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poslední zářijové dny se konečně dostavilo babí léto a sluníčko nás opět vytáhlo
ven. Bylo to vidět i na Svatováclavských slavnostech, kam jste dorazili v hojném
počtu. Děkuji všem, kteří se přičinili o jejich hladký průběh organizačně i těm, kteří
obohatili program svým vystoupením. Opět se zapojily téměř všechny spolky a je
vidět, že fungujeme, i když nesoutěžíme ve Vesnici roku. Do Slavností se vždy snažíme připravit i něco nového a letos byla maličkost v podobě opraveného sklípku ve
stráni za návsí. S mříží vypadá jako šatlava a možná, že ho tak i využijeme. Zatím
je v něm ale venkovská miniexpozice „Podzim na vsi“. Další témata jsou otevřená
a budeme rádi za každý dobrý nápad.
V září se také posunuly kupředu některé projekty a záměry. V Úněticích jsme
vyjednali propojení naší cesty ke křížku do obce Únětice. Pozemky jsou vypovězeny ze smlouvy s nájemcem, který obdělává pole, a bude možné zpracovat projekt
a doufejme, že i žádost o dotaci na obnovu polní cesty. Také jsme dotáhli do konce
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Svatý Václav zavítal i k nám

Zdroj: J. Černý st.
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posun katastrálního území k řece a Úholičky budou rozlehlejší. Přemysl Otakar II. rozšířil Čechy až k Jadranu, my
jsme zatím u Vltavy. Zelenou na Středočeském kraji dostala
konečně také cyklostezka podél Vltavy z Úholiček do Letek. Financování je schváleno na dopracování projektu za
účelem vydání stavebního povolení. V rámci dobrovolného
svazku řešíme s Ředitelstvím vodních cest i záměr zřízení
přístavních můstků na dolní Vltavě pro rozvoj rekreační
plavby. Mola od Roztok po Nelahozeves jsou zapracována
v záměru pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Oživování břehů pokračuje.
A na závěr zpráva ze Slavností pravého a levého břehu,
kde se jel závod dračích lodí mezi pravým a levým břehem.
My levobřežáci jsme vyhráli!
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Zrušení tříděného odpadu – kovového u
Konopáskových
Jak jste si už jistě všimli, popelnice na kovový odpad
umístěná na parkovišti před Konopáskovými zmizela.
Stalo se tak 2x v krátké době po sobě, někdo nádobu
ukradl. Proto bylo místo na třídění kovů zrušeno.
Děkujeme za pochopení a prosíme, kovy odkládejte na
jiná sběrná místa.

• Velkoobjemové odpady
Svoz velkoobjemových odpadů po obci proběhne na
obvyklých stanovištích v termínu 27. 10. - 30. 10. 2017.

• Pálení biologického odpadu
Nastal podzim a čas pálení na zahradách. Naše vyhláška
omezuje hluk v obci, nikoliv pálení. Pálení listí, klestu
a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno,
ovšem i na něj se vztahují určitá pravidla. Při plánovaném
pálení rostlinných zbytků má dotyčný podat ohlášení na
příslušné operační středisko hasičského záchranného
sboru v kraji. Uvádí se datum a místo pálení, zodpovědná
osoba, doba pálení a kontaktní telefon. Povinnost
ohlášení pálení pro řadové občany není stanovena
zákonem, ale doporučuje se. Oheň se nesmí zakládat
na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích.
Listí, větve a ostatní odpad ze zahrad je bioodpad.
Bioodpad likvidujeme do bionádob, kompostérů,
kompostů, případně můžeme odvézt do kompostárny…
a v poslední řadě také myslete na to, že tím obtěžujete
sousedy, a někdy nejen ty, dýmem a smradem.

• Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017

Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé
okno
1. místo Růženka Černá
2. místo Míša Dvořáková
3. místo Petra Břečková

