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blíží se ke konci nejen září, ale i moje funkční období. Myslím, že jsme posunuli obec zase o kousek dál, spousta věcí se podařila. Některými projekty jsme vás
nadchli, některými třeba překvapili, jiné vás doslova zvedli ze židle. Není na světě
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Každopádně vše jsme udělali v přesvědčení,
že je to dobře pro Úholičky. Dobře pro běžný život v obci, pro vytvoření lepšího
zázemí pro spolkovou činnost. Dobře pro meziobecní spolupráci, společenský život, pro sport. Dobře pro zlepšení infrastruktury a prosperity podnikání. Také se
říká, že cesta do pekla je dlážděna samými dobrými úmysly. Jsem ráda, že tam ještě
nejsme, a věřím, že tam nemíříme.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem zastupitelům za práci, kterou odvedli za uplynulé čtyři roky. Poctivě chodili na pracovní porady, pracovali ve výborech a komisích a zúčastňovali se téměř stoprocentně veřejných zasedání. Diskutovali věcně a se zápalem pro věc, dokázali se spojit pro dosažení stejného cíle.
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Dožínkové setkání na zámku
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obecní noviny 9/2018

www.obec-uholicky.cz
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Současně děkuji zaměstnancům obce a všem ostatním, kteří pomáhají na obci např. brigádou v letních měsících a udržují naši obec zvenčí. Samozřejmě těm, kteří udržují perfektně
chod obecního úřadu jako takového.
Děkuji těm, kteří vedou příspěvkové organizace a složky
obce, vedoucím kroužků a spolků.
Děkuji všem aktivním občanům, kteří přinášejí na obec
nové nápady, podněty, třeba i fotodokumentaci nebo naopak
historické materiály. Všem, kteří se nezištně podílejí na tom,
aby to v Úholičkách klapalo.
Zvu vás 5. a 6. října k volbám, poté na tradiční pochod
Úholičskou ťapku, seniory na výroční meziobecní setkání,
tentokrát k nám do stodoly.

Nové slevy pro juniory, studenty
a seniory v Praze od 1. 10. 2018
Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy dochází k úpravě
cen předplatních kuponů pro území Prahy pro tarifní
kategorie Junior 15–18 let, Student 18–26 let a Senior 60–65
let od 1. 10. 2018.
Zároveň se zavádí roční kupony a ruší se pěti a desetiměsíční
kupony pro tyto kategorie. Způsob prokazování nároku na
slevu ani druhy nosičů předplatného jízdného se nemění.
Studentské kupony budou mít omezeně volitelný začátek
platnosti od 15. 8. do 31. 10.
Tabulka cen zlevněných předplatních kuponů:

Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Tříděný odpad – nová nádoba
U prodejny potravin a u bytového domu byly umístěny
nádoby na odkládání jedlých olejů a tuků z domácností.
Do nádoby odkládejte oleje v uzavřených PET lahvích.
Nádoby budou vyváženy 1x měsíčně.

• Volby do zastupitelstev obcí
Volby se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
6. října od 8 do 14 hodin. Volební místnost je v budově
OÚ Na Návsi čp. 10, v 1. patře, v zasedací místnosti.
Volební lístky obdržíte nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb do schránky, případně budou k dispozici
přímo ve volební místnosti. S sebou do volební místnosti
vezměte platný občanský průkaz, případně cestovní pas;
cizinci – platný doklad opravňující k hlasování.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

