtě, který jsme ve
dvojicích museli v zakouřené šachtě nalézt a poté zlikvidovat.
Dalším letním zpestřením byla naše účast na natáčení
osvětového spotu na téma nehod vlaků a automobilů na
železničních přejezdech. Scény se zdemolovaným autobusem,
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vlakem Českých drah a desítkami realisticky namaskovaných,
sténajících figurantů byly skutečně dramatické, a ačkoli to
bylo jen „jako“, získali jsme poměrně dobrou představu,
jak by zásah u takto vážné události vypadal. Raději ale
budeme doufat, že toto dílo přispěje svým dílem k tomu, aby
podobných incidentů spíše ubývalo.
Během léta neustala ani výjezdová činnost. Po klidnějším
červenci jsme zkraje srpna zaznamenali kuriózní „dvojvýjezd“,
kdy jsme během dvou hodin vyjížděli na pomoc dvěma
autům zapadlým v příkopu na té samé křižovatce. O několik
dnů později jsme ve spolupráci s profesionálními kolegy
likvidovali rozsáhlý únik provozních kapalin v bezprostřední
blízkosti Vltavy. V druhé polovině srpna pak naše jednotka
byla společně s profesionálními hasiči z Roztok první
u požáru pole, který se naštěstí díky rychlému zásahu nestihl
příliš rozšířit. Zásahovou činnost tohoto léta alespoň prozatím

uzavřela likvidace polámaného stromu, který povážlivě visel
nad jednou z úholičských zahrad a byla jen otázka času, kdy
by do ní spadl.
Do konce srpna v době psaní článku zbývá ještě týden,
přejeme tedy vám i nám, aby už naší pomoci nebylo do konce
prázdnin zapotřebí. No a co nás čeká dál? Od září po letním
zpomalení naše činnost opět začne nabírat na obrátkách.
Jednotka se vrátí na polygon HBZS, aby dále navázala na
úspěšný výcvik z konce června, zatímco sportovní družstva
SDH dětí i dospělých se začnou připravovat na závody. Už
teď připravujeme naši účast na Svatováclavských slavnostech
25. září, na které vás srdečně zveme. A především budeme
tak jako vždy, dnem i nocí, ve střehu, kdyby bylo zapotřebí
naší pomoci.
JSDH Úholičky

Zdroj: JSDH Úholičky

Z činnosti hasičů

Mladí hasiči Úholičky
Kroužek začínáme od pondělí 6. 9. 2021. Sraz před
hasičárnou v 17:00.
Přibíráme nové členy – holky a kluky od 6 let.
Scházíme se každé pondělí od 17:00 do 19:00.
Kdo má zájem, může přijít v pondělí 6. 9. v 17:00 před
hasičárnu.

Snad již nejen virtuální univerzita
třetího věku
Výdrž studentek a studenta naší univerzity je obdivuhodná.
Přes obtíže spojené s pandemií úspěšně zvládli další semestr,
dosáhli první promoce a pokračují dál.

Tereza Lapáčková, SDH Úholičky

V zimním semestru dokončíme ucelený třídílný cyklus
o historii odívání. To ovšem neznamená, že nemůžeme
přivítat nové zájemce. Naopak, odívání ve 20. století je
mimořádně zajímavé téma již tím, že si tu dobu pamatujeme.
Doufáme, že nám situace dovolí vídat se zase pravidelně
osobně, a to jednou za dva týdny v úterý od 8:30 v zasedací
místnosti obecního úřadu. Začínáme v úterý 5. října
a rádi uvidíme nové tváře. Pokud jste senior či seniorka
v důchodovém věku, přijďte se třeba jen podívat, zda by vás
naše studium zajímalo.
Pavel a Renata Soperovi, tutoři projektu
Mladí hasiči