Emancipovaná domácnost
vyhrál manželský pár Jana a Jirka Černých
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se budou konat v pátek a sobotu 20. – 21. října 2017
(pátek 14–22 hodiny a v sobotu 8–14 hodin). Volit může
každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl
v době konání voleb věku 18 let. Volební místnost v obci
Úholičky je v zasedací místnosti OÚ na adrese Náves
10, Úholičky, 1. patro. Volební lístky obdrží každý volič
nejpozději jeden den před začátkem voleb do schránky
ve svém trvalém bydlišti. Pokud ne, může si je volič
vyžádat i v samotné volební místnosti. Pokud chcete
volit jinde než v místě trvalého pobytu, musíte požádat
o vydání voličského průkazu osobně, nejpozději 2 dny
přede dnem konání voleb, tj. 18. 10. 2017 do 16 hodin
nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
konání voleb, tj. 13. 10. 2017 do 16 hodin, a to v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím
datové schránky. POZOR!! Podle nové právní úpravy
NELZE podat žádost elektronicky s elektronickým
podpisem voliče!! Voličské průkazy se vydávají nejdříve
5. 10. 2017!
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Zprávy z MŠ
„Sklouznul tiše z mraků, na okno nám tiše zaťukal. Já se prosím PODZIM jmenuji…“.
Touto písničkou děti v oddělení Veverek vítaly podzim. Utíká
to rychle. Léto, prázdniny a nový školní rok jsou za námi. Opět
se roztočil kolotoč všedních dnů. Největší změnu prožívali na
začátku září rodiče, kteří vedli své děti poprvé do mateřské
školy. V myšlenkách maminek i tatínků se často prolínají
obavy, zda to jejich dítě zvládne nebo jak si zorganizovat
den, aby vše stíhali – školku, zaměstnání, nákupy, domácnost
atd. Některé maminky nastupují do zaměstnání, jiné jsou na
mateřské dovolené s druhými potomky. Ani pro jedny to
není snadné. Nástup dětí do mateřské školy je velká změna
pro celou rodinu. Je pochopitelné, že mají rodiče o své dítě
obavy, je však třeba nepřenášet je na dítě a důvěřovat paní
učitelkám. Myslím, že to rodiče zvládli. Je hodně důležité,
aby si děti na pobyt ve školce zvykaly postupně a nic se
neuspěchalo, to se týká i těch, které již navštěvovaly jiné
předškolní zařízení. Děti se seznamují s novým prostředím
třídy i celé školky, s novými lidmi, tj. paní učitelkami
i ostatními zaměstnanci školy, učí se znát a dodržovat pravidla
ve školce, přizpůsobují se dennímu režimu a navíc nejsou již
část dne se svými nejbližšími, rodiči. Ačkoli po ránu káplo
pár slziček při loučení, tak adaptační režim zvládly všechny
děti dobře. Velký podíl na zdárné adaptaci dětí mají také paní
učitelky, které díky své dlouholeté praxi dokáží rozpoznat,
co které dítě potřebuje, pracovat s ním individuálně a pomoci
mu vstup do MŠ co nejlépe zvládnout. Dobrou paní učitelkou
v mateřské škole může být ten, kdo má nejen rád děti a má
odpovídající vzdělání, ale musí to být člověk, který má
u dětí přirozenou autoritu, obrovskou trpělivost, pozornost
a fantazii, komunikativní schopnosti, musí také umět
předvídat různé situace a stále se v této oblasti vzdělávat. Dále

také musí umět plánovat a hodnotit svoji práci, spolupracovat
s rodiči a zvládat plno dalších činností, které jsou s touto prací
spojeny. Aby to ve školce vše klapalo, je nutná spolupráce,
ochota a nadšení všech zaměstnanců, tedy týmová práce a ta
v naší mateřské škole určitě dobře funguje.
Září je vždy období, kdy se plánují aktivity školy na
první pololetí školního roku, a některé dokonce již na jaro.
Jako každý rok nás navštívila paní logopedka a provedla
preventivní vyšetření správné výslovnosti dětí. Od října
začneme také jezdit do Bazénu Kralupy nad Vltavou na
plavecký výcvik. Dále se mohou děti těšit na divadelní
představení, výlet, focení, Den strašidýlek a další akce,
o kterých vás budu průběžně informovat.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Výroba ježků byla velká zábava

Zdroj: archiv MŠ

Knihovna Úholičky
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30

Skočte si do knihovny

Zdroj: archiv knihovny
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Kultura a sport
Bodovaný turnaj stolního
tenisu mládeže v Libčicích
V sobotu 23. 9. 2017 se v libčické sokolovně konal v této
sezóně první turnaj.
Vyrazili jsme v silné sestavě šesti dětí. Z nich se dvě umístily
na stupních vítězů. Honzík Svoboda (1. místo), Péťa Ducháček
(3. místo) v kategorii nejmladších žáků.
Děti zářily v nových sportovních dresech, které nám
koupili pánové Jaroslav Konopásek a Radovan Labský
z firmy OPTICON.CZ. Ještě jednou vám moc děkujeme!
Radka Ducháčková, trenérka mládeže

Mladí borci nezklamali

Zdroj: R. Ducháčková

Měsíčku na nebi hlubokém
Ano, tato árie zazněla poslední srpnový pátek na nádvoří
statku. A také mnoho dalších ze slavné opery Antonína
Dvořáka.

