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Vážení občané,
úvodem bych vám chtěla za naše volební uskupení poděkovat za podporu, kterou
jste nám ve volbách do zastupitelstva svými hlasy vyjádřili. Umožnili jste nám vést
naši obec další čtyři roky, což je pro nás velký závazek a zodpovědnost. Vaši důvěru
nezklameme.
Zastupitelstvo pokračuje v téměř nezměněné podobě, a tak řešíme obecní záležitosti kontinuálně dál. Proběhla první porada zastupitelů a předjednali jsme,
že příspěvky pro občany budou v různých formách zachovány i pro další období.
Nadále máme také zájem o koupi pozemků v obci i v jejím extravilánu.
V úterý 23. 10. proběhl na základě naší stížnosti vodoprávní dozor na čistírně
odpadních vod ve Velkých Přílepech. Zjednodušeně řečeno, provozovatel si neví
s obsluhou čistírny úplně rady, a tak požádal o nezávislý posudek čistírny odborníka z řad vodohospodářských inženýrů. Ten došel k názoru, že projekt neřeší
uspokojivě odlehčení ČOV a dochází k překonání maximálního průtoku přesto,
že ČOV nejede v režimu maximálního zatížení (5500 EO), neefektivně je řešeno
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také množství shrabků, které přitéká gravitační částí kanalizace a které může způsobit, že tyto odpadní vody jsou díky
vzdutí hladiny odlehčeny přímo do recipientu. Ani hrubé
předčištění neplní svoji funkci stoprocentně a po ucpání česlí
může dojít k nežádoucímu úniku shrabků do biologické části. Z aktivační části je voda nerovnoměrně rozdělována do
dosazovacích nádrží, v průběhu realizace zde nebyl osazen
zanořený žlab. Čerpadla vratného kalu pracují každé s jiným
výkonem, a není tak snadné nastavit rovnoměrné zatěžování
dosazovacích nádrží. Tyto nedostatky nemůže odstranit sám
provozovatel ani při nejlepší vůli. A tak byl závěr vodoprávního dozoru jasný. Obec Velké Přílepy musí zkontaktovat projektanta a dodavatele stavby a dojednat s nimi, jak a kdy se
přistoupí k nápravným opatřením. Mají na to čas do půlky
prosince, pak bychom měli znát harmonogram prací, resp.
odstraňování jednotlivých příčin našeho velkého problému –
znečišťování potoka.
V říjnu proběhla také výrobní porada nad projektem bezbariérového přístupu na vlak směrem na Prahu na Správě
železniční dopravní cesty, která je investorem této akce. Projednávala se tři řešení, jak se na perón bezpečně dostat. Největší prioritu získal návrh, který překoná výškový rozdíl od
silnice k nástupišti v rámci stávajícího náspu tam, kde je dnes
výtah. Bude to cik-cak chodník, jehož součástí budou i nové
schody s podestami. Další dva návrhy řešily buď podchod pod
kolejištěm z rampy směrem k řece, který je velmi nákladný,
nebo lávku přes údolí před stávajícím viaduktem z pohledu
od vsi, která by zde působila velmi rušivě. Studie variant bude
k nahlédnutí na OÚ a můžete se na ni přijít podívat.
Listopad bude zasvěcen sportu – čeká nás turnaj ve stolním
tenise, seniorský šestiboj na Břevnově, pódiovky na Lužinách
a možná i dětský míčový trojboj v Karlíně. Zavzpomínáme na
jarní výlet do Holandska nad fotografiemi a sýrem, proběhne
i tradiční lampiónový průvod.
Závěrem vás zvu na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 5. listopadu 2018 od 18
hodin v zasedačce.

Zprávy z obce
• Bioodpad
Bioodpad bude svážen do 19. 11. 2018, i listopadové
svozy budou týdenní.

• Finanční příspěvky
Finanční příspěvky na výsadbu a na nádrže na
vodu budete moci znovu čerpat za stejných podmínek
i v období 2018–2022 – výsadba je do výše 2 100
Kč na nemovitost a u nádrží je limit 1 500 Kč na
nemovitost (pouze pro ty z vás, kteří příspěvek
nevyčerpali v uplynulém období 2017–2018).
Finanční příspěvky pro žáky ZŠ, studenty
i seniory budou za stejných podmínek vypláceny
i v období 2019–2022 (žáci a studenti 4 000 Kč ročně,
senioři 2 500 Kč ročně).
Příspěvek na ekologii bude letos nahrazen
Kompenzačním příspěvkem za přítomnost skládky
v katastru obce. Příspěvek ve výši 1 500 Kč/osoba/rok
bude vyplácen na základě žádosti, rozhodující je trvalý
pobyt v obci. Příspěvek bude vyplácen i nezletilým,
žádost za ně musí podat zákonný zástupce, který má
v obci trvalý pobyt.
Všechny výše uvedené příspěvky, respektive
jejich pravidla, budou schvalovány na ustavujícím
veřejném zasedání zastupitelstva obce v pondělí
5. 11. 2018. Platné žádosti včetně pravidel budou
po schválení zveřejněny. Sledujte proto web obce,
případně vývěsky. Upřesňující informace budou
zaslány i mobilním rozhlasem.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Terezie Kořínková, starostka

