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Vážení občané,
poslední letošní noviny se vám dostávají do ruky v rychlém sledu po těch listopadových, protože je musíme zpracovat do Vánoc, aby i naše redaktorka a grafička
mohly prožít klidné Vánoce a zimní prázdniny. To ale neznamená, že to byly nějaké
rychlokvašky. Adventní období je sice kratší, ale o to více akcí se v něm odehrává
a je třeba je promítnout do tištěné podoby.
Máme za sebou poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto roce. Mimo jiné
jsme schválili nákup nové multikáry pro údržbu obce, takže naši zaměstnanci už
dárek od Ježíška dostali. Rozdělovali jsme peníze potřebným a přispěli na organizace, které se starají o nemocné a jinak znevýhodněné spoluobčany. I Lukáš dostane dárek od Ježíška v podobě notebooku, který je pro něj jediným spojením se
světem. Přesto, že nás v příštím roce čeká několik investičních akcí (revitalizace
návsi včetně výstavby hasičské zbrojnice, opravy hlavní čerpací stanice a prodloužení splaškové kanalizace v ulici K Višňovce), byl rozpočet obce schválen jako
přebytkový.
Prosinec byl i měsícem setkávání starostů – s novým vedením kraje, na vzdělávacích seminářích i na půdě Senátu. Dva semináře, které pořádal Spolek pro
obnovu venkova, byly zaměřené na výstavbu v obcích, možnostech její regulace
a zachování vesnického rázu. Myslím, že některé zkušenosti se pokusíme aplikovat
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ve stavební komisi obce. Obec Zichovec, ve které se jeden
ze seminářů konal, má kromě promyšlené výstavby, strategických dokumentů i řekněme etické zásady. V obci existuje
např. „Desatero dobrých sousedských vztahů“. Úholičské
desatero je inspirované Zichovcem, za což děkujeme, upravené pro naše podmínky a myslím, že bychom si ho mohli
všichni dát jako novoroční předsevzetí.
Jak víte, po letošních krajských volbách obsadila vedení
Středočeského kraje nová koalice. Všichni radní se představili starostům a věříme, že některé projekty se s novým větrem
ve Zborovské pohnou kupředu. Nás by asi potěšila oprava
propadlé vozovky do Velkých Přílep nebo cyklostezka z Úholiček do Libčic podél Vltavy.
Příjemné společenské setkání proběhlo 12. prosince
t. r. v Senátu, kde byli přijati zástupci třinácti vítězných obcí
v soutěži Vesnice roku 2016. Měli jsme možnost si prohlédnout Valdštejnský palác a hlavně popovídat si s kolegy starosty. Každý jsme z jiného kousku naší země, žijeme v obcích trochu jinak a do soutěže jsme šli každý s něčím svým.
Proto jsme se domluvili, že se příští rok sejdeme v Sebranicích v Pardubickém kraji a sdělíme si své zážitky ze soutěže
a uspořádáme i ochutnávku kultury a spolkového života napříč republikou. Těším se i na svoje působení v komisi soutěže, protože si určitě přivezu spoustu inspirace a dobrých nápadů. Na tomto místě bych se s vámi chtěla podělit i o tu méně
příjemnou stránku naší účasti v letošní soutěži. Náš spoluobčan p. Vodrážka neváhal a podpořil naši účast v celostátním
kole dopisem, který adresoval vyhlašovatelům této soutěže.
Pravidelný čtenář našeho periodika si dovodí, co bylo jeho
obsahem. Pan prezident přijme starosty vítězných obcí v lednu, takže je dost času sestylizovat nový dopis a včas ho podat,
aby na Hrad dorazil dřív než já.
Rok ale budeme končit dobrými zprávami, protože těch
není nikdy dost. Letos bylo opět po jednoroční pauze v obci
víc nových občánků než těch, kteří nás opustili. Takže obec
se mírně rozrostla. Další dobrou zprávou, tentokrát pro bezpečnost v obci, je posílení Obecní policie a rozšíření služeb
strážníků. I dopravní obslužnost se zlepšila, vlak jezdí každou
půlhodinu a po opravě Negrelliho viaduktu to prý bude ještě
lepší.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2017.
Terezie Kořínková, starostka

