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Vážení občané,
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Hurá za sněhem!
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Dokončení ze str. 1

Také bychom rádi při této příležitosti zasadili výroční lípu,
o jejím umístění ještě není rozhodnuto. Víte, že zde máme
čtyři lípy, které byly vysazeny na památku znovuvydobytí samostatnosti našeho státu (citace z kroniky obce). Sázely se
v květnu 1919. Tři stojí na návsi a mají jména směrem od
Chundelů – lípa Wilsonova, Legií a Masarykova. Poslední
lípa byla vysazena u studánky v Podmoráni a nese název lípa
Svobody.
Pokud máte i vy letos nějaké výročí, a nemusí být stoleté,
řekněte nám o tom. Nemáme matriku a oddací listy, a tak spoléháme na informace z rodiny o stříbrných, zlatých a diamantových svatbách. Rádi s vámi vaše výročí oslavíme, pokud
o to budete stát.
Ať zimní dny uplynou co nejrychleji, děti ať si užijí pololetní a jarní prázdniny a ať je tady slunečné jaro!
Terezie Kořínková, starostka

Prezidentské volby 2018
Výsledky voleb v obci Úholičky:

• Svoz komunálního odpadu
Popelnice na KO budou na známky z roku 2017 vyváženy
do 31. 1. 2018. Po tomto datu musí být ke svozu označeny
známkami na rok 2018.

• Poplatky za psy
Poplatky za psy uhraďte do 31. 3. 2018.

• Veřejná sbírka
Veřejná finanční sbírka pro paní E. L., postiženou
požárem v RD. Finanční prostředky zasílejte na účet
č. 5205011339/0800 ČS a. s. do 28. 2. 2018.

• Užívání veřejného prostranství
Upozorňujeme na platnost vyhlášky č. 1/2013 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou
v celém znění naleznete na www.obec-uholicky.cz/
vyhlasky. Pokud složíte před svým domem nebo jinde
na veřejném prostranství např. stavební materiál nebo
zařízení, případně provádíte výkopové práce, postupujte
v souladu s touto vyhláškou. Sazby poplatků najdete
v čl. 6.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

1. kolo
1.

Miloš Zeman

130 hlasů

31,63 %

2.

Jiří Drahoš

126 hlasů

30,66 %

3.

Pavel Fischer

47 hlasů

11,44 %

4.

Michal Horáček

45 hlasů

10,95 %

5.

Marek Hilšer

35 hlasů

8,52 %

6.

Mirek Topolánek

19 hlasů

4,52 %

7.

Jiří Hynek

6 hlasů

1,46 %

8.

Vratislav Kulhánek

2 hlasy

0,49 %

9.

Petr Hannig

1 hlas

0,24 %

Volební účast 72,38 %

2. kolo

Volební účast 74,61 %
Zdroj volby.idnes.cz
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Zprávy z obce

Mobilní aplikace “PID info“
Po dvou měsících veřejného testování přechází po úpravách
a dolaďování nová mobilní aplikace „PID info“ do ostrého
provozu a zároveň postupně nahrazuje stávající aplikaci
Dopravního podniku hl. m. Prahy.
Oproti ní přináší uživatelům mnoho novinek, z nichž
těmi nejdůležitějšími jsou upozornění na aktuální výluky
a mimořádnosti a také rozšíření o kompletní informace
o celé síti Pražské integrované dopravy včetně železnice
a regionálních autobusů ve Středočeském kraji.
„Pražané nyní dostávají vyladěnou mobilní aplikaci
rozšířenou i o vlaky a příměstské autobusy s tolik potřebnými
aktuálními informacemi o případných mimořádnostech
či výlukách. Jsem rád, že se nám podařilo sladit všechny
informace do jedné aplikace, se kterou se už naši cestující
ve stále rozsáhlejším dopravním systému neztratí,“ uvádí
náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy
Petr Dolínek.
„Od poloviny tohoto roku spustíme zcela nový a moderní
systém v oblasti placení v dopravě. Platby v pražské MHD
a ve Středočeském kraji budou moci cestující provádět přes
mobilní aplikaci. Navíc si lidé budou moci nahrát jízdné
nejen na zelenou kartu Lítačka, ale také na běžnou platební
kartu používanou v České republice či například na IN
kartu Českých drah.“ doplňuje generální ředitel společnosti
Operátor ICT Michal Fišer.
„Městská hromadná doprava v Praze slouží nejen místním,
mnozí naši cestující dojíždějí ze Středočeského kraje. Jsme
proto velice rádi, že také oni díky vylepšené mobilní aplikaci
budou moci dostávat aktuální informace o svých spojích.“
říká Ladislav Urbánek, dopravní ředitel Dopravního podniku
hl. m. Prahy.

