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Vážení občané,
za pár dní budeme pálit čarodějnice, jaro je v plném proudu a přijde máj, lásky
čas. Pokud jste zamilovaní a chodíte ruku v ruce obcí, najděte si úholičské srdce
lásky a zamkněte si na něm svůj zámeček. Na rozdíl od mříží na památkách, které tím ničíte a vždy dřív nebo později někdo zámky odstraní, zde je místo k tomu
přímo určené. Cestou minete i dost rozkvetlých stromů, pod kterými si můžete dát
prvomájový polibek.
Pokud je váš největší přítel pes, i pro vás budeme mít brzy nabídku k procházce a aktivnímu vyžití vašeho psa. Vloni jsme se vás v anketě ptali, zda byste stáli
o agility park pro psy. Vyčištěný pozemek u potoka, o kterém jsem psala minule, se
k tomu nabízí. Potok je v tomto úseku pod čistírnou znovu vyčištěný. Poukazovala
jsem po procházce kolem potoka na usazený kal a provozovatel čistírny nechal potok vyčistit. V den, kdy čištění probíhalo, jste mi poslali několik fotografií, při čištění se dno potoka rozvíří, a tak tekla kalná voda. Děkuji za zaslání, potok neustále
hlídáme a budeme hlídat. My jsme vyčistili i úsek potoka před statkem na návsi
a nechali opravit břehovou zeď. Postupně se nám potok daří čistit a stále doufám,
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Jarní pozdrav z Holandska
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že největší kus zbyde na Povodí Vltavy. Břehovou zeď bychom
rádi opravili i ve spodní části Podmoráně za viaduktem.
Na návsi stále čekáme na uložení kabelů ČEZu do země,
aby se mohla předláždit a zazelenat. Už jsou objednané nové
stromy a keře k výsadbě, vybourané místo po staré lávce čeká
na novou. Lávka bude i proti vchodu do statku, aby se obě
části návsi více propojily.
Těším se na setkání s vámi ve Švestkovně na pálení čarodějnic, na vítání občánků i na setkání s jubilanty, kde budeme
dekorovat i absolventy virtuální univerzity třetího věku.
Hezké jarní dny vám přeje
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Revize komínů
Opět je čas na každoroční pravidelné revize vašich
komínů. Hromadná akce s firmou Kominíci s. r. o.
proběhne v červnu, pro rezervaci termínu volejte OÚ.
Zima byla letos opravdu dlouhá a konečně nastal čas
na zvelebování okolí domků a zahrádek. Při hlučných
činnostech prosím dodržujte vyhlášku č. 1/2010 o
veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a
čistotě v obci a buďte ohleduplní ke svým sousedům.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Knihovna Úholičky
Drůbež v knihovně
Většina návštěvníků knihovny už asi tuší, o čem budu psát,
protože několik posledních týdnů na otázky “Jak se daří?”
či “Co nového?” jsem je zahrnovala informacemi ohledně
kurníků, oplocení, kukaní, průměrné snůšky, krmení,
čmelíků a to vše v očekávání příjezdu slepiček. Toto pondělí
nadešla ta dlouho očekávaná radostná událost - přesun slepic
do Úholiček.
Je jim rok, jsou čtyři a spokojeně si žily u Benešova na
zahrádce mé kamarádky. Ta se stěhuje do bytu a kurník
na balkóně se nezdál jako šťastné řešení. Zabydlely se
obdivuhodně rychle. Chodím se na ně dívat jako do ZOO,
nabízím dobrůtky a jásám nad každým vajíčkem. Dnes jsem
zahájila den míchanými na cibulce. Chápu, že pro většinu
spoluobčanů mít slepice není žádné vzrůšo, ale pro mne, dítě
města, je to životní předěl.... Patřím na vesnici.
Nesmím pro slepice zapomenout ani na knihovnu, tady je
nabídka „drůbežích” knih.
Knihovna otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice a chovatelka 4 slepic
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Naše nové slepičky