Setkání vítězné třináctky v Senátu
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Zdroj: archiv OÚ

Zprávy z obce
• Změna v zastupitelstvu obce – po odstoupení
sl. Moniky Fišerové se novým zastupitelem stal p. Michal
Stára.
• O vánočních svátcích, ve středu 28. 12. 2016, bude
obecní úřad uzavřen.
• Poplatky na rok 2017 (svoz komunálního odpadu, za
psy, zábory veřejného prostranství, parkovné, pronájmy
pozemků aj.) můžete platit na OÚ od 2. 1. 2017. Popelnice
budou na staré známky odváženy do 31. 1. 2017.
• Svoz vánočních stromků proběhne 12. 1. 2017.
Stromek nechte před domem, odvezou ho zaměstnanci
obce.
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí
v novém roce přejí zaměstnanci OÚ.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Knihovna Úholičky

Nové knihy z nakladatelství
Lidové noviny

KAM LÉTAJÍ VRÁNY, A. MacDonald: Ve svém druhém
románu se Ann-Marie MacDonaldová vrací do šedesátých
let, období naplněného sebevědomým optimismem
úspěšného dobývání vesmíru, ale také hrozbou studené
války a mezinárodních strategických intrik. Madeleine
McCarthyová, na začátku románu devítiletá dívenka nadaná
nevšední představivostí a pozorovacím talentem, přijíždí
se svou rodinou na leteckou základnu Centralia v Ontariu,
kde se zakládá osa tragického příběhu brutálního zločinu
lokálního významu, propojeného s neznámými tajemnými
silami a zájmy globálního charakteru. Kam létají vrány
je mistrovskou kronikou novodobé historie Kanady
v kontextu klíčových událostí v našem světě, ale především
neodolatelným, hluboce přesvědčivým příběhem lidského
utrpení, nezdolnosti a hojivé síly lásky.
POHLEDNICE Z KAVÁRNY, L. Horňáková – Civade:
Další z milých knížek Lenky Horňákové Civade nás tentokrát
zavede na terasy kaváren, s výhledem i bez, kde: „Nejste ani
venku ani uvnitř, tak někde mezi. Sedíte a nemáte nic na
práci, ale nemůžete říct, že neděláte nic. Děje se tu spousta
věcí, dají se zde potkat zajímavé osoby, příběhy a situace.“
A právě o tu spoustu věcí se s námi rozhodla podělit nejen
slovem, ale i vlastním obrazovým doprovodem. Nechme se
tedy vtáhnout do atmosféry francouzských kaváren a užijme
si chvilku pozorováním, co se kolem nás děje…
ŘECKÁ RULETA, P. Smetanová: Poutavé a poučné čtení
o příčinách současné tolik diskutované řecké krize pohledem
Češky žijící v Řecku, doplněné věcným pohledem odborníka
na ekonomickou situaci. Kniha pomáhá pochopit odlišnosti
mezi kulturními, sociálními, ale i politickými rozdíly našich
zemí a nutí čtenáře nejen přemýšlet nad tím, zdali jsou obecně
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přijímané stereotypy opravdu skutečností, ale také uvažovat
nad výhodami, jež přináší fungování systému naší republiky,
o kterém tak rádi a často pochybujeme. Na konkrétních
životních situacích autorka vtipně ukazuje neuvěřitelnost
kruhu sestaveného z dluhů, zneužívání postavení, nedbalého
státu, pštrosích řešení i kuriózních nápadů.
ČEŠTINA JAK JI NEZNÁTE, V. Schmiedtová:
Autorka na základě pilného sledování současného jazyka
prostřednictvím databází mluveného, psaného i literárního
jazyka zachycených a umožněných počítačovými médii,
začala podávat na přelomu století „zprávy“ o stavu současného
jazyka a novinkách v něm, posluchačům zahraničního

