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ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK
Vážení občané,

• Komunální volby 2022

ke konci se blíží nejen léto, ale i volební období. Mám za sebou dvanáct let života v roli starostky naší obce. Podařilo se
nám toho spoustu vybudovat, zrekonstruovat, vyjednat, koupit, rozšířit, vysázet, uspořádat… A za to děkuji všem, kteří v této době prošli zastupitelstvem obce, protože jim nebyl
a není osud naší obce lhostejný.
Není to one-woman show a do práce chodím ráda i díky
týmu, který tu mám. Děkuji všem zaměstnancům obce i sezónním brigádníkům, že pro obec pracují rádi, i když to někdy
stojí hodně sil.
Děkuji i Vám občanům, že jste takoví, jací jste. Že se nám
tady daří žít pospolu v klidu, funguje zde řada spolků a zájmových aktivit.
A proto bych ráda pokračovala ve své práci. O tom, zda
to tak bude, rozhodnete vy v letošních komunálních volbách,
které jsou už v září.
Dva roky z posledního volebního období jsme se potýkali
s covidem, ale i přesto se podařilo nepřerušit zcela práci na
projektech, mnoho věcí jsme dokázali přenést do on-line prostředí a také jsme se dokázali vrátit k osobním setkáváním,
pracovním i kulturním.
Těším se po prázdninách na tato setkání s Vámi na hasičských slavnostech, na výletě do Maďarska, na kroužcích cvičení a samozřejmě kdykoliv na statku č.p. 10.
Přeji Vám pohodový návrat do práce i do školy.

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. 9. 2022
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. 9. 2022 od 8:00 do
14:00 ve volební místnosti v obci Úholičky, která je
v budově OÚ, Náves 10, 1. patro, zasedací místnost OÚ.
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022
dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt nebo občan jiného
členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší
18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný
pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů. Pro komunální volby se nevydává voličský
průkaz, volit můžete jen v místě svého trvalého pobytu,
v případě cizinců i registrovaného přechodného pobytu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (20. září 2022). Vzorový hlasovací lístek
a informace o případných tiskových chybách jsou
zveřejněny ve volební místnosti.
Ve volební místnosti se zveřejňují informace
o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do
48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství České republiky, platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu
(od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Neprokáželi volič svoji totožnost a státní občanství potřebnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na
požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen
v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky (na telefonním
čísle 220 930 641).

Terezie Kořínková, starostka

• Obec pod kontrolou
Kromě pravidelného finančního auditu, který
probíhá na obci dvakrát do roka, se letos konala ještě
kontrola z Finančního úřadu a z Ministerstva vnitra.
Finanční úřad kontroloval čerpání dotace z Operačního
programu životní prostředí včetně povinností podávat
monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu.
Nebylo shledáno žádné pochybení. Ministerstvo vnitra,
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly provádělo
kontrolu zaměřenou na zákon o obcích, zejména
konání veřejných zasedání, zápisů a usnesení z nich,
zveřejňování, dále zřízení výborů. Součástí kontroly
bylo také vyřizování žádostí podle zákona 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím. A konečně bylo
kontrolováno i nakládání s nemovitým majetkem obce.
Při kontrole nebylo shledáno porušení zákona.

• Nová informační tabule V Podmoráni
Pod viadukt byla umístěna krytá tabule. Pokud
zde chcete zveřejnit plakátek, pošlete ho na:
starosta@obec-uholicky.cz, my Vám ho vyvěsíme.
Nelepte prosím plakátky na sklo vitríny. Děkujeme.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Ohlédnutí za prací zastupitelstva obce 2018-2022
• Strategické kroky
•

•

•

Vydání nového územního plánu obce
» Redukce ploch určených k zastavění
» Etapizace výstavby pro pozvolný růst obce
Dokončení komplexních pozemkových úprav
» Vznik nových polních cest pro zajištění pěší
prostupnosti krajiny
» Směnná smlouva – všechny cesty v majetku obce
Oprava katastrální mapy V Chaloupkách
» Zaměření a získání souhlasu všech dotčených
vlastníků

• Technická infrastruktura
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce místní komunikace Nad Parkem včetně
majetkoprávního vypořádání pozemků
Rekonstrukce ČS 2 odpadních vod v ulici Pod Lesem
Zřízení horské vpusti, odvodnění a úprava parkovacích
míst v ulici K Višňovce
Převedení páteřní trasy KTV do optiky, napojení
dalších lokalit na optiku
Osazení radaru na vjezd do obce
Zřízení fondu obnovy technické infrastruktury
Příprava projektů na vodojem, ČOVky v Podmoráni

• Pro sport a volný čas
•
•
•

Nové víceúčelové hřiště Na Habří
Obnova polní cesty od křížku do Únětic
Nová polní cesta z ulice Nad Schody do Švestkovny
(kolem bývalých vojáků)

