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Vážení občané,
květen přinesl konečně teplejší počasí, spoustu sportovních a kulturních akcí
a i květnové veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo plné vzrušení a rozsáhlé
diskuse. Prvním bodem, který rozpoutal diskusi, byl podnět občanů k uspořádání
místního referenda na téma stavby hasičské zbrojnice na návsi, resp. nestavění.
Zastupitelstvo toto odmítlo s tím, že záměr je ve fázi před podpisem smlouvy o dílo
s vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby, se schválenou dotací od Ministerstva vnitra a s podanou žádostí na Kraj o kofinancování. Záměr výstavby hasičské zbrojnice včetně zřízení výjezdové jednotky a žádosti o podporu z MV prošel
vloni jednohlasně zastupitelstvem. Současně byl záměr několikrát zveřejněn na
panelech na akcích obce, v loňských březnových novinách byla uveřejněna výzva,
že máme tento záměr a že je projekt k nahlédnutí a připomínkování. Nikdo z občanů
projekt nepřipomínkoval. Záměr je zanesen i do našeho strategického plánu, který
byl projednáván veřejně a bouřlivě a nakonec schválen na zastupitelstvu v prosinci
2015. Neignorujeme vaše názory, ale diskutujte s námi prosím, když to potřebujeme pro další rozhodování, když se chystá projekt, projednává stavební povolení,
protože i tyto kroky stojí obec finanční prostředky.
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Ú-holky na MMR s paní ministryní K. Šlechtovou
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Dokončení ze str. 1

V druhém případě tomu tak je. Projekt rekonstrukce ulice Podmoráň je diskutován v každém kroku. V minulém čísle jsem psala
o doručené petici. Nejednalo se o petici, ale o anketu mezi občany,
tímto se omlouvám za nesprávné označení doručeného dokumentu.
Anketa byla uspořádána a doručena na obec z iniciativy paní Komárkové a zahrnuje názory obyvatel podél ulice Podmoráň (těch, co
bydlí v jednostranné zástavbě u lesa, a kterých se záměr přímo dotýká). Anketa byla projednána v zastupitelstvu a včetně názorů zastupitelstva zveřejněna na posledním zasedání a následně na webových
stránkách obce. Zastupitelstvo rekonstrukci ulice včetně výstavby
chodníku a dešťové kanalizace podporuje. Z diskuse s občany na veřejném zasedání vyplynul hlavní rozdíl ve vnímání této ulice. Občané
by chtěli, aby byla místní komunikací s klidovým režimem, zastupitelé
si uvědomují, že se jedná o silnici III. třídy ve správě Kraje a současně hlavní cestu k vlakovému spojení na Prahu, kde je už dnes velký
provoz a nedá se předpokládat, že se sníží. Obavy o zvýšení průjezdu
většího počtu osobních aut, vyjádřené také na zasedání, bychom rádi
rozptýlili příslibem Kraje, že po opravě silnice do Přílep zaintegrují
minibus jako kyvadlovku k vlaku. Vše je v jednání a integrace dopravy - po kraji na jednu jízdenku – je velkým tématem současnosti.
Pokusíme se apelovat na Kraj, aby zde snížil povolenou rychlost. Je
to ale trefa hlavně do našich řad, respektujme se a vyražme na vlak
o minutu dříve, ať se nemusíme dolů řítit.
Dalším bodem, který prochází diskusí a u kterého očekáváme
vaše připomínky, je veřejné projednání územního plánu. Návrh
územního plánu bude začátkem června k nahlédnutí na MěÚ Černošice i na obci. Zveřejněn bude i elektronicky a doporučujeme, abyste
se s ním seznámili před veřejným jednáním, které by mělo proběhnout 17. 7., datum bude v příštím čísle potvrzeno. Zajímejte se o něj
i vy, co nemáte pozemky v zastavitelné ploše, jde o rozvoj naší obce
na desítky dalších let a právě teď ho ovlivňujeme. Pro nezastavěné
území obce byly Pozemkovým úřadem zahájeny pozemkové úpravy
a proběhlo na OÚ vstupní jednání s majiteli pozemků a obcí.
A nakonec trochu relaxu – blíží se nám tradiční Den na řece.
Přijďte strávit odpoledne na vodu, plavidla všeho druhu pro vás
přichystal dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy. Můžete i podpořit
místní hasiče na domácích závodech – úholičském hydrantu a memoriálu J. Suchého.

