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Vážení občané,
v minulých číslech novin jsme nahlíželi v úvodníku do ankety, kterou jste nám doručovali a kterou jsme vyhodnotili.
Celý přehled je zpracován v tomto čísle. Anketa bude sloužit
jako podklad pro rozhodování zastupitelstva při schvalování rozpočtů na příští roky, celkového výhledu a dokončení
strategického dokumentu obce. Ten byl přepracován podle
metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a je k nahlédnutí na
stránkách obce. Zúčastnili jsme se i školení MMR, kde nám
byl představen produkt – software, který lze k tvorbě dokumentů bezplatně využít.
Cíle, kterých chceme krátkodobě i výhledově dosáhnout,
jsou v souladu s výsledky ankety. V přehledu aktivit bylo
aktualizováno financování. Rozjelo se nové dotační období
a byly otevřeny první tituly pro podávání žádostí. Evropské
peníze bychom chtěli čerpat ve větší míře, než tomu bylo
v minulém volebním období, kdy jsme se ocitli na konci minulého dotačního období a výzvy pro naše projekty už nebyly
aktuální. Současně ale zastupitelé budou zvažovat jednotlivé výzvy tak, abychom naše projekty účinně dotovali a ne,
abychom podle vypsaných dotací přizpůsobovali projekty
a priority obce.
S koncem roku opět připravujeme rozpočet obce na příští rok a tento dokument by měl být také schválen, aby obojí

bylo provázané a navazující na sebe. Strategický dokument je
v mnoha případech také povinnou přílohou při podávání žádostí o dotace. I rozpočet obce a svazků, kterých jsme členy,
bude zveřejněn na webových stránkách obce a není problém
se s ním seznámit, vznést dotazy nebo předložit připomínky.
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v tomto roce
bude v pondělí 14. prosince.
V prosinci navážeme také na bohatý kulturní listopad. Kromě veřejných akcí zde proběhly i dvě svatby – jedna v obřadní
zasedací místnosti, druhá ve stodole. Věříme, že jsme svazek
zpečetili na celý život a novomanželům Janíkovým a Novákovým ještě jednou gratulujeme. Pokud tedy žijete „na hromádce“ a chystáte se k tomuto životnímu kroku, vězte, že svatbu
lze uskutečnit i v Úholičkách a prostory k tomu nyní máme
důstojné.
V prosinci vás pozveme na plavbu vánoční Prahou, na
výstavku betlémů, na vánoční hru a na štědrovečerní zpěvy.
V prosinci bude také naše obec a hlavně statek v roli hostitele
na setkání starostů Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy.
Poslední dny v roce běží vždy nějak rychleji. Zkuste se zastavit a užít si předvánoční čas i jinak než v poklusu.
		

Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Žádost o ekologický příspěvek

Pátrání v obecním archivu

Žádosti
o
ekologický
příspěvek
podávejte
na OÚ do 11. 12. 2015. Formulář je ke stažení na
www.obec-uholicky.cz, podávat můžete i elektronicky
prostřednictvím e-mailu.

V obecní kronice chybí zmínka o letech 1980 – 2000, a tak
se společně s pí Jakoušovou, p. Konopáskem a p. Černým
vracíme zpátky do historie a bádáme v ohromném množství
spisů a dokumentů z této doby.

• Svoz bioodpadu

Scházíme se každý týden a společně hledáme podklady
z obecního archivu pro dopsání kroniky. Dohledáváme
informace o nejdůležitějších událostech naší obce - zprávy
ze zastupitelstva, volby, kolaudace, mateřská škola, obecní
knihovna, kulturní a sportovní akce. Nyní se probíráme
materiálem z let 1990 – 2000 a stále nás ještě čeká předchozí
desetiletí. Je velmi zajímavé sledovat, jak pamětníci
vzpomínají na tuto dobu a s velkým zapálením pátrají
v minulosti. Chtěla bych poděkovat za vstřícnost, ochotu
a trpělivost našim badatelům.

Poslední letošní svoz bioodpadu proběhne v pondělí
30. 11. 2015.
Změna adresy oddělení sociálně právní ochrany dětí,
oddělení sociální prevence pro děti a oddělení náhradní
rodinné péče odboru sociálních a zdravotních služeb MěÚ
Černošice.

