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ÚVODNÍK
Vážení občané,
naštěstí neleží naše obec ve větrných oblastech, a tak jsme
ustáli větrný únor bez větších následků, obešlo se to tentokrát
i bez výpadků dodávky elektrické energie. Nevím, jak vy, ale
já už se strašně těším na jaro a na teplé sluneční paprsky, na
zahrádku, ale i do přírody, která se zase zazelená.
Pomalu se nám také rozjíždějí společenské akce v obci, budeme zase plesat, výletit i sportovat. Jsem také moc ráda, že
začátkem dubna budu moct přivítat naše nové malé občánky.
A od posledního vítání v červnu 2021 jich tu máme jedenáct.
A co vy, milí senioři, máte zájem o setkání u muziky? Dejte
nám vědět, protože my pro Vás setkání rádi uspořádáme. Jen
stále nevíme, jak jste naladěni. Chuť se sejít určitě je, ale panuje pořád určitá obava ze scházení. Proto jsme naplánovali
setkání v červnu pod širým nebem na našem nádvoří, abychom rozptýlili tyto obavy i případné viry.

O prázdninách se také vrátíme k Vesnici roku a k našemu
putování po vesnicích, které v roce 2016 skončily ve finále
jako my. Letos jsme přijali pozvánku do Prysku na jejich akci
Léto s Pryskem, kde stejně jako spolky z ostatních vesnic přispějeme k odpolednímu programu. Pojedeme určitě hromadně autobusem, takže přidat se může každý a udělat si výlet do
Libereckého kraje.
A jak to bude s autobusem? Ten se vrátí do původní trasy
k 1. 4. 2022, tedy o trochu později, než bylo původně slíbeno.
Bohužel nejsou zkolaudované zastávky u rybníka ve Velkých
Přílepech. Zastávky na Roztocké v H-systému se ruší, autobus
bude jezdit spodem po opravené silnici a nově budou zřízeny
zastávky na Podmoráňské u rybníka.
Hezké jarní dny.

ZPRÁVY Z OBCE

Souhrn usnesení z 26. VZ zastupitelstva
obce, konaného dne 14. 2. 2022

Terezie Kořínková, starostka

Zastupitelstvo schvaluje:

• Bioodpad
První svoz bioodpadu bude v pondělí 11. 4. 2022 a pak
každých 14 dní. Pokud nebude nádoba označena žlutou
nálepkou, nebude svezena.
Ceny za svoz bioodpadu (hnědé popelnice) pro rok
2022:
120 l/400 Kč
240 l/600 Kč