Zdroj: SDH Úholičky
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KULTURA A SPORT
Ta naše ves
Ta naše ves,
kde je kolem les,
nechcíp‘ tam pes.
Koná se ples
S holkama bez.
Voní i vřes.
Tak takhle zarýmoval tým letošních malých táborníků,
když dostal zadání vymyslet rým na: „ta naše ves“. Toto je
konečná týmová verze pro média. Divili byste se, co všechno
v Úholičkách dělá pes kromě toho, že štěká, vrčí a běhá. Tato
tvůrčí práce probíhala při pondělní procházce na naše skoro
nejvyšší místo, Stříbrník.
Druhý den nebyl na rýmování čas, jela se Sázava. Pro
někoho oblíbený úsek z Týnce do Pikovic, pro někoho první
setkání s pádlem, raftem a peřejemi. Jediný den, kdy jsme si
přáli sluníčko a ono ne a ne vylézt.

V Mirákulu

Zdroj: archiv OÚ

protože tu máme samé šikovné plavce. Týden jsme zakončili
orientačním během ve višňovce. Ten musíme ale ještě
dotrénovat.
Protože toho děti za týden i hodně nachodily, zaregistrovali
jsme je jako účastníky virtuálního běhu pro Světlušku.
Svým výkonem pomohly nevidomým dětem k zakoupení
sportovních pomůcek.
Děti, těšíme se na další tábor s vámi. Berete nám sice
trochu energie, ale dáváte nám něco, co se nedá popsat. Co
nás vede k tomu, dělat pro vás další a další akce.
Děkujeme také všem, kteří se na organizaci jakkoliv
podílejí a svůj volný čas dětem věnují. A rodičům za pochvaly,
kterým se nám dostalo.
Tereza a Marcela, vedoucí

Na Sázavě

Zdroj: archiv OÚ

Vlaková pouť do Berouna, výšlap na Tetín a slézání krátké
ferraty podél vodopádu nás čekalo ve středu. Odměnou
byly výborné borůvkové knedlíky v restauraci U Berounky.
Někteří gurmáni tvrdili, že borůvkové knedlíky nejí.
Systémem ochutnej jeden a možná si přidej, jsme spořádali
několik přídavků a s modrými pusami odjížděli zpátky do vsi.
Hurá, Mirakulum! To byl plán na čtvrtek a děti se velmi
těšily. Vyřádili se všichni. Hodně času jsme strávili kromě
průlezek a lanovek na farmě, která je součástí areálu. Děti
hřebelcovaly koně, dojily krávy, zatápěly a vařily, krmily
králíky a tak dále. Zvířata se ani nehnula, byla totiž plastová.
Na otázku zvídavého rodiče: „A to jste nikoho nehledali?“,
odpovídáme: „Prakticky celý den jsme pořád někoho hledali“.
Vždycky jsme se ale nakonec sešli všichni a mohli pokračovat
k dalšímu stanovišti. Pro jistotu dostaly děti u vstupu pásky
na ruku s telefonním číslem. Využito bylo za celý den jen
jednou. Abychom děti dorazili a dobře se jim spalo, natáhli
jsme den ještě u táboráku ve Švestkovně.
V pátek je čas na pořádnou koupel, a tak jsme zajeli do
aquaparku. A tak mohly děti svištět na tobogánu a skákat do
bazénu. „Teto, proč máš na sobě plavky, když se nekoupeš?“
A vzápětí si dítko odpovědělo samo: „Abys mohla skočit
do vody, kdyby se někdo topil viď?“ Zůstala jsem suchá,
6