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Úholičky, konaných ve
dnech 5. a 6. 10. 2018
Z celkového počtu 581 voličů zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků v obci, se voleb zúčastnilo 392
voličů (67,5 %), všech 392 hlasů bylo platných.
Výsledky dle kandidujících stran – zvolení členové do ZO s uvedením počtu hlasů:
Volební strana č. 1 – PRO ÚHOLIČKY SPOLEČNĚ – poměr hlasů k základu 69,54 %
		
1. Terezie Kořínková		
281
		
2. Zdeněk Fiala			
234
		
3. Tomáš Dvořák			
267
		
4. Vilém Kozel			
268
		
5. Milan Jiráň			
255
		
6. Michal Stára			
250
Volební strana č. 2 – Úholí – Přátelé Zeleného Úholí s podporou TOP 09 – poměr hlasů k základu 30,45 %
		
1. Pavel Soper			
138
		
2. Alojz Šula			
114
		
3. Radko Rajmon			
122
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Pohodlně, rychle, nejlevněji
Mobilní aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji
nejpohodlnější způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou
dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID).

ilustrační foto

Zdroj: Operátor ICT

Aplikace vyhledá dopravní spojení podle vaší polohy a doporučí nejlevnější
jízdenku s platností 30 minut až 3 dny pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské
integrované dopravy (PID). Aplikace zobrazuje také přehled parkovišť P+R a jejich
aktuální obsazenost, takže řidiči mají přehled, kde mohou odstavit svůj automobil
a pokračovat pohodlně veřejnou dopravou. Další šikovnou funkcí je nákup až deseti
jízdenek najednou, které si cestující aktivuje podle potřeby. Zakoupenou jízdenku
můžete navíc předat dalšímu uživateli.
Více na: pid.litacka.cz/aplikace.
Mgr. Kristýna Schwarzová, Operátor ICT, a. s.

Knihovna Úholičky
Zahradníkův listopad
Já vím, že je mnoho krásných povolání, například psát do novin, hlasovat v parlamentě, sedět ve správní radě nebo podpisovat
úřední lejstra, ale jakkoliv to všechno je pěkné a záslužné, člověk při tom neudělá tu figuru a nemá tak monumentální, plastický
a přímo sochařský postoj jako muž s rýčem. Pane, když tak stojíte na svém záhonku, jednou nohou opřen o rýč, stíraje si pot
a právě „Uf“, tu vypadáte rovnou jako alegorická socha; stačilo by vás pozorně vyrýt, vyzvednout i s kořínky a postavit na sokl
s nápisem „Triumf práce“ nebo „Pán země“ nebo tak nějak. To říkám proto, že teď je k tomu zrovna čas, totiž k tomu rytí. (Karel
Čapek, Zahradníkův rok)
Listopadem venkovní práce končí, nicméně zahradník
ani v zimě nezahálí, sní a plánuje další rok. Co kam zasadit,
jak se vypořádat s možným suchem, čím osázet truhlíky, jak
zvelebit předzahrádku… Zimní období je opravdu ideálním
časem k rozmýšlení co a jak se zahradou. Jak vám v tomto
procesu může být užitečná knihovna?
Některé z našich knih:
Letní zahrada, Žijte ve své zahradě, Labužníkova zahrada,
Letní zahrada, Zahrada a květiny, Zahrada jako mikrokosmos,
Zahrada na jednom metru čtverečním, Zahrada od A do Z,
Zahrada pro inteligentní lenochy, Zahrada ve svahu, Zahrada,
vaše radost po celý rok, Zeleninová zahrada po celý rok aj.
Příručky:
Jak vypěstovat květnatou louku, Bylinky - nejlepší druhy
a odrůdy, Kompostování a péče o půdu, Letničky, Okrasné
dřeviny, Pnoucí rostliny, Řez ovocných stromů, Výsevy

množení, Zahradní rybníčky, Živé ploty, Dekorace do
zahrady, Hlíznaté zahradní rostliny, Kbelíkové rostliny,
Trávy, traviny a kapradí, Předzahrádky, Skleníky, Rostliny
ozdobné listem, Nápadité zahradní projekty, Květiny pro
suché zahrady, Stavíme ptačí budky, krmítka a koupadla,
Včelaření od jara do zimy, Chov hrabavé drůbeže aj.
Pro inspiraci si můžete půjčit i časopis Flora, Můj dům
a Domov.
Semínkovna:
V knihovně je umístěna tzv. semínkovna, sem můžete přinést
svůj nadbytečný osev a výměnou si odnést semínka jiná.
Uvítáme květiny, zeleninu i bylinky. Děkujeme všem, kteří
už se s ostatními podělili.
Knihovna otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice

