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listopad nám začal ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce a dále se dočtete,
který ze zastupitelů má na starosti jaký výbor či komisi a na koho se můžete případně přímo obracet. Na mě, na starostku samozřejmě kdykoliv a na pana místostarostu Viléma Kozla od listopadu také. Ten bude mít na starosti především provoz
údržby obce jak v zeleni, tak v našich budovách. Řešte s ním i případné zápůjčky
obecního auta.
Velká účast na prvním zasedání přinesla i spoustu podnětů pro zastupitele
a obecní úřad, jak zlepšit naši práci. Dlouho kritizovaným produktem obce jsou
obecní noviny. K tomuto tématu se sešla redakční rada, která po zpracování analýzy minulých čísel, po prostudování metodik, jak tvořit obecní zpravodaj, po
pročtení jiných obecních zpravodajů přijala několik opatření, jak noviny zlepšit.
Navrhujeme rozšířit redakční radu, oprostit ji od zastupitelů, umisťovat v novinách
souhrny usnesení zastupitelstva obce. Redaktorka bude aktivnější jak samotným
psaním, tak zasíláním avíz s žádostí o příspěvky do novin stálým pisatelům, orga-
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nizátorům akcí apod. Pravidla pro vydávání obecních novin
budou aktualizována a budou projednána v zastupitelstvu
obce. Od nového roku se můžete těšit i na novou grafickou
úpravu novin. A prosím pište do novin, dejte nám vědět o pořádaných akcích nebo o jejich průběhu.
Další informační kanál, jímž jsou webové stránky obce,
budou aktualizovány a také promazány, aby neobsahovaly
nadbytečné množství informací, které stránky znepřehledňují. Vrhneme se postupně i na další věci, ale teď je potřeba
zpracovat rozpočet na příští rok a výhled a vyúčtovat přijaté
dotace, na které jsme za poslední dva roky dosáhli.
Na konci měsíce je svoláno další jednání na téma potok,
resp. čistírny odpadních vod a její dopad na něj. Bude se
jednat s projektantem a dodavatelem. Tento měsíc proběhla také další fáze pořizování pozemkových úprav a majitelé
dotčených pozemků byli seznámeni, s jakými pozemky a výměrami do pozemkových úprav vstupují, a také měli možnost
nahlédnout do návrhu společných opatření, což jsou třeba
cesty. Zúčastnila jsem se také dalšího jednání o bezbariérovém přístupu na nádraží. Zprovozněna byla nová linka na
zpracování tuhého alternativního paliva na skládce, poté co
v dubnu tohoto roku vyhořela.
Čeká nás adventní období, těším se na tradiční adventní
setkání s vámi, na náš obecní ples a tradiční vánoční hru.
Martin na bílém koni měl zpoždění, ale dorazil i do nížin,
a tak si přeji, aby byla tak zasněžená zima, jak teplé bylo
léto. My budeme autem jezdit pomaleji a děti se zaradují ze
zimních sportů, kterých si za poslední roky moc neužily.

Zprávy z obce
• Veřejné zasedání
Poslední veřejné zasedání v roce 2018 se bude konat
v pondělí 17. 12. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

• Finanční příspěvky
Pravidla finančních příspěvků vyplácených obcí včetně
žádostí najdete na webových stránkách obce www.obecuholicky.cz/financni prispevky.
O kompenzační příspěvek na rok 2019 musíte požádat
do 14. 12. 2018 do 12 hodin, rozhodující je datum přijetí
na podatelně. Žádosti podané po tomto datu nebudou
proplaceny.

• Rozpočet obce na rok 2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je zpracován, můžete
se s ním seznámit na úřední desce obce jak fyzické na
budově OÚ, tak i elektronické www.obec-uholicky.
cz/uredni deska. Návrh bude schvalován na veřejném
zasedání v pondělí 17. 12. 2018.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Terezie Kořínková, starostka

Funkce v nově zvoleném zastupitelstvu obce
- Ing. Terezie Kořínková, starostka				
- Vilém Kozel, místostarosta					
- Tomáš Dvořák, předseda finančního výboru			
- Pavel Soper, předseda kontrolního výboru			
- Alojz Šula, předseda stavebního výboru				
- Zdeněk Fiala, předseda kulturní a sportovní komise		
- Milan Jiráň, předseda komise pro rodinu			
- Michal Stára, předseda komise místního hospodářství		
- MVDr. Radko Rajmon, předseda komise životního prostředí

korinkova@obec-uholicky.cz
vilem.kozel@centrum.cz
tomas.dvorak@pvk.cz
soper@seznam.cz
a.sula@seznam.cz
kreyzon@volny.cz
milanjiran@gmail.com
michal.stara@post.cz
rajmonradko@iol.cz