Zdroj: M. Hrubešová

Vejce a já. B. Mc Donaldová Kukaččí vejce. C. Stoll
Slepice v kaktusech. P. Čírtek Vejce na Maovi. D. Chong
Kuře Cupity. M. Nesvatba

Rok Kohouta. T. Boučková

Když kohout dozpíval. A. Vrbová
Slepičí polévka pro duši, Slepičí polévka pro duši matky,
Slepičí polévka pro matku a syna, Slepičí polévka pro
pracující mámu. J. Caufield
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Kultura a sport
Hasičský ples
Koncem března, přesně 24. 3., SDH Úholičky pořádal
v obecním sále Hasičský ples, na který byla pozvána kapela
„Globus band“.
Asi vám název mnoho neřekne, ale podle referencí
a samozřejmě i osobní účastí na několika jejich vystoupeních
jsme usoudili, že tato kapela je to pravé pro náš ples. V jejich
repertoáru jsou zastoupeny veškeré žánry hudby od dechovek
počínaje až po rock konče, takže si užije účastník jakéhokoliv
věku.
Tombolu jsme získali od našich příznivců a přátel
a občerstvení zajistil jeden z našich členů Honza Uhlíř.
Během zábavy se tančilo, zpívalo ale také občerstvovalo
a u všech zúčastněných vládla opravdu skvělá nálada. Trochu
mě mrzela malá účast, ale myslím, že po tak vydařeném
večeru, jaký jsme prožili, bude účast příští rok mnohem větší.
Jiří Černý ml., SDH

Jednotka SDH
Hasičská zbrojnice je dostavena, předána, zkolaudována
a my netrpělivě čekáme na den, kdy nám bude předána
k užívání a budeme moci plnit své závazky, pro které se
vlastně jednotka dobrovolných hasičů zřizovala. Proto
bych vás chtěl touto cestou informovat o tom, co se nám
za tu dlouhou dobu podařilo s tím „úřednickým šimlem“
vybojovat.
Asi jako nejdůležitější informace je, že nám jako jednotce
SDH byl v dubnu přidělen termín školení pro velitele
jednotky a velitele družstev a v měsíci červnu termín
školení strojníků, bez kterých nemůžeme být zařazeni do
Integrovaného záchranného systému a oficiálně vyjíždět
k mimořádným událostem. Jako mimořádná událost se počítá
třeba likvidace povaleného stromu a i pro tuto práci je potřeba
mít vyškolený personál, proto již máme vyškolené čtyři členy
z naší jednotky. Ještě bych chtěl zmínit školení na obsluhu
vysílaček, které bohužel zatím neproběhlo z důvodu zrušení
termínu školitelem. Doufám, že nový termín bude domluven
v brzké době a my se budeme moci přihlašovat na další a další
školení, která jsou potřeba.
Jiří Černý ml., SDH