•
•

Pěší propojení do Velkých Přílep podél potoka
Agility park

• Majetek obce
•
•
•

Vykoupení pozemků určených k zástavbě rodinnými
domy Na Habří od soukromníků do vlastnictví obce
Nákup dalších pozemků v katastru obce – les, ostatní
plochy
Navýšení částky finančního portfolia obce, které
generuje další zisk včetně jeho rozšíření o investiční
nemovitosti

• Dotace
•
•
•
•
•

2018-2022
2021			
				
2021 			
				
2022			
2022			

4 x 100 000 Kč na provoz přívozu
800 000 Kč na dopravní automobil pro
SDH
5 000 000 Kč na rekonstrukci místní 		
komunikace Nad Parkem
37 000 Kč na modernizaci knihovny
811 000 Kč na rekonstrukci ČS2

• Podpora obyvatel
•
•
•

Finanční příspěvky pro seniory, děti, studenty
Finanční příspěvky na výsadby, nádrže na vodu
a další ekologické aktivity
Finanční podpora spolků
Terezie Kořínková, starostka
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ÚHOLÍ

kandidátka č. 2

Nemáme jen hesla, máme program!

Bytová politika a investice
Obci se daří bránit kobercové zástavbě, kterou trpí řada lokalit v okolí Prahy. Díky nastavení územního plánu podléhá realizace
stavebních projektů etapizaci, kdy pozemky ve druhé etapě lze zastavět až po dokončení etapy první. V první etapě jsou
převážně obecní pozemky. Tím, že obec zatím nestaví, blokuje veškerou výstavbu v dalších etapách. Obec má v pozemcích
uloženy značné finanční rezervy. Domníváme se, že není rozumné tuto rezervu rozpouštět přímým prodejem pozemků, když na
druhou stranu obec investuje značné prostředky do nákupu investičních bytů v Praze. Tento postup vede k prodražování
pozemků a následné výstavby v obci. To značně komplikuje pořízení prvního vlastního bydlení pro mladou generaci. Jsme přesvědčeni, že než kupovat byty v Praze, bylo by vhodnější investovat do výstavby nájemního bydlení v obci. Část těchto bytů pak
použít na takzvané startovací byty pro mladé, které budou mít po určitou dobu zvýhodněné nájemné a umožní tak lidem, kteří
vyrostli v obci založit rodinu a vybudovat si v následujícím období vlastní bydlení tak, aby nebyli nuceni odcházet z obce. Jsme
přesvědčeni, že v příštím volebním období by tak bylo možno vybudovat cca osm až deset nájemních bytů, z toho třetina by
mohly být byty startovací. Rozvíjet budeme také téma sociálního seniorního bydlení ať už přípravou investice přímo v obci nebo
finančním vstupem do připravovaných projektů v blízkém okolí. Obecní prostředky by tak byly investovány v obci a sloužily by
k jejímu řízenému rozvoji.

Energetika, dotační programy
Dramatická situace posledních měsíců vedla k obrovskému nárůstu cen energií.
Jsme přesvědčeni, že je nutné snížit závislost naší země na fosilních zdrojích
a využít všech možností na posílení vlastní energetické soběstačnosti. Chceme
proto všechny střechy ve vlastnictví obce podrobit průzkumu a vytipovat další
objekty pro osazení fotovoltaických panelů. Zároveň bychom rádi znovu otevřeli
debatu o vybudování elektrárny na skládce. Toto téma jsme již projednali
s vedením společnosti FCC Regios, a.s., které se k uvedené myšlence staví
velmi vstřícně. Z prvních jednání vyplývá, že by se na skládku vešla fotovoltaická
elektrárna o výkonu 3000 kW. Skládka už v obci je, s tím se nedá nic dělat. Je ale
otázkou, zda má pro obec přínos po velkou část roku uschlý kopec nebo zda to
může být kopec, který bude obci generovat prostředky, které mohou nahradit
příjmy ze zvolna ukončovaného provozu skládky. Obec by tak získala prostředky,
které by jí umožnily i nadále vytvářet dotační projekty na podporu ekologických
aktivit našich občanů. V úvahu přicházejí například dotace na podporu budování
FVE na střechách, využití tepelných čerpadel při vytápění a další, které povedou
ke snižování spotřeby energií. Tyto obecní dotace mohou vhodně doplňovat
chystanou podporu státu.

Sociální politika
Ochrana životního prostředí obce
Nový územní plán obce jasně předpokládá, že její
podstatnou část má i nadále tvořit příroda. Vnímáme
přitom, jak ji ohrožuje klimatická změna a postupující
devastace. Je naším úkolem se o ni starat tak, aby
byla odolnější a připravenější na neodvratné změny.
Jsme přesvědčeni, že to vyžaduje aktivní přístup
vedení obce a motivaci občanů. Chceme spolupracovat
s odborníky i majiteli pozemků a vytvořit funkční strategii
ochrany a péče. Záleží nám i na nejmenších detailech
a budeme prosazovat citlivé zacházení s veřejným
prostorem.