Vodník a Rusalka

Zdroj: archiv OÚ

Tak vážné téma v Úholičkách? Přijde někdo? Zlí jazykové
tvrdili, že to není žánr pro naši ves. Ale naštěstí to byl
omyl. Nádvoří se se soumrakem zaplnilo a brzy bylo třeba
přidat židle. Na pařezu v rákosí se objevil vodník. Záhy
Rusalka, čarodějnice, kuchtík, princ i cizí kněžna. Jednalo se
o zkrácenou kostýmovanou verzi a před každým dějstvím byli
diváci obeznámeni, co se v něm odehraje. Navíc bylo operním
pěvcům velmi dobře rozumět. Počasí nás podrželo a přesto,
že jsme měli připravenou záložní scénu ve stodole, nebylo jí
třeba. Strávili jsme krásný teplý srpnový večer při známých
melodiích a nádvoří statku a scéna na venkovním pódiu
atmosféru podtrhly. Můžete se těšit na příští prázdninové
představení.
Terezie Kořínková, starostka

A co to teda je, ta žmolenka?
Akce Šikovná Ú-holka začala v 16 hodin. Z domova jsem vyrazila svižným tempem směr obecní úřad, kde se měly péct
koláčky na Svatováclavské slavnosti.
Přišla jsem deset minut po čtvrté a dámy v zasedačce už
dávno pracovaly. Místnost byla plná různých vůní kynutého
těsta, rozinek, brusinek, mandlí a náplní, které jsem v průběhu
odpoledne uždibovala. Ještě jsem nikdy neviděla tak rychlou
a zdatnou manufakturu. Tucet paní z naší vesničky stálo
shýbnutých nad vály poprášenými moukou a štěbetalo jako
vlaštovky, které se těší na Afriku. Chvíli jsem jen v úžasu
pozorovala, jak Ú-holky krájí, válí, mašlují a zdobí krásné
malé koláčky, na které jsme se všichni moc těšili.
Makové, tvarohové, marmeládové, povidlové a oříškové
náplně netrpělivě čekaly na zdobení pracovitýma rukama.
Hned, jak jsem se přidala, paní Jakoušová mne vzala pod své
křídlo a vysvětlila mi, jak se správně vytvoří z měkoučkého
těsta kuličky, které se potom dají na plech a nechají vykynout.
Byla jsem pochválená, ale mně spíš připadalo, že je brzdím.
Dámy při práci
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Když jsem já konečně dodělala první kuličku, měly mezitím
paní Kozlová a další pekařky hotové tři!
Mezitím už některé šikovné ručky začaly těžítky stlačovat
kuličky těsta a už byl k rozpoznání typický tvar koláčků! Po
celou dobu tvoření nikdy nepřestal tichý šum hlásků:
Ale moje babička to dělala takhle…heleď, každá maminka
nás naučila něco jiného…máš tu žmolenku nějak suchou,
to chce víc másla…ale to se nedá jíst, kdes
tu náplň koupila?...za mých časů jsem to
takhle nešidila…domácí marmeláda se ti ale
povedla!
Později jsem se přidala ke zdobení a další
moudrá paní mi vysvětlila, že žmolenku neboli
drobenku musím mezi prsty stisknout a potom
ji dát na připravené makové a marmeládové
koláčky.
Dámy pracovaly takovým fofrem, že jsme
byly hotovy o půl šesté! Potěšilo mě, že na
plechu vždy bylo i pár neúhledných koláčků,
které jsme ještě teplé s radostí snědly.
Rozplývaly jsme se nad úžasným těstem paní
Suché a tvarohovou náplní paní Kořínkové.
Byly opravdu moc dobré. Pokud jste na Koláče už se nesou
slavnostech ochutnali, tak to už dávno víte.