Hasiči
Tak nám začala nová závodní sezóna. Náš oddíl mladých hasičů se zúčastnil již potřetí ve Hřebči závodu Železný Soptík.
Letos s velkým úspěchem tyto závody vyhrála Kiki Konopásková a Elda Černá byla třetí. Takže dvakrát bedna. Holky, super,
děkujeme.
Jedním dechem musím na tomto místě poděkovat hlavně
trenérům Janě Černé a Hynkovi Veselému, je vidět, že jejich
veliké úsilí přináší výsledky. Těmto dvěma patří velké uznání
a poděkování. Každý, kdo s dětmi pracoval, ví, kolik času
a nervů tato práce stojí.
Další tradiční závody, tentokráte pro naše dospělá
družstva, byly Kralupský šestiboj s mezinárodní účastí.
Kralupského šestiboje se letos účastnilo 14 družstev, z toho
3x Úholičky. Tento závod má velkou tradici i tradičního
vítěze – družstvo hasičů z Úžic. Chlapi z Úžic šestiboj vyhráli
posedmé. Závod je velice fyzicky náročný, běží se a plní úkoly
v plném zásahovém obleku. Již loni jsme se zúčastnili závodu
v Kralupech a umístili se zhruba v polovině startovního pole.
Letošní ročník byl pro úholské hasiče mnohem úspěšnější.
Na sedmém místě se umístilo naše ženské družstvo Blondies
(nejlepší čas z ženských družstev). Smíšené družstvo, dvě
ženy a dva muži, obsadilo čtvrté místo, v tomto týmu dělal
strojníka David Štefel, který ještě loni závodil za oddíl
mladých hasičů. Je mu patnáct let, byl sice velice nervózní,
jelikož poprvé startoval za dospělé. Oba pokusy zvládl na
výbornou. Klobouk dolů, Davide. Ještě pár takových mladých
a ambiciózních lidí by bylo potřeba. Hasičina Davida baví,
o tom svědčí i to, že si vybral po absolvování devítiletky
hasičsko-záchranářskou střední školu, doufám, že k tomuto
rozhodnutí mu pomohl i náš oddíl mladých hasičů.
Čistě mužské družstvo neporazilo hasiče z Úžic. Bylo
druhé jen o několik vteřin, ale jak říkal starosta SDH

Kralupy, ještě nikdo jim na záda takhle nedýchal, vždy
vyhráli s velkým náskokem. A konec tohoto, pro dobrovolné
hasiče úspěšného počátku sezóny, bych chtěl podotknout, že
dne 8. května nás čekají závody mládeže ve Středoklukách.
Na tyto závody vyrážíme také poněkolikáté. Doufejme,
že budeme pokračovat tak, jak jsme statečně a s úspěchem
začali.
Zdeněk Fiala, starosta SDH Úholičky

Nová závodní sezóna zahájena

Zdroj: J. Černý st.
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Uklidili jsme kus Česka
První dubnovou neděli jsme se sešli u nádraží v Podmoráni
a uklidili náplavku, okolí nádraží i prostor směrem do vsi
před viaduktem.
Scházíme se každý rok v podstatě ve stejném složení a tomuto
brigádnickému jádru obce moc děkuji za účast. Za dopoledne
se udělá vždy kus práce a náš břeh je krásně upravený, až
pojedete lodí, tak to uvidíte. Odpadky jsme vysbírali jak
směrem k řežské lávce, tak směrem k Žalovu.
Trochu zamrzí, že na stráni, kterou jsme vyhrabali před
viaduktem, stojí od té doby vyřazený sprchový kout, přestože
celý víkend byly v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery
na odpad všeho druhu. Děkuji těm, kteří je využili. Děkuji
i těm, kteří v rámci této úklidové akce uklidili i na veřejném
prostranství v okolí svých domů na jiných místech v obci.
Máme v obci k dispozici svoz biopopelnic, ve vegetačním
období každý týden. Obec přistavuje velké kontejnery na
bioodpad, větve můžete u školky a na náplavce odložit ke
štěpkování. Vloni jste měli možnost zdarma získat kompostér.
Proto vás prosím, neodkládejte tento odpad u cest, do lesa, do
potoka a podobně.
Ke štěpkování jsou vhodné větší větve – drobné odřezky
od tújí nebo slabé větvičky z keříků štěpkovat neumíme.

Uklidili jsme kus Česka

Zdroj: archiv OÚ

Štěpkou pak vysýpáme cesty, které postupně obnovujeme.
Děkuji, že chcete mít Úholičky čisté a někdy k tomu pomůžete.
Vězte, že když se zeleň rozbují, nemůže být posekáno všude
hned, v našich „technických službách“ jsou na to jen tři.
Terezie Kořínková, starostka

