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Vážení občané,
po delší době se vrátím k formátu otázky pro starostku, protože jsem jich teď na
obdobné téma obdržela několik.
Ptali jste se, co je to na návsi za jámu. Jedná se o novou hlavní čerpací stanici
odpadních vod, ze které se čerpají splašky na čistírnu odpadních vod do Velkých
Přílep. U samoobsluhy přibyl rozvaděč na její ovládání a anténa, která zprostředkovává radiový přenos tak, aby na čistírně neprobíhal souběh čerpání několika
čerpaček najednou. Stará čerpačka dosluhuje a brzy dojde k přepojení. Na otázku,
zda tu oslavíme advent u vánočního stromu, odpovídám, že ano.
Další otázka se týká louky pod školkou, kde se prý bude stavět škola. V novém
územním plánu je nakreslená rezerva na školu právě na tomto pozemku. Školu musí
obec v územním plánu vymezit pro případ, že by počet obyvatel narostl natolik, že
by vygeneroval potřebu školy v Úholičkách. Pokud se najde jiný vhodný pozemek na
školu, může být navržena tam, pokud se školní docházka vyřeší i v budoucnu tak, že
naše děti budou docházet do spádové školy v okolní obci, nebude se třeba škola stavět
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vůbec. Zastupitelstvo obdrželo ale i záměr zřídit v Úholičkách
školu soukromou. Věc bude v obecné rovině projednána na
listopadovém veřejném zasedání. Zda bude tato škola stát
a případně kde, bude teprve předmětem dalších jednání.
Proč se směrem na Přílepy staví hladová zeď? Protože nad
ní bude nová zástavba devíti domů včetně komunikace a inženýrských sítí. Výstavba je v souladu se stávajícím územním
plánem obce a má platné stavební povolení. Také ale máme
s investory uzavřenou plánovací smlouvu a na obci je složena
kauce, aby nedošlo k tomu, co se nám v minulosti vymstilo.
To, že budou vznikat domy bez přístupu na komunikaci. Dokud nebudou pozemky připojené na inženýrské sítě a nebude
zde zřízena komunikace, nebude obec vydávat kladná stanoviska k výstavbě jednotlivých domů.
A náš evergreen se týká zprovoznění silnice do Velkých
Přílep. Na posledním jednání, kterého jsem se zúčastnila a kde
měly být „vyladěny“ detaily týkající se uzavření příslušných
smluv mezi Krajskou správou a údržbou silnic a majitelem
přilehlé nemovitosti, se objevily nové skutečnosti, které tomu
zabránily. Do zimy tedy stavba pokračovat určitě nebude.
A na nevyřčenou otázku, co se bude v listopadu v obci dít
na poli kultury a sportu, odpovídám, že několik akcí. Sedmnáctého listopadu je turnaj smíšených dvojic ve stolním tenise, poslední listopadovou sobotu si zatančíme na Cecilce.
Také zajdeme do divadla a pro děti i dospělé bude uspořádána mikulášská plavba parníkem. Těším se na setkání s vámi.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
ANO 2011			
Piráti
			
TOP 09				
ODS 				
STAN 				
KSČM 				
Svoboda a přímá demokracie TO
ČSSD 				
KDU-ČSL 			
Strana zelených 			
Rozumní 			
Strana svobodných občanů
Referendum o Evropské unii
Unie hrdosti, Aktivity……
Strana práv občanů 		

115 hlasů
58 hlasů
48 hlasů
45 hlasů
38 hlasů
27 hlasů
19 hlasů
18 hlasů
11 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého
a zvláštního seznamu voličů
celkem
		
582
Počet vydaných úředních obálek		
402
Počet odevzdaných úředních obálek
402
Počet platných hlasů celkem		
400
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• Bioodpad
Poslední letošní svoz bioodpadu bude v pondělí
20. 11. 2017.

