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Vážení občané,
ochladilo se, přiložili jsme polínko do kamen, a tak vás určitě
zajímá, zda bude letos ekologický příspěvek na topení. Bude,
ale jak bylo již avizováno, snížila se jeho výše. Poplatky ze
skládky klesly na polovinu, příspěvek tedy klesá přímo úměrně a můžete si požádat o 4 000 Kč. Žádost je přílohou těchto novin a je samozřejmě ke stažení na webových stránkách
obce. Příspěvek není nárokový a záleží pouze na vás, zda si
žádost podáte či nikoliv. Současně po zkušenostech minulých
let vás upozorňuji, že žádost je třeba podat v termínu, aby
mohla být do konce roku zadministrována a proplacena. Na
veřejném zasedání 9. 11. t. r. budou schválena pravidla přidělování tohoto příspěvku a žádosti budeme vybírat do pátku
11. 12. 2015. Máte tedy měsíc na podání žádosti plus ještě
devět dní od vydání novin do příštího veřejného zasedání na
přípravu žádosti a povinných příloh. Konec termínu vám připomeneme esemeskou. Pokud vše naskenujete a uvedete číslo
účtu, můžete nám žádost poslat e-mailem a nemusíte na úřad
chodit osobně. Vše proběhne elektronicky.
Pokud má někdo pocit, že vás unavuji zbytečným vysvětlováním, že je to jasné, vězte, že se snažím předejít vypjatým
situacím, které každoročně řešíme, když někdo žádost včas
nepodá. Věřím, že to letos zvládneme všichni.
Vy, kdo netopíte ekologicky, zvažte prosím výměnu kotle.
I uhlím se dá dnes topit ekologicky prostřednictvím zplyňo-

Okresní soutěž Plamen v Úholičkách
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Na čtrnáctého je
připraven lampiónový průvod a dětské představení, na sedmnáctého listopadu otevřený turnaj ve stolním tenisu. Budou
se vázat věnce a setkáme se na návsi o první adventní neděli.
Předem děkuji našim hospodyňkám za nezištně upečené cukroví. A nově si zatančíme s Cecilkou. Všichni jste zváni na
taneční zábavu nebo bál, chcete-li, v sobotu dvacátého osmého.
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu bude probíhat v týdenním cyklu až do
konce listopadu, tj. do 30. 11. 2015.

• Přerušení dodávky pitné vody
Z důvodu oprav na vodovodním řadu bude v úterý
3. 11. 2015 od 9:00 do 11:00 přerušena dodávka pitné
vody v oblasti od OÚ směrem do Podmoráně.