2

druh

cena

měsíční

130 Kč

čtvrtletní

360 Kč

roční

1.280 Kč

Prodej jízdních dokladů za nové ceny bude v případě
papírových kuponů zahájen 1. 10. 2018, v elektronické podobě
bude termín zahájení prodeje oznámen na www.dpp.cz
a www.pid.cz. Již zakoupené kupony za původní ceny je
možné vrátit v budově centrálního dispečinku DPP v Praze
2 v ulici Na Bojišti, nicméně je nutné počítat se stržením
manipulačního poplatku ve výši cca 60 Kč.
Ing. Filip Drápal, Ropid
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Zprávy z MŠ
Prázdniny utekly velmi rychle, děti přišly do školky plné zážitků, které svým kamarádům i paní učitelkám vyprávěly.
Školní rok se pomalu rozjíždí. Na jeho počátku se objevilo
u nových dětí pár slziček, ale nyní si již většina z nich zvykla
a do školky se těší. Mladší děti se nejdříve seznamovaly s paní
učitelkami, zaměstnanci, kamarády, se svými značkami,
prostory školky a pravidly v ní. Starší děti si pravidla ve
školce připomínaly také, dokonce si ještě vymyslely nová
pravidla chování, k nim si nakreslily značky, aby si je mohly
připomínat, když na ně někdy zapomenou.
První velkou akcí naší školky je plavecký výcvik, kterého
se zúčastní téměř všechny děti od 4 let. Letos jezdíme do
Plaveckého bazénu - Výstaviště Praha. První plavání již
proběhlo a děti byly velmi statečné a šikovné. Paní plavčice
se dětem maximálně věnovaly, bylo vidět, že mají s dětmi
velké zkušenosti, takže první ostych některých dětí byl rychle
pryč a všechny se již těší na další plavání.
V září si děti užívaly krásných dnů nejen na zahradě
školky, ale také na vycházkách do jejího okolí. V rámci
tématu „Seznamování s okolím mateřské školy“ děti
z oddělení Veverek zjišťovaly, jak jsou Úholičky krásná obec
a co zde všechno je. Nejvíce se dětem líbila různá dětská
hřiště, hlavně Švestkovna. Vědí, že na návsi je Obecní úřad
Úholičky s restaurací a sálem, kde se dá cvičit i tančit, nová
hasičská zbrojnice, dětské hřiště a obchod. Seznámily se se

Hry na zahradě

Zdroj: archiv MŠ

znakem Úholiček i s tím, co znamená. Děti také zaujal zámek
s hezkým parkem. Znají, kde jsou autobusové a vlakové
zastávky a přístaviště na řece Vltavě. Rády také chodí do
okolí Úholiček na procházky nebo výlety a do lesa s rodiči na
houby.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Knihovna Úholičky
Češi od Masaryka po rozdělení republiky
Knihovna otevřena každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Představuji knižní sérii Češi; jedná se o výtvarně zajímavě
zpracované stěžejní okamžiky našich dějin. Ač jsou tyto
knihy ve formě komiksu, nejedná se o literaturu pro děti.
Velmi oblíbené a čtivé jsou historické detektivky
Vlastimila Vondrušky většinou z období středověku.
(Pečetˇsmrti, Boleslavské mystérium, Králův dluh a jiné.)
O autorce Nadě Horákové se říká, že je Vondruška
v sukních, píše mimo jiného romány s detektivní zápletkou ze
středověkého Brna. (Brněnské nevěstky, Brněnské židovky,
Ženy na pranýři.)
Pokud nejste zrovna fandové historické literatury, určitě si
v naší knihovně vyberete něco jiného.
Martina Hrubešová, knihovnice

Komiksová serie Češi

Zdroj: archiv knihovny
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Kultura a sport
Virtuální Univerzita třetího věku – Kouzelná geometrie
Možná titul našeho kurzu může někoho odradit, ale nebojte se, není to žádná matematika.
Pojďte se s námi ponořit do tajů geometrických tvarů v lidských výtvorech i divech
přírody.
Každý, kdo někdy viděl
pod lupou sněhovou
vločku,
žasl,
jak
geometricky přesný tvar má. Lidé se snažili v celé historii
dosáhnout podobné dokonalosti a vždy zjišťovali, že tato
snaha přináší výtvory nejen krásné, ale i funkční. Jen z tohoto
sepětí s přírodou může vzejít dokonalost, která je možná ve
své úplnosti nedosažitelná, a přesto o ni lidé nepřestanou

usilovat. Může mít podobu architektonických skvostů,
dokonalého obrazu či nového vynálezu.
Setkávat se budeme jednou za 14 dní od 2. října vždy
v 9:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Podmínkou účasti je jen status důchodce, není třeba se
předem přihlašovat, vše vyřešíme během prvního setkání.
Těšíme se na vás.
Pavel Soper, tutor