Tip na vánoční dárek - kniha 100 let Úholiček a pohledy
Knihu Úholičky 1918 – 2018 můžete
zakoupit za 250 Kč na obecním úřadě,
případně v knihovně.
Blíží se vánoční svátky, pokud
upřednostňujete ručně psaná vánoční
blahopřání, vánoční pohledy s motivem
Úholiček můžete za 7 Kč/ks zakoupit
na obecním úřadě, případně v prodejně
potravin. Vybrat můžete ze dvou druhů.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Nová kniha o Úholičkách a vánoční pohledy
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Souhrn usnesení z 1. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 5. 11. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:
• Usnesení č. 1/1VZ/2018 – Schválení programu včetně
rozšíření o bod 13
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod 13) Určený zastupitel pro spolupráci se
zpracovatelem územního plánu Úholiček.
• Usnesení č. 3a/1VZ/2018 – Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
• Usnesení č. 3b/1VZ/2018 – Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo schvaluje, že pro výkon funkce starosty bude
zastupitel dlouhodobě uvolněn.
• Usnesení č. 3c/1VZ/2018 – Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo schvaluje veřejné hlasování volby starosty
a místostarosty.
• Usnesení č. 3d/1VZ/2018 – Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo volí starostkou obce paní Terezii Kořínkovou.
• Usnesení č. 3e/1VZ/2018 – Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo volí místostarostou obce pana Viléma Kozla.
• Usnesení č. 4a/1VZ/2018 – Zřízení finančního
a kontrolního výboru
Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor jako tříčlenný.
• Usnesení č. 4b/1VZ/2018 – Zřízení finančního
a kontrolního výboru
Zastupitelstvo zřizuje kontrolní výbor jako tříčlenný.
• Usnesení č. 4c/1VZ/2018 – Zřízení finančního
a kontrolního výboru
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru pana
Tomáše Dvořáka.
• Usnesení č. 4d/1VZ/2018 – Zřízení finančního
a kontrolního výboru
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru pana Pavla
Sopera.
• Usnesení č. 4e/1VZ/2018 – Zřízení finančního
a kontrolního výboru
Zastupitelstvo volí paní Barboru Vackovou jako člena
finančního výboru.
• Usnesení č. 4f/1VZ/2018 – Zřízení finančního
a kontrolního výboru
Zastupitelstvo volí paní Janu Jakoušovou jako člena
finančního výboru.
• Usnesení č. 4g/1VZ/2018 – Zřízení finančního
a kontrolního výboru
Zastupitelstvo volí pana Ondřeje Svobodu jako člena
kontrolního výboru.
• Usnesení č. 4h/1VZ/2018 – Zřízení finančního
a kontrolního výboru
Zastupitelstvo volí pana Miloslava Hejreta jako člena
kontrolního výboru.
• Usnesení č. 5a/1VZ/2018 – Zřízení stavebního výboru
Zastupitelstvo zřizuje stavební výbor jako tříčlenný.
• Usnesení č. 5b/1VZ/2018 – Zřízení stavebního výboru
Zastupitelstvo volí předsedou stavebního výboru pana Alojze
Šulu.
• Usnesení č. 5c/1VZ/2018 – Zřízení stavebního výboru
Zastupitelstvo volí pana Radko Rajmona jako člena
stavebního výboru.