Zprávy z MŠ
Jaro si všichni ve školce užíváme, i když nám počasí
moc nepřálo.
30. března jsme se nadobro rozloučili se zimou
vynášením Morany (Mařeny), kterou jsme vyhodili
s dětmi do Vltavy a následně přivítali jaro písničkami
a tanečky na louce u břehu řeky. Od té doby jsme
pozorovali přírodu, jak pučí a kvetou stromy a keře,
roste tráva a různé jarní kytky, které se děti učily
pojmenovávat a poznávat. Pozorovali jsme, jak si staví
pod střechou školky ptáci hnízdo, sedí na vajíčkách
a následně krmí malá ptáčátka. Děti poslouchaly, jak
pípají a dožadují se potravy od svých ptačích rodičů.
Také se děti s paní učitelkami staraly o své záhonky
na zahradě MŠ. Vyplely je, okopaly jahody, zasadily
petrželku a hrášek, který starší děti daly na mokrou
vatu naklíčit. Nyní děti záhonky zalévají a sledují, jak
jahody kvetou a zasazená semínka začínají vystrkovat
z hlíny lístky a rostou. Všichni se těší, že na konci
června bude „velká“ úroda.
Na začátku dubna jsme jeli na druhý letošní výlet
na zámek do Nelahozevsi. Pro děti byl připravený
program „Velikonoce, svátky jara“. Paní průvodkyně
nás provedly interiéry zámku a vyprávěly, jak dříve
lidé slavili Velikonoce a jaké zvyky dodržovali. Na
závěr byla pro děti připravena výtvarná dílna, kde
vyráběly velikonoční ozdoby.

Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
Výlet na zámek do Nelahozevsi

• Revize komínů
Revize komínů budou v obci probíhat 26. a 27. 6. 2017. Jsou
ještě volné některé odpolední termíny. Pro objednání termínu
volejte paní Klusoňovou, tel. 220 930 641.

• Kompostéry budou
Na podzim jste vyplňovali anketu, zda máte zájem o zahradní
kompostér. Sestavili jsme tabulku vašich požadavků a požádali
jsme o dotaci z OPŽP (Operační program životního prostředí).
Ta nám byla začátkem května potvrzena a je vypsáno
výběrové řízení na dodavatele. V průběhu června kompostéry
objednáme a rozdělíme mezi vás. Předání proběhne formou
podpisu nájemní smlouvy. Ti, kdo si kompostér objednali,
budou včas informováni.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Na zvyky spojené s Velikonocemi bylo také
zaměřeno hudební divadelní představení „Velikonoce
aneb jaro vítej“, které se uskutečnilo u nás ve školce.
Dětem se moc líbilo, protože je paní herečky zapojily
do zpěvu a učily je tanečky. Další loutkové divadelní
představení „O obrovi“ jsme zorganizovali v MŠ na
konci dubna.
Letos se také uskutečnila ve školce třetí jarní dílna
společná pro rodiče a děti. Hodně rodičů si udělalo čas
a přišlo s dětmi vyrábět obrázky z barevných těstovin,
kytičky, myšky z papírových talířků, nebo malovat
sádrové odlitky. Bylo hezké pozorovat, jak rodiče
s dětmi spolupracují a jakou radost všichni měli, když
výrobek dokončili.
V květnu jsme naplánovali třetí výlet do
Farmaparku v Soběhrdech, blízko Benešova. Byl to
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Výlet Farmapark Soběhrdy - vodní věž

Zdroj: archiv MŠ

celodenní výlet. Počasí nám přálo, celý den svítilo sluníčko.
Na farmě žijí ve velkých výbězích zvířata z celého světa,
některá si děti mohly pohladit a nakrmit. Nejvíce se děti
vydováděly na velkých trampolínách, na klouzačkách,
houpačkách, prolézačkách nebo lanovém centru. Před
sluníčkem jsme se na chvíli schovali v krytém hřišti, kde
se děti pořádně vyřádily. Zážitkem pro ně bylo i podávání

Knihovna Úholičky
Kniha Jan Wood
V
Úholičkách
žije
a tvoří výtvarnice Iva
Vodrážková, které letos
vyšla kniha pro děti
s názvem Jan Wood
chlapec, který zasadil
strom. Autorka nám
laskavě věnovala jeden
výtisk do knihovny.
Hlavním hrdinou,
jak již název napovídá, je
kluk Jan, který není úplně
obyčejný, vytesal ho z prastarého stromu jeden australský
domorodec. Kniha je plná mýtů, tajemství, náznaků
a hádanek. Jan cestuje z Austrálie do Londýna, přes Izrael
do Prahy a zpět, všude zažívá podivná dobrodružství, ale
zároveň nachází i pevná přátelství. Kniha velmi jemně
poukazuje na ničení naší Země, Jan je se stromy spojen
zvláštním poutem a díky tomuto hrdinovi si možná
čtenář uvědomí, že i on je součástí přírody a měl by se
k ní chovat šetrně.
Dále už z příběhu nic neprozradím. Kniha je určena
pro starší školní děti, má krátké, většinou dvoustránkové,
kapitoly, množství velkoformátových ilustrací.
(Informace pro nečtenáře - kniha má jen 80 stran.)
Martina Hrubešová, knihovnice