• Mobilní rozhlas ZMĚNA
Prosíme ty, kdo mají tzv. chytré telefony, aby si
stáhli aplikaci Mobilní rozhlas. Od března bude obec
uskutečňovat rozesílky důležitých zpráv tzv. smart
komunikací. V rozesílkách budeme preferovat zprávu do
aplikace, která je zdarma, před zprávami SMS, které jsou
zpoplatněny. Pro ty, kdo chytrý telefon nevlastní, se nic
nezmění, budou nadále dostávat zprávy prostřednictvím
SMS.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Usnesení č. 1/26VZ/2022 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
15/ Rozpočtové opatření obce č. 1/2022
16/ Příspěvek na činnost MAS Přemyslovské Střední Čechy,
o.p.s.
17/ Termínovaný vklad v rámci J a T
Usnesení č. 2/26VZ/2022 – Záměr prodeje pozemku parc.
č. 431/50 a 431/51 v ulici Příčná
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku
parc.č. 431/50 a 431/51 v ulici Příčná, v k. ú. Úholičky.
Usnesení č. 3/26/VZ/2022 – Záměr prodeje části pozemku
parc.č. 334/16 (podle GP st. 457) a záměr pronájmu části
pozemku parc.č. 334/16 (podle GP 334/28 a 334/29) v ul.
V Chaloupkách
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku
parc.č. 334/16 (podle GP st. 457) a záměr pronájmu části
pozemku parc.č. 334/16 (podle GP 334/28 a 334/29) v ul.
V Chaloupkách v k. ú. Úholičkách.
Usnesení č. 4/26VZ/2022 – Záměr pronájmu pozemku
parc.č. 329/1 v ul. Pod Lesem
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku parc.č. 329/1
v k. ú. Úholičky, v ulici Pod Lesem.
Usnesení č. 5/26VZ/2022 – Prodej pozemku parc. č. 454/33
a 454/34 odděleného z pozemku parc.č. 454/1 v ul.
U Studny, v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 454/33
a 454/34 odděleného z pozemku parc.č. 454 v ul. U Studny,
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v k.ú. Úholičky panu PC (454/33 o výměře 110 m2) za cenu
890 Kč/m2, celkem tedy za 97 900 Kč a panu VF (454/34
o výměře 108 m2) za cenu 890 Kč/m2, celkem tedy za
96 120 Kč.
Usnesení č. 6/26VZ/2022 – Prodej hasičského vozu AVIA
Zastupitelstvo schvaluje prodej hasičského vozu AVIA za
cenu 20 000 Kč.
Usnesení č. 7/26VZ/2022 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na rekonstrukci ČS 2 v ulici Pod Lesem
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
rekonstrukci ČS 2 v ulici Pod Lesem s firmou Petr Kožený
s.r.o., IČO: 25631039, se sídlem Švermovská 32, Brandýsek.
Usnesení č. 8/26VZ/2022 – Smlouva o zajišťování
a financování dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti mezi obcí Úholičky a Středočeským
krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná
doprava Středočeského kraje se sídlem Sokolovská 100/94,
Praha 8 - Karlín, IČO: 05792291.
Usnesení č. 9/26VZ/2022 – Finanční příspěvek na činnost
vodáckého oddílu Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost vodáckého
oddílu Úholičky na rok 2022 ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 10/26VZ/2022 – Finanční příspěvek na činnost
Traktor klubu Libčice nad Vltavou z.s.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro Traktor klub Libčice
nad Vltavou, z. s., IČO: 08913862, se sídlem Pod Hájem 709,
25266 Libčice nad Vltavou ve výši 5 000 Kč.
Usnesení č. 15/26VZ/2022 – Rozpočtové opatření obce
č. 1/2022
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1/2022.
Usnesení č. 16/26VZ/2022 – Příspěvek na činnost MAS
Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost na rok 2022
MAS Přemyslovské Střední Čechy o.p.s., IČO: 24828815, se
sídlem Wilsonova 599, 274 01 Slaný ve výši 5 Kč/obyvatele,
celkem tedy 4 000 Kč.
Usnesení č. 17/26VZ/2022 – Termínovaný vklad v rámci
JaT
Zastupitelstvo schvaluje převod vyplacených peněz ve výši
25 mil. Kč v rámci J a T na termínovaný vklad s jednodenní
výpovědní lhůtou a úrokovou sazbou 3% ročně.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 5/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupních smluv.
Pověření č. 6/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.
Pověření č. 7/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo s firmou Petr Kožený s.r.o., IČO: 25631039,
se sídlem Švermovská 32, Brandýsek.
Pověření č. 8/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi obcí
Úholičky a Středočeským krajem zastoupeným příspěvkovou
organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje se
sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, IČO: 05792291.
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Pověření č. 9/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s vodáckým oddílem Úholičky.
Pověření č. 10/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s Traktor klubem Libčice nad Vltavou, z. s.,
IČO: 08913862, se sídlem Pod Hájem 709, 25266 Libčice
nad Vltavou.
Pověření č. 16/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s MAS Přemyslovské Střední Čechy o.p.s.,
IČO: 24828815, se sídlem Wilsonova 599, 274 01 Slaný.
Pověření č. 17/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu pokynu k převodu
finančních prostředků v rámci J a T na termínovaný vklad.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Autobus č. 409 k vlaku do Podmoráně
Prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas jsme Vás
v termínu od 24. do 31. 1. 2022 vyzvali k hlasování o možném
prodloužení autobusové linky k vlaku následujícím textem:
„Po opravě silnice do Velkých Přílep se rýsuje reálná
možnost prodloužení linky č. 409 (malý autobus) z Velkých
Přílep k vlaku do Podmoráně, nádraží Úholičky. Autobus
by stavěl na návsi a ještě na nově zřízené zastávce, nad
kopcem do Podmoráně. Druhou možností je příjezd autobusu
z Velkých Přílep horem, čímž by se obsloužila i část obce
Habří. V rámci pilotního projektu by obsluhoval ranní
a odpolední špičku. Předpokládáme, že by se snížil počet aut,
projíždějících pouze k vlaku. Vše bude záležet i na provozních
nákladech, které by nesla obec.“
Výsledky ankety :