• Usnesení č. 5d/1VZ/2018 – Zřízení stavebního výboru
Zastupitelstvo volí pana Petra Štencela jako člena stavebního
výboru.
• Usnesení č. 6a/1VZ/2018 – Rozhodnutí o odměnách za
výkon neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce, který je současně předsedou
výboru nebo komise ve výši 2757 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
• Usnesení č. 6b/1VZ/2018 – Rozhodnutí o odměnách za
výkon neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24 814
Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty.
• Usnesení č. 6c/1VZ/2018 – Rozhodnutí o odměnách za
výkon neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo schvaluje navýšení odměn neuvolněných
členů zastupitelstva obce dle platné přílohy k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2019, tj. neuvolněný
člen ZO a současně předsedy komise nebo výboru 2 950 Kč
měsíčně a neuvolněný místostarosta 26 551 Kč měsíčně.
• Usnesení č. 7a/1VZ/2018 – Finanční příspěvky občanům
- senioři
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro seniory na období
2019-2022 ve výši 2 500 Kč/osobu a rok pro seniory 60+
na rekondiční pobyty. Formulář žádosti včetně pravidel je
přílohou zápisu.
• Usnesení č. 7b/1VZ/2018 – Finanční příspěvky občanům
– žáci ZŠ
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro žáky ZŠ na období
2019-2022 ve výši 4 000 Kč/dítě a rok pro děti, které plní
povinnou školní docházku. Příspěvek je určen na sportovní,
ozdravné a vzdělávací aktivity. Formulář žádosti včetně
pravidel je přílohou zápisu.
• Usnesení č. 7c/1VZ/2018 – Finanční příspěvky občanům
- studenti
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro studenty na období
2019-2022 ve výši 4 000 Kč/student a rok. Příspěvek je určen
na jazykové kurzy a pobyty, případně na studijní pobyty pro
studenty do 19 let, kteří se soustavně připravují na zaměstnání.
Formulář žádosti včetně pravidel je přílohou zápisu.
• Usnesení č. 7d/1VZ/2018 – Finanční příspěvky občanům
- dotace pro občany na výsadbu
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na výsadbu stromů na
období 2018-2022 ve výši max. 2100 Kč na nemovitost.
Čerpat mohou ti občané, kteří nevyčerpali stejný příspěvek
v období 2017-2018. Formulář žádosti včetně pravidel je
přílohou zápisu.
• Usnesení č. 7e/1VZ/2018 – Finanční příspěvky občanům
- dotace pro občany na nádoby na dešťovou vodu
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na nádrž na dešťovou vodu
nebo úpravu stávající na období 2018-2022 ve výši 1500 Kč
na nemovitost. Čerpat mohou ti občané, kteří nevyčerpali
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stejný příspěvek v období 2017-2018. Formulář žádosti
včetně pravidel je přílohou zápisu.
• Usnesení č. 7f/1VZ/2018 – Finanční příspěvky občanům
– kompenzační příspěvek za přítomnost skládky
v katastru obce na rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na rok 2019 pro občany
s trvalým pobytem v obci Úholičky ve výši 1 500 Kč/osoba. Za
nezletilé podávají žádost zákonní zástupci s trvalým pobytem
v obci. Formulář žádosti včetně pravidel je přílohou zápisu.
• Usnesení č. 8/1VZ/2018 – Nákup dluhopisů J a T banky
Zastupitelstvo schvaluje nákup dluhopisů banky J a T security
management 5,00/2023 za 15 mil. Kč.
• Usnesení č. 9/1VZ/2018 – poskytnutí příspěvku na
babybox
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí
příspěvku na zřizování a provoz schránek pro odložené
děti (babyboxů) ve výši 5 000 Kč ve prospěch společnosti
Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. IČO: 27006891.
• Usnesení č. 10/1VZ/2018 – Nákup stolů do stodoly
statku
Zastupitelstvo schvaluje nákup stolů 80 x 140 cm za cenu
84 800 Kč bez DPH.
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• Usnesení č. 13/1VZ/2018 – Určený zastupitel pro
spolupráci se zpracovatelem územního plánu Úholiček
Zastupitelstvo schvaluje starostku Terezii Kořínkovou jako
zastupitele pro spolupráci se zpracovatelem územního plánu
Úholiček.
Zastupitelstvo pověřuje:
• Pověření č. 8/1VZ/2018
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smluv na nákup
dluhopisů s J a T bankou.
• Pověření č. 9/1VZ/2018
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy
na poskytnutí příspěvku se společností Babybox pro odložené
děti – STATIM, z.s., se sídlem Praha 10, Pod Oborou 88.
• Pověření č. 13/1VZ/2018
Zastupitelstvo pověřuje starostku k tomu, aby spolupracovala
s pořizovatelem územního plánu Úholiček jako tzv. „určený
zastupitel“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Bezbariérový přístup na nádraží Úholičky
SŽDC projednává záměr zpřístupnění první koleje, tedy nástupiště ve směru na Prahu, bezbariérově. Návrh obsahuje
přístupový chodník a nové schodiště s mezipodestou.
Na vizualizaci se můžete podívat, jak je vyřešen přístup na perón s minimálním zásahem do obce, vše se odehraje na pozemku Správy železniční dopravní cesty. Jedná se o prostorovou vizualizaci využití území, projekt je ve fázi přípravy pro
územní řízení. Materiály zábradlí, zdí
apod. se budou řešit v dalším stupni
projektové
dokumentace.
Máte-li
nějaké náměty, zašlete je na adresu
pana
projektanta:
kortus@dipont.cz.
Kamilla Hrubešová,
redaktorka
Současný stav přístupu k vlakům