Byl to pro mne krásný zážitek a mnoho jsem se naučila.
Doufám, že se něco podobného bude opakovat, protože
mlaďoši jako já se od všech těchto našich šikovných sousedek
máme co naučit. Odnesla jsem si z této akce mnoho. A navíc
teď vím, co to je ta žmolenka (u nás doma je to drobenka).
Kamilla Hrubešová, redaktorka

Zdroj: K. Hrubešová

Soutěž o nejlepší koláče
1. místo těsto Boženka Suchá a zdobily všechny všemi náplněmi
2. místo těsto Věra Kozlová a zdobila Terezie Kořínková všemi náplněmi
3. místo těsto Věra Kozlová a zdobila Markéta Tvrzová jablečnými povidly

Setkání bramborových v Sebranicích
Když jsme se vloni seznámili s finálovou třináctkou obcí, které se utkaly o titul Vesnice roku 2016, bylo nám líto, že se
scházíme vždy jen oficiálně. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme setkání všech bramborových, zkrátka těch, kteří skončili
společně na krásném čtvrtém místě. A samozřejmě jsme pozvali i vítěze. Hostitelskou obcí se staly Sebranice z Pardubického
kraje, které i zvolily termín – poslední prázdninovou sobotu.
Místem konání bylo sebranické koupaliště. Z třinácti obcí se
nakonec dostavilo devět. Úholičky samozřejmě nechyběly.
Na koupání to tedy nebylo, chvíli jsme doufali, že akce bude
přesunuta do kulturního domu, ale nestalo se tak. Byla docela
zima, ale naštěstí přijela Kašava se slivovicí a za chvíli se

oteplilo. Velké Hoštice podávaly rakiji z místních hroznů,
Sebranice nás pohostily knedlíčkovou polévkou a řízkem,
Hněvotín měl tlačenku a tvarůžky (vítěz Olomouckého kraje),
Valy přivezly rybí speciality, Lípa tloukla máslo, Cehnice
přivezly koláče, Prysk medovinu a pivo a my kromě koláčů i
domácí chleba se škvarkovou pomazánkou.
Ale nebyla to jen hostina. Po obědě nás čekala projížďka
po obci, návštěva kostela, školy i muzea venkova. Po návratu
na koupaliště se představily jednotlivé obce a vypukla
ochutnávka kulturních vystoupení. Zpívalo se, tančilo, hrálo
divadlo, stepovalo, shlédli jsme šou se švihadly. Ubytování
v sokolovně jsme si nezamluvili a na večerní zábavu jsme
nezůstali. Čekala nás zpáteční tříhodinová cesta. A ta ubíhala
rychle. Musely se dopít zásoby a dozpívat všechny písničky
a pořádně jsme se nasmáli. Nevím, nevím, jestli nás pan řidič
ještě někdy poveze. Ale je to profík, dovezl nás přes to, co se
mu dělo za zády, statečně a bezpečně domů.
Děkuji všem zájezdníkům za podporu obce a Ú-holkám
za vzornou reprezentaci. Prý příště v obci Valy!
Terezie Kořínková, starostka

Ú-holky opět reprezentovaly obec

Zdroj: archiv OÚ
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Svatováclavské slavnosti 2017

Foto: J. Černý st.

Co jsme si napekly, to si sníme

Gymnastky z Libčic ukázaly akrobacii

Českolipská muzika zahájila odpoledne

Naše závodnice s trofejemi

Kolotoče jsou tu jednou za rok

Poslední lup - šermířské vystoupení

Požární útok v podání nejmladších

Simulátor formule 1 byl celé odpoledne v obležení
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TYPáci nechybí na žádné akci

Ú-holky roztančily náves

Ú-holky letos v krojích a za zvuku lidovky

Zbraně a zbroj k Václavovi patří

Autorky nejlepších koláčů a nejrozkvetlejší
zahrádky

Ú-holky, pozdní sběr, jako kovbojky

Zábavné odpoledne pro děti s písničkou

Skočili jste si do knihovny a vyjádřili
svůj názor na pocitové mapě

Zákusky od Jiřinky zmizely obratem
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Kroužky 2017-2018
Co

Kdy

Kde

Lektor, tel.