Jsme přesvědčeni, že široká škála volnočasových aktivit spoluvytváří
obraz obce jako místa, kde se dobře žije, a proto je nutné je nadále
podporovat, popřípadě i smysluplně rozvíjet. V obci určitě nedochází
k vylidňování a zatím se daří udržet i nastupující generaci. Pomalu
narůstající počty dětí ve školce tomu nasvědčují. V této souvislosti by
dle našeho názoru bylo vhodné otevřít debatu o vybudování vlastní
školy. Jako jedna z možností se jeví například spolupráce s již
fungující školou Little England. S prostorem pro školu počítá i stávající
územní plán. Obec by tak mohla vybudovat školu a Little England by ji
obsadila kvalifikovaným personálem, aniž by to znamenalo zavedení
placené výuky pro děti z Úholiček. Jsme přesvědčeni, že škola je v obci
vždy stmelujícím prvkem. V současné době je pro děti z Úholiček výuka
smluvně zajištěna v Roztokách. Má to tak zůstat i v budoucnu nebo se
má obec snažit o vlastní školu? Budeme iniciovat debatu s těmi, koho se
to týká nejvíce, s rodiči budoucích školáků.

5

OBECNÍ NOVINY 7-8/2022

www.obec-uholicky.cz

Obecní policie
Vážení občané,
chtěl bych Vám touto cestou přiblížit činnost Obecní
policie Velké Přílepy za uplynulé letní období v obcích, ve
kterých má působnost. Léto má většina spojené s dovolenou
a odpočinkem. Také na dopravě toto bylo znát. I přesto ale OP
byla nucena asistovat u pěti dopravních nehod, zaviněných
především nepozorností.
V tomto parném počasí došlo k několika požárům,
u kterých OP zasahovala, kdy za zmínku stojí například požár
strniště u obce Tursko, kdy jen díky rychlé reakci jednotek
HZS a perfektně organizovanému zásahu nedošlo ke škodám
na majetku, a především na zdraví.
Ve dvou případech obecní policie zasahovala u kolapsu
osoby, kde zajišťovala předlékařskou pomoc do příjezdu
záchranné služby.
V prázdninové období OP reagovala na 112 oznámení,
řešila celkem 57 přestupků, z toho 13 přestupků v občanském
soužití, u kterého zaznamenala více než dvojnásobný nárůst.
V letním období se také OP zaměřila na výkon nočních
služeb s cílem dohlížet na porušování nočního klidu, vyhlášek
obcí, ale především na kontrolu opuštěných nemovitostí
a pohybu závadových osob, kdy k tomuto významným
způsobem přispívá i kamerový systém obcí a vytěžené

informace často pomohou při trasování a následném odhalení
pachatelů a podezřelých osob.
Obecní policie působí v obcích Velké Přílepy, Tursko,
Úholičky, Lichoceves – Noutonice a Svrkyně na telefonním
čísle 605 862 177. Vzhledem k počtu strážníků nezajišťujeme
nepřetržitý provoz. V případě nepřítomnosti strážníků je
nutné kontaktovat Policii ČR na lince 158.
Martin Ventura, velitel OP

Požár u obce Tursko

Zdroj: Policie Velké Přílepy

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna a škola
Knihovna otevírá v pondělí 5. září od 15:30 do 19:30.
Září je neodmyslitelně spojeno se začátkem školního roku,
pro někoho představa příjemná, pro jiného strašák či vzdálená
vzpomínka. Možná se vám bude hodit praktická rada, povinná
četba, kniha s velkými písmeny pro trénování čtení, anebo si
prostě budete chtít oddychnout s knihou v ruce. Výborným
zdrojem je knihovna v budově obecního úřadu, která je vám
plně k dispozici. Můžete nahlédnout do našeho knižního
katalogu www.obec-uholicky.cz/knihovna/online-katalogknih (hledat můžete i podle témat).
Pro začínající čtenáře máme dětské knihy s velkými
písmeny z edice první a druhé čtení např. Školní detektiv,
Policejní křeček, Veselé příběhy zajíčka Matýska aj.
Máme i knihy logopedické např. Mařenka už říká Ř,
Logopedické pohádky, Najdu Edu na posedu.
Naučná literatura z oblasti vzdělávání, výchovy
a psychologie např. Hudební nástroj a naše dítě (pomůže
s výběrem vhodného nástroje pro osobnost našeho dítěte),
Proč jsou šťastné děti šťastné, Vztahy v digitálním světě, Hry
pomáhají s problémy, Pomozte svému dítěti naučit se cizí
jazyk, Agresivita dětí, Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole,
7 návyků šťastných dětí aj.
Dále cca 5 000 knih pouze a jen pro radost ze čtení,
dále časopisy Kreativ, Venkov & Styl, dTest, Forbes, Flora,
Historie, Můj dům aj.
Všem úholičským dětem a rodičům přejeme pohodový
školní rok 2022/2023.
Martina Hrubešová, knihovnice
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KULTURA A SPORT
Jak přežít ve vedru
Tak by mohl znít název našeho prázdninového týdne. Týdne, který trávíme s dětmi na docházecím táboře. První den jsme
se seznamovali a přečkali den v obci.
Dopoledne to ještě šlo, tak jsme trénovali basketbal na
horním hřišti. Odpoledne už jsme se schovávali v lese. I pět
kilometrů, které jsme v rámci obce ušli, bylo ve vysokých
teplotách dost. Už v úterý byl naplánován pobyt u vody, tedy
spíš na vodě. Letos byla na raftech sjízdná Berounka, a tak
jsme jí spluli z Berouna do Zadní Třebáně. Dík patří klukům
– tatínkům a strejdům, kteří se ujali kormidlování. Ze Srbska
je to úplný „volej“, takže si opravdu mákli. Na středu byly
vyhlášeny extrémní teploty, a tak jsme místo výpravy změnili
program na pobyt na koupališti. Den jsme strávili na Libčické
plovárně. Dovezenou pizzou k obědu nikdo nepohrdl,
nezbyl ani drobek. Čtvrtek rovná se Mirakulum, jako vloni.
Tentokrát bylo ale v instrukcích vzít s sebou plavky a baterku.
Děti se vyřádily ve vodním světě a po obědě prozkoumaly
podzemní chodby. Týden byl v zábavním parku věnován
Čtyřlístku, a tak děti dostaly u vchodu i kartičky, na které
sbíraly razítka. Za šest splněných úkolů a šest razítek dostaly