Zdroj: archiv OÚ Vizualizace bezbariérového přístupu

Zdroj: archiv OÚ

Zprávy z MŠ
Letošní podzim je již pomalu za námi. Jeho krásné teplé dny
si užívaly i děti ve školce. Sbírali jsme různé přírodniny, jako
šišky, žaludy, kaštany a barevné listy. V obou odděleních se
z nich tvořily různé výrobky.
Také jsme s dětmi hodně pozorovali měnící se přírodu, která
hýřila spoustou barev. Povídali jsme si o stromech i o lesních
zvířatech, jak se připravují na zimu. Pozorovali jsme také
ptáky, jak v hejnech odlétali do teplých krajů. Jednoho rána
bylo dokonce možné vidět nad školkou letět tři čápy. Jejich
křídla rozrážela vzduch a to vydávalo zvláštní zvuky, které
nutily zvednout hlavu vzhůru a chvilku je pozorovat.
Od začátku podzimu začaly pro přihlášené děti probíhat
kroužky keramiky a angličtiny. Někteří předškoláci se
také začali učit základům hry na flétničku. Pro podchycení
logopedických vad proběhlo ve školce preventivní vyšetření
dětí klinickou logopedkou. V rámci projektu „Lví očko“ se
uskutečnilo vyšetření očí, aby se odhalily případné oční vady
a mohly se co nejdříve začít léčit. V listopadu přišla do školky
paní psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny
z Lexíku Roztoky, která s rodiči předškoláků diskutovala
o školní zralosti dětí před vstupem do základní školy. Dále
poskytla informace k orientačnímu vyšetření školní zralosti,
které u nás proběhne v lednu.
Víte, kdo jsou pohádkové babičky? Jsou to úholičské
babičky, které chodí dětem do školky před odpoledním
odpočinkem číst pohádky. Zatím tato spolupráce probíhá
jednou za měsíc. Dětem se čtení od babiček Boženky
a Věrušky moc líbilo a již se těší na další. Babičkám děkujeme
a všichni je rádi ve školce přivítáme.
V říjnu jsme s dětmi jeli do kladenského divadla
Lampion na pohádku Cipísek. Většina dětí přišla do školky
„společensky“ oblečená, tak, jak se do divadla má. Před
cestou jsme si povídali o tom, jak se v divadle chovat. Musím
děti pochválit, chovaly se vzorně, všechny zdravily a nikdo
se, v tom množství dětí z jiných škol a školek, neztratil.
Představení o Cipískovi mělo modernější pojetí, ale dětem se
moc líbilo, smály se, tleskaly a spolupracovaly s herci.

Výlet na Karlštejn

Zdroj: archiv MŠ

Další akcí, na kterou se děti moc těšily, byl „Den strašidýlek“.
Paní učitelky obě třídy tajemně vyzdobily lampiony a řetězy.
Poslední den v říjnu nám ráno do školky přišla samá strašidla.
U některých jsme ani nepoznali, které dítě se pod maskou
skrývá. V oddělení Žabiček učily čarodějnice a v oddělení
Veverek dýně a pavučina. Bylo veselo. Všechna strašidla
se sešla k čarodějnému tanci okolo dýně. Hrály se hry
a předváděly masky.
V polovině listopadu jsme jeli na výlet do Muzea betlémů
v Karlštejně. Navodili jsme tak dětem předvánoční atmosféru.
Muzeum jsme měli jen sami pro sebe. Paní průvodkyně
dětem vyprávěla o betlémech, o tom jak vznikaly, z čeho
se vyráběly nebo jak lidé slavili Vánoce. Některé betlémy
byly po vhození mince pohyblivé. Od těch se děti nemohly
odtrhnout. Prohlédli jsme si také sklepení s bílou paní.
Nejvíce děti zaujal velký pohyblivý Karlštejnský královský
betlém, doprovázený mluveným příběhem. Byl umístěný až
v podkroví a paní průvodkyně ho dětem z každého oddělení
pustila dvakrát. Na závěr proběhla dílnička, při které děti
vytvářely cukroví z marcipánu. Při zpáteční cestě k autobusu
jsme si všichni prohlédli siluetu hradu Karlštejn, který se nad
námi tyčil na kopci.
Nyní se již děti těší na rozsvěcení vánočního stromu
v Úholičkách, na Mikuláše a Vánoce.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
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Knihovna Úholičky
Knihy Jiřího Trnky v knihovně
Narodil se v Plzni roku 1912 do rodiny, která vyráběla loutky.
Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Vytvářel kulisy
pro Divadlo Spejbla a Hurvínka J. Skupy v Plzni, později v Praze
provozoval vlastní loutkové divadlo, za války se živil návrhy scén
a kostýmů. V roce 1945 se stal spoluzakladatelem filmového
studia Bratři v triku, zaměřeného na animované filmy. V roce 1967
byl jmenován profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Zemřel v pouhých 57 letech a to 30. 12. 1969.
Pro své filmy vytvářel malebné loutky, dobře známé jsou jeho
Staré pověsti české, Dobrý voják Švejk nebo Shakespearův Sen
noci svatojánské. Ilustroval desítky knih pro děti a zajímavé je, že
dokázal kreslit jak pravou, tak i levou rukou.
V naší knihovně najdete například tyto knihy s jeho kouzelnými
ilustracemi:
Zahrada (kterou i sám napsal)
Čarodějná mošna
Špalíček veršů i pohádek
Zvířátka a lidé
Dvakrát sedm pohádek 		
Míša Kulička
Pohádky tisíce a jedné noci
Broučci
aj.
Přijďte se podívat do knihovny. Otevřeno každé pondělí od
15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice

Jiří Trnka při práci

Zdroj: DejaView-Jiří Trnka

Kultura a sport
Pódiovky ve sportovní hale na Lužinách
V neděli 4. listopadu 2018 se konala přehlídka pódiových skladeb ve sportovní hale na Lužinách, kterou pořádá pražské
sdružení České asociace Sport pro všechny, jejímiž členy jsme i my. Bylo to odpoledne bohaté na sportovní i taneční vystoupení
všech druhů i všech věkových skupin. Přehlídky se zúčastnila družstva nejen z Prahy a okolí, ale dvě skupiny přijely až ze
Slovenska.
Celá akce byla pojatá jako oslava stoletého výročí založení
naší republiky, a tak si zástupci Čech a Slovenska vyměnili
symbolicky pamětní poháry a zazněla zde i hymna – česká
i ta slovenská část, což způsobilo dojetí na obou stranách.
Naše výprava čítala Pozdní sběr, Výběr z hroznů,
Ú-holčičky včetně maminek, takže jsme jeli společně
autobusem z návsi. První vystoupily maminky se skladbou
„Lady Karneval“. Triky s vějíři publikum zaujaly a někteří
se neubránili:,,Áááá! Jééé!“ Druhá skladba byla sokolská,
mezigenerační, kde cvičí děti, maminky a babičky. Porota
ohodnotila spolupráci generací i naše dresy v národních
barvách a finálovou pozici ve tvaru vlajky. Zlaté medaile
a zvláštní diplom byly naše. Poslední blok byl věnován
seniorům a náš Pozdní sběr zaperlil tancem „Malovaný
džbánku“ a sklidil jako vždy obrovský potlesk.
Nakonec každé družstvo dostalo čokoládový dort. Tuto
sladkou tečku ocenily nejvíce naše holčičky, které byly moc
šikovné a hodné. Když nevystupovaly, seděly na tribuně
a sledovaly ostatní vystoupení. Nejvíc se jim líbily gymnastky
ve třpytivých dresech.
Domů jsme se vrátily opět společně spokojené i unavené
v pozdních odpoledních hodinách.
6

Sport pro všechny

Zdroj: archiv OÚ

My Ú-holky, Pozdní sběr se těšíme na další tancování (pokud
nám to naše opotřebované údy dovolí). Držte nám palce
v Břevnově na seniorském šestiboji. Jdeme do toho, protože
pohyb je život!
Božena Suchá, Ú-holka
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V Cholupicích mladí hasiči
vybojovali bednu a hned třikrát
20. října t. r. jsme jako každý rok s mladými hasiči vyrazili
v brzkých ranních hodinách do Cholupic na orientační běh.
Konkurence byla veliká – 17 družstev mladších a 15 družstev
starších. I přesto naši borci zamakali a vybojovali krásná
třetí místa, jak družstvo mladších, tak i starších. Družstvo
mladších ještě vybojovalo 2. místo v uzlové štafetě.
Hasičáci, tentokrát jste se opravdu kousli a šli na dřeň
a za to vám dík! Udělali jste nám obrovskou radost. Musím
poděkovat Hynkovi za pomoc. Díky, díky, díky!
Jana Černá, vedoucí OMH