www.obec-uholicky.cz
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Novinky oproti stávající aplikaci DPP info:
Upozornění na výluky a mimořádnosti ve vyhledaném spojení
Zobrazení trasy na mapě
Mapa zastávek a prodejních míst jízdenek
Propojení s příměstskou dopravou a železnicí (linky S)
Informace o aktuálním zpoždění (kde dopravce umožňuje)
Aplikace „PID info“ je dostupná na obou nejpoužívanějších
platformách (Android + iOS). Uživatelům stávající aplikace
„DPP info“ se tato automaticky aktualizuje na novou pod názvem
„PID info“.
Více informací o nové mobilní aplikaci včetně odkazů na její
stažení zdarma: https://pid.cz/mobilni-aplikace
•
•
•
•
•

Ing. Filip Drápal, Ropid

Knihovna Úholičky

Mobilní aplikace PID info

Zdroj: Ropid

Návštěva školky v knihovně
Úholičská knihovna se pondělní lednové dopoledne naplnila milými hlásky dětí z mateřské školy. První přišla skupinka
mladších dětí a po nich následovaly ty starší.
Se všemi jsme si povídali o tom, jak to chodí v knihovně,
jaký je rozdíl mezi půjčit si nebo koupit. Jak se ke knížkám
chovat či nechovat. Děti zapojily fantazii a přišly se spoustou
nápadů, co s knihou nedělat, např. nevařit v hrnci, nesedět
na nich, nekrmit jimi zvířata ani mladší sourozence. Také
jsme si ukázali jeden odstrašující příklad, knihu o krtečkovi
s potrhanými flekatými stránkami s čmáranicemi a jinými
hrůzami - tak takhle prosím ne!
S mladšími dětmi jsme si přečetli knížku o huse Líze,
která nechtěla být jako ostatní husy. Vytahovali jsme krky
jako žirafy, klapali zobáky jako tukani, mávali křídly a řvali
jako lvi. Užili jsme si spoustu legrace.
Se skupinkou starších dětí jsme se zaměřili na trochu
náročnější téma – pavouci, a to s knihou Jak vyzrát na
pavouky. Brzy se ukázalo, že se nikdo z přítomných dětí

pavouků nebojí, a tak se mohly směle vydat na jejich lov
do tmavého skládku. Chodily jedno po druhém vyzbrojeny
baterkou a vrátit se měly se dvěma ulovenými papírovými
pavouky. Ty děti, které zrovna nelovily, odpočítávaly
osm provázkových pavoučích nožek a snažily se je svázat
k sobě. Uzlíky nám daly pěkně zabrat. Po úspěšném lovu
jsme pokračovali ve čtení a seznamovali se s pavoučími
zajímavostmi. Jedna holčička prohlásila, že pavouci mají
srdce v zadečku. Po bleskové kontrole encyklopedie hmyzu
jsme jí museli dát za pravdu. Všichni jsme se dozvěděli něco
nového.
Závěr návštěvy - pavouci jsou užiteční a knihovna také.

Příjemné posezení využily jak malé děti...

... tak i ty větší

Zdroj: M. Hrubešová

Knihovna otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice

Zdroj: M. Hrubešová
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Kultura a sport
Vánoční zázrak v Úholičkách
Vánoce jsou časem, kdy i ti nejateističtěji založení lidé jakoby
vyhlíželi nějaký zázrak. Dokonce i nebozí tvůrci vánočních
her, kteří v zoufalství vyhlížejí blížící se čas premiéry a vědí,
že v tomto případě se termín nedá posunout. Leda bychom
vyrazili hrát někam do Ruska, kde slaví Vánoce o něco
později.
Pokud patříte mezi ty, kteří o zázracích pochybují, nebo na
ně nedej bože nevěří, vězte, že letošní hra vánoční je jasným
důkazem, že minimálně o Vánocích se dějí. Považte, že ještě
tři dny před premiérou se herci potáceli po jevišti v jakémsi
podivném transu, vykřikovali náhodně zcela nesrozumitelné
repliky, které navíc patřily jiným rolím, a pokud někdo přece
jen byl schopen říci něco smysluplného, zaniklo to v lomozu
padající, špatně připevněné kulisy. K tomu je třeba připočíst,
že se přicházelo na stále nové a nové rekvizity, které chybí,
a rozhodně není možné je zajistit za tak krátkou dobu.
V této době již režisér malověrně přestal věřit v zázraky
a oddal se čistému fatalismu a důvěře v to, že před Vánocemi
budou diváci naladěni přece jen smířlivěji, rajčata i vejce jsou
drahá, takže si zazpívají nějaké koledy a půjdou domů zdobit
stromeček. A co se nestalo, při preméře, dva dni před Štědrým
večerem, zasáhla vyšší moc a všichni si rozvzpomněli na své
repliky, byli vždy na správném místě a hráli jako o život.