Celkem se ankety zúčastnilo 83 respondentů, z nichž 89 %
odpovědělo ANO a 11 % NE.

Linku bude využívat 23 % respondentů PRAVIDELNĚ, 59 %
OBČAS a 18 % VŮBEC.
Na základě výsledků ankety bude obec záměr dále projednávat.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 2 miliony korun. Rozhodli o tom krajští
zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro
mnoho lidí opravdovou záchranou. Banka shromažďuje
jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci
potravin, třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského
roku se počet jejích klientů vyšplhal až na 70 000. „Při mé
nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost
zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová
banka poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá
s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina
a ovoce, které jsou čerstvé, a nezvládla by se distribuce celého
množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho
bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují
marmelády nebo omáčky, které jsou konzervovány pro další
konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým
matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech,
přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých
dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce i azylové
domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka
Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě
velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán
také velký nárůst počtu organizací, které pomoc odebírají.
V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi nimi
i města a obce, které z Potravinové banky odebírají potraviny
pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo například

Upozornění pro občany a jejich
pejsky
Koncem února přišlo do podatelny OÚ Tursko
upozornění na otrávené špekáčky naplněné ostrým
nožem. Buďte proto opatrní při procházkách se svými
pejsky a i na vašich zahradách.
Martina Dvořáková, redaktorka
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matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance jako
odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své
obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává se, že
kvůli pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi
dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil
příspěvek, který jsme dostali v minulém roce. Je to pro nás
velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali
potřebným. Naše potravinová banka byla založena už v roce
2009, ale stále se setkáváme s tím, že ne každý o nás ví.
Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se
na obecní úřad, kde získá další informace, případně rovnou
doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc
nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu
a Středočeský kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo
začít pomáhat, může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou
banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce
2020 dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to byl 1 milion korun.
Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony
korun. Potravinová banka Praha a SK byla založena v roce
2009 a je součástí České federace potravinových bank.
V současné době je největší potravinovou bankou v České
republice.
Jana Pancířová, Krajský úřad, Středočeský kraj