Šikovná Ú-holka
Zdobení perníčků už není jen výsadou Vánoc, jarní
perníkové motivy se staly i symbolikou Velikonoc. A jelikož
máme v obci Jiřinku, cukrářku, která upeče a nazdobí dorty
pro všechny věkové kategorie a pro všechny životní události,
bylo téma jarní dílny předem jasné.
Jiřinka napekla slepičky, zajíčky, vajíčka, umíchala polevu
a dali jsme se do práce. Tedy přesněji řečeno, Jiřinka nám
předvedla techniku zdobení a my se s jejími předlohami pustili
do nazdobení přidělených perníčků. No….laťka je hodně
vysoko, ale jelikož nikomu nechybělo nadšení a i trocha té
šikovnosti, všechny perníčky byly nakonec krásné a ozdobily
velikonoční tabule šikovných Ú-holek i přespolních šikulek.
Děkujeme a těšíme se na příště!
Romana Klusoňová, Ú-holka
Šikovné Ú-holky při práci

Zdroj: archiv OÚ

Ping-pongový turnaj
a předávání pohárů
V Ořechu proběhl poslední bodovaný turnaj mládeže. Za
Úholičky bodovali Honzík Svoboda a Kristínka Konopásková,
oba získali třetí místo. Následovalo předávání pohárů za celou
sezónu odehraných turnajů na rok 2017-2018. V nejmladší
kategorii se na prvním místě umístil Honzík Svoboda a na
třetím místě Péťa Ducháček. Za dívky má prvenství Kristina
Konopásková.
Velká gratulace.
Radka Ducháčková, trenérka
Gratulace všem mladým úholičským hráčům
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Úholičky na Jarmarku venkova
Příjemné povinnosti vyplývají z našeho vítězství v krajském kole Vesnice roku, trvají dva následující roky.
Proto jsme i letos byli pozváni na Jarmark venkova, který
pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj druhou dubnovou
sobotu. Každá obec se prezentovala podle svých možností
i tradic. Drátoval zde dráteník, vyřezával řezbář, malérečka
zdobila kraslice. Proběhla i ochutnávka krajových specialit
a přehlídka vystoupení.
My jsme nasadili naši Jiřinku, která zdobila na místě
perníky. Každý originál, každý s láskou zdobený. Byla o ně
samozřejmě rvačka a návštěvníci obdivně pozorovali, jak jde
Jiřince práce od ruky. Další reprezentaci tvořily Ú-holky.
Svými třemi vystoupeními, která vy dobře znáte, jsme
roztleskaly opět celý sál. Další prezentace patřila našemu
statku č.p. 10, resp. jeho rekonstrukci, a Zlaté cihle, kterou
jsme za něj v roce 2015 obdrželi.
Byla to opět sobota plná inspirace a poznání. Díky všem
zúčastněným za podporu obce.
Terezie Kořínková, starostka a Ú-holka