Pozvánka do divadla
Na březen bych vás ráda pozvala do divadla Palace na
komedii Jeana Barbiera
V Paříži bych tě nečekala, tatínku, která nabízí dvě hodiny emocí
a smíchu – výběrčí přímých daní ze zapadlého
provinčního městečka se
jednoho dne rozhodne,
že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná
dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako
společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém
se rázem ocitá i on. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle zorientuje a když okouzlí manželku svého
nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost
dcery, a dokonce i složení vlády. Rozjede se uragán záměn a komických situací, které neberou konce.
Překlad Jan Cimický, úprava Petr Nárožný.
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá nebo Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová nebo Miroslava
Pleštilová, Jan Šťastný nebo Jan Čenský aj.
Chcete-li vědět a vidět více, pojďte s námi v pátek
2. 3. 2018 od 19 hodin do divadla Palace. Vstupenky na
OÚ u paní Klusoňové, cena 250 Kč/ks.

Josef s Marií řeší bytovou krizi

Zdroj: J. Černý st.

Kulisy držely jak přibité a chybějící rekvizity se zázračně
našly ve fundusu divadla. Kdoví odkud se také zjevil zástup
dosud nikdy neviděných sboristek, které hru doprovodily
andělskými hlasy. Zkrátka vše se povedlo tak skvěle, že
kromě mnoha díků všem účinkujícím i početným divákům je
třeba jeden zaslat i do nadpozemských sfér.
Něco z té naší energie jsme pak poslali v podobě
vybraných peněz prostřednictvím nadace Dobrý anděl
rodinám, které zápasí se zákeřnou chorobou. Snad jim s tím
posíláme i kousek toho vánočního zázraku. Těšíme se zase za
rok.
Pavel Soper, principál

Do závějí za hranice
Po loňském úspěšném zájezdu jsme se letos opět vydali do
penzionu Heidi do St. Martin v Rakousku.
Tolik sněhu už jsme dlouho nezažili. Sjezdovky jsme brázdili
v čerstvém prašanu. Ve Flachau, Wagrainu i Zauchensee.
Třetí den vždycky sněží, takže jak to vypadá v Zauchensee,
prakticky nevíme. No asi budeme muset jet potřetí.
Děkuji všem zúčastněným za dochvilnost při srazech a za
opatrnost na lyžích. Nikomu se nic nestalo a to je hlavní.
Děkuji i za dobrou náladu v autobuse i o večerech. A doufám,
že se vám hory líbily stejně jako mně.
Terezie Kořínková, Cvičení s Kořenkou

Romana Klusoňová, asistentka starostky
Úholičtí lyžaři dobývají rakouské Alpy
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Setkání seniorů na konci roku
Jak se již stalo dobrým zvykem nás seniorů, ale i mladších důchodců, sešli jsme se 30. 12. 2017 v zasedací síni OU, abychom
se rozloučili se starým rokem a popřáli si vše dobré do roku nového.
Popřáli jsme s paní starostkou i některým seniorům, kteří měli
narozeniny do konce roku. Paní starostka popřála i manželům
Suchým, kteří v roce 2017 oslavili 50 let společného soužití.
Setkání bylo opět velmi hezké, zpříjemněné naším
oblíbeným duem panem Blínem a panem Fouskem. O sladké
pohoštění se postaraly všechny zúčastněné seniorky, které
měly tolik vánočního pečiva, že jsme jím obdařili děti
(sportovce), které se sešly 31. 12. 2017 ve stodole.

A aby naše setkání pokračovala i v letošním roce, začneme
netradičně, a to sportovním šestibojem s našimi vnoučaty
4. 3. 2018 ve stodole. Také se pokusíme uspořádat nějakou
zajímavou besedu jako s panem Manouškem.
Děkujeme všem hospodyňkám za cukroví a přejme si,
když ne lepší rok 2018, tak alespoň stejný jako rok 2017.