• Ekologický příspěvek
O ekologický příspěvek na topnou sezonu 2017/2018
můžete požádat na OÚ od 7. 11. do 6. 12. 2017 do 18
hodin. Žádosti podávejte na podatelně OÚ, případně
e-mailem. Rozhodující pro přiznání příspěvku je datum
z podatelny OÚ, případně doručení e-mailovou zprávou
do 18 hodin ve středu 6. 12. 2017. Žádost je přílohou
novin, případně ke stažení na www.obec-uholicky.cz.
Žádosti podávejte s povinnými přílohami.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Knihovna Úholičky
Pocitová mapa Úholiček
Možná si říkáte, co je to zase za novoty… Pokusím se to v krátkosti vysvětlit. V rámci slavností jsme umístili v prostorách
knihovny mapu Úholiček. Položili jsme pět barevně odlišených otázek a kdo chtěl, mohl do mapy zapíchnout špendlík
odpovídající barvy. Proč pocitová mapa? Jedná se v podstatě o anketu, která se dotazuje na naše vjemy a pocity. Bylo
zajímavé sledovat, jak se vytváří barevný obraz Úholiček a okolí.
Ptali jsme se na následující:
Tady se mi líbí. Lidé se zamýšleli nad svými oblíbenými
místečky, mnohdy nebylo zrovna jednoduché omezit se na
jedno či dvě. Reakce návštěvníků z jiných obcí byla výborná,
sice nešpendlili, ale naši ves a její upravenost velmi chválili.
Největší oblibě se těší Švestkovna, tu si vybralo jako nejhezčí
místo 30% respondentů, těsně následovaná návsí 25% (před
výkopovými pracemi), 18% oblast Stříbrníku, 9% obří
houpačka, 6% oblast školky, 3% ulice Podmoráňská, 3%
lesík za ulicí K Višňovce, 3% okolí Vltavy, 3% cesta od
školky do Velkých Přílep.
Tady se mi nelíbí, je to tu zanedbané, ošklivé, neuklizené.
Zajímavá diskuze se rozvinula ohledně silnice do Velkých
Přílep, nelíbí se tam 38% respondentů, ale zároveň se o té
samé silnici množství lidí vyjadřuje pozitivně, coby o super
cyklostezce, bruslařské dráze, chodníku pro pěší s kočárky
i bez. 30% dotázaných má problém s okolím potravin.
Pokud je plný kontejner na recyklaci, lidé odhazují odpad
kolem. Nakupující a kolemjdoucí se cítí nepříjemně, pokud
je před potravinami popíjející skupinka. Dále padl návrh
uzavřít potok v oblasti návsi do trubek. 8% se nelíbí budova
hasičárny, 8% se nelíbí okolí vlakové zastávky, cesta z ulice
Podmoráňská k lomu. Na cestě pod školkou, kde byly nějaké
odpadky. Chybí cesta od křížku do Únětic, bylo by příjemné
propojit Úholičky s Úněticemi, aniž bychom museli po silnici.
Tady mi v obci chybějí kontejnery na tříděný odpad.
Tři respondenti by uvítali kontejnery u bývalé knedlíkárny
a jeden dole u vlaku, kde jsou momentálně jen malé koše na
tříděný odpad.

Tady bych chtěl/a lavičku a koš. S množstvím laviček
a odpadkových košů byli všichni spokojeni. Jediné místo, kde
nám chybějí, je cestou ke křížku. Lavička v těchto místech
byla a nějaký nenechavec si ji odvezl domů. Navržené řešení
- železobeton zapuštěný do země, odvezitelný jen jeřábem.
Tady by bylo fajn mít hřiště. Hřiště nikomu z dotázaných
nechybí. Jen dva respondenti by rádi viděli vylepšenou
náplavku včetně hracích prvků.
Pro ty, kteří by chtěli vyjádřit svůj názor a zabodnout špendlík
do mapy, je možnost až do konce listopadu, každé pondělí od
15:30 do 19:30, a to v knihovně.
Martina Hrubešová, knihovnice