• Oznámení MěÚ Černošice
S účinností od 1. 11. 2015 se oddělení sociálně právní
ochrany dětí, sociální prevence pro děti a náhradní rodinné
péče (adopce, pěstounská péče) odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Černošice přestěhovaly na adresu:
Václavská 12, Praha 2. Čísla telefonů na uvedená oddělení
zůstávají v platnosti.
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí:
221 982 296, mobil 723 505 002
Vedoucí oddělení náhradní rodinné péče:
221 982 274, mobil 727 846 073
Vedoucí oddělení sociální prevence pro děti:
221 982 284, mobil 724 004 618
Městský úřad Černošice upozorňuje, že od poloviny
prosince 2015 až do konce roku nebudou přijímány žádosti
o vydání nového občanského průkazu ani cestovního
dokladu. Důvodem plánované odstávky informačních
systémů MV ČR je přechod na nový systém v důsledku
legislativních změn.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Eliška Červenková, redaktorka

Tým badatelů

Zdroj: E. Červenková
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Anketa 2015

Strategický plán obce
Vyhodnotili jsme anketu, kterou jste nám vyplnili a doručili do konce září. V tomto čísle Vám přinášíme grafické vyjádření
vašich odpovědí.
1. Co je pro Váš život v obci a jejím okolí nejcennější?

2a. Které prvky obecní infrastruktury a občanské vybavenosti jsou podle Vás v nevyhovujícím stavu?

2b. Které prvky obecní infrastruktury a občanské vybavenosti podle Vás v obci nejvíce chybí?

3. Jak hodnotíte nabídku a dostupnost zdravotních a sociálních služeb v obci ?

3

obecní noviny 11/2015

www.obec-uholicky.cz

4. Jaké problémy v oblasti dopravy pociťujete nejvíce?

5. Jak hodnotíte možnosti kulturního a společenského vyžití v obci?

6. Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití v obci?

7. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí?

8. Cítíte se v obci bezpečně?

Pokud ne, co je příčinou? (označte zakřížkováním maximálně 3 odpovědi)

9. Jak jste spokojeni se současným stavem komunikace obce s občany (obecní noviny, webové stránky obce, SMS
infokanál, vývěsky)?

10. Jaký způsob komunikace mezi obcí a občany preferujete?
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11. Existuje nějaké místo v obci či v okolí obce, které je podle Vás zajímavé/cenné, je dnes sice zanedbané a zaslouží si
rozvoj?
Tímto místem je podle vás pastouška na návsi, břeh Vltavy a okolí potoka.
12. Kterých 3 věcí si na obci nejvíce „ceníte“ / máte rádi?
Nejvíce si ceníte přírody, která obec obklopuje, klidného bydlení a dobré dopravní dostupnosti do Prahy. Líbí se vám opravený
statek, celkové hezké prostředí obce včetně stezek a hřišť, neméně důležité jsou pro vás setkávání lidí. Vážíte si péče o seniory
a o děti, líbí se vám školka.
13. Kterých 3 věcí si na obci nejméně „ceníte“/nemáte rádi?
Nejvíc lidí nemá rádo zápach ze skládky, vadí vám také špinavý potok. Mnoho dalších námětů je uváděno v jednotkách hlasů
jako například rozdělování lidí na tábory, neprůjezdná silnice do Přílep nebo neprůhledné a ztrátové hospodaření obce.
14. Jak jste spokojeni s mírou turistického ruchu v obci?

15. Jak má obec nakládat s penězi ze skládky? Označte % využití financí, součet musí být 100:

Petra Studecká, místostarostka

Zprávy z MŠ
Podzime, podzime, už zas nosíš deště,… Takto začíná jedna
z básniček s podzimní tematikou. Současný podzim zatím
moc deště nepřinesl, a tak jsme s dětmi mohli pozorovat
přímo v přírodě na vycházkách všechny barvy, do kterých se
příroda v tomto období zahaluje.
Děti sbíraly barevné listí, spadané šišky, žaludy, kaštany,
odpadlou kůru a suché větvičky. Také rodiče pomohli se
sběrem přírodnin a pí starostka nám poslala plnou přepravku
malých dýní. Ve školce děti tvořily z přírodnin různé skřítky,
dýňové panáčky, barvily listy nebo jimi polepovaly různé
výtvory, zdobily kůru, vyráběly zvířátka atd. Na Švestkovně
stavěly děti z oddělení Veverek z kůry, suché trávy a klacíků
domeček pro „lesní skřítky“. Všechny přírodniny, které
zůstaly, jsme nevyhodili do popelnice, ale nechali jako
potravu pro lesní a polní zvířátka. Děti s pí učitelkami je
odnesly do lesa a do krmítek, která jsou zbudována u nově
vysazené aleje vedle školky.
V říjnu jsme jeli s dětmi na dva výlety. Cílem prvního
byla Čabárna u Kladna, kde byl pro děti připraven program
s přednáškou „Vodní království“. Děti se spolu s žabičkou
vydaly hledat daleké vodní království. Putovaly od studánky
podél potoka k rybníku a po cestě potkávaly zvířecí kamarády,
kteří žijí ve vodě nebo okolo ní. Dále jsme šli s p. průvodcem
navštívit zvířátka v záchranné stanici AVES, o která se zde
starají.
Druhý výlet byl do Pohádkové země v obci Pičín. Děti
se ocitly v zemi skřítků, bludiček, strašidýlek, čertíků, draků
a dalších pohádkových bytostí, které vytvořila ilustrátorka a
spisovatelka pí Vítězslava Klimtová. Pro děti byl připraven
program „Malované písničky“. O rodině skřítka Drnovce
vyprávěl, zpíval a hrál na kytaru a foukací harmoniku
p. Pavel Půta.