Setkání seniorů má vždy vysokou účast

Nechybělo malé pohoštění

Zdroj: archiv OÚ

Božena Suchá, komise pro rodinu

Zdroj: archiv OÚ

Roztančily jsme popeláře
V rámci podpory dobrých odběratelsko-dodavatelských vztahů zavítaly Ú-holky hned po Novém roce na Popelářský ples.
Firma FCC pořádá každoročně toto společenské setkání v kulturním domě v Neratovicích.
Byly jsme pozvané, abychom vystoupily se skladbou New
York, New York. Tu jsme musely hodně oprášit a tvrdě
potrénovat. Co si budeme povídat, některé i týden nevečeřely,
aby se oblékly do pět let starých kostýmů. Při vstupu do
kulturního domu nás vřele přivítal pořadatel a v zádech
jsme uslyšely: „Pěkný dvacítky a mají s sebou ty klacky, asi
mažoretky.“ Zapomněl brýle nebo nám chtěl udělat radost?
Sebevědomě jsme nakráčely do sálu, kde právě probíhalo
předtančení standardních tanců. A po tomto máme vylézt
my? Sebevědomí jsme musely upevnit panákem.
V jedenáct nastal náš čas a vyrazily jsme na parket.
Moderátor ozřejmil publiku, že jsme opravdu amatérské
sdružení a že tančíme pro radost. Publikum bylo už
s přibývajícím večerem rozjeté, což atmosféru podpořilo.
Sklidily jsme velký potlesk. Oddechly jsme si a zbytek večera
jsme si moc užily. Cestou zpátky se dostavily rozpaky a
přemýšlely jsme, jestli máme v našem věku ještě vystupovat.
Verdikt zněl, že ano. Moc nás to baví a stmeluje a to je hlavní.
Život přece není jen práce a domácnost. A abych nezapomněla
– pohyb je život!

Děkujeme za milé pozvání a za podporu.
Terezie Kořínková, Ú-holka

Ú-holky zavítaly na Popelářský ples v Neratovicích

Zdroj: archiv OÚ
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Okresní přebory mládeže 2018
V neděli 7. 1. 2018 se již tradičně v naší tělocvičně uskutečnily Okresní přebory mládeže. Turnaje se zúčastnilo celkem 36
dívek a chlapců.
Za náš oddíl byli nasazeni do bojů Klára a Tereza Smolíkovy,
Kristina Konopásková, Jan Svoboda, Zack Walsh, Lukáš
Adlof, Matyáš Klusoň a naši ostřílení dorostenci Jakub
Dalihod a František Dvořák.
Náš oddíl dopadl ve výsledcích velmi dobře, kdy se
přebornicí okresu stala v dívkách Kristina Konopásková, v
nejmladších žácích skončil na druhém místě Jan Svoboda
a třetí místo vybojoval Zack Walsh, v dorostencích se

přeborníkem okresu stal Jakub Dalihod a na třetím místě se
umístil František Dvořák.
Všem zúčastněným hráčům a hráčkám z našeho oddílu
bych chtěl tímto poděkovat za vzornou reprezentaci našeho
oddílu na nejprestižnějším turnaji mládeže v této sezóně na
okrese Praha-západ.

Všichni medailisté

Naši benjamínci

Zdroj: V. Kozel

Vilém Kozel, předseda oddílu stolního tenisu

Zdroj: V. Kozel

Kalendář akcí
10. 2.

Roztocký masopust
12:00 - zahájení, slavnostní narážení únětického Masopustního speciálu,
divadla, kejklíři - zámeček Roztoky
Roztoky
14:30 - odchod průvodu maškar přes Roztoky na Holý vrch
17:00 - setkání maškar na Holém vrchu, zápas medvědů, poprava Klibny
16:00 - program v šapitó u rozcestí Žalov

10. 2.

Libčický masopust
10:00 - masopustní průvod městem
10:30 - jarmark a zabíjačka u libčické sokolovny
- zpěvy, tance, divadlo, soutěže

Libčice n. Vlt.

10. 2.

Rybářský ples - od 20:00

Sál domu U Korychů –
Velké Přílepy

16. 2.

Hurvínek a kouzelné muzeum - animovaná komedie pro celou rodinu, Centrum volnočasových
od 15:00 a 17:00, vstupné 40 Kč
aktivit, Velké Přílepy

24. 2.

Maškarní ples - od 19:30, vstupné 150 Kč

Hotel Academic, Roztoky

25. 2.

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje - od 16:00

Středočeské muzeum,
Roztoky

2. 3.

V Paříži bych tě nečekala, tatínku - divadelní představení

Divadlo Palace, Praha

4. 3.

Šestiboj pro seniory a vnoučata - od 14:00

Stodola na statku,
Úholičky

9. 3.