Kultura a sport
Ohlédnutí za létem
Tak jako loni i letos jsme na přelomu července a srpna vyrazili s mladými hasiči na tábor do Krkonoš na Brádlerovy Boudy.
Inspiraci na celotáborovou hru jsme čerpali z příběhu
Cesta kolem světa za 80 dní. Děti musely plnit úkoly, za
které dostávaly palubní lístky a peníze, které byly na každý
kontinent jiné. Hned první den měly za úkol vyrobit si erby
a vymyslet bojový pokřik a název týmu. Během týdne stihly

procestovat celý svět. Například, když byly v Indii, musely
střílet z luku a musím uznat, že to jsou opravdu velcí umělci
:-). V Americe si vyráběly amulety, které je ochraňovaly
před Indiány, a musely je mít celý den u sebe... Když se
plavily Pacifikem, čekala je noční bojová hra.
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Nechyběla ani hasičina, kdy děti v zásahové bundě někteří i v kalhotech - a helmě musely roztáhnout dvě hadice
C a smotat hadici B, vyběhnout mírný kopeček k jezírku,
vystříkat dřberovku a poté fofrem zpátky na start. Samozřejmě
to neminulo ani nás, vedoucí a vystříkat džberovku je opravdu
fuška :-). Jindy jsme připravili dětem průlez sklepem se
zavázanýma očima, kdy jediným vodítkem v prostoru byla
hadice, které se musely pořád držet, aby neztratily směr.
Aby to nebylo tak jednoduché, byla hadice zamotaná mezi
všemožné překážky - taková orientace v zakouřeném prostoru
bez kouře :-).
V rámci zdokonalení znalostí ze zdravovědy byla
nasimulována nehoda se zraněním v terénu, kdy musely
podat první pomoc i s voláním na horskou službu. Horskou
službu si zahrál jeden z vedoucích.

Nechyběl ani celodenní výlet k prameni Labe, který
všechny děti zvládly i přes úmorné horko na jedničku.
Osvěžení jsme všichni našli v malých potůčcích, kde jsme si
vždy namočili čepice a postříkali se dobrovolně vodou...
A protože ani na horách jsme se neschovali před horkem,
byla na denním programu spousta her s vodou a každé
odpoledne proběhla vodní bitva... Když došly vodní bomby,
přisly na řadu kýble.
Děti si celý týden užívaly na maximum a podle jejich
vysmátých tváří si myslím, že letošní tábor se opět povedl.
Děkuji za velkou pomoc při organizování a uskutečnění
pohodového tábora - Zdeňkovi, Marušce, Luborovi a klukům
z Libčic Pavlovi a Jirkovi.

Školení dýchací techniky

Nové vybavení pro naše
mladé hasiče

Při požáru se zasahující hasič chrání nejen speciálním
oděvem, ale také používá dýchací přístroj, aby se nenadýchal
zplodin. Dýchací přístroj je hasič povinen použít nejen při
požáru budov, automobilu či skládky komunálního odpadu,
ale třeba i jen u „obyčejného“ kontejneru na směsný odpad,
který při hoření uvolňuje tolik jedovatých zplodin, že stačí
pár nechtěných nadechnutí a otrava může nastat okamžitě.
Aby hasič mohl tento přístroj při zásahu použít, musí
absolvovat školení. Na školení se naučí kontrolovat všechny
jeho části před použitím a základní obsluhu. Ale hlavně si
vyzkouší pocit, jaké to je v tomto přístroji nejen dýchat, ale
hlavně pracovat.
Naše jednotka není výjimkou, a proto dvoudenní školení
absolvovala ve dnech 22. - 23. 9. 2018 ve školicím středisku
HZS Zbiroh. Na školení bylo vysláno všech 13 členů
jednotky, kteří budou tyto přístroje používat. Naše pocity před
školením byly všelijaké, protože nikdo nevěděl , jak a co se
bude tyto dva dny dít. Na začátku jsme se dozvěděli osnovu
školení. První den byl zaměřen na teoretickou část a druhý
na tu praktickou. Teoretická část spočívala ve zdravovědě,
seznámení se s dýchacím přístrojem a jeho částmi, naučení
se výpočtu spotřeby a zůstatku vzduchu v tlakové lahvi, což
bylo pro některé členy velkým oříškem. V té praktické jsme
se učili, jak postupovat při prohledávání prostor s nasazeným
přístrojem, hlídat si svého kolegu, abychom se navzájem
neztratili, hledání předmětů v neznámých prostorech, řešení
krizových situací v podobě poškození dýchacího přístroje
kolegy a jeho vyvedení do bezpečí za pomoci svého přístroje.
Vše se odehrávalo ve sklepích jedné z budov, kde byla
zatemněná okna, takže nebylo vidět ani na jeden centimetr,
a po zemi byly rozházené různé předměty pro ztížení
prováděných úkolů, takže to opravdu nebyla procházka
růžovým sadem.
Celé školení bylo zakončeno praktickou, písemnou a ústní
zkouškou. Všichni jsme tyto zkoušky složili na výbornou
a byl nám předán certifikát Nositele dýchací techniky.