při odchodu dárek – komiks a balónek. V pátek jsme se vydali
do roztockého zámečku na výstavy. Někdo chtěl na Včelu,
někdo na Archeopark. Tak jsme se rozdělili na dvě skupinky.
Výstavy jsou moc hezky zpracované, interaktivní. Z našich
cest si děti doplnily turistické deníky novými vizitkami,
i z výstav máme. Na oběd jsme se vrátili do Úholiček, kde na
nás Romana čekala s obědem. Vařila nám obědy jako každý
rok a my jí za to moc děkujeme. Dětem od ní chutná. Stejně
tak se zaprášilo po koláčích a buchtách od našich Ú-holek,
pozdního sběru. Polední klid jsme strávili na statku, skládali
jsme zažehlovací korálky. Kolem páté jsme nešli domů jako
obvykle, ale zamířili jsme do Švestkovny. Tam jsme si uvařili
buřtguláš, dýdžejka Eliška rozjela diskotéku a čekali jsme na
setmění. Za dětmi přišli rodiče a v letním kině jsme společně
zhlédli pohádku Tajemství staré bambitky II. Věřím, že si děti
tábor užily, my ano.
Tereza a Marcela, vedoucí

Docházecí tábor 2022

Zdroj: archiv OÚ

Virtuální univerzita třetího věku otevírá nový semestr
Po velmi náročném semestru, kdy jsme se věnovali lidskému
zdraví, přichází nové a možná poněkud lehčí téma „Rituály
evropských královských rodů“.
To je ideální příležitost pro všechny zájemce z řad seniorů
naskočit do našeho krásně rozjetého vlaku. Budeme se scházet
každé druhé úterý v prostorách zasedací místnosti obecního
úřadu. Začínáme v úterý 4. října. Kromě pravidelných
setkání letošní téma nabízí i mnoho zajímavých cílů pro další
společný výlet. Neváhejte se proto přidat. Stačí se přihlásit na
můj e-mail, případně rovnou přijít na první přednášku.
Pavel Soper, tutor projektu VU3V
email: soper@seznam.cz
Korunovační klenoty

ilustrační foto

7

OBECNÍ NOVINY 7-8/2022

www.obec-uholicky.cz

Letní koncert na nádvoří
Tak to jsme slibovali v pozvánce na setkání seniorů. Bohužel počasí to vidělo jinak, a tak jsme setkání museli operativně
přeložit do stodoly.
Aby dobrých zpráv nebylo málo, volala nám zpěvačka, že
onemocněla a nemůže zpívat. Tak byl koncert pouze harfový.
Ale Broňa proložila hodinku povídáním o harfě, hudebními
kvízy a ukázala, že se na harfu dá kromě klasiky zahrát i jazz.
Ale troufám si říct, že vše ostatní už proběhlo bez
problémů. Sešli se senioři od nás, z Velkých Přílep, Statenic,
Lichocevsi i Turska. O obsluhu se postaraly moje milé
Ú-holky, ty mladší, aby si seniorky mohly setkání užít
bez práce. Popřáli jsme jako vždy našim jubilantům. Mezi
devadesátníky se zařadila paní Kalfusová z Podmoráně.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví. Všichni si
také mohli popovídat s těmi z vedlejší vesnice, se kterými
se tak často nevidí. Po koncertě jsme dali opět příležitost
k popovídání a doplnili jsme tekutiny i občerstvení.
Posledním bodem programu byla přehlídka dětských talentů
– dětí, které chodily nebo chodí na cvičení. Čas hrozně letí,
a tak Barunka Dvořáková letos absolvovala na konzervatoři
v oboru klasický tanec a zabaletila nám v krásném kostýmu
a na špičkách. Janinka Kiselicová chodí na střední školu
a spolu s kamarádkou Kájou nám ukázaly rock and roll.
Pak se ukázalo sluníčko, a tak jsme vyndali židle ven
a poslední vystoupení jsme připravili přece jen venku. Děti
si k sobě přibraly maminky a babičky a společně zatančily
skladbu Vltava. Zopakovali jsme jí po dlouhé koronavirové
pauze a opět spojení generací znázorněné stékajícími se
pramínky řeky dojalo přítomné.
Odpoledne nám uteklo jako voda, s každým jsme se
rozloučili kytičkou a popřáli hezké léto. Jen mě mrzí, že
někdo nepřišel, protože nedostal pozvánku na toto setkání do
schránky. Pozvánku jsme otiskli v našich novinách a zváni
jsou vždy všichni, kdo se již cítí být seniory a chtějí strávit
odpoledne se svými vrstevníky.
Terezie Kořínková, starostka