ZPRÁVY Z MŠ
Zima se s námi již pomalu loučí. Sněhu nám moc nepřinesla,
maximálně jen malý poprašek, který brzy roztál. O zimě
jsme si s dětmi povídali, učili je zimní písničky a básničky,
nazdobili jsme školku zimními obrázky a výrobky.
Také jsme si povídali o tom, co dělají volně žijící zvířata
v zimě, ale hledat ve sněhu jejich stopy jsme nemohli. Snad
nás čeká za rok opravdová zima se sněhem, mrazíky, stavěním
sněhuláků a koulováním.
V lednu školku navštívily dvě paní s pejskem, které za
dětmi přijely s programem Šifra Mr. Brailla. Tento program
dětem přiblížil život lidí se zrakovým postižením, včetně
ukázky práce vodícího psa. Děti byly překvapené, jak je pes
vycvičený, co všechno dovede a poslouchá lépe než ony.
Zkusily si také chůzi s bílou holí se zavřenýma očima.
Další lednovou návštěvou bylo Loutkové divadlo Jana
Hrubce, který přijel dětem zahrát pohádku Princ z knížky.
Pohádku děti soustředěně sledovaly a moc se jim líbila. Vždyť
pohádka, kde princ zachránil princeznu z moci čaroděje, byla
napínavá. Také loutky a kulisy byly moc hezké a děti zaujaly.
Na začátku února zorganizovala v naší mateřské škole
Pedagogicko-psychologická poradna Lexík Roztoky
screening školní zralosti dětí, které mají jít od září do 1. třídy
ZŠ. Rodiče předškoláků projevili o tento screening velký
zájem a většina dětí se ho zúčastnila. Ještě před ním proběhla
on-line přednáška o školní zralosti, které se mohli rodiče
zúčastnit. Výsledek screeningu dostali všichni písemně.
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Výsledky mohli rodiče ještě konzultovat telefonicky
s pracovníkem poradny. Také paní učitelky z oddělení
Veverek informovaly rodiče předškoláků o tom, jak jsou děti
z jejich pohledu na ZŠ připravené. Co jim jde nebo na co je
ještě třeba se zaměřit.
Od 23. února začnou starší děti jezdit na plavecký výcvik
do Aquaparku Kladno. Kurzy zde vede Plavecká škola
Medúza, která má letité zkušenosti. Děti se již moc těší.
Ve čtvrtek 24. února čeká děti velké veselí v podobě
karnevalu v MŠ. Papírové masky si děti tak, jako každý rok,
vyrábějí samy ve školce a rodiče jim je dotvoří vhodným
kostýmem. Děti se také podílí na karnevalové výzdobě tříd.

Vyrobily dlouhé papírové řetězy. Jejich výroba je velmi
bavila a soutěžily, kdo vyrobí delší. Při karnevalu se bude
nejen tančit, ale také se budou masky představovat. Následně
proběhnou různé soutěže, za které dostanou děti odměnu.
Jaké kostýmy budou mít paní učitelky, je zatím tajemství,
protože uzávěrka novin je den před karnevalem a já nemohu
nic dopředu prozradit.
Pojďte všichni s námi,
pánové i dámy,
karneval právě tady začíná!

Přednáška v MŠ Šifra Mr. Brailla

Výroba řetězů na karneval

Zdroj: archiv MŠ

Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Zdroj: archiv MŠ

Novinky z naší Little England Academy
Jsme malou, soukromou základní školou, která se přirozeně vyvinula z dříve založené školy mateřské. Úholičky jsou pro nás
ideálním útočištěm, máme odsud s dětmi tak akorát daleko jak do lesa, přírody, tak i do města, řada z nás tu tak našla svůj
pomyslný druhý domov.
Od našeho posledního příspěvku uplynulo již poměrně hodně
času, tehdy jsme slavnostně zahajovali školní docházku
našich historicky prvních žáčků 1. ročníku. Od té doby se
však událo mnoho nového, a tak bychom touto cestou rádi
i pro vás, milé sousedy, stručně shrnuli to nejaktuálnější.
Přestože máme za sebou téměř dvouleté covidové období,
které nebylo lehké pro nikoho z nás, podařilo se nám i během
této složité doby rozvinout a kvalitně obohatit vzdělávací
program, skrze který jsou děti vedené k aktivnímu poznávání
světa kolem nás. Učí se vnímat věci v širších souvislostech,
diskutovat mezi sebou, obhájit svůj názor a umět se kriticky
rozhodovat, to vše v českém i anglickém jazyce, který je u nás
přirozenou a plnohodnotnou součástí běžného dne, čehož by
nebylo bez našich nejmilejších rodilých mluvčích, kteří jsou
nedílnou součástí našeho pedagogického týmu.
A protože věříme, že učení prožitkem by mělo tvořit
podstatnou část primárního vzdělávání, vyrážíme s dětmi
často do terénu, zařazujeme spolupráci s profesionálními
externisty, navštěvujeme různé besedy, workshopy či exkurze.
Navázali jsme dlouhodobou spolupráci s organizací Lesy
hlavního města Prahy, jejichž lektoři u nás odvedli již několik
vzdělávacích programů – děti měly možnost prohloubit své
vědomosti o životě šelem, které lze na našem území pozorovat