Jana Černá, hlavní vedoucí OMH Úholičky

Řady našich mladých hasičů se neustále rozrůstají a k jejich
aktivitě je potřeba také správné vybavení. Díky Hasičskému
fondu nadace Agrofert jsme pro děti získali nové vybavení
pro trénink požárního útoku, které je zároveň povinnou
součástí při pořádání závodů. Nově tedy s hasičáky
využíváme bariéru pro požární útok a 4metrovou kladinu
s náběhy.
Nadace Agrofert si práce hasičů velice váží a oceňuje ji.
Záměrem Hasičského fondu nadace je napomáhat hasičským
sborům, ať dobrovolným či profesionálním. Hasičské sbory
jsou také významnými hybateli společenského života obcí
a k jejich činnosti patří i výchova mládeže, požární sport,
organizace závodů, plesů a dalších sportovních a kulturních
aktivit či péče o bohaté hasičské tradice a historii.
Příspěvku z tohoto fondu jsme dosáhli prokazatelnou
hasičskou aktivitou s dětmi a částečnou finanční spoluúčastí
ze zdrojů SDH. Získané dotace si vážíme.
Jana Černá, hlavní vedoucí OMH Úholičky
Zdeněk Fiala, starosta SDH Úholičky

Jiří Černý ml., SDH
Nadšeni z nového vybavení jsou i nejmenší hasiči
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Slavnostní setkání seniorů
V sobotu 20. října odpoledne jsme s napětím očekávali, jak vše dopadne. Po dlouhé době se senioři z Úholiček a blízkého
okolí nesešli ve Velkých Přílepech, ale autobus je dovezl ze Svrkyně, Noutonic a Lichocevsi k nám na statek do Úholiček.
Nad naše očekávání byla účast obrovská, židle pomalu nestačily a občerstvení moc chutnalo. Víno a pivečko zajistil personál
restaurace, o ostatní občerstvení se výborně postaraly servírky Ú-holky v zástěrkách. Trochu nás sice pozlobila elektřina, ale
i to se zvládlo.
Setkání slavnostně zahájily paní starostky z Úholiček
a Velkých Přílep. Při kapele jsme si zatančili a někteří
i zazpívali. Krátké pásmo si připravily dětičky z naší mateřské
školy a byly odměněny velkým potleskem a sladkostí.
Zatančily jsme i my Ú-holky – Pozdní sběr na skladbu
Malovaný džbánek. Absolventi Virtuální Univerzity třetího
věku převzali z rukou tutora Pavla Sopera pamětní listy za
účast v kurzu Baroko v Čechách za doprovodu studentské
hymny v podání Pavlovy dcery Elišky.
Paní starostka popřála všem jubilantům. Připomněli
jsme si jarní zlatou svatbu manželů Jakoušových a předali
dárkový koš a květinu manželům Macákovým. Ti Jakoušovy
„trumfli“ o 10 let a oslavili diamantovou svatbu, krásných 60
let společného života. Manželé si zatančili sólo a potom jsme
se bavili, popíjeli a bylo to prostě prima.

Úholičská stodola praskala ve švech

Zdroj: archiv OÚ

Odpoledne se podařilo, rychle to uteklo a nikomu se domů
nechtělo, ale autobus nečekal. A tak ti vytrvalejší poseděli
ještě v hospůdce a dopravili se domů sami. Už se těšíme na
další společné odpoledne.
Jana Jakoušová, Ú-holka – Pozdní sběr

Svatováclavky v Úholičkách
Máme za sebou již osmé slavnosti. Hned v úvodu musím moc poděkovat lidem, kteří tuto akci připravují a na které se
většinou zapomíná, a to jsou všichni obecní zaměstnanci Romana, Markéta, Jarda, Jirka. Samozřejmě v čele s naší starostkou
Terkou.
Letos byla zábava opětně velice pestrá, myslím, že každý
rok je akcí a atrakcí více a více. Pro děti jsme měli skákací
hrad, kuličkový svět, trampolíny, střelnici airsoftu, divadélko
s tanečky, rytířský turnaj, spoustu sladkostí včetně cukrové
vaty jak balené, tak čerstvé.
Ku příležitosti sta let republiky byla zasazena lípa nejstarší
občankou obce paní Alžbětou Konopáskovou.
Pro dospělé zahrála dechová hudba z Kolína, odpoledne
a večer zazněl ten správný český bigbít v podání domácí
kapely TYP. Bylo podáváno množství dobrot k pití i jídlu
jak od hasičů, tak naší obecní restaurací.
Celé toto příjemné odpoledne bylo protkáno množstvím
soutěží, uváděno velice trefně a vtipně moderátorkou
a moderátorem z první republiky.
Ve čtyři hodiny byla slavnostně otevřena nová hasičská
zbrojnice na návsi. Slavnostního otevření se zúčastnil i major

Pavel Novák, vedoucí pracoviště IZS a služeb územního
odboru Kladno, který nám pogratuloval ke krásné hasičské
zbrojnici v centru obce a popřál mnoho zdaru do dalších
let. Na otevření hasičské zbrojnice dorazily i okolní sbory
dobrovolných hasičů. Slavnostní otevření vyvrcholilo
přestřižením pásky starostkou obce Ing. Terezií Kořínkovou,
velitelem jednotky Honzou Uhlířem a majorem Pavlem
Novákem. Poté ten. kdo chtěl, si mohl prohlédnout všechny
prostory nové zbrojnice.
Ke konci tohoto večera (byl odhalen kohout z našich
řad) jste mohli zhlédnout orloj v podání SDH Úholičky se
závěrečným ohňostrojem, pod taktovkou a zvonkem naší
starostky. Tímto chci poděkovat všem, kteří nám tyto prostory
a tuto stavbu v centru obce přejí.
Doufám, že jste si toto odpoledne a večer užili stejně jako
my a těšíme se na příští rok.
Zdeněk Fiala, místostarosta