svačin a oběda v přírodě. Zpátky se všichni vraceli unaveni,
ale se spoustou zážitků.
A ještě jedna zajímavost na závěr. Myslím, že málokdo
ví, že mateřská škola je v Úholičkách již 70 let. Podle
dochované kroniky se datuje od školního roku 1946 – 1947,
kdy „Mateřská škola v Úholičkách Praha-venkov-sever byla
povolena výnosem ZŠR ze dne 15. května 1947 čís. I – 292/1
ai 1947.“ Od tohoto data začal i provoz mateřské školy, která
byla až do 28. 2. 2014 jednotřídní. MŠ sídlila nejdříve v budově
č. 6 a na několik let se změnila na zemědělský útulek pro děti.
Během let 1981 až do 30. 6. 2001 byla umístěna MŠ v budově
č. 150. Tato budova se v létě 2001 vracela v rámci restituce
současnému majiteli. Mateřská škola byla přestěhována
do nově zrekonstruované budovy č. 6. V této budově byla
v provozu až do 28. února 2014, kdy se opět stěhovala do
nově postavené dvoutřídní MŠ v ulici Na Chlumci č. p. 257,
kde našla trvalé umístění. K tomuto výročí jsme v hale školky
připravili výstavku dobových i současných fotografií, které se
dochovaly. Výstavka se setkala se zájmem rodičů i prarodičů.
Mnozí rodiče se na fotkách poznali.
Zápis do Mateřské školy Úholičky je u konce. Bylo přijato
12 dětí, z toho je 11 dětí z Úholiček.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Svět knihy 2017
Milí návštěvníci knihovny, jako ostatně každý rok na vás
v knihovně čeká množství knižních úlovků z letošního
knižního veletrhu. Postupně vás seznámím se zajímavými
přírůstky.
Dnes něco pro děti z Nakladatelství Svojtka, vydává převážně
knihy pro předškolní a mladší školní věk. Děti milují knihy
s otevíracími okénky. Jsou tištěné na silnějším papíře, a tak
vypadají, že jsou jen pro mrňousky, ale zdání klame. V tomto
formátu jsou zpracovány i náměty pro starší děti a něco
nového se většinou dozví i rodiče.
Milovníky otevírání okýnek jistě potěší tyto novinky:
• Co se děje v podzemí
• Co se skrývá v lidském těle
• Dinosauři
• Kdepak bydlí dinosauři
• Ilustrované pohádky o zvířatech
• Jak to chodí na letišti
• Jak to žije na zahradě
• Kdepak bydlí zvířátka
• Kdopak bydlí na hradě
• Kdopak se to schovává na farmě
• Lodě
• Odkud přicházejí děti
• Otázky a odpovědi o vesmíru
• Otázky a odpovědi ze světa dinosaurů
• Otázky a odpovědi. Čas.
• Druhá světová válka
Pro unavené rodiče 5 minutové pohádky a pro holčičky
Martinka, příběhy na cesty a před spaním.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30.
O letních prázdninách bude zavřeno, a tak si přijďte
vypůjčit čtení na prázdniny a dovolené.
Martina Hrubešová, knihovnice
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Kultura a sport
Dveře se na MMR netrhly
Když mě paní tajemnice soutěže Vesnice roku oslovila, zda bychom se nechtěli zúčastnit prezentace této soutěže na Dni
otevřených dveří Ministerstva pro místní rozvoj, neváhala jsem ani chvilku. Věděla jsem, že je to další sobota v háji, ale lidé,
kteří do toho šli vloni se mnou, mě podpořili i tentokrát.
Prezentace spočívala nejen v kulturním programu, který byl
složen z vystoupení spolků vítězných vesnic, ale lidé, kteří
procházeli historickou budovou ministerstva, měli možnost
okusit, jak jednotlivé vesnice chutnají, a prohlédnout si, co se
v které vesnici vyrábí. Kulturu zajistily, jak už víte, Ú-holky
se svými tanečními vystoupeními. Vedle spolků z Vysočiny
a z Moravy to byl antifolklórní kontrast, ale potlesk jsme
sklidily, kankán přilákal do sálu i ty, kteří tam původně vůbec
nemířili. Výrobky z Úholiček byly reprezentovány zdobenými
perníčky Jiřinky Hendrychové a na její výborný domácí žitný
chleba se mazala škvarková pomazánka. Tu udělal náš nový
pan hostinský Petr Prošek a Úholičky návštěvníkům moc
chutnaly.
Celou akci navštívilo téměř tisíc lidí, i my účinkující jsme
si ji moc užili. Po vyplnění kvízu jsme měly možnost vyhrát
hezké ceny, v rámci doprovodného programu jsme zavítaly
do prostor, kde měla svoji prezentaci horská služba. Některé
Ú-holky chtěly po proškolení „dost dobrými“ horaly vyrazit
na túru okamžitě. Setkaly jsme se i s paní ministryní Karlou
Šlechtovou, která nás jako sousedky přišla pozdravit.
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Prezentace vesnice roku na MMR