U borůvkových knedlíků

Zdroj: archiv OÚ

Poděkování
Touto cestou bychom chtěly poděkovat paní starostce a všem
ostatním, kteří se podíleli na organizaci a hladkém chodu
červencového docházecího tábora. Naše dcery se zúčastnily
poprvé a už teď se těší na příští rok. Byly nadšené ze všech
výletů a za pouhý týden mají spoustu krásných zážitků. Ještě
jednou děkujeme.
Martina Dvořáková a Jana Šedinová, maminky dětí
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Mezi živly
Tématem letošní jubilejní 15. výtvarné dílny v Úholičkách byly živly. A díky rozmarům počasí a velké hyperaktivitě dětí byla
dílna opravdu živelná.
Každý den v týdnu jsme zasvětili jednomu živlu. Kreslili
jsme, malovali, lepili, stříhali, modelovali a vytvořili tak
mnoho děl inspirovaných ohněm, vodou, vzduchem a zemí.
Malovali jsme vlny tsunami, mozaikové stromy, vyráběli
rybičky z modelíny, větrníky z papíru, horkovzdušné balóny
a svícny ze zavařovacích lahví, otiskávali přírodniny do
samotvrdnoucí hmoty, nebo kreslili na kameny. Stihli jsme
toho opravdu moc.
Ve čtvrtek v rámci „ohnivého“ dne jsme se vypravili na
exkurzi do kovářské dílny. U kovářské výhně nám Vašek
Mach předvedl, co všechno mistr černého řemesla ke své
práci potřebuje a jak se umí ohánět. Díky moc, Vašku, za
skvělý a zajímavý výklad.
Počasí se tentokrát moc nevyznamenalo a my jsme na
dvě dopoledne byli nuceni opustit náš hlavní stan na nádvoří

Práce s kovovými fóliemi

statku a odebrat se do vnitřních prostor statku. Vydatně
pršelo také v pátek odpoledne, kdy se děti vypravily hledat
pátý element - duši, která jim napověděla, kde hledat poklad.
Ten děti úspěšně našly a přinesly zpátky do stodoly, kde už
byla připravená výstava všech prací, které děti za celý týden
vytvořily. Samy děti poskytly všem návštěvníkům vernisáže
podrobný výklad o každém svém výtvoru. A po krátkém
občerstvení už si každý posbíral své artefakty a vydal se na
cestu domů.
Doufám, že se uvidíme zase za rok. A pokud by někdo
chtěl s námi tvořit i během školního roku, můžete se připojit
do výtvarného kroužku. Začínáme 9. září a budeme se
pravidelně scházet opět každý čtvrtek, menší děti v době
15:30-16:30 a větší mezi 16:30-18:30.
Renata Soperová, vedoucí výtvarného kroužku

Závěrečná výstava

Zdroj: R. Soperová

Ú-holky běhaly na pomoc Moravě a pro Světlušku
Dne 24. 6. 2021 byla část Moravy postižena ničivým tornádem. Proto organizace Rozběháme Česko rychle zareagovala
a zorganizovala akci „Rozběháme Česko na pomoc Moravě“. Ú-holky opět neseděly doma v koutě, a protože vždy rády
pomohou, zapojily i své manžely a děti a všichni sbírali kilometry pro Moravu.
Povolena byla opět i jízda na kole, běh či chůze, tak kilometry
přibývaly jedna radost. Ú-holky se k akci připojily o tři dny
později po jejím začátku, ale přesto skončily na vynikajícím
druhém místě (akce se zúčastnilo celkem 819 týmů). Ú-holky
celkem naběhaly, nachodily a najezdily 2 645 km. Celkově se
za 17 dní sportování na Moravu vybralo 682 250 Kč. Částka
210 100 Kč putovala na pomoc zničené Zoologické zahradě
v Hodoníně a 472 150 Kč rozdělila organizace Znesnáze 21
jako finanční a materiální pomoc konkrétním rodinám.
A jaké byly výsledky v Úholičkách?

Libovolná aktivita (celkem 1543 účastníků)
Celkové umístění Jméno				 Počet km
7.		
Terezie Kořínková			 400,03 km
21.		
Monika Veselá				 286,95 km
33.		
Martin Kořínek
		 241,50 km
Na přelomu července a srpna tu byla další výzva, a to „Letní
výzva pro Světlušku“. Smyslem této výzvy bylo podpořit
mladé lidi s těžkým zrakovým postižením při studiu a v jejich
volnočasových aktivitách. Této výzvy se účastnily i děti,
které navštěvovaly docházecí tábor v Úholičkách a každé dítě
přispělo dvanácti kilometry na pomoc nevidomým.
7
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A zde jsou výsledky dle jednotlivých kategorií:
Chůze/ženy/dospělí
Celkové umístění Jméno					
19.		
Lucie Mráziková					
21.		
Romana Klusoňová				
28.		
Renata Feitzová
			