Valy- setkání soutěžících vesnic ,,Vesnice roku 2016’’
V sobotu 1. září t. r., jako již po několikáté, se Ú-holky –
Pozdní sběr a naše mladší kolegyně – Výběr z hroznů sešly
v krásném prostředí vesnice Valy u Mariánských Lázní.
A protože se v Úholičkách konaly v areálu zámku slavnostní
dožínky, na kterých paní starostka přebírala dožínkový
věnec, odjížděly jsme do Valů až odpoledne. Nic nevadilo,
že nás doprovázelo uplakané počasí. Ve Valech jsme byly
ostatními vesnicemi velmi srdečně přivítány. Ve společném
stánku s Jihočechy jsme prezentovaly naše koláčky, smažené
šišky, výbornou škvarkovou pomazánku s domácím chlebem.
Nepřijely jsme prezentovat jen naše kulinářské výrobky,
ale především ukázat, jak několik statečných seniorek
a několik nadšených děvčat o generaci mladších dokáží
roztleskat a přivést do varu všechny účastníky tohoto setkání.
A že se toto setkání vydařilo, svědčí náš předpůlnoční
odjezd do Mariánek na velmi pěknou ubytovnu.
V neděli po snídani ve Valech jsme odjely do Mariánek.
Prohlédly jsme si park s miniaturami, sjely lanovkou do
města a ještě jsme stačily zhlédnout zpívající fontánu.
Domů jsme se vrátily okolo 17. hodiny a abychom

My jsme žáci z I. D

Natěšení prvnáčci
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Ú-holky samozřejmě ochutnaly i tradiční oplatky

Zdroj: archiv OÚ

toho neměly málo, tak nás ještě naše skvělá a trpělivá
choreografka protáhla zkouškou na tanečky, které uvidíte na
Svatováclavských slavnostech.
Božena Suchá, Ú-holky – Pozdní sběr

V pondělí 3. září jsme přivítali prvňáčky v roztocké škole.
První den zvládli všichni statečně a bez slziček, alespoň pokud
jsem to já mohla vidět. Vstup do velké školy představuje
řadu nových vjemů z nového prostředí. Přejeme jim, ať jsou
dobrá parta, ať je starší děti vezmou pod křídlo cestou domů
autobusem, ať se jim daří a nosí samé jedničky.
Pozvána jsem byla i do první třídy Little England u nás
v Úholičkách a viděla jsem, kolik už se toho děti naučily za
prvních pár dní. Tady je prostředí komorní až rodinné. A děti
přešly pouze z patra do patra z mateřské školy. Prostředí tedy
nemusely měnit, ale učit se v lavici je přece jen něco jiného.
I jim přeji, aby se jim ve škole líbilo a dobře se jim učilo.
Oběma prvním třídám nabízíme spolupráci jak s obcí, tak
s knihovnou a samozřejmě děti rádi uvidíme vystupovat na
našich společenských akcích. Paní učitelce Martině a Yvoně
přeji silné nervy a hodně radosti z práce s dětmi.
Zdroj: archiv OÚ