Den strašidýlek a duchů

Zdroj: archiv MŠ

Děti během podzimu zhlédly dvě divadelní představení.
Do Divadla Lampion v Kladně jsme vyjeli v polovině října na
Čertovskou pohádku. V listopadu za námi do školky přijelo
Divadlo Hračka s představením „Domek plný pohádek“.
V říjnu se ve školce uskutečnila tři preventivní vyšetření.
První bylo vyšetření logopedické, které se u nás v MŠ
provádí každý rok, aby se odborně určily děti, které mají
špatnou výslovnost nebo jinou vadu řeči. Druhé bylo oční
vyšetření v rámci projektu „Lions Eye – Lví očko“. Podstatou
tohoto vyšetření je vyhledání dosud nezjištěných očních vad
u dětí předškolního věku, včasné zahájení účinné léčby,
a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku. Třetí vyšetření
se týkalo dětí z oddělení Veverek. Jednalo se o „Speciálně
pedagogické vyšetření ke zjištění úrovně grafomotorických
dovedností dětí“, s následnou konzultací odborného
pracovníka poradny s rodiči. Všechna preventivní vyšetření
byla provedena se souhlasem rodičů, kteří byli s výsledky
seznámeni.
5
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V pondělí 2. listopadu t. r. jsme měli
ve školce „Den strašidýlek a duchů“.
Převlečené v kostýmech byly i pí učitelky.
Nikdo z dětí se nebál. Všechny děti věděly,
že si na strašidla jen hrajeme. Děti tančily
a zpívaly „strašidelné“ písničky, stavěly
strašidelný hrad, hrály různé hry a byly
postrašit také pí kuchařky a pí školnici.
Bylo to dopoledne plné zážitků a legrace.
V polovině listopadu se ve školce
uskutečnila přednáška policistů z Policie
ČR. Povídali si s dětmi o své práci, ukázali
jim své vybavení a poučili děti o bezpečném
chování venku a na ulici. Děti měly velký
zážitek ze hry „Na dopravní policisty“,
vyzkoušely si neprůstřelnou vestu, policejní
čepici i pouta a prohlédly si pendrek.
Prevence v oblasti bezpečného chování
dětí nejen na ulici je velmi důležitá. Moc
děkujeme pí Maternové za zorganizování
přednášky.

Knihovna Úholičky
Nové knihy v knihovně

Kniha roku 2015

Dívka ve vlaku, P. Hawkins: detektivní román
Nehoda, Ch. Pavone: thriller
Všechny staré nože, O. Steinhauser: špionážní
příběh
Sněží, sněží, J. Green, M. Johnson, L. Myracle:
tři příběhy
Co to bude?, Táňa Keleová – Vasilková:
slovenský román
Nové povídky o ženách: soubor povídek
Dívka, již jsi tu zanechal, J. Moyes: román
z období první světové války
Sudety 1938, J. Lakosil: sudetoněmecká otázka,
literatura faktu

Knihovna otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Zavřeno 21. 12. a 28. 12. 2015.

Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport
Úholičky open 2015 – konečně doma...
Po několika letech, kdy jsme pořádali turnaj ve stolním
tenise smíšených dvojic a neregistrovaných dětí v sousedních
Velkých Přílepech, jsme mohli hráčky a hráče konečně
přivítat doma – ve stodole na statku čp. 10.
Domácí prostředí bylo znát. Registrovalo se 26 hráčů a hráček
a 13 dětí. Na zápasy se přišlo podívat i velké množství diváků.
Nasazení bylo maximální a všichni hráli naplno. Dospělí
byli jako vždy rozlosováni do smíšených dvojic. Hrálo se ve
dvou tabulkách, každý s každým. První čtyři z každé tabulky
postoupili do play off. Pohár zůstal napůl doma, napůl putoval
do Velkých Přílep. První byli Terezie Kořínková – Dušan
Vojtěch. Soutěž ale ovládla rodina Dvořáků (od ,,Čergesů
od studny“), kdy Fanda s Luckou skončili druzí a tatínek Jiří
Dvořák spolu s Radkou Ducháčkovou byli třetí.
Děti jsme rozdělili na kategorii mladší a starší, protože
věkový rozdíl byl až 7 let. Stejně jsme se neubránili slzám...
Vyhrát prostě může jen jeden a nést porážku statečně se
musíme ještě učit. Pohár třímal Hubert Kořínek v kategorii
mladších před Eliškou Rudolfovou a Lucinkou Budařovou,
Daniel Rus vyhrál kategorii starších a přepinkal i starší Nicolase Vančáka a Jakuba Kořínka.
Atmosféra turnaje byla výborná, děkujeme za diváckou
podporu. Děkujeme všem hráčům za účast a těšíme se příští
rok ve stejném datu – 17. 11. 2016 – ještě v hojnějším počtu.
Pokud chcete začít hrát, není nic jednoduššího, než se
přidat k pravidelným tréninkům a přijít si vyzkoušet svoje
dovednosti v úterý od 17:30 do 19:00 – děti a v úterý a ve
čtvrtek od 19:00 do 22:00 – dospělí (po dohodě...).

Otevřený turnaj ve stodole

Zdroj: V. Kozel

Nejmladší tenisté

Zdroj: V. Kozel

Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu
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Lampioňák, divadlo a zase divadlo
Tradiční lampionový průvod v Úholičkách, tentokrát na téma
Pipi punčochaté, přinesl hojnou účast a snad i spokojenost
všech zúčastněných.
Na závěr jsme s malými ochotníky reprízovali naše představení
a soudě podle ohlasu jsme opět pobavili. Dokonce i nejmenší
diváci udrželi povětšinou pozornost, na což jsme zvláště hrdí.
Není však čas usnout na vavřínech, neboť již za měsíc
nás čeká premiéra zbrusu nové vánoční hry, tentokrát
z moravských Rosic. Hra je to opět tradiční lidová s poněkud
složitějším jazykem, takže máme co dělat. Na představení se
podílejí jak dospělí herci, tak naše dětská sekce. Postav bude
jak u Dietla, takže se máte na co těšit. Představení plánujeme
na poslední adventní neděli 20. prosince od 18:30. Všichni
jste srdečně zváni.
Pavel Soper, principál

Pipin kůň vezl dobroty pro všechny účastníky

Zdroj: J. Černý st.

Dobrý den, sousede
Dneska se podíváme na sportovkyni, maminku, manželku a obyvatelku Úholiček Barboru Vackovou (za svobodna Krásnou).
Barča pochází z rodu, který bydlí v Úholičkách už po generace a také tu založila rodinu. Sama říká, že lepší místo pro život
nezná. Mladou maminku určitě všichni dobře znáte, ale možná nevíte, že je již od základní školy úspěšná sportovkyně.
Pojďme společně nahlédnout na její cestu sportovními úspěchy.
•

Prozradíš nám, jakým sportem ses zabývala a jak ses
k němu dostala?
Ve druhé třídě přišli do školy lovci talentů pražské soutěže,
zalíbila jsem se jim, a tak to všechno začalo. V deseti letech
mě táta přihlásil na atletiku do Roztok, kde jsem zkoušela
všechny disciplíny, ale nejvíce mě bavilo házení míčkem.
• Jak často jsi trénovala?
Jezdívala jsem do Roztok dvakrát týdně, plus o víkendech
jsem jezdila na závody.
• Jaké jsi měla výsledky a kolik jsi házela?
Na druhém stupni jsme začali jezdit na okresní přebor, kde
jsem házela tzv. krikeťákem, pravidelně jsem překonávala
hranici 50 metrů, což bylo tak o deset metrů více než ostatní
dívky. Vyhrávat bylo celkem snadné. Poprvé jsem přehodila
roztocký rekord již ve 12 letech v roce 2001, hodem 50,12 m.
V následujících dvou letech jsem svůj rekord překonala ještě
dvakrát a to hody 53,06 a 54,26 m.
• Jak ses dostala k oštěpu?
Na střední škole se v naší věkové kategorii přestalo házet
míčkem, a museli jsme si vybrat jinou disciplínu. Já jsem se
rozhodla pro hod oštěpem. Ze začátku to bylo těžké, ale díky
tvrdému tréninku a pod vedením skvělého trenéra p. Tomišky
se mi začalo v rámci okresu opět dařit.
• Jaký je tvůj rekord v oštěpu?
Poprvé jsem překonala roztocký rekord ve 14 letech, hodem
28,45 m, v sedmnácti to již bylo 33,64 m. Dostala jsem se
také do republikových tabulek v kategorii juniorek. Mimo
závody jsem dosáhla na 36 m.
•