Ú-holky na Jarmarku venkova

Zdroj: archiv OÚ

5

obecní noviny 4/2018

www.obec-uholicky.cz

Až rozkvetou tulipány
„Natrhám ti časně k ránu plnou náruč tulipánů a i lásku
svou ti dám, ať to ví celý Amsterdam.“ S touto písní na rtech
jsme se včera vraceli z výletu do Holandska. Plni zážitků.
Dále budu psát jen v ženském rodě, protože tento zájezd byl
opravdu zejména pro ženy. Snad mi to dva stateční pánové,
kteří s námi zájezd absolvovali, odpustí.
První den jsme strávily v Bruselu. Cestovatelské nadšení
trochu opadalo, protože Brusel nás zklamal. Je to špinavé
město zaplněné množstvím moderních budov, které
překrývají ty historické. Navštívily jsme staré centrum
s cechovními domy, sochu Čůrajícího chlapečka, prošli jsme
se ke Královskému a Justičnímu paláci. Den jsme zakončily
na vyhlídce v Atomiu. Člověk má vidět všechno. S tím jsme
se loučily s Belgií a přejížděly do Holandska.
A tady to bylo malebné. A ještě k tomu sprcha a noc
v hotelu. Hurá! Ráno jsme vyrazily na sýrový trh do
Alkmaaru. Sýrová šou na náměstí, turistická mačkanice
a sluníčko. Tento den jsme ocenily naše červená trička, podle
kterých jsme se hledaly v davu. Poté přesun do skanzenu
Zaanse Schans, který je plný větrných mlýnů, starobylých
domečků a řemeslných ukázek. Dřeváky, kam se člověk
podíval. Mlýny jakbysmet. A nákup a ochutnávka sýrů. Šup,
šup a přejezd do Amsterdamu. Tam nás čekala projížďka po
grachtech (kanálech), večeře a uličky lásky. Samozřejmě
i procházka po městě a síly ubývaly. Den byl náročný, ale
stálo to za to.
Třetí den, ten nejočekávanější, měly přijít ty tulipány.
A v Keukenhofu jich bylo opravdu moře. Nekonečná
tulipánová pole, záhony vysázené do různých tvarů,
naaranžovaná zákoutí i výstavní pavilony. Nevěděly jsme,
kam se dívat dřív. A jednou ročně zde právě tuto sobotu
procházelo i květinové korzo. Alegorické vozy, které voněly,
protože byly z hyacintových kvítků. Všudypřítomná oslava
květin, stovky nachozených metrů, vyplavené endorfiny,
oteklé nohy a únava – to byl konec třetího dne. Ale byl to
poznávací zájezd a poznaly jsme opravdu hodně.
Cesta zpátky rychle ubíhala, panáčky mizely a nasmály
jsme se zase do zásoby. Děkuji za krásný výlet téměř všem
spolucestujícím. Ať jsme dlouho taková parta a těším se na
příští cestování.
Terezie Kořínková, starostka a Ú-holka

Úholičáci před holandským skanzenem
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Výletní plavba Praha-Kralupy n. Vlt.
Osobní motorová loď Jan
Plezier s kapacitou 100
osob se vydá dne 9. 6. 2018
na výletní plavbu z Prahy
přes Roztoky, Úholičky,
Libčice, do Kralup nad
Vltavou. Zpět z Kralup
nad Vltavou do Prahy
pluje loď v pondělí
11. 6. 2018. Po dobu
plavby otevřený lodní
bar, venkovní i krytá
paluba.

Děti do 3 let se přepravují zdarma. Rodinné jízdné zahrnuje
2 dospělé osoby + 2 děti. Zpáteční jízdné je dvojnásobek
jednosměrného jízdného. Přeprava osob, kočárků a kol do
vyčerpání kapacity.
Objednávky: vyletniplavby@sppraha.cz nebo osobně
v prodejně SP Praha, Komunardů 43, Praha 7, tel.: 281 932 666
Dopravce: SP Praha s.r.o., IČ: 26714591, www.janplezier.cz
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Kalendář akcí
30. 4.
pondělí

Pálení čarodějnic - tradiční akce s hranicí, špekáčky, soutěžemi pro děti
Švestkovna, Úholičky
i kapelou, od 17:00

8. 5.

Beseda s RNDr. Václavem Větvičkou, zahradníkem, spisovatelem
zasedačka OÚ Úholičky
a botanikem - od 17:00

8. 5.

Veteráni 2018 - 39. ročník soutěže elegance historických vozidel

areál zámku, Roztoky

12. 5.

Oslavy 7. výročí znovuotevření únětického pivovaru - od 12:00

Pivovar, Únětice

12. 5.

Bleší trh - 9:00-15:00

Nám. 5. května, Roztoky

13. 5.

Vítání občánků - od 14:00

zasedačka OÚ Úholičky

13. 5.

Setkání seniorů - od 14:30
salonek restaurace Na
Tradiční posezení s jubilanty a předání certifikátů studentům Virtuální
Statku, Úholičky
univerzity 3. věku

26. 5.

Pohádkový les - od 10:00

úterý

úterý

sobota

sobota

neděle

neděle

sobota

Tiché údolí, Roztoky

INZERCE
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