Radost z výher po náročné soutěži

Zdroj: J. Černá

Holandský večer
V pátek 9. listopadu jsme se sešli a nad fotkami a filmem
jsme vzpomínali na krásný zájezd za kytičkami, který jsme
absolvovali letos v dubnu.
Pan Černý vytvořil krásné filmy, z belgického Bruselu
a z Holandska. Filmy byly doplněny písničkami Tenkrát,
tenkrát a Tulipány z Amsterdamu, a tak jsme si pobroukávali
písničky a koukali a koukali. Fotky pana Černého neměly
chybu, byly nádherné, ale i prezentace fotek ostatních
účastníků bylo něco pěkného. A tak my účastníci vzpomínali
a Ti ,kteří s námi nebyli, litovali. Ani občerstvení nám
nechybělo, ochutnali jsme výborný tulipánový dortík od
Jiřinky a za pojídání goudy a popíjení šampaňského jsme
povídali a plánovali další společný výlet. Domů se nám ani
nechtělo, byl to opět pěkně prožitý večer.
Po tulipánovém dortu se zaprášilo

Jana Jakoušová, Ú-holka - Pozdní sběr

Zdroj: archiv OÚ

Originální vánoční přání snadno a rychle
I když stále více lidí upřednostňuje zasílání elektronických vánočních přání nebo SMS, stále jsou tací, kteří nedají dopustit
na klasická papírová blahopřání. Obzvlášť, když v obchodě narazí na nějaká neobvyklá a originální. Proto jsem se rozhodla
letos udělat speciální výtvarnou dílnu zaměřenou na výrobu vánočních blahopřání a PF, kde si můžete velice snadno a rychle
vytvořit hned několik naprosto skvostných a jedinečných přáníček.
Před začátkem adventu jsme se vždy setkávali u vázání
adventních věnců. Letos jsem ale bohužel v této době mimo
republiku, takže jsem si pro vás připravila jiný způsob, jak
se příjemně vánočně naladit – výrobu vánočních přáníček
a novoročenek. V neděli 9. prosince (pozor změna!) od 14:00
pro vás bude v ateliéru ve 2. patře statku na návsi připravena
dílnička, kde se pomocí šablon, barevných inkoustů
a kouzelných razítek od francouzské firmy Aladine pokusíme
zachytit trochu vánoční atmosféry na papír, abychom ji pak
mohli zaslat svým známým a příbuzným. Na své si přijdou
i příznivci třpytek, kterým představím snadný a dostupný
způsob zdobení přáníček velkými blýskavými motivy.
Dílna je určena pro dospělé a starší zručné a samostatné
děti. Počet účastníků je omezen místy k sezení v ateliéru.
Rezervace předem není nutná, ale samozřejmě platí, kdo dřív
přijde, ten dřív mele. Příspěvek na materiál činí 80 Kč a za
tuto částku si budete moci vyrobit přáníček, kolik budete
chtít. Budu se moc těšit.
Renata Soperová, výtvarný kroužek

I taková přání si můžete sami vyrobit

Zdroj: R. Soperová
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Nesem vám noviny, poslouchejte
Jako každý rok vám i letos úholičský divadelní spolek Přátelé sobě předvede
vánoční hru.

Nebudou chybět ani tři králové

Zdroj: J. Černý st.

Pro velký úspěch opakujeme
„Komedii o hvězdě“ od
Jana Kopeckého. Po roce
máme pár změn jak v textu,
tak v obsazení. Tak snad
pobavíme i všechny ty,
kdo tento náš kus již viděli.
Přijďte si odpočinout od
předvánočního
shonu,
poslechnout si znovu ten
pradávný příběh a třeba si
s námi zazpívat i pár koled.
Dobrovolné vstupné
půjde opět na dobrou věc,
tentokrát nadaci „Úsměv
anděla“.

Hrajeme v sobotu 22. 12. 2018 od 18 hodin ve stodole obecního statku
v Úholičkách.
Pavel Soper, principál
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Sousedský Silvestr
Milí sousedé, tak jako loni i letos
plánujeme zakončení toho roku
a přivítání roku 2019.
V plánu je druhý ročník
„ÚHOLSKÉHO KOPYTA“, který
začne v 10:00 na fotbalovém hřišti
Na Habří. Od 15:00 by následovaly
ping-pongové hrátky ve stodole,
kde bychom plynule přešli k večerní
zábavě.
Vezměte s sebou děti, něco k jídlu,
něco k pití - každý to, co máte rád :-).
Příchod – odchod kdykoliv.
Těšíme se na sousedské setkání.
Jana a Martina

www.obec-uholicky.cz
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Kam za uměním?