Počet km
187,60 km
179,28 km
144,13 km

Jakýkoliv pohyb/ženy/dospělí
Celkové umístění Jméno					
19.		
Eva Burešová
				
105.		 Tereza Měchurová				
120.		 Veronika Ungerová 			

Počet km
558,31 km
164,66 km
142,68 km

Srdcař/100 % pomáhá (bez medaile)
Celkové umístění Jméno					
21.		
Marcela Janovcová 			
32.		
Terezie Kořínková				

Počet km
242,91 km
194,09 km

Střemhlavec (15 – 17 let)/chlapci
Celkové umístění Jméno
1.
Matyáš Klusoň

Počet km
94,14 km

Martina Dvořáková, redaktorka
Letní výzvy

8
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Obnovujeme dramaťák

12. září 2021 - den na Snailu

Sotva jsme rozjeli naši dětskou sekci ochotnického spolku,
už nám ta potvora koronavirová všechno překazila. Teď jen
doufám, že nepřijde nějaké další vlnobití. Ale máme nové
nápady a ušetřenou energii, která chce ven. Tak se zatím
pojďme tvářit, že už je to za námi.

Den dětské onkologie (DDO) – toto je název akce, kterou
každoročně pořádá spolek Haima v čele s panem Janem
Blodkem, předsedou spolku, a jejímž cílem je šíření
povědomí o problematice dětské onkologie, pocta dětským
pacientům a jejich rodinám, představení pokroků v léčbě
nádorových onemocnění v dětském věku a v neposlední řadě
je to zábavný den pro celou rodinu.

Zvu všechny stávající i možné budoucí malé herce na první
setkání, kde se domluvíme, jak a co budeme zkoušet, protože
Úholičky už rozhodně potřebují nějaké to naše dramatické
umění. Začínáme ve středu 8. září v 17:30 ve stodole,
končíme v 19:00.
Bereme každého, kdo má chuť hrát, ale i vymýšlet a tvořit,
a už je mu aspoň sedm let (případně dle dohody). Pokud byste
to chtěli zkusit, ale termín vám nesedí, nebo nemůžete na
první hodinu přijít, napište mi e-mail na soper@seznam.cz,
možná se to ještě změní. Už se na vás po té době moc těšíme.
Pavel Soper, principál souboru

Do roku 2020 proběhlo 6 ročníků DDO, každý měl své
specifické zaměření. V letošním roce se bude DDO konat dne
18.9.2021 v areálu Ladronka a Nadační fond Úsměv Anděla
byl pozván k účasti na pořádání této akce.
Za účelem propagace a podpory DDO jsme se rozhodli
uspořádat „před den“ v areálu golfového hřiště nad Úholičkami
s názvem „Snail pro DDO“. Bohatý program bude připraven
v neděli 12. 9. 2021. Od rána bude probíhat golfový turnaj
„SPG tour“, následovat bude výstava uměleckých děl Ivy
Vodrážkové, jsou připraveny hry a tvoření pro děti, představí
se klub motorkářů Desmodus, úholičtí hasiči předvedou
ukázku své činnosti aj. Každý si najde to své. Na této akci
se budou prodávat i vlastnoručně vyrobené náramky, ozdoby
a šperky, dražit obrazy z galerie Snail. Výtěžek bude poskytnut
spolku Haima na podporu pořádání DDO na Ladronce.
Všichni, kteří mají zájem podpořit dobrou věc, jsou
srdečně zváni.
Nadační fond Úsměv Anděla a golfový klub Snail

Ukázka z představení Mluvící balík

Zdroj: archiv divadla

Cvičení pro zdraví
Po covidové přestávce začínáme
opět se cvičením. V našich
hodinách cvičíme jednoduché cviky
na uvolnění, protažení a posílení
jednotlivých svalových skupin,
cviky na mobilizaci velkých kloubů
a balanční cviky zvyšující stabilitu
těla.
I vy se můžete přidat.
Pavla Vacková, cvičitelka
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Přehled kroužků v Úholičkách pro školní rok 2021 – 2022