Zdroj: archiv OÚ

Za chvíli předáme štafetu Vesnici roku 2017. Rádi se
budeme ale zúčastňovat podobných akcí i nadále, protože my
jsme vesnice, ve které to žije. A já vám za to děkuju.
Terezie Kořínková, starostka
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Závody hasičů
Naši úholští hasiči opět aktivní. Zúčastnili jsme se Májového závodu ve Středoklukách, jsou to závody dětí jednotlivců na sto
metrů překážek.
Naši malí závodníci se ve startovním poli, které čítalo 135 sobotní relaxace. Na tyto závody jsme mezi sebou přivítali
hlav, vůbec neztratili a ukázali, že tréninky a nadšení do dvě nové členky našich „Blondies“. Toto klání jsme pojali
závodu mají něco do sebe a že s oddílem mladých hasičů ve smyslu: není nutné vyhrát, ale zúčastnit se a užít si zábavu
z Úholiček musí počítat i na přední místa. Další závody, a povídání s bratry hasiči. Již cestou do Velvar se nálada lehce
kterých se naše SDH zúčastnilo, byly okrskové závody změnila a přibyla motivace. Z aut jsme vystupovali s heslem
dospělých v požárním útoku. Na tyto závody vyrazilo „jen“ „radši mrtvej než druhej“. A ve dvaadvacátém ročníku tohoto
jedno družstvo mužů. Skončili jsme na druhém místě. Což závodu se naše družstva z Úholiček umístila tak, jak to
nikdo ani ve snu nečekal. Muži na třetím místě a naše milé
v této nabité konkurenci je velký úspěch.
Dalším smělým krokem našich dvou členů Jany Černé „Blondies“ čtvrté. A jak pronesli dva rozhodčí, když viděli
a Marka Smolíka byla přihláška do závodu TFA v Mrači. TFA náš stroj, se kterým soutěžíme: „Tak takhle starou a slabou
je podle anglického „Toughest Firefighter Alive“, ve volném mrchu tu snad ještě nikdo neměl“. Jako starosta sboru
překladu to znamená Jen nejtvrdší hasič přežije. Tento závod mohu jen děkovat a děkovat našim členům za tak skvělou
je složen ze silových disciplín rovnajícím se práci hasičů při reprezentaci.
Na závěr my dovolte pozvat mezi nás všechny, kdo by
zásahu. Například odtažení 80 kg vážící figuríny, překonání
2,2 m vysoké bariéry, roztažení zavodněné hadice „B“ měli o práci a sport v našem SDH zájem, aby přišli a zkusili
a podobně. Na zdolání trati tohoto závodu je třeba hodně si, jaké to je. Rádi přivítáme nové členy mezi sebou. Je nás
veliké fyzické kondice. A naši dva odvážlivci ne že jenom už i s dětmi z oddílu skoro sedmdesát, ale hasičů není nikdy
trať dokončili, ale nechali za sebou hezkou řádku závodníků. dost.
Zdeněk Fiala, starosta SDH Úholičky
Závody ve Velvarech tedy byla už jen taková odpočinková

Mladí hasiči bojovali v Kostelci
nad Černými lesy
22. 4. t. r. jsme s dětmi vyrazili na soutěž v požárním útoku
do Kostelce n/Č. l.
Když jsme kolem 8. hodiny vyjížděli z Úholiček, svítilo
sluníčko a bylo docela i teplo. Čím víc jsme se přibližovali ke
Kostelci, tím rychleji klesala ručička teploměru – skončila na
4 stupních. Ooo! A jen co začaly závody, začalo i pršet. I přes
nepříznivé počasí naši hasičáci bojovali jako lvi. Družstvo
starších (David Ch., Adam Š., Mates K., Eliška Č., Terka
a Klárka S.) nebylo komplet. Na poslední chvíli omarodila
naše tryskomyš Kiki K., tak místo ní zaskakovala děvčata
z mladšího družstva – Nela a Emma. I přesto vybojovalo
družstvo starších 4. místo. Mladší družstvo bylo také úspěšné
v sestavě Maty L., Míša T., Domča Ch., Nela T., Matouš K.,
Emma V., Šimon Č., vybojovali 7. místo a spoustu ostatních
družstev nechali za sebou.

Dubnový závod v Kostelci n. Černými lesy

Zdroj: J. Černý st.