Výuka v Little England Academy

Zdroj: Little England Academy

ve volné přírodě; v rámci programu Včely a včelky zblízka
pozorovaly živé včelstvo, a dokonce si vytočily i vlastní med.
Během poslední návštěvy se dozvěděly několik zajímavostí
o životě ptáků a v rámci rukodělné části programu si každá ze
tříd stloukla vlastní ptačí budku.
Za kulturou a historií vyrážíme do samotného centra
hlavního města, absolvovali jsme několik historických
5
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procházek pod vedením pana Libora Peprného, který je autorem skvělého projektu
Peprná Praha – přibližuje hravou a atraktivní formou historii dětem i rodičům. Naše
děti si díky jeho citlivému vedení mnohé zapamatovaly a rozhodně se i skvěle pobavily.
Opakovaně se vracíme na workshopy i do Rudolfína, aktuálně v rámci programu Čtyři
živly. Inspirativní spolupráce funguje i na úrovni pravidelné výuky – výtvarná dílka děti
tvoří pod profesionálním vedením výtvarnice Elišky Hesslerové. Naši nejstarší, tedy
žáci 3. a 4. ročníku se letos nově učí programovat – slečny lektorky ze společnosti Code
Rebels sídlící v Roztokách si postřeh a kreativitu našich dětí také často chválí, ony tak
postupně pronikají do tajů jednoduchého programovacího vizuálního jazyka zvaného
Scratch. Navazují však již na předešlou zkušenost, neboť počátky programování skrze
LEGO Education rozvíjíme u našich dětí již od předškolního věku.
		 Aktuálně jsou našimi nejstaršími žáky současní čtvrťáci, v příštím školním roce
z nich tedy již budou historicky první páťáci, budeme tedy otvírat již pátou 1. třídu, do
které aktuálně hledáme pedagoga. Proto si závěrem dovolujeme nabídku k zamyšlení
– pokud by snad úholičská komunita skrývala nějakého nadšence pro vzdělávání
1. stupně základní školy, neváhejte se nám ozvat, naše dveře jsou všem kreativním
duším otevřené.
Eliška Pobežalová, ředitelka Little England Academy

Historická procházka Prahou
Zdroj: Little England Academy

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Noc s Andersenem
Letos raději jen večer s Andersenem
V pátek 1. dubna 2022 v 18:00.
Celovečerní hra pro školní děti do cca 12 let, mladší děti jsou
také srdečně zvány, ale v doprovodu dospělého pomocníka.
Na co se můžete těšit:
V 18:00 se sejdeme v sále u knihovny (budova obecního
úřadu, Náves 10).
Čeká nás celovečerní hra „Putování Jana Amose Komenského
z Čech do cizích krajů“ se spoustou soutěží, her, knížek
a tvoření. Po celé budově obecního úřadu budou rozmístěná
stanoviště. Děti si protáhnou tělo ve stodole s hasiči, s Renatou
Soperovou popustí uzdu své fantazie a tvořivosti. S námi
ostatními potrápí své hlavičky a něco nového se dozvědí.
Plánovaný konec akce je ve 21:00. Letos v knihovně
nepřespáváme!
Těšíme se na vás. Případné dotazy adresujte prosím na
knihovnauho@gmail.com
Martina Hrubešová, knihovnice