Výsledková listina soutěží
•

Pečení posvícenských koláčů

1. místo
2. místo
3. místo

•

Soutěž o nejrozkvetlejší okno

1. místo
2. místo
3. místo
Komise pro výběr nejlepšího koláče

Jiřinka Hendrychová
Boženka Suchá
Stánička Maňáková
Zita Dalihodová
Hana Dalihodová
Martina Dvořáková

Zdroj: J. Černý st.
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Bodovali jsme v Libčicích i v Ořechu
Na tréninky stolního tenisu chodí od září dvacet čtyři dětí. Na turnajích máme tudíž velké zastoupení. A v oranžových
tričkách TJ Úholičky nás nikdo nepřehlédne.
První turnaj letošní sezóny se konal v Libčicích 23. 9. 2018.
V kategorii nejmladších žáků se umístil Bertík Kořínek na

Náš oranžový tým

druhém místě a Péťa Ducháček na třetím místě. V dívčí
kategorii obsadila Terezka Smolíková třetí místo.
Druhý turnaj jsme odehráli v Ořechu 14. 10. 2018.
V nejmladší žákovské kategorii se na krásném druhém místě
umístil Péťa Ducháček a za starší dívky vystoupila na třetí
stupínek Kristínka Konopásková.
Další bodovaný turnaj se koná u nás ve stodole 25. 11. 2018,
a tak zvu všechny fanoušky úholičského stolního tenisu, aby
nám přišli fandit. Hojnou účast předpokládáme nejen z našich
řad.
Protože se nám dětský oddíl rozrostl o nové hráče a hráčky,
požádali jsme opět firmu OPTICON.CZ o nákup triček pro
naše malé reprezentanty. Jaroslav Konopásek a Radovan
Labský nás velice rádi podpořili, děkujeme. V hernách přímo
záříme:).
Chtěla bych také poděkovat Mirkovi Dalihodovi
a Lukášovi Navrátilovi, kteří mi s tréninky pomáhají.
Radka Ducháčková, trenérka

Zdroj: archiv OÚ

Říjnová sobota s Ťapkou
V sobotu 13. 10. se konala již tradiční turistická vycházka - Úholičská ťapka. Sešli jsme se v hojném počtu již v 9:30 u altánku
ve Švestkovně, odkud náš výlet pokračoval po místní turistické stezce směrem ke Stříbrníku.
Počasí nám přálo, výhled ze Stříbrníku byl krásný, tudíž příští
společnou zastávkou nemohlo být jiné místo než neméně
atraktivní vrch s překrásným výhledem do krajiny – Řivnáč.
Odtud trasa pokračovala přes Levý Hradec podél potoka až
k Vltavě, kde nás již z dálky vítal zlatý hřeb naší společné
cesty - plavební komora v Roztokách.
Zde začala pro mnohé z nás asi nejatraktivnější část
společného výletu. Mohli jsme totiž nahlédnout do věže
u plavební komory - velína, kde nám pan jezný představil
chod plavební komory a ochotně odpovídal na veškeré naše
dotazy. Poté jsme sešli přímo k plavební komoře, kde jsme
mohli na vlastní oči vidět vyrovnávání hladiny vody. Byl to
opravdu nezapomenutelný zážitek, nejen nejmladší členové týmu
byli silným proudem vody, valícím se těsně kolem nich, nadšeni.
Po středovém ostrůvku mezi pravým a levým břehem
Vltavy jsme se pomalu přemístili k jezu v Klecanech.
Celá skupina pak pod vedením pana Zdeňka Žaby,
který pro nás exkurzi zařídil, sestoupila po točitých
schodech do útrob jezu. Takto jsme společně cca 5
metrů pod hladinou řeky překonali suchou nohou
Vltavu a po pár minutách se celá výprava ocitla na
druhém břehu řeky v Klecanech. Byl to opravdu
netradiční zážitek, který se nenaskýtá každý den.
V Klecanech se nabízela návštěva místních
stánků s občerstvením, kde jsme každý zakončili
společný výlet po svém. Někdo půllitrem dobře
chlazeného piva, točenou limonádou či sladkou
dobrůtkou z místního občerstvení. Vyžití zde našli
i nejmladší členové naší turistické skupiny, které
uchvátilo především místní dětské hřiště a dřevěné
vyřezávané sochy zvířat.

Nazpět jsme vyráželi po pravém břehu Vltavy, do
Úholiček nás pak převezl přívoz. I náš náročný táhlý kopec
z Podmoráně jsme po půldenním putování vyšlápli všichni
s úsměvem na tváři, připouštím, že některé z nás lákala vidina
odměny ve formě vychlazeného chmelového moku v naší
hospodě Na Statku. Celý společný výlet byl pak zakončen
tradičním udílením medailí za účast – Úholičskou ťapkoupřímo z rukou paní starostky a společnou fotografií před
úřadem.
Chtěla bych touto cestou za nás – účastníky letošní
Úholičské ťapky- poděkovat vedení obce za skvělou
organizaci celé akce. Myslím, že nejsem daleko od pravdy,
když podotknu, že mnozí z nás se již nyní těší na příští ročník.
Hezké podzimní dny vám všem přeje