Zmrzlí, ale spokojení jsme se kolem 15. hodiny vraceli
k domovu. Ještě musím dodat, že děti před závodem trénovaly
útok pouze jednou a i přesto se umístily na tak krásných
místech. Děkuji Hynkovi, Jirkovi a Radkovi za pomoc.
Jana Černá, hlavní vedoucí mládeže OMH Úholičky

5

obecní noviny 5/2017

www.obec-uholicky.cz

Zlaté Ú-holky jsou doma z Olomouce
Olomouc láká sportovce, neboť je pro letošní rok evropským městem sportu. Třetí květnovou sobotu se zde konala kromě
dalších sportovních akcí i přehlídka pódiových skladeb, kterou pořádá pravidelně Česká asociace Sport pro všechny.
Hlavním smyslem této akce není soupeření, ale ukázka
sportovního nadšení amatérských klubů různého zaměření,
gymnastikou a akrobacií počínaje, přes roztleskávačky, baletky
po různé formy tance. Ani věková hranice není stanovena, a tak
se zde scházejí všichni od dětí po seniory. Nejmladší „tančící

bambulky“ ze Slovenska byly předškolačky, nejstaršímu
cvičenci ve skladbě seniorů bylo sedmdesát osm let. My
jsme ale naplnily krédo této přehlídky – spojovat generace.
Přichystaly jsme novou skladbu s krásnými kostýmy a vsadily
na lidovku se známým textem. A tančily Pozdní sběr i Výběr
z hroznů dohromady. Naše skladba diváky v sále roztleskala
a rozezpívala a vysloužily jsme si pochvalu od organizátorů
a medaili. Celá akce probíhala v příjemné atmosféře, kdy
jeden podporuje druhého. A to se to pak tančí!
Protože není Olomouc zrovna za rohem, nocovaly jsme
a spojily výlet s prohlídkou města. V rámci muzejní noci byly
vstupy do několika objektů zdarma – my jsme šly na radnici
a rozhlédnout se z věže. Víme, ve které kavárně četl noviny
Sigmund Freud, kde je „ta“ Flóra Olomouc, kde mají nejlepší
syrečky a hanáckou slivovicu. Některé z nás stihly i kousek
programu soutěže ve společenských tancích. Víkend naplno
a zpátky domů.
Díky Ú-holkám za reprezentaci a těším se na další akci.
Jsem s vámi ráda.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Zdroj: archiv OÚ

Ú-holky Pozdní sběr

Čarodějnice 2017

Jarní setkání seniorů

Čarodějnice nezklamaly a opět přilétly do Švestkovny, jak
už to bývá každým rokem.

V sobotu 29. dubna 2017 se jako již po několikáté uskutečnilo
setkání seniorů, a to nejen oslavenců.

Nevím, jak to pořadatelé dělají, ale každým rokem je akce čím
dál tím více povedená. Pro děti byly přichystány čarodějnické
úkoly už od odpoledne, dospělí se scházeli až na večer.
Počasí krásně vyšlo, ale komu byla i přesto zima, zahřál se
u ohně anebo se posílil něčím „tvrdším“. Kdo chtěl, opekl
si buřtíka na ohni, línější si ho opečeného rovnou koupili.
Spláchlo se to pivem a mohlo se jít tančit. Jako každý rok
Typáci táhli zábavu. Zahráli ty nejznámější české hity. Někdo
zpíval, někdo tančil a ti zdatnější zvládli obojí. Když zaznělo
„Ahoj... rád tě vidím... jak je? Dneska těžko pokecáme, čas
je mi v patách“, bylo jasné, že zní poslední píseň „Někdy
příště“. Tak už se moc těšíme na příští rok.

Sešli jsme se v docela hojném počtu, a to tak, že se musely
přidávat židle. Bylo to také asi tím, že mezi nás přišel zastupitel
Pavel Soper s nabídkou na zajištění výuky pro seniory. Je to
výuka na univerzitě třetího věku na různá témata, která by
probíhala v zasedací síni obecního úřadu. Zájem o to určitě
je a kdo nebyl na setkání a má zájem, může se informovat na
obecním úřadě. Setkání jako vždy bylo nasáklé velmi příjemnou
atmosférou, ke které nemalou měrou přispělo naše stálé
hudební duo p. Blín a p. Fousek. O pohoštění se postaraly naše
hospodyňky a pití zajistil nový nájemce restaurace pan Prošek.
Domů odcházeli všichni spokojeni a těší se na další setkání.
Božena Suchá, komise pro rodinu

Eliška Červenková, redaktorka

Slet čarodějnic
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Výlet s bublinkami
Natěšení důchodci zaplňují refíž u potoka na návsi. Neměl by jim někdo říct, že tímto směrem už autobus léta nejezdí?
Z druhé zastávky odjíždí linkový autobus na Prahu i na Okoř, ale důchodci tam stojí dál. Aha! Dnes je výlet pro úholské
seniory. Tentokrát se jede na zámek Manětín a do Starého Plzence na prohlídku výroby Bohemia sektu. V půl osmé přijíždí
„zájezďák“ a důchodci mizí v jeho útrobách.
První zastávkou je zámek Manětín. Dnes je státní, dříve byl
v držení rodu Lažanských. Interiéry musely být obnoveny
a nábytek se svozil zpátky z okolních zámků, protože po
znárodnění tu byly byty a kanceláře Státních lesů. Procházíme
zámek i park, fotíme se společně u kašny. Po přejezdu do
Starého Plzence a vydatném obědě se vydáváme do podniku
Bohemia sekt. Exkurzi začínáme jak jinak, než degustací
sektu. Nahlížíme do rozsáhlých sklepů a dozvídáme se
o historii i modernizaci výroby. Potom do stáčírny. Máme
štěstí, že jede odpolední směna a linka je v provozu. Končíme
ve vstupní hale opět se sklenkou v ruce. Někteří se pomyslně
koupou v šampaňském ve vaně, umístěné ve vestibulu, jiní
nakupují zásoby na doma. Tak konec popíjení a odjezd!
V půl šesté opouštíme autobus a hlouček se rozchází do svých
domovů. Ach jo, je konec takového hezkého výletu. Těšíme
se na příště.
Romana Klusoňová, vedoucí zájezdu