K Noci s Andersenem s tématem J. A. Komenský plánuje obec uspořádat výstavu. Pokud máte doma staré školní
aktovky, penály, vysvědčení, školní pomůcky atd. a zapůjčíte nám je, budeme rádi. Kontaktujte nás na OÚ.
Romana Klusoňová, administrativní pracovnice OÚ
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Seminář - Najděte klíč ke svému potenciálu
V pátek 22. dubna 2022 v 18:00
Náš potenciál tvoří naše silné stránky, osobní hodnoty, touha, nadšení a vášeň.
Zajímavý seminář je vhodný jak pro zvídavé dospělé, tak i žáky a studenty ZŠ
(8. - 9. třída) a SŠ, kterým může ujasnit výběr budoucí školy nebo povolání. Obzory
rozšiřující je samozřejmě i pro pedagogy a všechny ty, kteří pracují s dětmi.
		 Zábavnou interaktivní formou nám přiblížit témata - hledání svých talentů, silných
stránek a osobních hodnot, na kterých stavíme. Seminář se také bude zabývat pojmem
Flow, nastíní typologie lidí a bude interpretovat dotazník týmových rolí.
		 Lektor Ing. Marek Pavlík, Ph.D. k tématu řekl:
,,Pouze 20 % populace využívá své silné stránky, svoje schopnosti, talenty a nadání.
Ilustrační foto
Dalo by se říci, že svět „běží“ jen na 20 % svého potenciálu. Být spokojený a opravdu
úspěšný a šťastný je rozdíl. A rozdíl je v tom, zda objevíme svoje silné stránky a dokážeme je využít v naší práci. Není asi
třeba nikoho dlouze přesvědčovat o tom, že je dobré znát své silné a slabé stránky, přesto to neděláme. Obecný problém je, že
místo abychom se soustředili na to, co nám jde a v tom se snažili zlepšovat a vyniknout, snažíme se vyrovnat své slabiny. Je
třeba zkoumat, co nám jde snadno, co nás baví a na co se těšíme, kde jsou naše touhy, nadšení a vášně, kde jsme autentičtí.
Zajímavou částí semináře je určení typologie - kam podle ní patříme a jakou roli máme v týmu.”
Pokud máte o účast na dvouhodinovém semináři zájem, prosím rezervujte si místo na knihovnauho@gmail.com. Zašleme
vám osobnostní test, ten si předem v klidu doma vyplníte a s těmito výsledky budete dále při semináři pracovat.
Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Lyžování s Kořenkou
Jarní prázdniny Prahy-západ navázaly hned na ty pololetní.
A asi to bylo dobře. Sněžilo a alespoň přes noc byly teploty
kolem nuly. Jinak je letos únor abnormálně teplý, deštivý
a větrný. Náš týden se ale povedl, tři dny byly dokonce
slunečné a alespoň na horách panovala pravá bílá zima.
Letos nás bylo celkově méně, protože chalupa byla již částečně
obsazená. O to více bylo ale nelyžařů, řečeno optikou prvního
dne. Protože po týdnu každodenního tréninku se ze všech
stali lyžaři. A věřím, že se lyžování stane i jejich oblíbeným
sportem. I všichni ostatní se během týdne velmi zlepšili, což
se ukázalo v sobotním slalomu. Ale nebylo to jen o lyžování.
Každý den jsme trávili také hodinu v bazéně, kvízovali,
tvořili, hráli turnaj v ping-pongu, pexesu. Jedno odpoledne
jsme věnovali zimním sportům – vyzkoušeli jsme si biatlon,
curling i bobování. Zkrátka pořád bylo co dělat, a tak nám
týden hrozně rychle plynul.
Teď už jsme zase doma a těšíme se na další výlet, třeba
na kole. Nezbývá než poděkovat těm, kteří se dětem celý
týden věnovali, samozřejmě v rámci své dovolené a zadarmo.
Díky patří samozřejmě i Ú-holkám, že nás opět vybavily
svačinkami, nezbyl ani drobek.
Terezie Kořínková, vedoucí

Liberecká bouda 2022

Zdroj: archiv OÚ
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Valentýnská výzva

Na kole i pěšky

Od Nového roku jsme nevyrazili v žádné výzvě. A jak jsem se
dozvěděla, prý už holky čekaly, kdy to přijde. A tak to přišlo
na Valentýna.