• Výměna parkovacích průkazů
Výměna parkovacích průkazů osob se zdravotním
postižením proběhne podruhé na Městském úřadě
v Roztokách u Prahy 1. 12. 2015 od 9:00 do 12:00
(v případě potřeby déle). K vyřízení je potřeba: přijít osobně
s občanským průkazem, platným průkazem pro osoby se
zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P) a průkazovou
fotografií, případně starým parkovacím průkazem, pokud
ho máte. Osobní účast není nutná jen v případě, že je soudem
ustanoven opatrovník, pak se musí dostavit opatrovník
s opatrovnickou listinou a občanským průkazem, nebo
u nezletilých dětí průkaz vyřizuje zákonný zástupce
dítěte. Průkazy pro osoby se zdravotním postižením
vyměňuje Úřad práce, Dobrovského 1278/25, Praha 7.
Pokud si jej někdo nezvládne vyměnit sám, může se obrátit
na sociální pracovnici na pověřeném úřadu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Pozvánka do divadla
Ráda bych vás pozvala na poslední letošní divadelní
představení zajišťované v rámci obce. V pátek 20. 11. 2015
od 19:00 můžete v Divadle Radka Brzobohatého shlédnout
úsměvný příběh o pěti dámách kdysi lehčích mravů, které
nepřestal bavit život a které stále mají co dávat a čemu
se učit. Každá z nich se laskavě, s humorem a noblesou
vyrovnává s přibývajícími léty i novou agresivnější dobou
– co je to marketing a jak obstát v ekonomické konkurenci?
Přitom stále vítají své stálé a letité zákazníky…
Autorka Paula Vogel, nositelka Pulitzerovy ceny,
spojuje ve hře Zlatý časy nadsázku a smysl pro humor
s dojemnými lidskými příběhy. Láska a sex přece kvetou
v každém věku!
Hrají: V. Zawadská, S. Nálepková, P. Mourková,
D. Čárová, H. Sršňová
Lístky za 200 Kč/ks k zakoupení na OÚ u pí Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Knihovna Úholičky
Čtyři zajímavé knihy pro děti, čtyři české autorky
O líné babičce. Vyprávění o babičce, která si vyhodila z
kopýtka. Alena Kastnerová
„Byla jednou jedna naprosto normální, obyčejná a průměrná
babička. Žila ve středně velkém městě, měla běžnou střední
rodinu, pár dětí a trochu víc vnoučat, trpasličího jezevčíka,
no prostě: normálka. Jen jedna věc byla na téhle babičce
nenormální. Tahle naše babička byla totiž šíleně líná! Tak –
a je to venku! Pokud znáte nějakou tu babičku, pak asi víte,
že babičky mohou být všechno možné, jenom ne líné!! No a
ta naše byla! Není to ale tak docela pravda. Líná babička se
totiž rozhodla, že nebude na stará kolena vařit, péct a uklízet,
ale plnit si svá dávná přání. A tak vytahuje ze škapulíře
jeden lísteček s přáním za druhým a prožívá neuvěřitelná
dobrodružství.“

se s ním. Dokáže neočekávané přátelství s tajemným tvorem
změnit Bertíkův pohled na svět?“
Tajemství dědečkova deníku. Tereza Boučková
„Rodiče odjeli na dovolenou a Karlíka odvezli na prázdniny
k babičce Vodněnce do Přelouče. Jenže jednou ráno se
všechno převrátí vzhůru nohama, babičku odveze sanitka
do nemocnice a Karlík se najednou o sebe musí postarat
sám. Jako správný dobrodruh se pustí do pátrání po svém
dědečkovi. Ví, že byl námořníkem, ale cosi ho uvnitř hlodá:
nesahají snad dědečkovy kořeny až k pirátům, nebo dokonce
k vodníkům? Na své výpravě se dostane do vesničky Semína,
kde potká dvě nové kamarádky, díky nimž pozná jiný život.“
Knihovna otevřena v pondělí 15:30 – 19:30.

O nevyřáděném dědečkovi. Alena Kastnerová
„Byl jednou jeden obyčejný dědeček, který si poklidně žil ve
své chaloupce a nic mu nescházelo. Než ho hodná snacha
přestěhovala do městského paneláku. V tom okamžiku se z něj
stal dědeček neobyčejný, který celé městečko obrátil vzhůru
nohama. Začal se totiž cítit tak nějak… nevyřáděný. A tak se
rozhodl dělat všechno to, co tak rád dělával jako malý kluk.
Akorát že každá jeho akce nabrala trochu nečekaný spád…“

Martina Hrubešová, knihovnice

Bertík a čmuchadlo. Petra Soukupová
„Bertíkovi je devět. Rodiče se rozvedli a on žije s maminkou,
která si našla nového přítele. Bert mu říká Rypouš. Ostatně
celou tu životní změnu těžce nese. Připadá mu jako zrada.
Chci, aby bylo všechno jako dřív! Vzteká se. Žárlí. Na
všechny kolem sebe je protivný. Až jednou potká v lese za
chalupou zvláštní, mluvící zvíře – čmuchadlo – a skamarádí