Výletníci před zámkem Manětín

Zdroj: J. Černý st.

Kalendář akcí
10. 6.

Dětský den s myslivci - od 8:30

Holý vrch, Únětice

10. 6.

Roztocké PIVNÍ SLAVNOSTI, 14:00 – 22:00

Tyršovo náměstí,
Roztoky

10. 6.

TYPáci U Šraněk - tradiční taneční zábava 19:00–24:00

Občerstvení U Šraněk

10. 6.

Sloup v Čechách - výlet pro celou rodinu, odjezd v 8:00 z návsi

Sloup v Čechách

17. 6.

Den na řece

Náplavka - Podmoráň,
Úholičky

17. 6.

O Honzovi z Čičovic II. - představení divadla Manetka, 14:00 a 16:30

Zámek Úholičky

24. 6.

Dokopná 2017 a koncert skupiny TYP

SK Roztoky, fotbalové
hřiště

24. 6.

Undergroundové umění Ivy Vodrážkové - vernisáž výstavy

Zámek Úholičky

30. 6.

Prázdniny začínají ve Švestkovně - táborák, kytara a strašidelný les

Švestkovna, Úholičky

Letní výtvarná dílna „Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky“

Obecní statek - Náves
10, Úholičky

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

pátek

7.-11. 8.
pondělí-pátek

7

obecní noviny 5/2017

www.obec-uholicky.cz

Příspěvky občanů
Zastupitelstvo vyslalo jasný signál:
Nestojíme o vaše názory
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstvo obdrželo dvě
nezávislé písemné žádosti o uspořádání referenda/ankety,
zdali realizovat stavbu hasičárny na návsi. Zároveň o to
žádalo i několik občanů na veřejném zasedání.
Zastupitelstvo se vyjádřilo, že nemusí brát v úvahu výsledek
referenda, a rozhodlo pokračovat v realizaci záměru. Tím
vyslalo voličům jasný signál, že je výsledek referenda
nezajímá, protože v případě negativního výsledku by obec
vědomě připravili o další výdaje spojené s odstupováním
od realizační smlouvy nebo o výdaje spojené se započetím
realizace stavby.
Poznámka:
Podle vyjádření předsedy stavební komise žádný architekt
neprohlásil, že by se mu stavba líbila. Zároveň řekl, že
odborníci na územní plánování se diplomaticky vyjádřili,
že pokud hasičárnu na návsi zastupitelstvo chce, tak ať ji
tam má.
Peter Wojtovič

Podmoráň: Konstruktivní anketa,
která mrzí paní starostku
Dne 28. 3. 2017 jsme výsledek ankety ohledně chodníku
a dešťové kanalizace v ulici Podmoráň poslali e-mailem paní
starostce Kořínkové, všem zastupitelům a na vědomí paní
Ing. Kuchařové, vedoucí Stavebního úřadu Velké Přílepy.
Ta byla jediná, která nám dne 30. 3. 2017 odpověděla.
Od zastupitelů ani od paní starostky jsme žádnou reakci
nedostali. Až v obecních novinách č. 4/2017 jsme si mohli
přečíst reakci paní starostky a pana Šuly.
Citujeme paní starostku:
„Mrzí mě, že projekt, který zahrnuje kompletní rekonstrukci
komunikace, který byl komunikován s vlastníky přilehlých
nemovitostí, … se stále nedaří posunout dál. Mrzí mě, že
projekt, který zajistí bezpečnost chodců, … uloží sítě do
země a odvodní komunikaci, nebudeme moci pravděpodobně
zrealizovat příští rok… Mrzí mě, že neumím vyřešit úpravy
tak, jak si v Podmoráni přejete… “
Není pravda, že by byly s námi komunikovány změny
projektu. O změnách jsme se náhodou dozvěděli z různých
nákresů na stránce www.obec-uholicky.cz/obecni-urad/
projekty/revitalizace-ulicniho-profilu-podmoran/, kde jsou
zveřejněné ještě první dokumenty s datem 8/2014, takže jsme
museli vyhledat aktuální dokumenty. Taky není pravda, že
jsme poslali „petici“, ale bylo to podrobné zdůvodnění, proč
chodník ani dešťovou kanalizaci nechceme, a konstruktivní
návrh řešení. Bohužel následná komunikace s námi nenastala.
Rádi pošleme všem zájemcům celou dokumentaci ankety,
napíšete-li nám e-mail.
Pavel a Friderike Komárkovi, Podmoráň 105
komarekpavel@email.cz