Hod oštěpem je individuální sport, neměla jsi pocit
samoty?
Právě tohle je jedna z nevýhod oštěpu, neustále jsem byla

Barča se svým vzorem, Barborou Špotákovou

Zdroj: B. Vacková

sama. Samozřejmě se mnou trávil čas trenér, ale i tak to bylo
náročné.
• Kdo byl tvojí největší oporou?
Oba rodiče sportují, mamka hraje volejbal, táta jezdí na kole,
hraje stolní tenis a také házel oštěpem. Bylo jasné, že mě ke
sportu od mala povedou a budou mě podporovat.
•

Teď máš úžasnou holčičku Emičku, máš čas si jít ještě
zaházet?
Ráda bych se k atletice vrátila a zkusila bych si ještě
i zazávodit, ale až Emča povyroste.
• Povedeš svoji dceru také ke sportu?
Rozhodně ji zkusíme na atletiku dát a pak se může dál sama
rozhodnout. Atletika je základ, královna sportu.
Eliška Červenková, redaktorka
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Kalendář akcí
28. 11.
sobota

29. 11.
neděle

29. 11.
neděle

4. 12.
pátek

4. a 5. 12.
pátek + sobota

do 16. 12.

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

Sál obecního statku,
Úholičky

Adventní setkání na návsi a rozsvícení vánočního stromu - od 16:00

Náves, Úholičky

Adventní koncert duchovní hudby Ave Maris Stella komorního sboru Kostel sv. Klimenta na
Local Vocal - od 18:00
Levém Hradci
Vánoční koncert MARIKA SINGERS – od 19:30, vstupné 100 Kč

Budova kina, Velké
Přílepy

Vodnická pohádka aneb Jak se voduška vdávala - loutkové představení
divadla Manetka s Mikulášskou nadílkou
areál zámku, Úholičky
v pátek od 17:00, v sobotu od 14:00 a 16:30
Příběhy české přírody - výstava fotografií

Středočeské muzeum,
Roztoky

Večerní plavba vánoční Prahou - od 19:00
lístek k zakoupení na OÚ za 200 Kč

Čechův most, Praha

20. 12.

Tříkrálová hra z Rosic - vánoční divadlo od 18:30

Sál obecního statku,
Úholičky

24. 12.

Štědrovečerní zpěvy - od 22:00

Sál obecního statku,
Úholičky

26. 12.

Christmas Animals Festival - vánoční párty

Diskorai, Tuchoměřice

Silvestr 2015 v restauraci Na Statku
Stoly rezervujte do 10. 12., více na www.restauraceuholicky.cz

Restaurace Na Statku,
Úholičky

středa

18. 12.
pátek

neděle
čtvrtek

sobota

31. 12.
čtvrtek

Příspěvky občanů
Vyjádření k přednášce o první pomoci
Ráda bych se vyjádřila k přednášce na téma první pomoci,
která proběhla v naší obci.
Předem bych chtěla pochválit organizátory této akce, že se
zabývají touto důležitou tématikou.
Vzhledem k tomu, že pracuji v oboru, považuji za nutné
poopravit a doplnit informace vrchního strážníka p. Krále
v oblasti resuscitace.
Od října 2015 jsou zveřejněna nová doporučení pro
resuscitaci. Pro laické zachránce zůstává klíčová myšlenka
jednoduchá: zaklonit hlavu a stlačovat hrudník 100x za
minutu. Je to nejdůležitější činnost! Umělé dýchání již nemusí
být prováděno, což je pro mnohé z vás příjemná informace
a doufám, že se nebudete bát někdy někoho oživovat.
Také bych čtenářům chtěla oznámit, že existuje
automatizovaný externí defibrilátor (AED). Bývá k dispozici
na stále větším počtu míst, jako např. v letadlech, policejních
autech a nákupních centrech. Na tyto přenosné defibrilátory
není potřeba žádné školení. AED vám řekne v českém jazyce,
co máte dělat. Jsou naprogramovány tak, aby daly výboj,
pokud je to vhodné.
Ráda jsem přispěla s troškou z vlastních zkušeností a věřím,
že je to pro dobro věci. MUSÍME SI PŘECE POMÁHAT.

INZERCE

fotokalendáře

online do 10 minut od 149 Kč

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 222 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Gabriela Červinková
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