Kultura a sport

Čtveřice dětských knih

Zdroj: M. Hrubešová

Jó, na Marjánce, tam se tancuje
O hospodě U Korychů sice žádná písnička není, ale roztáčí se to tam také pěkně. V sobotu 17. 10. 2015 se tam konalo již také
tradiční slavnostní setkání seniorů.
Nejstarší občankou regionu je paní Kučerová z Velkých
Přílep, které je 98 let, ale my s pětadevadesátiletou paní
Konopáskovou držíme pěkné druhé místo. Hodně zdraví,
paní Konopásková, ať tu stovku dáte!
Senioři letos přivítali do svých řad elévy – čerstvé
sedmdesátníky. Když heligonkáři spustili lidovky, musely
berle stranou. Letos byla nejen silnější účast, ale i plný
taneční parket. K programu přispěly i naše Ú-holky, pozdní
sběr se svými „Českými panenkami“.
Ráda bych poděkovala i organizátorům. Z naší obce se
o hladký průběh akce stará pí Alena Lounová a pí Hana
Konopásková. Hodně zdraví a pohody všem, ať se za rok zase
setkáme.
Božena Suchá, komise pro rodinu
Slavnostní setkání seniorů

Zdroj: archiv OÚ
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Já jsem z Kutné Hory koudelníkův syn
Už cestou kolem Kolína jsme se dali do zpěvu a v příjemné náladě probíhal celý den. V úterý 6. 10. 2015 se totiž uskutečnil
pravidelný podzimní výlet (nejen pro seniory) do Kutné Hory a okolí. Navštívili jsme nádherné skvosty naší historie.
Jako první byla prohlídka chrámu Svaté Barbory, který
je po rekonstrukci bez lešení a přístupné jsou i chrámové
ochozy. Abychom zvládli další památky v nedalekém
Sedlci, poobědvali jsme v příjemné hospůdce v centru Kutné
Hory. Křivolakými uličkami starého hornického města jsme
doklopýtali k autobusu a pokračovali do již zmíněného
Sedlce, kde jsme navštívili neméně krásnou a zajímavou
katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a poté i kostnici. Paní
průvodkyně nás zaujala nejen poutavým výkladem, ale
i chrámovým zpěvem z kůru. Poprvé jsme také měli možnost
projít kostelní půdu a vidět stropní klenby shora.
Pak jsme se přesunuli do kostnice, kde jsou vyskládané
čtyři pyramidy a veškerá výzdoba – erby, girlandy, svícny
jsou kostěné. Člověk by měl vidět všechno, ale působí to zde
opravdu hodně pochmurně.
Plni dojmů z úžasných památek po našich předcích jsme
odjeli do Kostelce nad Černými lesy, kde, abychom odlehčili
našim unaveným nohám, jsme se posilnili v malebné cukrárně

,,Modré dveře”. A to byla sladká tečka na závěr krásného
a počasím přejícího výletu.
Božena Suchá, komise pro rodinu

Návštěva chrámu Svaté Barbory

Zdroj: archiv OÚ

Letí vrána, letí světem
Do Úholiček letos zavítal ale jenom čáp. V neděli 11. 10. 2015 se konalo v zasedací síni obecního úřadu vítání občánků,
respektive vítání chlapečků, protože holčička letos není ani jedna.
Děti z mateřské školy přišly malým zazpívat a zatančit
a přivítali je mezi sebe. Paní starostka popřála občánkům
šťastné dětství a hodně rodičovské lásky, rodičům pak hodně
trpělivosti a radosti z potomků. Přivítané děti dostaly drobný
dárek a mohly se pohoupat v načinčané kolíbce. Někteří malí
samorosti však o tuto atrakci neprojevovali valný zájem.
Už poněkolikáté bereme tuto příležitost jako setkávání
generací. Proto jsme pozvali i jubilanty, kteří oslavili od
dubna letošního roku své životní jubileum. K dobré pohodě
přispěla i hudba v podobě dvou muzikantů, kteří vytvořili

příjemnou atmosféru. Každému zahráli jednu písničku
k narozeninám. Na tomto místě bych ráda podotkla, že na
plánovaná setkání s jubilanty jsou zváni všichni senioři, kteří
chtějí strávit příjemné odpoledne a popovídat si. Pokud se
už nemůžete sami nikam vydat, zavolejte nám, my vás rádi
přivezeme, to je to nejmenší. Další setkání seniorů a též
jubilantů připravujeme na konec prosince, kde bychom se
zároveň rozloučili se starým rokem a popřáli si do nového
roku 2016.