Setkání seniorů

Zdroj: archiv OÚ

Baletka – Bára Dvořáková

Zdroj: archiv OÚ

Léto s Pryskem
V roce 2016 jsme se dostali do party třinácti obcí z celé České republiky, když jsme se dostali do finále této soutěže. Od té doby
se snažíme každý rok sejít v jiném koutě naší země. Po dvouleté pauze byl na řadě Prysk, vítěz v Libereckém kraji.

Výlet do Prysku
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Zdroj: archiv OÚ

Preškaváci, jak si obyvatelé z Prysku říkají, jsou přátelští
a veselí. Vždycky nás potěšili nějakým filmem z vlastní
produkce, divadelním kouskem nebo jinou taškařicí, a tak
jsme se k nim moc těšili.
Naše pilné Ú-holky, pozdní sběr napekly, nadělaly
pomazánky, a tak byl náš stánek v obležení díky těmto
dobrotám. Samozřejmě jsme se přichystaly i na kulturní
program a jako vždy zatančily. I ostatní obce přispěly, takže
byly klobásky, pivo, buchty, guláš. Kapela ze Sebranic,
tanečnice z Prysku nebo ochotníci z Valů.
V Prysku byl připravený i další bohatý program – řemeslné
dílny, diamantová stezka, ukázky motocrossu. Prohlídka
kostela byla završena mší. Večer se na pódiu střídaly
výborné kapely. Každý si našel to své a ani moc nevadilo,
že po nekonečně dlouhém období slunečních dní celý den
poprchávalo. Módní přehlídka na mole na požární nádrži byl
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zlatý hřeb programu. Dobrovolníci ze zúčastněných obcí si
vypůjčili model a měli za úkol dojít po molu tam i zpět. Na
konci mola byla ale parta záškodníků, která s ním houpala.
Takže jak to dopadlo, už asi všichni tušíte. Ano, vykoupala
jsem se o půlnoci v požární nádrži.
Přespali jsme do druhého dne a prohlédli si muzeum
skla v Kamenickém Šenově a Panskou skálu, čediče známé
z Pyšné princezny. Tak příště u nás.
Terezie Kořínková, starostka

Zahájení sezóny 2022-2023
Léto ještě úplně neskončilo, ale v oddíle stolního tenisu již
intenzivně probíhá příprava na novou sezónu.
V té budeme mít A tým v krajské soutěži
KPII-C, B tým bude hrát v okrese OPI,
C tým OPII a D tým OPIII.
Tréninky jsou každé úterý a čtvrtek
od 19:00 do 22:00.
Kdo máte zájem si stolní tenis
vyzkoušet, je možné v uvedených dnech
a časech přijít. Potřebujete jen vhodnou obuv s neklouzavou
podrážkou a svoji pálku, vše ostatní je k dispozici v naší
tělocvičně. Dejte vědět na tel. 602 277 285.
Výsledky je možné, po zahájení sezóny, sledovat na tomto
odkazu www.tjuholicky.cz
Vilém Kozel

Tomíci v Babylonu
Naše parta mladých turistů má za sebou další dvoutýdenní
tábor v lesích České Kanady.

Panská skála

Zdroj: archiv OÚ

Roztocká šedesátka
Ač ještě ráno pršelo a předpověď nevypadala úplně dobře,
vydali jsme se do Roztok na atletický stadion. Zde se konal
první ročník soutěže Roztocká šedesátka.
Jedná se o okresní postupovou soutěž mladých hasičů
v disciplíně běh na 60 m s překážkami. Přijela družstva z celé
republiky a soutěžilo se ve všech kategoriích: přípravka,
mladší a starší žáci. Za naše SDH se zúčastnily tři dívky –
Tereza Koželková za mladší dívky, Nela Tajčová a Michaela
Tydlitatová za starší dívky. Tereza a Michaela postupují
do krajského kola, které se bude konat v neděli 4. září
v Rakovníku. Budeme jim držet palce a přejeme hodně štěstí.
Mladí hasiči Úholičky