Klecanská plavební komora
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Kam za uměním?
Ráda bych se s vámi v rámci své práci jako redaktorka, ale současně i jako studentka grafického designu podělila o své
zážitky z různých výstav, představení, z kin a divadel. Prostřednictvím tohoto článku bych vás také poprosila o zpětnou
vazbu. Pošlete i vaše názory na různé kulturní eventy.
Kdo byl na konci září v Roztokách na Design Locku? Kdo tak slabé, že jsem občas neviděla detaily na šatech. Tak příště
se byl podívat na Kupku ve Valdštejnské jízdárně nebo na s sebou lupu! Výstava potrvá až do 20. 1. 2019, tak vyražte
Signal Festival tento rok? A pro ty, kterým se líbí současná do Uměleckoprůmyslového muzea na krásnou výstavu, kde
si můžete sáhnout na látky, vyrobit vlastní módní návrh nebo
ilustrace, na Lustru? Tak a teď moje skromná doporučení:
Nedávno jsem objevila časopis pro děti s názvem Raketa, se podívat na rozhovor s paní Podolskou.
Jestli by vás zajímala i nějaká knížka o módě z dob
projekt, který založili Joachim Dvořák, Johana Švejdíková
a Radana Litošová. Celý obsah časopisu je věnovaný dětem, dávných, tak doporučuji: Móda v ulicích protektorátu:
je zde i výstižný podtitul „Časopis pro děti chytrých rodičů”. život, oděv, lidé Miroslava Burianová, Móda v kruhu času:
Ilustrace jsou překrásné a témata jsou současná a zajímavá. retro 200 let inspirací, Burianová, Heroldová, Máchalová,
Táborský a Junek (knihu, kterou jsem mimochodem vyhrála
Doporučuji jak pro děti, tak i pro dospělé.
Minulý měsíc jsem se vydala do Uměleckoprůmyslového v rámci výstavy Retro! Národního Muzea, tak do budoucna
muzea na výstavu Hana Podolská, legenda české módy. vám doporučuji účastnit se i soutěží, které mají na webových
Kurátorkou výstavy je PhDr. Eva Uchalová, která napsala stránkách, třeba se vám také zaštěstí). Nedávno vyšla i nová
již mnoho publikací na toto téma, například Pražské módní kniha s názvem Pražské módní salóny 1900-1948, kterou
salony 1900—1948, které také doporučuji*. V den, kdy jsem můžete koupit v knihkupectví v UMPRUM Muzeu.
Pokud vás móda tolik nebere, tak doporučuji v následující
tam přišla, byl vstup do muzea zcela volný, a tak v síni, kde
byly vystaveny překrásné sametové, saténové, hedvábné ilustraci další kulturní akce. Vydejte se za uměním a těším se
a různě perličkami a korálky ozdobené šaty, bylo překvapivě na vaše názory příští měsíc.
A nezapomeňte využít jedinečné možnosti od 28. 10. 2018
mnoho lidí. Za velkými skleněnými vitrínami byly umístěny
šaty a u nich popisky o tom, kdo šaty nosil, z jakého do 31. 12. 2018 navštívit nově otevřenou Historickou budovu
roku pocházely i kterých detailů je potřeba si všimnout. Národního muzea na Václavském náměstí zcela zdarma
Interaktivní fotogalerie z módních časopisů zdobily celou zeď včetně všech akcí.
Kamilla Hrubešová, redaktorka
v další menší síni. Slabší stránkou bylo osvětlení, které bylo
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Příspěvky občanů
Povolební vzkaz
Obecní volby skončily, a tak bych rád poděkoval vám, všem sousedům, kteří jste nám dali byť jen jediný hlas. Vzhledem
k volebnímu systému je těžké přepočítávat hlasy na osoby, ale řekněme, že třetina hlasů byla pro změnu, nebo pro pluralitu,
které je v každé demokratické instituci třeba. My z Úholí uděláme vše pro to, abychom tuto důvěru nezklamali a dali našemu
působení v obecním zastupitelstvu jasný smysl.
Jsem velice rád za jeden mandát navíc pro naši kandidátku už měli, teď ještě nějaké ty demokraty“. Je až zarážející, jak
a vítám v zastupitelstvu pana Rajmona, který svou erudicí je to dnes stejně aktuální, jako před sto lety. Platí to stejně
i profesním zaměřením může přinést mnoho důležitých pro republiku, jako pro malou obec. Pokud nám bude stačit
podnětů především do našeho úsilí o zlepšování životního přesvědčení, že za nás někdo tu správu věcí veřejných odmaká
a nám budou stačit chléb a hry, říkáme si o pořádný průšvih.
prostředí v Úholičkách.
Vám, kdo jste ve volbách stáli proti nám, blahopřeji A nezáleží na tom, jak moc těm, kdo nám vládnou, důvěřujeme.
k vítězství. Většina občanů, kteří se voleb zúčastnili, vyjádřila Můžou přijít jiní, co se „nezakecaj“ a nekontrolovanou moc
spokojenost s vaší dosavadní prací ve vedení obce, a máte tak s chutí zneužijí. Každý má v demokracii právo mluvit do
možnost v ní pokračovat a třeba i v dalším období přesvědčit věcí veřejných, aniž by někdo posuzoval „co všechno už
další. Těším se na další konstruktivní, a tudíž plodnou pro obec či zemi vykonal“. Právě tím, že upozorní na chyby,
nebo přijde s podnětem co a jak zlepšit, dělá to nejlepší pro
spolupráci.
Předvolební období bylo náročné, ale zároveň zajímavé. demokracii, protože posiluje víru, že právě tento poněkud
Bouřlivé diskuze, které jsme vedli při naší kampani, ukázaly, složitý a zdlouhavý systém vlády je tím nejlepším pro naši
jak rozmanité mohou být naše názory a pohledy na život budoucnost. Je ovšem potřeba, abychom demokraty byli i my,
obce a na to, co pociťujeme jako podstatné a jaké změny kdo na různých úrovních po volbách přebíráme zodpovědnost
jsou možné a potřebné. Ale hlavně se ukázalo, že pokud za správu věcí veřejných. Abychom případnou kritiku nebrali
je příležitost a prostor, máme chuť si tyto názory vyříkat jako útok, ale jako podnět k zamyšlení a dokázali ho ocenit.
Tak hurá do toho, třeba se v příštích letech těmto ideálům
a nacházet kompromisy. Budu se snažit něco z těchto diskuzí
přenést do času po volbách a do celého veřejného prostoru zase o kousek přiblížíme.
Pavel Soper
v obci.
Při příležitosti stého výročí vzniku Československé
republiky mě napadá známý citát TGM; „Demokracii bychom