Poznámka k demokracii
Dne 15. 5. t. r. jsem byl na veřejném zasedání obecního
úřadu, kde jsem podal podnět pro referendum. Opět se mi
potvrdilo, že demokracie v naší zemi a obci stále existuje
pouze jako zaklínadlo moci a arogance moci.
Zaslechl jsem totiž v minulých týdnech hlasy z různých stran, že
by se řadě lidí více líbilo, kdyby hasičárna nestála na návsi, ale
někde jinde, a naopak náves byla na severní straně ohraničena
pěkným velkorysým otevřeným přírodním prostorem, jakým
se zjevila po odstranění chátrající pastoušky. Ventiloval jsem
tedy tyto hlasy podnětem k referendu, který jsem zdůvodnil
řadou věcných argumentů. Byl jsem však umlčen tím, že
i výsledek případného referenda, byť by požadoval náves bez
hasičárny, může zastupitelstvo klidně ignorovat a garáž na
návsi postavit. Beru to jako další důkaz toho, že do skutečné
demokracie má naše společnost ještě velmi daleko, a zůstávám
dál v této posttotalitní zemi jen z ohledu na své předky,
potomky a bližní. Skutečné zájemce o demokracii odkazuji
ke knize Erazima Koháka “Průvodce po demokracii” (1. vyd.
Slon, Praha 1997); politici by ze znalosti této knihy měli
skládat státní zkoušku jako podmínku k nástupu do funkce.
Libor Hofman

Podmoráň
Dovoluji upozornit sousedstvo z Podmoráně i obecní
zastupitelstvo, že jsem dosud neumřela, že bydlím v Podmoráni
bezprostředně u silnice, že jsem řádně trvale hlášena v obci
Úholičky a jako taková mám právo být informována o věcech
podstatných, které se mě bezprostředně týkají. A to i v případě,
že se nemohu zúčastňovat schůzí a jiných veselých akcí. Rovněž
nejsem povinna vlastnit internet a umět s ním zacházet. Nevím, oč
šlo v petici, nikdo se mnou o ničem nediskutoval. Nevím proto, na
čí stranu bych se přiklonila. Mohu jen doufat, že se zase nejedná
o samozvaný Osadní výbor. Rovněž nikdo ze zastupitelstva mě
o názor nežádal, aniž by mě o čemkoliv informoval.
Zdena Janoušková

Poděkování hasičům
Poslední dubnový den se ve Švestkovně opět rozzářil oheň
k symbolickému pálení čarodějnic. Těší mne, že tento den
se stal již tradiční příležitostí k setkávání a pobavení jak
místních, tak přespolních.
Za příjemným zážitkem však stojí také píle, energie a čas
organizátorů, kterými vedle obce Úholičky jsou naši hasiči.
Tímto bych rád poděkoval všem hasičům, kteří pomohli….
Honzovi, který se ujal role kuchaře, nakoupil suroviny
a připravil veškeré občerstvení – budiž mu odměnou, že se
„všechno snědlo“…. Tomovi a Vildovi za charismatickou
obsluhu….. Martinovi M. za udržování ohně a péči o guláš
paní Marušky T….. Martinovi B. za administrativní zázemí
a odborný kvalitativní dohled … Janě a Martině za
výkony za barem, kdy zůstávají „vždycky za dámy“….
Jirkovi, Martinovi, Adamovi a Davidovi za to, že nikdo
netrpěl žízní….. Markovi, který svým neohroženým dohledem
hlídal oheň a čarodějnici…. Hynkovi za 2v1, za dopolední
přípravu zázemí v montérkách a podvečerní hvězdu na pódiu
– k nerozeznání…. Tomovi a Petrovi za pódium, hudbu,
zážitek…. Lence za ostříží zrak nad pokladnou…. A všem, kteří
spí jen pár hodin, a přesto přijdou brzy ráno pomoci s úklidem.
Zdeněk Fiala, starosta SDH
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Ach ty ankety
Poslední dobou se v obci řeší stavby, na které se názory výrazně liší, a jak tomu tak bývá, v souvislosti s tím se začíná šermovat
různými anketami, které stavbu podporují, nebo naopak vyjadřují občanský odpor.
Jako člověk, kterého empirické sociální výzkumy živí, bych mohou výzkumníkovi postavit do cesty, stojí s ohledem na
jen rád připomněl několik zásad, které je třeba mít na paměti, naši obec za zmínku reprezentavita. Přes veškeré úsilí se
pokud nám ankety mají být k užitku. První a nejdůležitější nám ani u všeobecných anket nedaří získat dostatečný průřez
zásada je přistupovat k výsledkům anket se skepsí. I dokonale úholičskou společností. Každý obecní projekt se přitom týká
sestavený dotazník, na který odpoví velká většina obyvatel všech už jen proto, že se za něj utrácí obecní peníze, které by
ve všech věkových, vzdělanostních, příjmových kategoriích mohly být utraceny jinde, případně ušetřeny na horší časy.
obého pohlaví, nám dá jen podobně platnou informaci, jakou
Pokud jde o významnou cestu spojující dvě části obce, je
je rozbor vody v potoce. V danou chvíli víme, co si lidé velice diskutabilní udělat anketu jen mezi občany přilehlých
myslí a jaká voda nám tu teče. Ale jeden přeliv čističky nebo nemovitostí, když zvýšení bezpečnosti se týká všech,
zveřejnění konkrétního záměru může vše změnit. Pro obecního kteří lokalitou procházejí. Tím nechci říci, že by občanská
politika má být anketa vodítkem, ale má-li se zodpovědně iniciativa omezené skupiny občanů neměla smysl. Naopak,
postavit za nějaký projekt, musí být o jeho prospěšnosti sám nové názory a argumenty mají vždy smysl, i když se nemusí
přesvědčen. Zodpovědnost je na něm, nic by se nemělo dělat nutně plně prosadit. Nemusí vždy jeden prohrát a druhý
vyhrát, kompromis není sprosté slovo. Pokud budeme schopni
jen proto, že nám někde vyšlo, že si to lidé přejí.
To jsem ovšem hovořil o dobře provedené anketě. Bohužel argumentovat, není nutné se ubíjet výsledky anket. Vyžaduje
udělat takovou je velmi obtížné. Ze všech úskalí, která se to ovšem ochotu účastnit se osobně politického života.
Pavel Soper