Letos jsme mohli, i díky podpoře obce Úholičky, přivítat i šest
kluků z Ukrajiny. Pokud připočteme pár dalších dětí, pro které
je pro změnu přirozeným komunikačním jazykem angličtina,
měli jsme docela slušný Babylon. Ale podle očekávání se
ukázalo, že když je opravdu potřeba se domluvit, jde to.
To jsme si nakonec vyzkoušeli již týden předem na
předtáborové hře s dalšími úholičskými účastnicemi našeho
tábora. Možná větší výzvou než jazyk bylo pro naše nové
účastníky zvyknout si na neexistenci elektřiny a dalších
civilizačních vymožeností. Ale i to zvládli se ctí a bylo to o to
snazší, že jsme měli skvělé jídlo díky zkušenému polnímu
kuchaři z Úholiček, Honzovi Košvancovi, díky moc.
Víme, že náš tábor není pro každého, ale věřím, že
každému něco dá. Tak se těšíme zase za rok. A jen pro
zajímavost dva útržky z našich rozhovorů s novými účastníky
provedených směsicí lámané češtiny a ruštiny.
O pěším výletě:
Co budeme dělat?
Pojedeme vlakem do jedné vesnice a pak se budeme pěšky
vracet.
Tak proč tu tedy nezůstaneme rovnou?
O sprchování:
V kolik hodin se půjdeme sprchovat?
Ve středu.
Pavel Soper, vedoucí TOM Sedmička Úholičky

Roztocká šedesátka 21. 8.

Zdroj: SDH Úholičky

Tábor 2022

Zdroj: P. Soper
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Z českých luhů a hájů
Jak už je zvykem, poslední srpnový týden patřilo nádvoří
statku výtvarníkům. Letošní výtvarná dílna byla ryze česká
a projeli jsme jak české dějiny, zvyky a tradice, tak slavné
osobnosti či stavby.
Počasí nám tentokrát opravdu nepřálo, a tak jsme byli nuceni
opustit náš výtvarný venkovní stan a přemístit se do velké
klubovny, kde jsme nakonec strávili celé dva dny. Rozhodně
jsme se ale nenudili, vyzkoušeli jsme si namalovat pastelkami
autoportrét ve stylu Mistra Theodorika, tužkou portréty
slavných českých osobností, tepali jsme pamětní mince do
kovové folie, tkali koberečky, vyrývali obrázky do sádry
technikou sgraffito, malovali na tašky, zdobili skleněné
misky, zkoušeli netradiční techniky malby temperami na
šepsované plátno či kreslili slavné české stavby pastelkami
na černý papír.
Ve čtvrtek jsme měli v plánu výlet do Středočeského
muzea v Roztokách do nové archeologické expozice
Archevita, kde jsme si mohli názorně prohlédnout, jak žili
naši předci v době kamenné a bronzové nebo prozkoumat
archeologické nálezy přímo z našeho regionu. Zpátky jsme
šli pěšky přes Tiché údolí. Sice nepršelo, ale pro změnu bylo
takové vedro, že jsme se do Úholiček doplazili s vypětím
všech sil a se skoro půlhodinovým zpožděním.
V pátek už nás čekala honba za pokladem, který kdesi
v okolí zakopal šlechtic Jan Holic z Hoholic. Dětem se zcela
zázračně podařilo poklad nejen najít, ale i přenést do stodoly,
aniž by ani jednou zmokly.
Ve stodole už byla přichystaná výstava všech prací,
které jsme za celých pět dní vytvořili, a samozřejmě i malé
občerstvení pro všechny návštěvníky.
Děkuji všem zúčastněným za jejich píli a trpělivost a doufám,
že se za rok opět setkáme.
Renata Soperová, vedoucí

Slavné české stavby

Zdroj: R. Soperová

Závěrečná výstava prací

Zdroj: R. Soperová

Cvičení pro zdraví
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.
Začínáme 1. září 2022.
I vy se můžete přidat.
Pavla Vacková, cvičitelka
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KALENDÁŘ AKCÍ
3. 9.

TYP Rock – taneční zábava, začátek v 19:00

letní parket U Šraněk,
Roztoky

4. 9.

Design lock podzim
10:00 – 17:00, originální autorská móda, šperky a doplňky

Zámek Roztoky

4. 9.

Design lock – Emma Smetana & Jordan Haj
koncert od 17:00, vstup 250 Kč

Zámecký park, Roztoky

Velkopřílepský swap – výměna oblečení, hraček, 13:00 – 17:00

Na Statku, Roztocká 134,
Velké Přílepy

11. 9.

Den pro obec – kulturní program pro celou rodinu
Kašpárek v rohlíku, Michal Nesvadba

zahrada vily,
Lichoceves 28

17. 9.