rozhlasového vysílání na stanici BBC, kteří byli delší čas
vzdáleni českému jazykovému prostředí.
ZAŘÍKÁVAČ NEMOCÍ, J. Hnízdil: Zaříkávač nemocí
je sestavený z textů, komentářů a rozhovorů, věnovaných
nemocem lidí, vrcholového sportu, politiků i celé společnosti.
Datují se od roku 2010, kdy vyšla knížka Mým marodům, do
současnosti.
ŽENY ODJINUD, P. Frýdlová: V této knize vypráví svůj
osobní životní příběh deset žen. Tentokrát to jsou české
cizinky, respektive ženy, které z nejrůznějších důvodů odešly
ze své původní vlasti, aby u nás našly nový domov nebo se
tu dlouhodobě usadily. Pocházejí z různých koutů světa, buď
přijely do Čech (nebo ještě do Československa) studovat a už
tady zůstaly, nebo se rozhodly žít v zemi svého partnera,
některé k nám přišly po roce 1989 trochu ze zvědavosti
a určitě ze sympatií, zejména k české kultuře, jiné si zvolily
Českou republiku jako útočiště na svém útěku před válkou či
politickým pronásledováním.
ŽENY V BÍLÉM, P. Frýdlová: Deset životních příběhů
českých lékařek.
Martina Hrubešová, knihovnice
Zdroj: nakladatelství LN

Knihovna je otevřena od pondělí 2. ledna
od 15:30 do 19:30.

Odměnou dodržování tohoto desatera nám všem bude nejen na pohled pěkná obec, ale i příjemní sousedé a fajn atmosféra.
Děkujeme za pochopení a dodržování.
Zastupitelstvo obce Úholičky
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Kultura a sport
Poděkování
Tímto bychom rádi poděkovali panu Ing. Martinu Kořínkovi
za jeho obětavou celoroční trenérskou práci v plaveckém
oddílu v Kralupech nad Vltavou, kde se ve svém volném
čase již několik let věnuje dětem. Za jeho trpělivost a moře
času se mu letos jeho svěřenkyně odvděčily dvěma zlatými
medailemi na Zimním poháru Čech 10ti a 11tiletého žactva
ve štafetě 4 x 50 m polohově a 4 x 50 m volný způsob
a plavkyně Kačka Váňová pak ještě 3 bronzovými medailemi
v individuálních disciplínách.
Přejeme p. Kořínkovi mnoho dalších úspěchů nejen
v trenérské práci, ale i v pracovním a soukromém životě.
Simona a Martin Kotálovi

Plavecký oddíl Kralupy

Zdroj: Kotálovi

Dobrovolník Středočeského kraje roku 2016
Do této poměrně mladé ankety je každoročně nominováno mnoho lidí z celého Středočeského kraje, kteří dlouhodobě
vykonávají nezištně něco pro druhé. Cena se uděluje v několika oblastech, např. práce s dětmi, sport, zdravotní a sociální
služby.
My jsme letos nominovali v oblasti zdravotní a sociální pí
Janu Jakoušovou, která doslova celý život pracuje v různých
spolcích a komisích a stará se hlavně o seniory. Krajská
komise nominaci proměnila v udělení ceny a Jana dne
29. listopadu 2016 převzala v kulturním domě v Mělníku
Poděkování od hejtmanky Středočeského kraje, pamětní
plaketu a dárkový koš.
Stejný den a na stejném místě se udělovaly i další ceny. Ty
se týkaly žáků a studentů středočeských škol – základních,
středních i uměleckých. Odměněni byli všichni, kdo dobře
reprezentují kraj, např. v matematice, angličtině, v nějakém
sportu nebo na poli uměleckém. Z naší obce byla oceněna
Hana Voltrová za excelentní hru na akordeon.
Oběma úholičským reprezentantkám samozřejmě moc
gratulujeme.
Jana Jakoušová, dobrovolník Středočeského kraje 2016