Oslava MDŽ - od 17:00

Stodola na statku,
Úholičky

sobota

sobota

sobota

pátek

sobota

neděle
pátek

neděle
pátek
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Příspěvky občanů
Nebuďme neskromní a pojďme se pochlubit...
Kdo s napětím očekával výsledky prvního kola přímé volby prezidenta ČR a sledoval, jak v okolních obcích naskakovaly
výsledky ve prospěch kandidáta Jiřího Drahoše, v Úněticích 43,62 %/19,64 %, Tursku 37,63 %/23,95 %, Horoměřicích
35,98 %/20,56 %, Husinci 35,25 %/18,80 %, Velkých Přílepech 34,22 %/19,92 %, Libčicích nad Vltavou 32,88 %/27,06 %,
Statenicích 31,40 %/23,26 % atd., muselo mu být jasné, že v těchto obcích si dali dostaveníčko - jak správně říkají stoupenci
pana prezidenta Miloše Zemana - nejrůznější havloidové, srdceláskaři a dobrožerové. Bohužel tahle pražská kavárna má
vliv i mimo Prahu a funguje jak intoušovský mor a nejraději by přestavěla naši lidovou „hasyčárnu“ na kostel či dokonce
mešitu. My si ale naši obec rozvracet nedáme!
Zatímco na webových stránkách okolních obcí
agresivně dominovaly zprávy o vítězství Jiřího Drahoše,
na webové stránce naší obce Úholičky nebyla žádná
zpráva o volebních výsledcích. Nejsme příliš skromní?
Je pravda, že naše obec se nemusí veřejně chlubit svými
výsledky, protože ona řečeno slovy pana premiéra prostě
„maká“, ale přesto...
Cožpak jsme nebyli statečně izolovaným ostrovem,
který postavil hrdinnou hráz proti pochybné orientaci na
Západ, Evropské unii a masovému přílivu migrujících
náplavek do našich obcí a měst? Cožpak v naší obci
nezvítězil prezident Miloš Zeman 31,63 % k 30,66 %?
Samozřejmě, že se hned našli tací, kteří s neklidem
sobě vlastním, zlobou a hořkostí začali zpochybňovat
historický výsledek, a tvrdili, že to byla věc náhody,
neboť mnozí voliči například zůstali doma a čekali na
druhé kolo. Tito nespokojenci nepochopili, že zvítězila
kontinuální politika obce, kde se přesně v duchu postojů
pana prezidenta nebabráme s hledáním nějaké pravdy.
My v naší obci dobře víme, stejně jako pan prezident, že
lhaní se prostě vyplácí. Jen si vzpomeňme na úvěrový
podvod v souvislosti s bytovým domem Na Habří,
kdy nakonec ti, kdo lhali, dostali od paní starostky a
její strany jakési „zlaté padáčky“, a samozřejmě se to
zakrylo argumentací, že by obec ve své soudní při o
náhradu škody mohla svůj zápas o pravdu a spravedlnost
prohrát.
Vzpomeňme si i na prezidentovu návštěvu v obci v
minulém roce, kdy naše středočeské političky dokázaly
statečně mlčet, zatímco někteří nepřejícní občané
podlehli davové morální psychóze a kriticky zaútočili
na našeho velkého státníka a vytýkali mu takové
banality jako jsou jeho vulgarismy, sexismus, opilecké
tlachy nebo ohýbání a ničení ústavy. Ano, v naší obci

si na nějakou politickou morálku nehrajeme, nemluvě o
nějaké hysterické feministické kampani proti sexismu.
Cožpak nemáme být hrdi na to, že jsme politickým
ostrovem? A není lepší mít vlastní, byť možná i vadný
názor, než přejímat okolní politické směry nějakých
Větrušic, kde vane nezdravý prozápadní vítr a kde taky
zvítězil Jiří Drahoš 32,02 % k 31,06 %?
Takže nebuďme neskromní a pojďme se veřejně
pochlubit, že v prvním kole zvítězil nejen pan prezident,
ale i naše obec a že k nám snad dovanou zdravé
provýchodní směry.
Miroslav Vodrážka

Volební mapa prvního kola přímé volby prezidenta ČR Zdroj: M. Vodrážka

Poznámky pod čarou:
Bezprostředně poté, co byly výsledky 1. kola prezidentské volby odevzdány a zveřejněny na webových stránkách Českého
statistického úřadu, jsem informovala občany o výsledcích těchto voleb v Úholičkách nejoperativnějším způsobem – rozesláním
SMS zprávy.
											

Starostka

V otázce úvěrového podvodu odkazujeme na rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 To 68/2009 ze dne 10. 11. 2009,
kterým byl obviněný z úvěrového podvodu zproštěn viny.
Redakce
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