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

Virtuální univerzita 3. věku

úterý 8:30–9:30
(1x za 14 dní)

zasedačka

Pavel Soper, 775 046 796

Tanečky a gymnastika pro
Ú-holčičky

středa 16:30–17:30

stodola

Terezie Kořínková, 736 767 717

Divadelní kroužek

středa 17:30–19:00

stodola

Pavel Soper, 775 046 796

Volejbal

středa 19:30–21:30

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

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)

10
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Dny evropského dědictví 2021
Na Dny evropského dědictví se můžeme těšit i letos v září. Slavnostní zahájení se uskuteční v Uherském Hradišti již v pátek
10. září a celý následující týden včetně víkendu, tj. 11.-19. září můžeme obdivovat historii naší země.
Letošním tématem jsou Památky pro všechny a opět budou
zpřístupněny všemožné hrady, zámky, tvrze, muzea, budovy,
prostory a mnoho dalšího. Mnohdy se dostanete i do míst,
která nejsou běžně přístupná. Či se můžete zúčastnit velkého
množství doprovodných akcí např. jarmarků, prezentací
tradičních řemesel, hudebních vystoupení, čtení na
netradičních místech, divadelních scének atd.
Do akce je zapojeno 691 památek a z toho celkem 282 jich
je běžně nepřístupných, tak kam se tedy vydat? Nejjednodušší
je podívat se na webové stránky Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, které celou akci zaštiťuje. Najdete
tam přehled a mapu všech zapojených památek, ale také

přehled i mapu všech doprovodných akcí. Vybírat můžete
z různých kategorií v závislosti na tom, jaké památky vás
nejvíce lákají, navíc si můžete vyfiltrovat památky dle
vstupného (zdarma, snížené, dobrovolné a běžné). Každou
památku lze rozkliknout a přečíst si, co a kdy konkrétně
nabízí. V našem nejbližším okolí můžete navštívit například
staré známé Středočeské muzeum v Roztokách nebo se vydat
do Slaného a prohlédnout si Martinický dvůr, Velvarskou
bránu či Kapli Božího hrobu. Nebo se vydejte do Berouna,
Prahy, Jílového u Prahy, Plzně, Mělníka apod. a využijte
pestré nabídky.
Lucie Dvořáková, redaktorka

Hřib kovář na návsi
V polovině srpna se k překvapení všech objevily hřiby přímo na návsi v Úholičkách.
Málokterá obec se může pochlubit takovou raritou. Obvykle
se nestává, že by hřiby rostly v centru obce. Mělo se jednat
o hřiby kováře a můžeme jen doufat, že se třeba příští rok
objeví na tomto místě znovu.
Hřib kovář je atraktivní houba z čeledi hřibovitých,
která patří mezi tzv. modráky, tedy hřibovité houby, které
v místě poranění rychle zmodrají. Je velmi chutný, musíte
ho však náležitě tepelně upravit, protože v syrovém nebo
nedovařeném stavu vyvolává trávicí potíže. V kuchyni je
všestranně využitelný. Uplatnění najde v tradiční smaženici
nebo při přípravě polévek, omáček či směsí, kterým dodává
výtečnou chuť. Vůně mnohých hřibů se sušením rozvine,
kovář však sušením vůni ztrácí, a proto se k sušení příliš
nedoporučuje.
Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: internetové servery

Hřib kovář na návsi

Zdroj: archiv OÚ

INZERCE
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KALENDÁŘ AKCÍ
Akce budou pořádány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná vládní nařízení.

4. 9.
sobota

5. 9.
neděle

TYP Rock – taneční zábava, od 19:00, další tradiční bigbít u vody

U Šraněk, Roztoky

Design Lock – design & handmade market s originální autorskou módou, šperky,
Středočeské muzeum,
kosmetikou a doplňky, od 10:00
Roztoky
v rámci akce vystoupí Kašpárek v rohlíku, od 16:00
Muzejní noc – od 18:00, vstup zdarma

10. 9.
pátek

18:00 – Chaconne en trio, barokní hudba – Collegium Marianum
18:00 – Prohlídka výstavy Z Vídně na sever speciálně pro děti
19:00 – Komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever
19:00 + 20:00 – Prohlídka přízemí zámku – Vrchnostenská správa panství
19:30 + 20:30 – Prohlídka patra zámku – Život v letovisku
20:30 – Videomapping

Středočeské muzeum,
Roztoky

11. 9.