Pocitová mapa Úholiček

Zdroj: archiv knihovny

Pocitová mapa – i drobnosti můžou způsobit, že se v Úholičkách
budete cítit lépe
Byl to první pokus, první pocity a zde jsou také první reakce na ně.
Nepořádek na návsi - kontejnery na návsi bývají přeplněné,
ale naopak v Chaloupkách a u BD se vyvážejí nevytížené.
Prosíme, rozdělte odpad i na tato místa. V současné době
jednáme se svozovou firmou o několika zlepšeních.
Kontejnery by se měly vyměnit za nášlapné, čímž by se
omezilo sahat na ne zrovna čistá víka. I to může být jeden
z důvodů, proč necháváte odpad mimo nádoby. Také bychom
chtěli zvýšit četnost svozu pytlů, abyste je nemuseli mít
doma celý měsíc. Zvažujeme i přidání kontejnerového místa
na kulaťáku. Změny vyzkoušíme po novém roce. Co se týká
partičky u samoobsluhy, s tím upřímně nevím, co dělat. Když
požívají alkohol, zavoláme Obecní policii, že porušují obecní
vyhlášku a oni zasáhnou. Sedí-li ale u obchodu nebo za

ním, kde se opět začali intenzivněji sdružovat, nedělají nic
nezákonného.
Lavička u křížku - byla tam, ale nenechavec ji asi má u své
chalupy a těší se z toho, že levně pořídil. Objednali jsme nové
lavičky, kterým se betonují nohy do velké hloubky, tak to
snad zabrání podobným nápadům. Osadíme hned, jak nám
dodávka dorazí.
Herní prvky na náplavce v Podmoráni. Na jaře zkusíme
vybrat takový prvek, který se jednoduše demontuje pro případ
povodně, a doplníme na náplavku.
Terezie Kořínková, starostka
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Kultura a sport
Gulášování a Minický vršek
V měsíci říjnu jsme se jako SDH Úholičky zúčastnili soutěže
„Gulášování“ ve Velkých Přílepech. Na „start“ soutěže se
sešlo celkem pět týmů z Libčic nad Vltavou, Velkých Přílep
a Prahy. Podstatou soutěže bylo uvařit v daném čase tří
hodin ten nejlepší guláš, ze kterého se po ukončení časového
limitu odebral vzorek pro porotu a zbytek se rozděloval
mezi příchozí diváky, kteří měli možnost také hlasovat a tím
ovlivnit verdikt poroty.
I přes veškerou snahu uvařit ten nejnej guláš jsme obsadili
„pouze“ druhé místo. Ale určitě nás to nemrzí, protože
i v doprovodných soutěžích jsme si jako členové SDH vedli
velice dobře a vždy jsme se umístili na stupních vítězů.
Děkujeme pořadatelům soutěže, kterým je Posezení Na
Statku, za krásně strávené odpoledne a už se těšíme na příští
rok, kdy už musíme tu první příčku konečně vyvařit.
Když se řekne Minický vršek, mnohým to neřekne asi
vůbec nic, ale pro nás hasiče to znamená poslední soutěž této

sezóny v požárním útoku v Kralupech-Minicích. Tato soutěž
je velice specifická, a to tím, že se útočí do kopce, přeskakuje
překážka a po shození plechovek se jde ještě střílet ze
vzduchovky na terč, ze kterého se nastřelená hodnota odečítá
z celkového času ve vteřinách. Celkový počet družstev byl
vysoký – celkem šestnáct týmů. Sedm družstev žen a devět
družstev mužů. I v této soutěži jsme si nevedli špatně. Naše
BLONDIES obsadilo páté místo a muži taktéž a když si
uvědomíme, že mezi prvním a pátým místem v kategorii
mužů bylo časové rozmezí tří vteřin, tak si myslím, že se ani
za ta pátá místa nemusíme stydět.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům soutěží
za jejich nadšení, obětavost a úsílí, se kterým jdou vstříc tak
silné konkurenci, která se proti nim postaví, a dokážou vždy
vybojovat krásná umístění.
Jiří Černý, SDH Úholičky