Terezie Kořínková, starostka

Zdroj: archiv OÚ

První lyžovačka
Začátkem prosince zasypal české hory první sníh a já jsem
záviděla těm, kdo u toho byli. Doufala jsem, že počasí vydrží,
a naplánovala jsem první zájezd na Klínovec v této sezóně.  
Předvánoční shon, pečení a úklid předčily lyžařské nadšení,
a tak se nás vydalo nakonec lyžovat jen pár. A ti, kdo
vyrazili, nelitovali. Sníh, ač technický, byl velmi dobrý, celý
den svítilo sluníčko a nikde nebyly žádné fronty. Kdo kysnul
doma, může jen zalitovat. Po Novém roce uspořádáme další
lyžařské výpravy, pokud zima dovolí. Moc bychom si přáli,
aby Sv. Petr seslal sníh i do údolí a mohli jsme zprovoznit
vlek ve Švestkovně. Ideálně hned po svátcích. A také si už
tři roky říkáme, že uspořádáme přechod Krušných hor na
běžkách. Je k tomu ale potřeba kromě nadšení a výdrže i ten
sníh. Skol!
Terezie Kořínková, starostka
Lyžovačka na Klínovci
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ZÁ-BAL s Cecilkou: Úholičský ples
Ples byl zahájen v osm večer. Pro všechny bylo příjemné vstoupit ze tmy a zimy do stodoly na statku, kde je čekala příjemná
atmosféra a taneční hudba. Sál byl vyzdoben bílými vločkami, červenými svíčkami a vše krásně ladilo.
Po přezutí z kozaček do střevíčků jsme si našli svůj stůl
a pozdravili známé a kamarády. Zaujalo mne, jak byly
některé dámy sladěny s výzdobou. Jedna slečna měla bílé
šaty, další měla černé, jeden pán měl rudou kravatu a jiný zas
ponožky. Večerní zábavu zahájily naše úholičské tanečnice
svým předtančením.
Zatančily nám i profesionální břišní tanečnice, které
připomínaly exotické ornamenty. Byly ozdobeny indickými
náramky, červeno-černými květinami ve vlasech a zářivými
kolovými sukněmi. Po jejich představení, které bylo oceněno
potleskem, se zase otevřel parket pro všechny, kteří to také
chtěli roztočit. Tančilo se na modernější písně i na standardy,
při kterých na parketu zářilo několik téměř profi tanečníků
z Velkých Přílep.

O hudbu se postarala skupina Kosí bratři, která celý
večer poskytovala zábavnou hudbu. Parket skoro nikdy
nebyl prázdný a když si tanečníci chtěli odpočinout, mohli se
občerstvit u baru. Ovšem nechybělo pivo, tvrdší alkohol nebo
víno. Snad se podaří do příštího roku bílé víno vychladit.
Užili jsme si i vystoupení úholičské ABBY
v nepřehlédnutelných růžových a modrých kostýmech
a dlouhých stříbrných parukách. Dámy nám předvedly
zábavné taneční vystoupení na řadu písní. Reakce byla
bouřlivá.
Opět tento rok nechyběla ani tombola. Vrcholnou výhrou
byli bažanti, ale ani další dárky nebyly k zahození. Byl to
příjemný večer a těšíme se na příští ples.

Vystoupení břišních tanečnic

Úholičská ABBA

Zdroj: K. Hrubešová

Kamilla Hrubešová, redaktorka

Zdroj: K. Hrubešová

Kalendář akcí
30. 12.

Setkání seniorů - od 14:00

Restaurace Na Statku,
Úholičky

31. 12.

Silvestrovský výšlap - start ve 13:00 z Habří

okolí Úholiček

pátek

sobota

7. 1.
sobota

Tříkrálová Okoř - novoroční pochod, start 7:30 - 9:00 u staré školy ve
Praha - Okoř
Vokovicích, Praha 6

13. 1.

Tajný život mazlíčků - animovaný film, od 15:00

CVA - centrum
volnočasových aktivit,
Velké Přílepy

28. 1.

Policie Las Maňas - divadelní komedie, od 17:00, vstupné 100 Kč

ZŠ Roztoky - tělocvična

Výstava dětských obrázků

Obecní úřad, Holubice

pátek

sobota

do

31. 1.
úterý
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