Festival zámeček – pohodový multižánrový festival, od 13:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

12. 9.

Snail pro DDO – benefiční akce pro spolek Haima, celodenní program

Golf Snail, Úholičky

18. 9.

Slavnosti pravého a levého břehu – hudební festival s doprovodným programem

náplavka u přívozů
Roztoky-Klecánky

sobota

neděle

sobota

25. 9.
sobota

Svatováclavské slavnosti – od 14:00 do 22:00, odpolední program pro celou
Náves, Úholičky
rodinu, živá hudba, alegorické vozy, pouťové atrakce, soutěže, tombola
Princezna se zlatou hvězdou – výstava věnovaná výročí narození B. Němcové

25. 9. - 17. 10. pohádkové kresby dûtí z MŠ a ZŠ, knížky i filmová zpracování literárních děl, Statek č. p. 10, Úholičky
loutky z pohádek

28. 9.

Veteráni 2021 – 42. ročník výstavy: Soutěž elegance historických vozidel
od 9:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

3. 10.

Neposlušná kůzlátka aneb Ú-holský šestiboj pro seniory a vnoučata
míčové disciplíny pro seniory, vnoučata i dvojice

Stodola statku č. p. 10,
Úholičky

úterý

neděle

11. 10.
pondělí

Obecní knihovna,
17:00 – 19:00
naše paní knihovnice Martina vás naláká čtením úryvků z klasických pohádek, Úholičky
Součástí je promítání filmové pohádky

16. 10.

V zámku a v podzámčí aneb Úholičská ťapka – start v 9:30, turistický výlet pro
Úholičky a okolní obce
všechny do okolí po obcích, které mají zámky i svá podzámčí

24. 10.

Všudybyl a Bohumil – divadelní představení spolku „Přátelé sobě“ na motivy
pohádky B. Němcové, od 16:30
Zasedačka OÚ, Úholičky
následuje lampiónový průvod k Vltavě a pouštění světel po vodě

sobota

neděle

12

Chytrá horákyně aneb Pohádkové čtení a promítání v knihovně
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Blažena už nekulhá
Mnozí z vás zajisté někdy potkali většího černého psa, ani ovčák ani labrador, namáhavě pajdajícího na své vycházkové trase
zpravidla v prostoru Habří. To byla naše Blažena.
Už není. Ne kvůli stáří nebo potížím s nohama. Kvůli otravě
jedem na hubení hlodavců. Proč to troubím do obecních
novin? Protože použitá látka nezabere po jednom náhodném
požití návnady. Protože se naše čuba za poslední týdny
nehnula z Úholiček. Máme tedy mezi sebou nezodpovědného
hlupáka, který vytáhl do boje s hlodavci mimo jakákoli
pravidla, nebo ničemu, o jehož motivaci lze jen spekulovat.
O čem spekulovat nelze je skutečnost, že na nezákonné
usmrcení zvířete pamatuje trestní zákoník sazbou až šest let

na tvrdo. A je v zájmu celé obce, abychom takové jednání
eliminovali. Dotyčný by měl cítit, že pro takové jednání v
Úholičkách není místo.
Za sebe si pak dovolím požádat – nelepte se mi na plot a
nezkoušejte krmit naše psy. Mohl bych si to špatně vykládat.
Na nezodpovědnost totiž příliš nesázím. Tento týden skončil
na kapačkách i druhý pes...
Radko Rajmon