Šikovná Ú-holka podruhé…
Koláče na posvícení už napečeme, teď jsme se pustily do
rukodělných činností.
Domeček z papírových ruliček vypadá jako činnost naprosto
jednoduchá, ale opak je pravdou. Základ je sestrojení čtverce,
na který postupně „naplétáte“ stěny, což už vyžaduje notnou
dávku zručnosti. A pokračujete střechou, což je stejná cesta,
jen přes trojúhelník. „Terezo, na kterou stranu pletu? Terezo,
proč mi nedrží ty rohy? Terezo, proč to mám celé šišaté?“
Trpělivost projevila i „lektorka, Ú-holka Tereza“ a nakonec
jsme se každá dopracovala k vlastnoručně vyrobenému
domečku, některé zručnější i k několika.
Po výrobě však práce nekončí, ještě je nutné dát
domku barvu a vyzdobit, ale tady už pracovala fantazie na
plné obrátky. A tak jsme měly domečky s modrotiskem,
venkovsky kostičkované i romantické s květinovým vzorem.
Nikde nechyběla krajková záclonka. Pak jsme doplnily do
štítu střechy jmenovku a máme krásnou ozdobu na vstupní
dveře. Moc děkujeme za nápad a trpělivost a těšíme se na
další lekci!
Romana Klusoňová, asistentka starostky a Ú-holka

Pozvánka do divadla
Na poslední chvíli bych vás ráda pozvala na divadelní
adaptaci bestselleru Želary do divadla Rokoko na pátek
17. 11. 2017 od 19 hodin.
Válečné roky
převrátily život
nejednoho
člověka. Eliška,
lékařka z brněnské
nemocnice, se ocitá
v nebezpečí života
stejně jako všichni
odbojáři po atentátu
na Heydricha.
Ukrývá se v horské
vesnici Želary,
v pozemském ráji,
kam hřmění války zatím nedolehlo. Nachází tam zcela
nový pohled na svět, nové hodnoty a především lásku,
o jaké neměla vůbec tušení. To, co na počátku vypadalo
jako ztráta identity, se mění v nalezení svého pravého
já. Její příběh se proplétá s příběhy místních svérázných
horalů – kořenářky Lucky, kovářského pomocníka
Jozy, místního doktora, který už dávno ztratil Boha,
faráře, který věří, že ho nalezne, Ženi, která žije v jeho
blízkosti den za dnem a mnoha dalších.
Hrají: Jitka Smutná, Oldřich Vízner, Jaromír Nosek,
Matyáš Valenta aj.
Vstupenky objednávejte na OÚ u paní Klusoňové.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Šikovné Ú-holky
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Cirkusácký lampiónový průvod
Velevážené publikum, dovolujeme si vám oznámit, že se v sobotu 11. listopadu
koná tradiční lampiónový průvod, během kterého se stanete účinkujícími veselého
cirkusu.
Neboť cirkus bude naše letošní téma. Mimo tradičních lampiónů vyrobených či
jinak opatřených oceníme a patřičně odměníme také všechny masky, které ke
správnému cirkusu patří – artisty, krasojezdkyně, siláky, hadí ženy, šašky i klauny,
jakož i cirkusová zvířata divoká i roztomilá. Fantazii se meze nekladou.
Sejdeme se, jak tradice velí, na náplavce v Podmoráni v 16:00 a vyrazíme na
rozverný pochod přes ves. Po cestě vás čekají úkoly a hry, při kterých můžete
prokázat své dovednosti. Na závěr vás v obecním statku čeká překvapení
a zasloužená odměna.
Lampióny z lampiónové dílny

Pavel Soper, pořadatel

Zdroj: R. Soperová

Polem, nepolem na kole
Úholičský cyklokros, který byl u nás pořádán poprvé
druhou říjnovou sobotu, byl opravdu pro každého. Trať byla
postavena už v pátek a vedla kolem remízku nad školkou,
po polní cestě od vodojemu a na louce pod školkou a „na
plynovodu“ dvěma technickými pasážemi.
Rozhodla jsem se tento závod podpořit aktivní účastí. Stejně
tak se rozhodlo i pár úholičských dětí, u kterých se asi
projevila znalost místních poměrů, protože se skoro všichni
naskládali na stupně vítězů.
Já jsem jela hlavní závod. Ten trvá čtyřicet minut a vyhrává
ten, kdo ujede nejvíc kol. Jedno kolo bylo cca 2,5 km. Prý je
to hobby závod, ale všichni vypadali dost profi jak kvalitou
kola, tak outfitem. Připadala jsem si jako teta na skládačce,
a tak jsem si dala předsevzetí ujet alespoň jedno kolo. Nechala
jsem se strhnout atmosférou a za mohutné podpory místních,
za kterou moc děkuji, ujela kola tři. Člověk musí znát své
meze, přišel jeden pád i únava, a tak to pro letošní ročník
stačilo. V kategorii veteránek jsem obsadila druhé místo.
Počasí bylo nádherné, trať vedla krásným prostředím
naší obce, technické služby, školka a hasiči poskytli výborné