Hasičské slavnosti – slavnostní průvod, soutěže, pouťové atrakce,
náves, Úholičky
občerstvení, TYPáci

sobota

neděle

neděle

10. 9.
sobota

neděle

sobota

KOSTEL NA ZÁPRAŽÍ
Naše obec překypuje nejrůznějšími aktivitami pro všechny generace. Tak jsme s manželkou dlouho přemýšleli, čím bychom
mohli přispět my?
O Štědrém dnu jsme zkusili společné zpívání koled. Přišlo
přes 70 lidí z Úholiček a okolí. Hráli a zpívali profesionálové
i laici.
Před 3 lety jsme se začali setkávat 1x měsíčně na
společném popovídání a kreativním čtení Bible. Chodí nás cca
10 z Úholiček a okolí. Velká část čte Bibli víceméně poprvé,
ale všichni přispívají svými postřehy, a tak se vzájemně
obohacujeme. Společně tak objevujeme novou inspiraci pro
praktický život.
Aktuálně vznikla i studentská skupinka kreativního čtení
Bible, která je otevřena dalším zájemcům.
Proč tedy nezkusit založit v Úholičkách „kostel“.
Nejde nám primárně o budovu, dnes je vše virtuální, ale
o společenství lidí, kde bude Bůh přirozeně mezi nimi.
(Zaznamenali jsme diskusi hasičská stanice kontra kostel.
Chceme hasiče ubezpečit, že není naším záměrem měnit
účel hasičské zbrojnice a velmi si vážíme Vaší obětavé práce
i přirozeného směřování dětí k pomoci druhým.)
Co by takový „kostel“ představoval konkrétně?
V KOSTELE NA ZÁPRAŽÍ nedělíme lidi na věřící a nevěřící,
jsou vítáni všichni.
Aktivity chceme rozšiřovat podle Vašeho zájmu, na
rozjezd jsme připravili:
• Kreativní čtení Bible v angličtině s rodilým mluvčím
• Kreativní čtení Bible v češtině
• 16. – 17. 9. modlitební karavan
• 2. 10. – 20. 11. Manželské večery
• 11. 12. vánoční bohoslužba ve stodole od 17:00
• 24. 12. Štědrý den, zpívání koled na návsi od 13:00
• Od ledna 1x měsíčně bohoslužby ve stodole, vždy
poslední neděli v měsíci od 17:00

Budeme rádi, když do KOSTELA NA ZÁPRAŽÍ
nahlédnou jak ti, kteří do kostela zatím nenašli cestu, tak i věřící
křesťané z jiných církví, kteří by se rádi připojili k lokálnímu
společenství. Prostě máme rádi obohacení různými způsoby
víry a důrazy. Také vítáme mezi námi mladší i starší, majitele
tlačítkových telefonů, ale také Apple(isty) i Android(isty).
„Pojďte se přesvědčit, jak dobrý je Bůh. Blaze každému, kdo
na něj spoléhá.” Bible – Žalm 34,9
Daniel a Jana Joklovi
více na www.kostelnazaprazi.cz

• MODLITEBNÍ KARAVAN
Je součástí mezinárodní ekumenické iniciativy modliteb
24/7, která začala otevřením první modlitební místnosti v
Anglii roku 1999. V České republice fungují modlitby 24/7
od roku 2007 a byly již otevřeny ve více než 49 městech.
Modlitební karavan cestuje do různých měst a obcí,
kde spolupracuje s místní církví. Lidem nabízí zdarma
kávu, možnost popovídání a v případě zájmu modlitby.