Úholičská estetika a politika skládkového Mamonu
Která malá obec jako Úholičky se může pochlubit, že za dvacet let získala do rozpočtu přes jednu miliardu korun?
Latinské přísloví sice říká, že „peníze nesmrdí“, ale vzhledem
k tomu, že většina finančních prostředků byla do rozpočtu
získána z důvodů poplatků za uložení odpadu z místní
skládky, která je cítit v širokém okolí, tak neexistuje silný
motiv se chlubit nevábným zdrojem bohatství.
Tím, že se politici v obci Úholičky rozhodli sloužit
skládkovému Mamonu, vznikl fundamentálně politicko-etický
problém, neboť není možné ekonomizovat či absolutizovat
skládkové zájmy a zároveň brát vážně ekologické závazky
vůči životnímu prostředí a budoucím generacím. Blahobyt
jako hmotný a finanční nadbytek není totiž ekvivalentní s
blahobytem jako kvalitou života.
Příkladem služby skládkového Mamonu je i informační
politika v Úholičkách, která často strká mediální hlavu
do skládky a o ničem neinformuje. To se stalo i v případě
kauzy pražské firmy SKS, která na jaře likvidovala 35 tun
rakovinotvorného azbestu při rekonstrukci pražského hotelu
InterContinental. Příslušné místní hygieně nahlásila, že
nebezpečný odpad bude ukládat na skládku firmy Ekologie
poblíž Lán na Kladensku, ale nakonec asi 12 kontejnerů
odvezla na skládku v Úholičkách, aniž by o tom hygienickou
stanici informovala. Otázkou zůstává, zda nebezpečné panely
s obsahem rakovinotvorného azbestu byly předtím narušeny
nebo nikoliv.
Vraťme se ale k miliardě, která podle latinského přísloví
nesmrdí. Zdroj bohatství se v obci pozná podle nosu, je však
samo bohatství na obci patrné podle oka?
Jedním z ukazatelů bohatství bývá nová kvalitní
architektura a umění, jenž se po čase často stávají i součástí
kulturního dědictví. Když se stavěla mateřská škola v
Úholičkách, někteří politici se holedbali, že stavba získá
významné architektonické ocenění. Nic takového se nestalo.
Naopak když Urbanistická koncepce obce získala v roce

2013 třetí místo, obec k ní ani nepřihlédla a do malého centra
obce postavila velkou technickou stavbu. Architektonickým
skvostem není ani neslavný bytový dům.
Kultura založená na bohatství nevzniká ze skládkového
nadbytku, ale z určitého způsobu duchovního myšlení a
potřeby nežít jen přítomností.
Skládkovou kulturu vystihuje jeden obecní „artefakt“
vytvořený ze starých pneumatik, které se používají na
zakládání nové kazety na skládce a který obec umístila na
ostrůvku zeleně v ulici U Splavu a K Višňovce. Pneumatikové
dílo představuje zchátralé hodiny s nehybným časem. Symbol
zastaveného kulturního a duchovního času v miliardové obci.
Miroslav Vodrážka

Artefakt
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Zdroj: M. Vodrážka
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Angličtina na dálku
School and education – Škola a vzdělání
headmaster – ředitel školy					 gym – tělocvična
class teacher – třídní učitel					 cloakroom – šatna
schoolmate – spolužák						 improve – zlepšit
grade – ročník, známka						 pass the exam – složit zkoušku, uspět
cheat – podvádět								 fail the exam – neudělat zkoušku
skip school – chodit za školu				 boarding school – internátní škola
subject – předmět (školní)					 graduate – ukončit školu
language – jazyk								 half-term/mid-term break – pololetní volno
exercise book – sešit						 prom – maturitní ples

Did you all enjoy summer holidays? – Užili jste si všichni letní prázdniny?
I need to improve my English. – Potřebuji si zlepšit svoji angličtinu.
Have you passed the English exam? – Udělal jsi zkoušky z angličtiny?
Have you ever skipped school? – Šel jsi někdy za školu?
Have a beautiful school year! – Krásný školní rok!
Martina Dvořáková, redaktorka

INZERCE
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Soutěž o nejkrásnější rozkvetlý vchod

Hlasování a vyhlášení vítězů proběhne
na Svatováclavských slavnostech
v sobotu 25. 9. 2021.
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