Terezie Kořínková, starostka
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Uměním proti arachnofobii
Letošní letní výtvarná dílna byla jen pro otrlé. Tématem byl totiž hmyz ve všech tvarech a podobách, a brouci, pavouci
a jiná havěť často vzbuzují spíše nelibé pocity, ne-li odpor. Ale všechny fobie jsme statečně zvládli a během pěti dnů společně
vytvořili tak nádhernou barevnou sbírku „hmyzáků“, za kterou by se nemusel stydět žádný profesionální entomolog.
a zapamatovat si všechny osvětlené obrázky brouků, které po
cestě viděl. Ve středu už jsme byli trochu unavení, a tak jsme
od stolů vyrazili na výlet do Prahy. Navštívili jsme Národní
zemědělské muzeum včetně vyhlídkové zahrady na střeše muzea.
Naše výtvarné tvoření každý rok provází i tematické
čtení. Tentokrát nás provázela kniha R. Dahla „Jakub a obří
broskev“. Popisuje cestu malého Jakuba a jeho hmyzích
přátel do Ameriky v dost neobvyklém dopravním prostředku
– v obří broskvi. A právě za Jakubem se děti vypravily v pátek
odpoledne při závěrečné bojovce, aby ho potěšily a staly se
jeho kamarády. Jakub byl z jejich návštěvy velmi potěšen
a rozdělil se s dětmi i o poklad.
Pak už nás čekala jen tradiční závěrečná vernisáž všech
prací. Tentokrát probíhala v zasedací místnosti obecního úřadu,
Základnu jsme měli opět na nádvoří statku
Zdroj: R. Soperová
kterou se nám podařilo proměnit ve hmyzí ráj. Ale jen na chvíli.
Naše stanoviště bylo opět na nádvoří statku, kde jsme hezky Jakmile si děti rozebraly všechny své výtvory, bylo po parádě.
na čerstvém vzduchu trávili většinu času. Občas jsme si
od stolů odběhli do Švestkovny nebo na dětské hřiště na
návsi. Počasí nám vyloženě přálo a nemuseli jsme utíkat
před nesnesitelným horkem, deštěm nebo zimou někam pod
střechu.
A co všechno jsme vytvořili? Nejvděčnějším tématem
byli brouci. I když je příroda v tomto směru neporazitelná,
směle jsme jí konkurovali. Naši brouci z pestrobarevných
látek a knoflíků nebo hmyzáci vybarvení vymyšlenými vzory
pastelkami byli opravdovými originály. Oprášili jsme také
kuličkový lis a pořídili pár tisků z pěnových desek. Nechyběli
ani motýli zdobení modelínou a obří vážky z kartonu a starých
cédéček. Došlo i na zdobení triček pomocí sprejových barev,
Zdroj: R. Pohl
šablon a motýlích razítek. Z nařezaných větviček jsme Závěrečná vernisáž
vyráběli hmyzí hřiště, aby si broučci a berušky měli kde hrát. Ale doufám, že příští rok se do toho zase obujeme. A pokud
A abychom měli i my pořád po ruce nějakou zábavu, vyrobili nechcete čekat až do příštích letních prázdnin, můžete se za
jsme si z plechových krabiček od doutníků hmyzí kapesní námi stavit v ateliéru na výtvarném kroužku, který probíhá
piškvorky.
opět každé úterý odpoledne.
V úterý děti absolvovaly i noční průzkum brouků nad
Renata Soperová, vedoucí výtvarného kroužku
Švestkovnou. Každý musel sám a bez baterky projít trasu

Golf a divadlo
Nedělní odpoledne 9. září t. r. na Snail golfu v Úholičkách
bylo v režii babího léta, což ocenili návštěvníci charitativního
turnaje, ale i potulní divadelníci, kteří se sem do
podskládkových výšin nad řekou Vltavou vydrápali, aby
zde sehráli svůj nový kus na téma povídek Miloše Macourka
„Žirafa nebo tulipán?“.
Vydařila se i vernisáž děl paní Plickové, ilustrátorky, jejíž
díla nás doprovázejí v učebnicích, diplomech a pohádkových
knížkách. Došlo tak k velice příjemnému setkání sportu
a umění. Vše se vydařilo a naše herečky sklidily za svůj
odhodlaný výkon zasloužený aplaus.
Náš zatím malý dětský soubor by se mohl rozšířit. Zveme
všechny zájemce od deseti let, kteří by s námi rádi pracovali
na dalších představeních, na zkoušky, které se konají každou
středu od 18:15 v zasedací místnosti obecního úřadu. Pokud
si nejste jisti, zda by vás to bavilo, přijďte se třeba jen podívat
na první zkoušku 3. řijna a uvidíte.