Stupně vítězů

Zdroj: H. Trnka

zázemí, pořadatel měl k dispozici spoustu dobrovolníků
a podle toho, co jsem se doslechla, měl závod u závodníků
úspěch. Příště se nebojte přihlásit se do závodu, sjízdnost
a technickou náročnost jsem prověřila za vás. Zvládnete
to. Děkujeme hlavnímu pořadateli Tomáši Novákovi za
příjemnou sportovní akci.
Terezie Kořínková, starostka

Sejdeme se U Korychů
Když jsem byla na dopoledním cyklistickém závodě zařazena do kategorie veteránky, připadala jsem si na odpoledním
setkání seniorů jako ryba ve vodě. Konalo se tradičně ve Velkých Přílepech v sále U Korychů.
Sešli se tu senioři z přilehlých obcí, aby si popovídali,
zazpívali a užili si příjemné odpoledne. Program zahájily
děti z mateřské školy Jablíčko z Velkých Přílep, následovalo
vystoupení našeho Pozdního sběru s country skladbou Hej,
pane šenku, které sál roztleskalo. Zbytek odpoledne hrála
bluesová kapela, ale spíše k poslechu. Letos se nepodařilo
seniory roztančit.
Po skončení akce se někdo vydal na procházku do
Úholiček, protože stále krásně svítilo sluníčko, většina se ale
svezla připraveným autobusem. Účast našich seniorů je vždy
velká, a tak jsme nabídli, že se příště můžeme sejít u nás ve
stodole, aby se zase přílepští podívali k nám. Tak uvidíme za
rok.
Terezie Kořínková, starostka
Další příjemné setkání se seniory

Zdroj: archiv OÚ
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Bodovaný turnaj stolního
tenisu mládeže v Ořechu
V neděli 15. 10. 2017 se v Ořechu konal v této sezóně druhý
turnaj.
Vyrazili jsme tentokrát ještě v silnější sestavě devíti dětí.
Z nich se dvě umístily na stupních vítězů. Honzík Svoboda
2. místo za nejmladší žáky a Kristínka Konopásková 3. místo
za dívky.
Všechny děti statečně bojovaly o každý míček a neskutečně
se zlepšily, jen tak dál!
Radka Ducháčková, trenérka

Šťastní hráči
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Zdroj: archiv stolního tenisu
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Příspěvky občanů