Vítání občánků v zasedací síni

Poslech pohodové muziky
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Základy první pomoci
Ve středu 21. 10. t. r. proběhla přednáška na téma první pomoci, na které nám předal své znalosti vrchní strážník a tehdejší
vojenský zdravotník v ostré misi v Jugoslávii pan Karel Král.
Jako policista se setkal s mnoha případy, ve kterých došlo
k neposkytnutí nebo nedostatečně provedené první pomoci,
a proto je velmi důležité tyto zásady znát a neustále si je
osvojovat.
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, bych ráda připomněla
pár základních bodů. V případě, že nalezneme nehybného
člověka, musíme zkontrolovat tři důležité funkce: vědomí,
dýchání a krevní oběh. V průběhu je důležité oslovit někoho
nablízku, který dle vašich pokynů zajistí komunikaci
s ambulantní službou a předá informace o poloze, stavu
a situaci. Hovor vždy ukončuje operátor. Při zjišťování,
zda zraněný je při vědomí, nikdy „nepropleskáváme“, ale
zatřeseme rameny nebo štípneme do ucha. Pokud nereaguje,
přejdeme k bodu „b“. Zrakem se snažíme zachytit dýchací
pohyby přiložením ucha k ústům po dobu deseti vteřin.
Nutno je předejít ucpání dýchacích cest – záklonem hlavy
a podsunutím brady. V další fázi zkontrolujeme pulz
a zahajujeme resuscitaci stlačováním místa mezi bradavkami
ve frekvenci sto za minutu ve střídání masáže srdce s vdechy
v poměru 30:2. Resuscitujeme do příjezdu sanitky.
V případě krvácení nutno zabránit ztrátě krve. Rány
zmáčkneme, případně obvážeme tlakovým obvazem.
U dopravní nehody je nutno myslet nejen na posádku, ale
především na zachování svého zdraví, hrozí opožděné
vystřelení airbagů.

Ukázka resuscitace na „andule“

Zdroj: archiv OÚ

Děkujeme za poučné informace, které se mohou hodit nám,
ale i třeba našim zachráncům.
Eliška Červenková, redaktorka

Úholičská ťapka

Lampiónový průvod s Pipi

Třetí ročník Úholičské ťapky proběhl za méně příznivého
počasí než v minulém roce, přesto účast byla značná.

Pipi Dlouhá punčocha není jen tak obyčejná holčička. Kam
přijde, tam je spousta zábavy. Třeba lampiónový průvod s
úkoly, které si pro vás sama přichystala, a budou tudíž velmi
vypečené.

Bláto se nám lepilo na paty, ale to nás neochudilo o příjemnou
procházku přírodou Úholiček, letos i přes nově vykácenou
cestu Na Habří.
Začínalo se ve Švestkovně, kde pí Klusoňová rozdala
občerstvení v podobě pitíčka a sušenky, prostě energie sbalené
na cestu. Podala informace o fáborkovém značení, ale cíl
neprozradila. V cíli všichni obdrželi medaili ťapky. Těšíme
se na příští výlet v okolí našeho domova a další prozkoumání
dalších zákoutí naší obce.
Eliška Červenková, redaktorka