V novém představení nechybí ani živá hudba

Zdroj: R. Pohl

Pavel Soper, principál
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Příspěvky občanů
O vyvolávání kolektivních halucinací, mediální nemravnosti
a dekomunalizaci společnosti
Před politickými volbami se začíná odehrávat podivný rituál. Náhle začínají ožívat staří duchové jazyka, kteří mají za úkol
vyvolat kolektivní halucinace. Například v posledních obecních novinách se píše, že v komunálních volbách jde o osud naší
„domoviny“. Je to jazyk z minulých staletí, kdy se politika zakládala na tom, kde se člověk narodil. V lepším případě chybí
už jen řeči o „otčině“, „hurávlastenectví“ nebo našinectví s domovským listem. V horším případě chybí už jen vůdcovské řeči
o „znamení samotného osudu“ a záchraně národní pospolitosti založené na rase a krvi. Právě takové kolektivní halucinace
vedly v minulém století k destruktivnímu nacionalismu.
Řeči o osudu jako tajemné moci určující lidský život jsou
nejen snahou o zdramatizování kolektivních halucinací, ale
zejména zakrytím základní myšlenky liberální demokracie,
že pokud se dodržuje nediskriminace z hlediska původu, rasy,
majetku, náboženství a pohlaví, jsou volby jenom obyčejným
nástrojem generujícím změnu.
Ironicky řečeno, skutečným osudem představitelů
„domoviny“ se stává spíše mediální nemravnost v podobě
manipulace kritických názorů vyjádřených v obecních
novinách.
Například v posledním čísle je článek od Radka Rajmona,
v němž vyjádřil názor, že udržování zeleně v obci stylem
jakoby se jednalo o golfové hřiště není rozumné a stejně není
ani dobré, že obec na jedné straně zalévá květinové záhony
a na druhé nechává uschnout vysazené stromy v aleji.
Starostka obce jako informační manipulátorka se však
rozhodla pod jeho článek umístit obrázek, který naopak
ukazuje, že se obec stará o zalévání stromů. Její obrazový
a textový komentář měl zpochybnit pisatelovo tvrzení
a nepřímo zpochybnit i důvěryhodnost pisatele.
Mediální manipulace - tak častá v obecních novinách je nikoliv politickým „osudem“, ale kulturním problémem

a připomíná nechvalně známou komunistickou praxi, kdy se
podobným způsobem zpochybňovaly kritické názory.
Nemravnost zavedené politické obecní kultury nemá
žádný „domov“. Není explicitně domovsky „úholičská“,
ale je obecně „naše“ lidská. V obci Úholičky je specifická
pouze v tom, že to nevadí politickému subjektu, který se snaží
vyvolávat kolektivní halucinace tvrzením, že v nadcházejících
komunálních volbách jde o osud naší domoviny. Je specifická
ale i v tom, že v normální redakci by zaměstnanci takové
praktiky odmítli a že opoziční politici by důsledně požadovali
odstoupení starostky z pozice nepsané funkce šéfredaktorky,
dodržování demokratických
zvyklostí a respektování
profesionálních žurnalistických pravidel. Zejména by však
trvali na odluce politické moci od komunálních médií, které
si starostka obce nekulturně a svévolně přivlastnila. Pokud
podnikatelé a politici jako Silvio Berlusconi nebo Andrej
Babiš využívají privátní média pro svou propagandu, používá
se pro takovou politiku označení berlusconizace nebo
babišizace společnosti. Pokud si komunální politik přisvojí
médium obecní politiky, jak to učinila starostka Terezie
Kořínková, mělo by se hovořit o dekomunalizaci společnosti.
Miroslav Vodrážka