P.S. Jsme součástí státem uznané Církve bratrské www.cb.cz, která navazuje na odkaz Jana Husa, J. A. Komenského a Jednoty
bratrské. Jedním z významných sympatizantů naší církve byl prezident T. G. Masaryk; možná znáte jeho výrok: „JEŽÍŠ, ne
CAESAR, toť smysl našich dějin a demokracie.“
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Třídění odpadu aneb Vyznáte se v termínech jako reuse centrum nebo
swap akce?
Poslední dobou se setkáváme s anglickými výrazy doslova na každém kroku. Jinak tomu není ani v oblasti třídění odpadu.
Pojďme si blíže vysvětlit některé z nich.
Reuse (užít znovu) – historii významu slova REUSE
bychom mohli vystopovat kamsi do hluboké minulosti.
Ve skutečnosti lidstvo nutila věci znovu nebo co nejdéle
používat nikoli jejich společenská odpovědnost k životnímu
prostředí, ale ekonomická nutnost.
Pojmy jako recyklace, upcyklace,
remanufacturing, reuse, downcyklace,
a všechny jejich deriváty, kterými
se dnes oháníme a jejichž obsahová
náplň je dnes když ne vyprázdněná,
tak alespoň zmatečná, měly tehdy čistě
ekonomický cíl: zachovat materiály
a již vytvořené hodnoty. Předejít
škodám, které představovalo vyhození
věci. Rozbité kovové předměty se
přetavovaly. Oblečení se běžně dědilo
nebo přešívalo. Stroje se opravovaly.
Dnes bychom nazvali přetavování
recyklací. Přešívání oblečení upcyklací
nebo reuse.
A opravu repasem.
Jenomže to všechno jsou jen slova,
která potřebujeme, abychom vyplnili
prázdná místa po skutcích.
Dnes chápeme slovo REUSE jako
činnost, kdy danou věc použijeme
znovu. Ideálním příkladem jsou vratné
obaly. Obal – třeba lahev – se použije
několikrát. Zálohovaná lahev má svou
ekonomickou hodnotu jako produkt.
Recyklací produkt mizí, zbude jen
materiál, ze kterého se vyrobí nová lahev – tedy nový
produkt, na který je vázána další energie. Výrobci i prodejci
zaběhnutý princip vratných obalů opustili z důvodu jeho
ekonomické nákladnosti. Teď ho využívají jako ekologický
benefit. Minimálně čtvrtinu obalů, které spotřebujeme, je
možné znovu použít. To, že to jde, dokazuje několik e-shopů,
které opětovně používají kartonové krabice. Výrobcům ani
prodejcům nic a nikdo nebrání, aby princip znovu používání
obalů zavedli.
Snaha opětovného využívání a prodlužování životnosti
věcí je v současnosti komplikovaná všudypřítomnou
nadprodukcí. Vcelku běžně se v domácnostech znovu
používaly kovové obaly, papírové krabice, sklenice. To je
dnes právě díky nadprodukci téměř nemožné. A absurdní
je, že pokud kovovou nebo papírovou krabici potřebujeme,
jdeme si ji koupit. Totéž platí o sklenicích a dalších věcech.
Jednou z příčin takové anomálie je to, že nejsme schopni
chápat skutečnou hodnotu věcí a materiálů. Hodnotu pro
nás představuje suma v penězích, tzv. společenská hodnota
nebo touha vlastnit. Výsledkem takového přístupu je
všeobecně známý jev, kterému říkáme plýtvání. Nevyhazujte
to. Použijte to znovu. Dejte to někomu. Prodejte to. Nic víc
se za tím neskrývá. Jednodušší už to být nemůže. Význam
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znovupoužití ve smyslu tzv. předcházení vzniku odpadů je
zásadní.
Reuse centrum je místo, kam mohou lidé odnášet
nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít. Tyto
věci se vracejí do oběhu a jsou v reuse
centru k prodeji za mnohdy symbolické
ceny. Velká městská reuse centra
nejčastěji nabízejí nábytek, domácí
potřeby, školní a sportovní potřeby,
knihy, hudební nosiče, oblečení
a nářadí. Jejich součástí mohou být
i dílny, kde je možné si věci opravit.
Možná by stálo za zamyšlení, zda
nezřídit takové reuse centrum i tady
u nás v Úholičkách.
Swap je akce, kam lidé mohou
donést věci, které nepotřebují, a naopak
si odnést odložené věci ostatních.
Výměnné akce se nejčastěji týkají
oblečení, ale i potřeb do domácnosti,
rostlin, knih, hudebních nosičů,
sportovních potřeb apod. Swap je
rychlý způsob, jak se zbavit drobností
či oblečení bez nutnosti organizovat
časově náročné individuální prodeje
a zároveň si odnést něco, co aktuálně
potřebuji.
Swap je také dobrovolná výměna
věcí pouze mezi dvěma lidmi, domluva
probíhá nejčastěji na sociálních sítích
ve skupinách k tomu určených nebo v rámci výměnného
systému. Swapem lze nazývat i tzv. „garage sales“. Tedy
výprodeje, které se u nás pořádají jen výjimečně.
Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: www.trideniodpadu.cz

Angličtina na dálku
Waste sorting – Třídění odpadu
reuse – užít znovu			 landfill site – skládka
swap – vyměnit				 waste – plýtvat
rubbish – odpadky 		
environment – životní prostředí
eco-friendly – šetrný k životnímu prostředí
							

Martina Dvořáková, redaktorka
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Přehled kroužků v Úholičkách pro školní rok 2022–2023
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 (bude upřesněno
během září)

úterý 18:30–19:30
neděle 18:00–19:00

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 17:45–19:00

stodola

Pavel Soper, 775 046 796

Volejbal

středa 19:00–21:00

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)
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Předvolební nostalgie
Když jsem před měsícem viděl kombajny v polích kolem naší vesničky a všude stále slyším zprávy o všeobecné krizi
a stoupajících cenách, se smutkem vzpomínám na předvolební program sdružení Úholičky pro budoucí generace ve volbách
roku 2014.
Všechno bylo vymyšlené – energetická nezávislost obce, to k většímu začuzení obce v zimních měsících, k větší
místní pekárna, i v tom obilí bychom nejspíš byli soběstační. závisti i závislosti, k uzavírání se do sebe a do svých domů
Avšak většina si to nepřála. Dala raději přednost populistickým obehnaných ploty. Lidé přestanou chodit do hospody a do
nabídkám, snadnému utrácení snadno nabytých peněz za krámku, omezí svoje výdaje na minimum. Jsem skeptik, ale
zábavu, a život tady a teď. Nyní se začínají ukazovat první optimista – třeba se všechno jednou v lepší obrátí.
důsledky toho “tady a teď”. Ekonomicky slabší lidé přestávají
Libor Hofman
mít peníze na topení, elektřinu, ba na zdravé jídlo. Povede 			
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Fotosoutěž – nejkrásnější rozkvetlé okno

Hlasování a vyhlášení vítězů proběhne
na Hasičských slavnostech
v sobotu 17. 9. 2022.

1.

2.

4.

3.

6.
5.
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