Soutěžíme o titul radioaktivní vesnice
Když 26. dubna roku 1986 došlo k černobylské jaderné havárii a do atmosféry se uvolnil velký radioaktivní mrak, tehdejší
československá komunistická média se tvářila, že se nic nestalo. Teprve po několika dnech připustila, že „vše se prý vrací do
normálu“. Občan, který neposlouchal štvavé rozhlasové stanice jako byl Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa, musel být
zmaten, když se zčistajasna dozvěděl zprávu, že vše se vrací do normálu.
Politické lomítkové dělení je zjevné: obec/zámek,
Obecní noviny Úholičky (7-8 /2018) obdobně ignorovaly
skutečnost, že 1. září 2018 proběhne dožínkové setkání na usedlíci/náplavky, MY/ONI.
zámku Úholičky a teprve až v následném čísle obecních
Z pohledu radničního okna se některým politikům jeví
novin 9/2018 se objevila na titulní straně skupinová fotografie zámek spíše jako radioaktivní budova. Jestliže černobylskou
starostů, kde byla s dožínkovým věncem zvěčněna i starostka jadernou elektrárnu dodnes obepíná betonový sarkofág, pak
obce Úholičky.
úholičský zámek obepíná mentální komunální sargofág.
Paní starostka Terezie Kořínková už v minulosti zaujala
Otázkou je, kdy došlo k náhlé zvýšené radioaktivitě na
tradiční politický postoj, že zámek není součástí obce, zámku ohrožující obec Úholičky? Odpověď je možno najít
a jelikož je nepsanou šéfredaktorkou obecních novin, je v letním předvolebním obecním bulletinu Úholičky z roku
přirozené, že se o dění na zámku informuje způsobem jako 2009, vydaného příznačně bez data vydání a dokonce bez
o radioaktivním mraku nad Evropou. Pouze její přítomnost jména starosty, který však v úvodu s příkladnou politickou
na setkání rodinných farem a okolních starostů měla na chvíli reklamou okatě děkuje paní Ing. Kořínkové, jak se dokázala
vyrovnat s ošidným úkolem jako je dětské hřiště a hned na
mediálně znejistit občany, že se vše vrací do normálu.
Skutečnost, že letní obecní noviny přetiskly kalendář straně 10 bylo tehdejším starostou panem Tomášem Divinou
akcí s upozorněním, že například 1. září proběhne v zahradě zveřejněno několikastránkové vyjádření Obecního úřadu
Trojského zámku Food Festival, ale o dožínkovém setkání Úholičky z roku 1992 ve věci restituce zámku v Úholičkách.
na místním zámku nebylo napsáno ani jediné slovo, je Starosta Jan Kettner tehdy adresoval předsedovi senátu
ilustrativní ukázkou, jak si někteří politici a politický subjekt, Okresního soudu pro Prahu-západ apelativní dopis, v němž
který se nazývá PRO ÚHOLIČKY SPOLEČNĚ, představují napsal, že pokud bude majetek, tedy i zámek vydán lidem,
kteří se o něj nezasloužili, „poškodíte zjevně celou obec a jim
„společné“ soužití v obci.
Význam „společně“ znamená podle některých dáte zdroj bezpracného zisku. Ucházíme se o tento majetek
komunálních politiků ve skutečnosti PRO ÚHOLIČKY v zájmu celé obce a ne ve prospěch nějakého jednotlivce“.
Pro některé politiky a část obce se restituce zámku stala
ROZDĚLENĚ! Proto je v této politické geografii Trojský
zámek blíž než zámek v Úholičkách, byť stojí v samém centru jakousi radioaktivní havárii, a proto už třetí desetiletí se
politicky soutěží o titul radioaktivní vesnice roku.
obce.
Miroslav Vodrážka
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Kalendář akcí
4. 11.

Přehlídka pódiových skladeb (za účasti Ú-holek) - od 12:00

Hala Lužiny

8. 11.