Zavítejte do Valdštejnské jízdárny! Tato výstava potrvá až
Kupka se narodil v Čechách a v roce 1895 se přestěhoval
do Paříže. Zajímal se o přírodní vědy, biologii nebo optiku, do 20. 1. 2019 a bude přístupná každý den včetně pondělí od
ale i o okultismus a astrologii. V Paříži se živil kresbou 10 do 18 hodin, každou středu navíc až do 20 hodin.
módních návrhů a různými ilustracemi pro časopisy, většinou
Kamilla Hrubešová, redaktorka
satirickými. Kupka začal s kresbou figur a postav, kterými
pak opovrhoval. Kupka se vyjádřil takto: „Přišel
čas, abych stvořil své krédo. Za poslední měsíc Myslím, že není zapotřebí kopírovat stromy, když cestou na výstavu
jsem zničil většinu svých děl. Když jsem se na ně je lidé vidí lépe ve skutečnosti. Maluji, ano, ale jen pojetí, chceš-li,
pozorněji díval, zjistil jsem, že to jsou většinou synteze, akordy a podobně. - F. Kupka (1905)
nádory, které jsou přežitkem mého nedobrého
údobí.“ Pustil se tedy do experimentování s
abstrakcí. Mě osobně víc oslovila jeho starší
díla, která měla nádech impresionismu díky své
optimistické barevnosti.
V roce 1912 poprvé vystavuje zcela abstraktní
díla — obrazy Amorfa. Kritikům se jeho práce
nelíbí, ale Kupka pokračuje po cestě, kterou
si vyvolil. V roce 1914 se Kupka zapojuje do
světového konfliktu. Organizuje československé
legie a angažuje se pro československou
samostatnost. Ve 30. letech používá jen základní
geometrické tvary a minimalizuje barevnost na
černou a bílou. Oddaluje se od reality a zobrazuje
abstrakci jedinečným způsobem. V roce 1957
umírá a ponechává po sobě sbírku poukazující na
Klávesy piána - jezero
Skicy
cestu od reality po abstrakci.
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Zdroj: Galerie hl. města Prahy

Tento měsíc jsem byla ve Valdštejnské jízdárně, kde je k vidění retrospektivní výstava českého malíře Františka Kupky.
„Výstava je po téměř třiceti letech pokusem o ucelenou retrospektivu, zahrnující všechny aspekty Kupkovy tvorby. Prezentuje
zásadní díla z muzejních i soukromých sbírek z celého světa“, uvádí kurátorka výstavy Anna Pravdová.
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Kalendář akcí
1. 12.

Otevřený turnaj pro všechny malé a velké zájemce o stolní tenis - od
Stodola statku, Úholičky
13:00

2. 12.

Adventní setkání - od 16:00

Náves, Úholičky

5. 12.

Kontrola z nebe - loutkové divadlo, od 17:00

Divadlo Manetka, zámek
Úholičky

8. 12.

Vánoční jarmark, 13:00–18:00

Mléčnice zámeckého
statku, Úholičky

8. 12.

Kontrola z nebe - loutkové divadlo, od 14:00 a 16:30

Divadlo Manetka, zámek
Úholičky

8. 12.

Zá-bal s Cecilkou - ples, vstupné 150 Kč, 20:00–2:00

Stodola statku, Úholičky

9. 12.

Prodejní prezentace výtvarníků, 10:00–18:00

Galerie Carpe Diem,
Snail Golf Club Úholičky

9. 12.

Vánoční dílna - 14:00-17:00, příspěvek na materiál 80 Kč

Ateliér na statku,
Úholičky

16. 12.

Marika Singers - koncert, od 18:00, vstupné 200 Kč

Hotel Academic, Roztoky

22. 12.

Komedie o hvězdě - vánoční hra v podání úholičských ochotníků
od 18:00

Stodola statku, Úholičky

23. 12.

Živé jesličky

Roztoky

23. 12.

Mobilní zvonkohra pana Manouška - od 19:30

Loď u Karlova mostu,
Praha

31. 12.