PONDĚLÍ 17:00-19:00

náves, klubovna

Jana Černá, 728535588

ČTVRTEK 17:00-19:00

náves, klubovna

Jana Černá, 728535588

Stolní tenis - děti

ÚTERÝ 17:30-19:00

stodola

Radka Ducháčková, 731450768

Výtvarka pro malé (5-7 let)

ÚTERÝ 15:30-16:30

ateliér

Renata Soperová, 608046276

Výtvarka pro velké (8-15 let)

ÚTERÝ 16:30-18:30

ateliér

Renata Soperová, 608046276

Cvičení R+D

STŘEDA 9:30-10:30

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Tanečky pro Ú-holčičky

STŘEDA 16:50-17:50

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Divadelní kroužek

STŘEDA 18:15-19:45

stodola

Pavel Soper, 775046796

Volejbal

STŘEDA 20:00-21:30

stodola

Pavel Soper, 775046796

ÚTERÝ 19:00-22:00

stodola

Vilém Kozel 602277285

ČTVRTEK 19:00-22:00

stodola

Vilém Kozel 602277285

Zdravotní cvičení

ČTVRTEK 19:30-20:30

zasedačka

Pavla Vacková, 603504813

Move it - cvičení žen

NEDĚLE 19:00-20:00

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Šikovná Ú- holka (1x za 3 týdny)

PÁTEK od 17:00

zasedačka

Terezie Kořínková, 736767717

Oddíl mladých hasičů

Stolní tenis

Kalendář akcí
do

10. 2.

Zámecké imaginárium - hravý svět Divadla bratří Formanů a jejich přátel, Středočeské muzeum
interaktivní výstava pro celou rodinu
Roztoky

7. 10.

Gulášové odpoledne - soutěž ve vaření kotlíkového guláše
- start soutěže 13:45, ochutnávka a hodnocení od 17:45
- pivní soutěže, občerstvení, k poslechu zahrají LiveMotive a Bobr

7. 10.

O králi z Okoře a draku Hromburácovi - loutkové představení divadla Divadélko Manetka,
Manetka, od 14:00, rezervace předem
zámek Úholičky

sobota

sobota

11. 10.
středa

Statek - Roztocká 134,
Velké Přílepy

Dietetika a trávicí obtíže z pohledu tradiční čínské medicíny - část Galerie, 1. patro domu U
1. - přednáška, od 19:00
Korychů, Velké Přílepy

14. 10.

City Cross - cyklistický závod pro veřejnost včetně dětí, 10:30-14:00

hřiště pod školkou

27. 10.

Drahoušku, toužím po tobě - divadelní představení, od 19:00

Divadlo R. Brzobohatého

sobota

pátek

28. 10.
sobota

Úholičská Ťapka – trasa Libčice Liběhrad, Tursko Krliš a posvícenské
start na návsi, Úholičky
menu v obecní hospodě na návsi, od 9:30
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Příspěvky občanů
Neprofesionalita a neslušnost
Je k nevíře, že na veřejném projednání nového územního plánu pan Grasse junior, který plán představil, nevěděl o požární
zbrojnici, přestože se o pár metrů dál už připravily základy stavby. Zastupitelé naší obce neinformovali architektonickou
kancelář, že se na ploše veřejného prostranství staví objekt sloužící mládežnické organizaci. O tom, proč na to zastupitelé
„zapomněli“, se dá jen spekulovat. O profesionalitě jejich práce to ovšem nesvědčí.
Také v kontroverzním projektu „Ulice Podmoráň“ schází
profesionalita: V plánech z ledna 2017 byl chodník nakreslený
s 10centimetrovou výškou. Přesto pan předseda stavební
komise Šula v dubnovém vydání obecních novin tvrdí, že
„chodník bude snížený tak, aby umožňoval snadné přejetí
a tím i vyhnutí se vozidel“. Jak je možné, že si zastupitelé
projektové plány neprostudují?
Proč si nevšimli, že paní projektantka nakreslila navzájem
si odporující plány nebo před domy č.p. 110 a 113 parkovací
stání v šířce jen 2,04 m, což nestačí na osobní auto? Paní
projektantka obhájila svůj nákres tím, že nemůže projektovat
na soukromém pozemku. Ve skutečnosti ale projektovala

parkovací stání na soukromém pozemku parcely 271/8, aniž
by se paní starostka předem s majitelkou pozemku domluvila.
Zastupitelé bohužel také zapomněli na to, že dešťová
kanalizace, která má dešťovou vodu z plochy minimálně 2.750
m2 (5,50 m šířka silnice + chodník x 500 m délka úseku)
odvádět do potoka, může vést ke snížení hladiny podzemních
vod a tím pádem k vyschnutí našich studen.
Poslední neprofesionalitu projevili zastupitelé, když na
úřední desce zveřejnili jen dvě stránky oznámení o zahájení
územního řízení. Tím pádem účastníci řízení, kteří jsou
uvedení na třetí stránce, nebyli informováni, že mají právo
podat námitky proti stavebnímu záměru.
Friderike Komárek
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