Volby, agrofertizace a obec bez historické paměti
Pamětní kniha obce Úholičky přináší několik čerstvě poúnorových novinových článků včetně článku z Rudého práva,
které popisují, jak místní rolníci v čele s předsedou a členy rady MNV z Úholiček napsali prezidentu republiky Klementu
Gottwaldovi a slíbili mu, že pro blaho všech pracujících a socialismu splní své zemědělské povinnosti na 100 %, vysoutěží titul
Vlastenecké obce a jejich hlasování pro jednotnou kandidátku Národní fronty bude splněno taky na 100 %. Idyličnost tohoto
kronikářského nadšeného budování socialismu v Úholičkách však kazí historická skutečnost, že obecní kronika nepřináší
žádné informace o hrůzách stalinistického kolektivizačního modelu, o trestních postizích místních sedláků, jejich vyhánění
z půdy, o tajných seznamech, které zavedla StB v rámci Akce Kulak atd. Obecní kronika je nepřímým otřesným svědectvím
lidské lhostejnosti k osudu a utrpení sousedů.
Když po roce 1989 začala obnova venkova a postupně začaly
v okolí vznikat rodinné farmy pana Millera, Ženíška, Rouse
a dalších, zdálo se, že i pravidelné zářijové dožínkové setkání
rodinných farem na zámku v Úholičkách a předávání věnců
11 starostům/kám od Únětic až po Čičovice, ve kterých
sedláci hospodaří, bude výrazem skutečné duchovní obnovy
venkova ve smyslu lokální pospolitosti a solidarity. Zejména
v situaci, kdy rodinné farmy dlouhodobě čelí brutální
„agrofertizaci“, která je pokračováním politiky velkých
jednotných zemědělských družstev. Není náhodné, že na
zámku každoročně zaznívá kritika agresivní politiky Andreje
Babiše, který ztěžuje podnikání malých farem, ohrožuje jejich
svobodu podnikání a částečně i samotný život na venkově.
Bohužel stačí se podívat do zářijových Obecních novin
Úholičky a je zřejmé, že politici této obce stále navazují na
lhostejnost k osudu svých sousedů; není také náhodné, že
v novinách není jediné slovo o regionální dožínkové slavnosti
na zámku.
Obecní noviny, které si postkomunistickým nekulturním
způsobem přivlastnila paní starostka Kořínková a její

politické uskupení s klamným názvem Pro Úholičky Společně
– paradoxně na kandidátce protibabišovských Starostů
a nezávislých –, vyplňuje už několik let noviny zejména svými
aktivitami (viz číslo 7–8/2017 dvakrát „Terezie Kořínková,
Cvičení s Kořenkou“, dvakrát „Ú-holky“ atd.). Podle obecní
třídní filosofie je zámek v soukromých rukou – tudíž není
součástí obce.
Úholičská obecní politika a noviny navazují na nekulturní
propagandistické úholičské „kronikaření“. Obec a její politici
postrádají historickou paměť a sebereflexi. Až jednou nějaký
historik, sociolog nebo politolog bude analyzovat tento
pseudoinformační nedemokratický škvár, porozumí, proč
se roku 2016 mohly Úholičky absurdně stát Vesnicí roku
ve Středočeském kraji. Najde zároveň i vysvětlení, proč ve
volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 získala v obci
Úholičky dvojnásob hlasů právě strana bývalého agenta StB
a trestně stíhaného podnikatele a politika Andreje Babiše,
který likviduje malé rodinné farmy, svobodu podnikání
a samotný život na venkově.
Miroslav Vodrážka

Podznámka pod čarou
Náš pseudoinformační nedemokratický škvár otiskuje příspěvky všech, kdo chtějí přispívat. O dožínkovém setkání mohl
napsat kdokoliv, třeba pan Vodrážka, který se ho zúčastnil a mohl přinést přímou reportáž. Ale pravděpodobně by se jednalo
o pozitivní článek o aktuálním dění v obci. V rámci vyváženosti informací je ale třeba vydávat články útočné, plné zášti
a konspiračních teorií a také je třeba se neustále vracet do minulosti.
Terezie Kořínková, starostka
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Kalendář akcí
7. 11.
úterý

Lampiónová dílna - od 15:30, příspěvek na materiál 50 Kč

ateliér na statku,
Úholičky

11. 11.

Cirkusácký lampiónový průvod - sraz v 16:00 na náplavce v Podmoráni Úholičky

17. 11.

Želary - divadelní představení, od 19:00

Divadlo Rokoko, Praha

25. 11.

Zá-bal s Cecilkou - od 20:00

stodola statku, Úholičky

1. 12.

Vázání adventních věnců s Kořenkou - od 18:00

Klubovna hasičů, OÚ
Úholičky

2. 12.

Vázání adventních věnců s Renatou - od 14:00

Klubovna hasičů, OÚ
Úholičky

2. 12.

Setkání seniorů - od 14:00

Zasedačka OÚ, Úholičky

3. 12.

Adventní setkání - od 16:00

Náves, Úholičky

sobota
pátek

sobota
pátek

sobota
sobota

neděle
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