Myšlenky nejen z pejskodromu
Článek o cestách, zeleni a pejscích, resp. jejich majitelích splnil to, o co autor usiloval. Tedy alespoň u mě a mého okolí.
Zamysleli jsme se nad tím, co děláme.
U psího lejna skončí ne jedno veřejné zasedání. A tak se
připojuji k prosbě. Uklízejte prosím po svých miláčcích.
Co se týká zeleně, probrali jsme to jak s pracovníky obce,
tak s hasiči, kteří dobrovolně zalévají vysazené aleje. To,
že sekání v blízkosti stromů může způsobit, že struna
vystřelí i do kmínku, už jsme řešili několikrát. Věřím, že
po posledním školení už se to stávat nebude. Co se týká
zalévání, není v našich silách zalévat všechny vysazené
stromy. Zaměřujeme se na ty nově vysazené nebo přesazené.
Hasiči přišli s postřehem, zda nepořídit zavlažovací vaky tak,
jak to udělali například v Roztokách. Velmi mě mrzí, když
uschne strom, byť by to byl jen jeden. Letošní sucho bylo ale
enormní a myslím, že je skvělé, že další desítky stromů léto
přestály. Třešinky směrem do Únětic to štěstí neměly. Spálil
je žár, když hořelo pole, a už neobrazily. Vyměníme je za
nové teď na podzim a prosím nenechavce, aby je nevytahovali
a nepokoušeli se je odnést.
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Květná louka byla vyseta jen v dolní části pruhu mezi školkou
a polem. Na ostatní ploše rostou možná také luční květiny, ale
samy a nahodile. A mezideponie hlíny a bioodpadu v horní
části může možná evokovat pojem skládka.
Krmítka pro ptáčky a hmyzí domeček jsme umístili na cestu
kolem školky s dětmi v rámci podzimního docházecího
tábora. Děti ze školky je kontrolují, pozorují a nosí tam
v zimě semínka.
Když si jeden pán podřízl obecní břízu a napolínkoval si ji
do kamen, bylo to v pořádku, ptáku a hmyzu navzdory. Když
majitel sousedního pozemku porazil svoje stromy a odvezl
je do svých kamen, dostalo se mu prostřednictvím obce od
stejného pána i jeho ženy rozsáhlého poučení, komu všemu
sebral domov nebo jakým živočišným druhům ohrozil
existenci. Taky paradoxní, že?
Terezie Kořínková
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Kalendář akcí
3. 10.

Začíná cvičení pro R+D (od 9:30) a předškoláky a školáky (od 16:45)

zasedačka OÚ, Úholičky

6. 10.

Dětský bazárek - 9:30-13:30

Kulturní dům, Holubice

6. 10.

Oslavy 100 let republiky – program pro celou rodinu, 10:00-17:00

Louka u ZŠ, Velké
Přílepy

Farmářský trh – od 9:00

Areál šroubáren, Libčice
n. Vlt.

středa

sobota
sobota

6. a 20.10.
sobota

od

6. 10.

sobota

Prima sezóna - výstava, vily v okolí Prahy, interiérový a oděvní design Středočeské muzeum,
první republiky.
Roztoky

13. 10.

Úholičská ťapka - tradiční pochod, sraz v 9:30 ve Švestkovně

okolí Úholiček

14. 10.

Kurzy pečení kváskového chleba - 10:00-13:00

Obecní úřad, Holubice

20. 10.

Setkání seniorů - od 14:00

Stodola statku, Úholičky

21. 10.

Mezinárodní den archeologie – celodenní program na téma mincovní Středočeské muzeum,
poklady
Roztoky

sobota

neděle

sobota

neděle

do

28. 10.
neděle

Meziválečná architektura v Dolním Posázaví - výstava
Příběhy Tichého údolí - výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky
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