Roztocký podzim - hudební festival ZUŠ Roztoky, od 18:00

Historický sál,
Středočeské muzeum
Roztoky

neděle

čtvrtek

9. 11.
pátek

Holandský večer – promítání fotografií z Belgie a Holandska, ochutnávka
Zasedačka OÚ, Úholičky
goudy a tulipánového dortu, od 18:00

10. 11.

The Odd Gifts - koncert, od 20:00

11. 11.

Odpoledne deskových her pro malé i velké - 14:00-19:00, vstup zdarma Knihovna Velké Přílepy

sobota

neděle

KOTELNA, areál
Šroubárny Libčice n. Vlt.

13. 11.

Příběhy našich sousedů - slavnostní prezentace příběhů spojená
s vernisáží historických fotografií Statenic a Černého Vola, od 18:30, vstup Knihovna Statenice
zdarma

16. 11.

Dámská šatna - divadlo, od 19:00, vstupné dobrovolné (více na
Sál ZUŠ, Libčice n. Vlt.
divadlolod.cz)

úterý

pátek

17. 11.

První pomoc dětem - kurz, 9:00 - 15:00

Vzdělávací centrum
Lexik, Roztoky

20. 11.

Lampiónová dílna - 16:00-19:00, příspěvek na materiál 50 Kč

Ateliér na statku,
Úholičky

24. 11.

Seniorský víceboj - za účasti seniorů z Úholiček, od 10:00

TJ Břevnov

25. 11.

Turnaj mládeže ve stolním tenise

Stodola na statku,
Úholičky

Lampiónový průvod - sraz v 16:00 na náplavce v Podmoráni
od 18:00 divadelní představení Žirafa nebo tulipán?

statek, Úholičky

sobota

úterý

sobota

neděle

25. 11.
neděle

do

30. 11.
pátek

30. 11.
pátek

Obrazy - výstava Jiřího Šrámka (po: 15:00-19:00, út: 9:00-13:00, st:
Knihovna Velké Přílepy
14:00-18:00)
Šikovná Ú-holka - výroba adventních věnců a vánočních dekorací,
Zasedačka OÚ, Úholičky
od 18:00

1. 12.

Turnaj smíšených dvojic ve stolním tenise - od 14:00

Stodola na statku,
Úholičky

2. 12.

Adventní setkání - od 16:00

Náves, Úholičky

sobota

neděle

8. 12.
sobota

8. 12.
sobota

Vánoční dílna - výroba vánočních přání a novoročenek, pro starší děti Ateliér na statku,
a dospělé, příspěvek 80 Kč, od 14:00
Úholičky
Zá-bal s Cecilkou - ples, od 20:00

Stodola na statku,
Úholičky
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Děkovné dopisy, které potěší
Děkujeme paní starostce, paní tajemnici, dětem
mateřské školky a úžasnému Pozdnímu sběru, kapele
a spoluobčanům za úžasné odpoledne pro seniory.
Těšíme se na další setkání.
Manželé Macákovi

Vážená paní starostko, vážený pane Uhlíři a všichni
další dobrovolní hasiči z Úholiček,
mnohokrát vám děkujeme za krásné dopoledne
v Úholičkách, kde se nám věnoval pan Jan Uhlíř
a děti z Mateřské školy v Noutonicích zasvětil do tajů
hasičské práce a připravil pro děti krásnou soutěž
a 2 velká překvapení. Udělal si na nás navíc čas v době
své dovolené - klobouk dolů! Pozdravili jsem se i s paní
starostkou a navštívili jsme ještě krásně renovované
hřiště. Příště si dopřejeme nádhernou Švestkovnu.
Děkujeme, bylo to moc krásné.
Děti z Mateřské školy v Noutonicích,
Irena Chloubová a Táňa Pekárková

Úvahy z pejskodromu na konci října
Máme po volbách do místního zastupitelstva. Účast voličů
v naší obci výrazně překročila průměr republiky, kraje
i okresu. To je dobře. I tak téměř jedna třetina voličů zůstala
stranou a můžeme se jen dohadovat, zda pro nezájem o dění
v obci nebo by chtěli ještě nějakou jinou alternativu, než
bylo v nabídce. Každopádně díky všem, kteří přišli. Vážím
si toho, že jsem se rozhodnutím hlasujících stal novým
členem obecního zastupitelstva. A doufám, že důvěru ve mne
vloženou nezklamete... :)
V novém zastupitelstvu bych se chtěl věnovat zejména
životnímu prostředí obce a jejího okolí. Na první poradě
zvolených zastupitelů vznikla poměrně hladká shoda na
dělbě odpovědností mezi jednotlivé zastupitele, takže věřím,
že na prvním veřejném zasedání bude tento záměr oficiálně
potvrzen. Kromě toho panovala shoda i nad záměrem úzké
spolupráce komise pro životní prostředí a stavebního výboru.
Obracím se proto na všechny, kteří mají zájem se podílet na
činnosti komise pro životní prostředí, aby mne kontaktovali.
Rád bych, aby komise pro životní prostředí nejen dostála
své roli poradního orgánu, ale také se stala místem pro sběr
a diskuzi nápadů a postřehů, které by jinak mohly neprávem
zapadnout.
Radko Rajmon
rajmonradko@seznam.cz
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