Cyklostezky, inline i naučné stezky ve vaší kapse

Úkolem tentokrát bylo zdolat kdykoliv během jednoho
týdne 5 km a zapsat svůj čas. Opět v několika kategoriích.
Poslední dobou je nejvíce zastoupená kategorie SRDCAŘ,
kde nejde o medaile, ale pouze o dobrou věc. Tentokrát jsme
startovným přispěly na výcvik asistenčních psů. Přinutily
jsme se k pohybu, ale to vlastně ani není nutné, protože
takovou trasu chodíme několikrát v týdnu zcela běžně.
Jak bylo řečeno, o výsledky nejde, ale první místo
v týmech prostě potěší, to nebudeme zapírat. Jsem ráda, že
můžu být součástí tak bezva týmu, jakým jsou Ú-holky.
									

Chystáte se vyrazit na kolo, či pěší výlet? Pak pro vás máme tip.
Aplikace Na kole i pěšky ukáže nejbližší cyklostezky, vyznačí
turistické trasy a ukáže inline stezky vhodné pro kolečkové
brusle. Všechny tyto informace získáte v přehledném balení
spolu s tipy na výlety a přehledem kulturních akcí.
Primárním cílem aplikace Na kole i pěšky je uživatelům
usnadnit plánování turistických a cyklovýletů spolu
s umožněním jejich hladkého průběhu. Její prostředí se
člení na tři záložky – Stezky, Body zájmu a Tipy na výlety.
V primární záložce nazvané „Stezky“ můžete vyhledat stezky
ve vašem okolí, případně ve vámi zvoleném městě a okolí
ve vybrané vzdálenosti. Stejně tak lze v rámci aplikace
cyklostezky i turistické trasy vyhledat dle krajů. Pokud
tak jedete na výlet na Moravu, ale nechcete se pohybovat
jen v nejbližším okolí vašeho pobytu, můžete si vyhledat
cyklostezky pro celý Jihomoravský kraj.

Terezie Kořínková, starostka

BTM mládeže 20.2.2022
V neděli 20. 2. 2022 se konal již třetí bodovaný turnaj
mládeže v naší tělocvičně.
Po zmírnění covidových opatření se všichni velmi těšili.
Turnaj probíhal za skvělé organizace hlavního rozhodčího
Mirko Fürsta s pomocí Vaška Křížka, takže jsme s 25 hráči
ve třech divizích měli ve 12:30 hotovo... Náš oddíl mládeže
se velmi těšil na domácí prostředí, ale bohužel coronavirová
opatření (nařízená karanténa po kontaktu s nakaženým)
u většiny z nich neumožnila větší účast. Nakonec nás
reprezentovala jen Anetka Břečková, která po velkých bojích
skončila na 6. místě ve 2. divizi.
Všechny fotky z tohoto turnaje jsou uložené na našich
stránkách www.tjuholicky.cz. Poděkování patří i skvělým
organizátorům Jirkovi, Petrovi a Martině.
Vilém Kozel, TJ Úholičky

Zdroj: www.nakoleipesky.cz

Zobrazené stezky pak aplikace dále filtruje na
cyklostezky, pěší trasy, horská kola, vodácké stezky a inline
stezky. Naleznete zde také naučné stezky, nebo běžecké
tratě. Ke každé stezce pak vidíte základní informace, jako
je její náročnost, uživatelské hodnocení a délka. V detailním
zobrazení aplikace pak vypisuje jednotlivá místa, kterými
cyklostezky vedou a mapu stezky. I v tomto zobrazení se pak
dostanete ke zmíněné záložce „Body zájmu“, která umožní
na turistické trase i dalších stezkách zobrazit dostupná
ubytování, koupaliště, restaurace, či kavárny.
Do projektu se zapojila i naše obec i několik obcí z okolí.
Na některých prezentacích se pracuje, některé už nabízejí
výlety po okolí.

Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: www.svetandroida.cz/

Stolní tenis
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Na Smrtnou neděli vyneseme Moranu
Je to zvláštní čas, ten přelom března a dubna. Jaro se již hlásí o slovo, ale zima, která už ztrácí veškerý svůj bílý půvab, se
drží moci zuby nehty. Vše halí do šedi bláta a lezavých plískanic. Je to čas aprílového počasí a toužebného vyhlížení teplých
a radostnějších dnů. Není divu, že odedávna se lidé snažili jaro trochu popostrčit. Odcházející zimě dávali podobu smrtky,
Morany, Mařeny, s velkým lomozem ji vynesli ze vsi a pustili po vodě.
V tomto roce je toho více, co by se mělo nechat už konečně
odplavat. Nejen letošní zima, ale celý ten divný čas, kdy se
nedalo společně vídat a radovat. I proto tento rok budeme
zase vynášet Moranu.
Sejdeme se v neděli 3. 4. ve 14:00 na hřišti Na Habří a
tam spolu vyrobíme a patřičně vyšňoříme Moranu. Budeme
požívat hlavně přírodní materiály a cokoliv si přinesete,
bude využito. Zvláště žádoucí jsou prázdné skořápky, ulity
a podobně. Naučíme se pár zaříkávaní, kterými budeme
Moranu častovat až s ní půjdeme v průvodu celou vesnicí.
Nezapomeňte si bouchátka, třískátka, cvakátka či píšťaly,
neboť bez patřičného lomozu se správný průvod neobejde.
Moranu doneseme na náplavku a hořící vhodíme do Vltavy.
Ještě jednou u ohně zimu zaříkáme slovem i tancem. Každý
si pak může odnést domů lítečko, aby se ho radost z jara již
nepustila.
Však my společně ty zimní chmury překonáme.

Poslední upálená Morana z roku 2007

Zdroj: P. Soper

Pavel Soper, organizátor

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

12. 3.

TYP Rock – poslední akce v DiskoRai Tuchoměřice, rocková zábava ve 21:00

DiskoRai, Tuchoměřice

19. 3.

Hasičský ples SDH Úholičky – ve 20:00

Stodola, Náves 10,
Úholičky

sobota

sobota

1. 4.
pátek

Noc s Adersenem, letos raději jen večer s Andersenem – celovečerní hra pro Budova OÚ, Náves 10,
děti, od 18:00
Úholičky

2. 4.

Ukliďme Česko – úklid popadaných stromů a větví, v 9:30

Les u Švestkovny

3. 4.

Vynášení Morany – sraz ve 14:00 na hřišti Na Habří, pochod k Vltavě

Úholičky

Vítání občánků – ve 13:00

Zasedačka OÚ, Úholičky

sobota

neděle

10. 4.
neděle

22. 4.
pátek

Najděte klíč ke svému potenciálu – seminář, hledání svých talentů, silných
Zasedačka OÚ, Úholičky
stránek, jak jich využít a být spokojenější, v 18:00
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Angličtina na dálku
Shopping - nakupování
shop assistant – prodavač		
customer – zákazník				
cheap – levné					
expensive – drahé				
discount – sleva					
sale – výprodej					
bargain – výhodná koupě		
size – velikost					
try on – vyzkoušet si			

fit – padnout (o oděvu)
too tight – příliš těsné
too loose – příliš volné
guarantee – záruka
cash desk - pokladna
price list – ceník
receipt – doklad, účet
in cash – v hotovosti
change– drobné

How can I help you? – Jak vám mohu pomoci?
I am looking for a shirt. – Hledám nějakou košili.
Can I try this shirt on? – Mohu si vyzkoušet tuto košili?
How much does it cost? – Kolik to stojí?
May I pay by credit card? – Mohu platit kartou?
I would like to change it for a different size. – Chtěl bych to vyměnit za jinou velikost.
Have you got the receipt? – Máte účtenku?
Martina Dvořáková, redaktorka
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