Připravené medaile pro účastníky

Zdroj: archiv OÚ

Můžete se přesvědčit v sobotu 14. 11. 2015 na vlastní oči,
vyrážíme tradičně po 16. hodině z náplavky v Podmoráni.
Nebude chybět ani tradiční pohyblivé občerstvení.
Kdo by chtěl přijít
s vlastnoručně vyrobeným
originálním
lampiónem,
což Pipi zaručeně ocení,
neváhejte
se
zúčastnit
mimořádné
lampiónové
dílny v úterý 10. 11. 2015 od
16:00 ve výtvarném ateliéru
na statku.
A to nejlepší nakonec:
pro
všechny
účastníky
průvodu, ale i pro ostatní
zájemce
zopakují
malí
ochotníci představení Pipi
punčochatá a to od 18:00
ve stodole obecního statku.
Tak neváhejte a přijďte se
pobavit. Těšíme se na vás.
Pipi v podání Elišky Černé

Pavel Soper, principál
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Zkouška ohněm aneb úholičtí hasiči v akci
Tak jsem tu zase se zprávami z našeho sboru dobrovolných hasičů. Stalo se toho trochu víc.
Naši malí hasiči předvedli na „Svatováclavkách“
požární útok a byli odměněni velkým zájmem a oceněni
potleskem všech přihlížejících.

jsme kompletní menu včetně
loupání, krájení, obalování
a
smažení
připravili
svépomocí. Do jídelního
lístku se zapojili i prarodiče
našich mladých hasičů a
napekli něco sladkého na
zub. Samozřejmě, že jsme
zajišťovali i pitný režim po celou dobu závodu. Za
pomoc při přípravě občerstvení děkujeme také pí Janě
Pálové a Janě Tajčové.
Abych se vrátil k závodům, vše bylo opravdu dobře
zorganizováno a závod proběhl bez problémů.

Hasiči na Svatováclavských slavnostech

Zdroj: J. Černý st.

Potom jsme se předvedli i
my dospělí, a to nejen na
„Svatováclavkách“. Zúčastnili
jsme se v Suchdole memoriálu
Františka Malého v požárním
útoku a nedopadli jsme vůbec
špatně. Byly to naše první
závody a osmé místo ze
sedmnácti družstev je pro nás
velký úspěch, takže skvělý
začátek.

Mladší kategorie skončila sice poslední, ale v tak
silné konkurenci to není žádná hanba. Starší kategorie
za sebou nechala tři družstva soupeřů, což považuji za
úspěch. Byl to pro ně hodně
vypjatý závod, ukáplo i pár
slziček, ale vzhledem k tomu,
že to byl jejich první velký
závod, to byl, dá se říct, velmi
dobrý začátek. Děkuji celému
oddílu za kuráž a nasazení, s
jakým závod zvládli.
Pochvalu jsme si vysloužili
i my, organizátoři, od vedení
okresního sdružení.
Bylo to náročné, ale byli jsme
rádi a šťastní, že se nám to
povedlo.

A pak přišla zkouška
ohněm, ne, ne doslova.
Okresní sdružení hasičů a
Rada mládeže okresu Prahazápad nám zadali pořádání
okresního
kola
soutěže
Plamen ZPV (závody požární
všestrannosti). Byla to pro nás
velká výzva. Přijali jsme ji
a začali jednat.
Za pomoci všech členů Přenos raněného
a opravdového nasazení jsme
vyčistili a vyznačili tři tratě po šesti stanovištích dle
kategorií, která následně obsadili proškolení rozhodčí.
Také jsme museli zajistit zázemí pro více než 230
závodníků, štáb soutěže a rozhodčí. Vůz záchranné
služby a technická četa závodu byla také na našem sboru.
Díky našemu statku to nebylo neřešitelné. Využili jsme
veškeré pohodlí, které statek nabízí.
S občerstvením, které jsme museli pro všechny
připravit, jsme se poprali se ctí. Místo obligátních pytlíků
s houskou, paštikou a jablkem jsme za pomoci členů
sboru a jejich darů (brambory, jablka) připravili řízky s
bramborem. Chtěli jsme, aby se za částku, kterou na to
okres uvolnil, závodníci i rozhodčí řádně posilnili, a tak
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Touto cestou chci poděkovat
celému našemu sboru za
obětavost při zajišťování akce.
Díky.
Zdeněk Fiala, starosta SDH Úholičky
Zdroj: J. Černý st.