„Revitalizace“ a jiná nedorozumění
Slovo „revitalizace“ je krásné slovo, které pochází z latiny
a znamená znovuoživení neboli dát někomu či něčemu
zpátky život.
Když se zastupitelé rozhodli nazvat podmoráňský projekt
„Revitalizace uličního profilu ulice Podmoráň“, tak zřejmě
vycházeli z toho, že naše ulice je polomrtvá a musí být
oživena. Proto si na naši ochranu vymysleli chodník
z betonových kostek, kde teď roste tráva a kvetou pampelišky,
a na druhé straně silnice parkovací pruh ze zatravňovacích
betonových kostek, a to i tam, kde nejsou žádné domy. A pan
Šula nerozumí, že by to znamenalo „zabetonování“ našeho
údolí.
Zastupitelé zapomněli, že v naší ulici máme a milujeme
život přírody, kterou chceme udržovat. Většina majitelů
přilehlých domů „znovuoživení“ podle představ zastupitelů
nechce, viz anketa z 28. 3. 2017. Proč kvůli chodníku na
různých místech odkopat svah, vyrvat keře, budovat kamenné
zdi a sázet půdokryvné rostliny, které patří do parku a ne do
lesa? A proč kvůli chodníku snížit počet míst na parkování
před domem?
Co je třeba, jsou především dvě věci:
1. Zpomalit provoz jak pro motorová vozidla, tak pro cyklisty.
Jak navrhoval pan Vaněk, je řešení vybudovat zvýšené příčné
pruhy dlážděné žulovou kostkou, jak je to v Úněticích směrem
do Tichého údolí.
2. Chránit chodce, cyklisty a auta před padajícími kameny ze
skal. Tady lze pod skály postavit sítě, které by je zachytily.
Metrové zdi u chodníku nestačí, protože kameny z vyšších
skal by skákaly přes tyto zdi.

Údržba okolí potoka
Již v r. 2013 jsem byla e-mailem, a od té doby každoročně buď
písemně, osobně nebo telefonicky, ujištěna, že údržba okolí
potoka přísluší obci, tudíž jejím placeným zaměstnancům.
Až na jednu výjimku, před mnoha lety (a po urgencích), se tak
nestalo. Chtěla bych vědět, jak tomu vlastně je a proč placenou
práci suplují zdarma občané, kteří se na to nemohou dívat.
Ono by se toho našlo asi mnohem víc, proč si obec nezaslouží
být jmenována Vesnicí roku, čímž se tak nezaslouženě pyšní.
Ale řeč je o Podmoráni, nepochybuji o tom, že kolem návsi
by si nikdo nedovolil přístup odkývat a utéct.
Zdena Janoušková
INZERCE

Nejsme proti celému projektu, podporujeme uložení sítě
do země a taky chceme, aby krajnice silnice byly zpevněné,
například zatravňovací dlažbou s ložem ze štěrkodrtí.
Doufám, že rozum zvítězí a že dokážeme odstranit zbylá
nedorozumění.
Friderike Komárek
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