Sousedský Silvestr - od 10:00 Úholské kopyto, od 15:00 ping-pongové fotbalové hřiště, stodola
hrátky, večerní zábava
statku, Úholičky

sobota

neděle

středa

sobota

sobota

sobota

neděle

neděle

neděle

sobota

neděle

neděle

pondělí

Příspěvky občanů
Politická funkce jako odměna za nezákonnost a lhaní
5. 11. 2018 proběhlo první ustavující zasedání nového zastupitelstva, na kterém byl zvolen do funkce místostarosty pan Vilém
Kozel. Vzhledem k tomu, že v minulosti byl v souvislosti s dotačním podvodem aktivně zapojen do dlouhodobého zakrývání
nezákonného stavu, kdy obec přišla i o mnoho miliónů korun, zeptal jsem se paní starostky, proč nebyl zvolen do této funkce
zastupitel, který není zatížen problémy z minulosti. Navíc když zastupitel Vilém Kozel rezignoval na svůj mandát hned po
svém zvolení ve volbách v roce 2010 v důsledku problémů kolem bytového domu.
Starostka Kořínková odpověděla, že zastupitel Vilém
Kozel rezignoval nikoliv z politických, ale ze zdravotních
důvodů. Skutečnost, že se opět nemluví pravda o minulosti,
je důkazem, že volba současného místostarosty je špatným
politickým signálem, jenž zastupitelstvo vysílá veřejnosti.
Je poselstvím o pokleslé politické kultuře, kde nezákonnost
a veřejné lhaní se v místní politice cení a odměňuje.
Malá obecní politika se tak přibližuje světu velké politiky.
K tomu ale chybí mnohé. Například na nepřehledných

webových stránkách obce Úholičky nelze dohledat informace
o zvoleném zastupitelstvu. V menu OBEC ÚHOLIČKY je
sice kolonka „zastupitelstvo obce“, ale po jejím rozkliknutí se
zcela nesmyslně otevře Komise pro kulturu a sport. Možná se
úřad tak trochu freudovsky stydí, a tak se na existenci funkce
místostarosty jaksi pozapomnělo...
Miroslav Vodrážka
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Pokrytecký příspěvek za špatnou
komunální politiku
Na prvním jednání nového zastupitelstva se přítomní občané
dozvěděli, že motivační příspěvek na ekologické vytápění již
nebude obecním úřadem vyplácen, neboť byl využíván jen
z 80 %. Zbylých 20 % nemotivoval k tomu, aby se neekologicky
netopilo a nesmrdělo v prostředí, již tak silně znečisťovaném
místní skládkou. Víra v dlouho očekávaný motivační zázrak,
po léta štědře dotovaný milióny, se nakonec vyjevila jen jako
slepá cestička komunálního sociálního inženýrství.
Když nevyšel jeden sociální hokuspokus, přišli politici nově
s téměř komunistickou ideou, neboť zjistili, že místní vzduch,
který dýcháme, je vlastně všech. Proto každý, kdo ho dýchá, ať
už novorozenec nebo stařec, pokud bude mít trvalý pobyt v obci,
obdrží kompenzační příspěvek ve výši 1500 Kč za přítomnost
místní smrdutky.
Před mnoha lety se místní politici rozhodli zřídit skládku
na katastru obce, následně se tvrdilo, například slovy paní
starostky Kořínkové, že to bylo osvícené rozhodnutí. Jenže dnes
se najednou zjistilo, že tenhle politicky geniální nápad je třeba
občanům aspoň trochu vykompenzovat, neboť se doslova vtěluje
do každého obecního těla za pomoci nejrůznějších nepříjemných
a škodlivých látek. Jak bylo ale zastupiteli zdůrazněno, jedná se
jen o pilotní příspěvek, který se po roce vyhodnotí. Asi se nakonec
zjistí, že se zapomněli vykompenzovat i naši malí zvířecí mazlíčci,
kteří musejí dýchat stejný vzdoušek. Co se ale nevyhodnotí, je
skutečnost, že zastupitelé vymysleli jen pokrytecký příspěvek,
který má zakrýt špatnou komunální politiku.
Miroslav Vodrážka

INZERCE

OBECNÍ NOVINY • Číslo 11/2018 • Vychází jako měsíčník • Registrováno MK ČR E 19884 • Uzávěrka tohoto čísla 21. 11. 2018 • Uzávěrka příštího
čísla 12. 12. 2018 do 12 hodin • Náklad 320 ks • Vydává: Obec Úholičky • Členové redakční rady: Ing. Terezie Kořínková, Renata Soperová, redaktorka:
Kamilla Hrubešová, grafické práce: Renata Soperová • Adresa redakce: Náves 10, 252 64 Úholičky • tel.: 220 930 641 • Příspěvky zasílejte na adresu:
noviny@obec-uholicky.cz • Za obsah příspěvků odpovídají výhradně jejich autoři • Příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce • Soukromá inzerce
zdarma • Firemní inzerce: 1 strana–500 Kč, 1/2 strany–300 Kč, 1/4 strany–200 Kč, 1/8 strany–150 Kč • Tisk: powerprint, Brandejsovo náměstí 1219,
Praha 6-Suchdol