Mladí hasiči poměří své síly

Zdroj: J. Černý st.
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Kalendář akcí
7. 11.

Strašidelný pohádkový les - 13:00 - 16:00

Zámecký park, Roztoky

Putování s lampióny a překvapením - od 17:00
více na www.roztoc.cz

Tiché údolí, Roztoky

10. 11.

Lampiónová dílna - od 16:00

Ateliér výtvarného
kroužku, Úholičky

14. 11.

Lampiónový průvod - sraz v 16:00 na náplavce v Podmoráni

z Podmoráně na náves,
Úholičky

14. 11.

Pipi punčochatá - představení dětské úholičské divadelní sekce od 18:00

Sál obecního statku,
Úholičky

17. 11.

Otevřený turnaj ve stolním tenisu - od 14:00
registrace od 12:30 do 13:00

Tělocvična, Úholičky

20. 11.

Zlaté časy - divadelní představení, od 19:00
lístek k zakoupení na OÚ za 200 Kč

Divadlo Radka
Brzobohatého

27. 11.

Vázání adventních věnců s Kořenkou - od 18:00

zasedačka OÚ, Úholičky

28. 11.

Vázání adventních věnců s Renatou - od 14:00

zasedačka OÚ, Úholičky

ZÁ-BAL S CECILKOU - taneční zábava 20:00 - 2:00
vstupné 100 Kč, předprodej na OÚ

Sál obecního statku,
Úholičky

Adventní setkání - od 14:00

Statek, Úholičky

sobota

8. 11.
neděle

úterý

sobota

sobota

úterý

pátek

pátek

sobota

28. 11.
sobota

29. 11.
neděle

Příspěvky občanů
Ad Příspěvky občanů z minulého čísla obecních novin – Kultura kultury
Nedá mi, abych se nevrátila k článku R. Soperové v minulém čísle obecních novin.
Renata zde píše o divadelním festivalu PřeDivO, který se
konal v naší obci v rámci Svatováclavských slavností 26. září
2015. Festival byl zahájen představením divadla KIX v pátek
25. září, bohužel ve stejném termínu, na který obec zajistila
lístky do Stavovského divadla na představení Mikve. 24
lidé z obce tedy bohužel za kulturou odjeli do Prahy, na
představení, které jsem zakoupila na Vaše přání. Představení
Mikve je uváděno ve Stavovském divadle max. 4krát do
roka a je během několika dnů plně vyprodáno. Lístky jsem
zakoupila cca v květnu, kdy jsem ještě, a to nejen já, ani
netušila, že festival v obci v rámci slavností proběhne.
Proto mne po přečtení článku trochu zamrzelo, že
představení divadla KIX v obci nemělo očekávanou

návštěvnost proto, že obec „vypravila autobus a vybrala za
lístek 170 Kč“. A jen na okraj…obec na divadelní představení
„nevypravuje obecní autobus z návsi“, vstupenky jsou
objednávány hromadně s použitím zakoupených slevových
kuponů, jejichž cena je rozpočítávána do cen vstupenek
(pak dojdeme k poměrně přijatelné ceně, jakou byla např.
vstupenka do Stavovského divadla za 170 Kč).
Všechna představení jsou předem avizována v obecních
novinách a může si je po předchozí rezervaci zakoupit každý
občan. Divadla takto navštěvujeme již pátým rokem několikrát
ročně. Doprava, stejně jako čas před a po představení jsou
zcela individuální a v režii každého jednotlivce.
Romana Klusoňová

7

INZERCE

fotoknihy

od
249 Kč

ONLINE
objednávka
do 10 minut

vyzvednutí

ZDARMA
www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol
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