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Úvodník
Vážení občané,
v minulém čísle jsem děkovala všem, kteří vyplnili anketu.
Bylo vás více než v předešlém období, což je dobře. Záměry
zastupitelstva pro nastávající roky jsou většinou v souladu
s vašimi odpověďmi. A na příštím veřejném zasedání tak může
být schválen strategický plán na další období zahrnující nové
projekty, které se objeví v akčním plánu 2019–2022.
Co se týká infrastruktury, do projektů bude zařazeno rozšíření parkovacích ploch u vlaku v horní části (mimo kamennou
náplavku), doprojednáme i záměr chodníku do Podmoráně,
zpomalovací prvky ještě zvážíme, neboť měli stejné procento
odpovědí pro i proti.
V oddílu dopravní obslužnost požadujete navýšení autobusových spojů, zejména ve večerních hodinách. Požádáme na
Kraji o posílení a uvidíme.
Se službami v obci jste vesměs spokojeni, nejvíce s MŠ, pak
s restaurací. Nejvíce stížností je na kvalitu obchodu na návsi.
Přetlumočíme to nájemci. Podotýkám ale, že tento problém se
řeší ve všech malých obcích, kde jsou tyto obchody na hranici
udržitelnosti. V obci vám nejvíce chybí bazén. Ten opravdu
stavět nehodláme. Většina občanů napsala, že nemá potřebu získat další bydlení v katastru obce, dům s pečovatelskou
službou má v obci podporu. Vaše návrhy na zlepšení Obecních novin byly předány redakci. Obecní noviny jsou pro vás
i nadále nejlepším zdrojem získávání informací z obce.
Jak máme využívat prostředky ze skládky, bylo jedno z dalších témat. Preferujete účelové dotace oproti těm pro všechny
bez stanoveného využití. Raději byste ukládali obecní peníze

do nemovitostí než do finančních produktů. Věřte, že my také.
Neustále se snažíme jednat s vlastníky, pokud se dozvíme, že
je nějaká nemovitost v obci na prodej. Nadpoloviční podporu
má i realizace projektu prostřednictvím participativního rozpočtu. Třicet procent dotázaných by přišlo s vlastním nápadem. Budeme se na ně těšit!
Kamerový systém v obci má také podporu většiny. Zvážíme, na která místa by bylo opravdu smysluplné jej umístit.
V oblasti životního prostředí jste nejvíce spokojeni se stavem veřejných prostranství a okolím obce, horší je to s kvalitou ovzduší. Za ohrožení životního prostředí v obci považujete stav potoka a lokální topeniště.
Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci, více než se sportovním. Výstavba multifunkčního hřiště má vaši podporu
a nejčastěji zastoupenými sporty, které zde chcete provozovat, jsou volejbal, tenis a fotbal.
V obci by se měl zlepšit stav potoka, měla by být opravena
silnice do Velkých Přílep a vybudováno hřiště. Částečné čištění potoka je letos Povodím přislíbeno, hřiště v prostoru pod
MŠ se projektuje. Oprava silnice je záležitostí Kraje.
Na obci se vám nejvíce líbí okolní příroda, klid a dostupnost do Prahy. Uznání jste vyjádřili i mé práci, práci obecního úřadu a zastupitelstva. Vážíme si toho.
Těším se nejen na nové nápady, ale i na další společná setkání – se seniory, na Čarodějnicích nebo při jarním úklidu.
Hezké jaro!
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Anketa Strategický plán rozvoje obce
Úholičky pro období 2019–2026. Průzkum
potřeb občanů
S výsledky ankety se můžete seznámit na webových
stránkách obce www.obec-uholicky.cz/aktuality.

• Bioodpad
Svoz bioodpadu začíná v pondělí 8. 4. 2019 a bude
zatím čtrnáctidenní.

• Velkoobjemové kontejnery a nebezpečný
odpad
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích
od pátku 29. 3. 16:00 hodin do pondělí 1. 4. 8:00 hodin.
Vozidlo – sběrna nebezpečného odpadu, projede obcí
v sobotu 30. 3. od 11:45 do 13:45 hodin se zastávkami
na obvyklých stanovištích.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Harmonogram omezení dopravy na komunikaci II/240 mezi obcemi Velké
Přílepy a Turskem
V současné době je z důvodu výstavby polyfunkčního objektu ve Velkých Přílepech, v ulici Pražská, (v úseku mezi obecním
úřadem a základní školou) zaveden kyvadlový provoz řízený semafory. Toto omezení bude probíhat od 1. 3. do 31. 3. 2019.
Od 1. 4. do 5. 4. 2019 bude v tomto úseku úplná uzavírka
komunikace mimo autobusů (pro ostatní dopravu bude
vedena objízdná trasa přes Noutonice a Svrkyni). Ve dnech
6. 4. a 7. 4. 2019 bude v tomto úseku úplná uzavírka, včetně
autobusů.
V rámci opravy povrchu silnice II/240 - cca od 8. 4. do
30. 6. 2019 mezi obcemi Velké Přílepy a Tursko bude úplná
uzavírka komunikace rozdělená do pěti etap:
1. etapa
po dobu cca 7 dnů od obce Velké Přílepy
			
k věznici
2. etapa
po dobu cca 12 dnů od věznice k čerpací
			
stanici KM PRONA
3. etapa
po dobu cca 12 dnů od čerpací stanice
			
KM PRONA k začátku obce Tursko
4. etapa
po dobu cca 30 dnů od začátku obce Tursko
			
na Čestmírovo náměstí (k obecnímu úřadu)

5. etapa
po dobu cca 30 dnů od Čestmírova náměstí
			
(od obecního úřadu) ke konci obce Tursko,
			
směrem na Kralupy
Autobusy linky PID č. 316 budou v etapách 1 – 4 (tj.
cca 61 dnů) obousměrně odkloněny přes Svrkyni. Ve všech
etapách bude pro ostatní dopravu vedena objízdná trasa přes
Svrkyni a Kozinec.
V rámci 4. a 5. etapy bude vždy umožněn průjezd
křižovatkou v Tursku od Holubic na Libčice nad Vltavou
a zpět.
Zároveň v termínu od 1. 6. do 31. 8. 2019 proběhne
výstavba světelné křižovatky ve Velkých Přílepech
(křižovatka u obecního úřadu), v jejímž rámci bude zcela
uzavřena ul. Kladenská, včetně otočky autobosů. Pro
autobusy budou zřízeny náhradní zastávky u pošty.
Všechny uvedené termíny jsou pouze orientační a mohou
se měnit v závislosti na aktuálním postupu stavebních prací.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Souhrn usnesení ze 4. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 11. 3. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/4VZ/2019 – Schválení programu včetně
rozšíření o bod
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod 16) Přesun peněz z běžného účtu do podílového
fondu CONSEQ DEPOZITNÍ PLUS
Usnesení č. 2/4VZ/2019 – Schválení vítěze výběrového
řízení 1/2019 – Rekonstrukce ulice Nad Parkem
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení č. 1/2019 –
rekonstrukce ulic Nad Parkem – Haškova firmu PSS Bohemia,
s.r.o., se sídlem Orebitská 66/6, Praha 3, IČO: 26451255, která
nabídla nejnižší cenu 9 088 846,82 Kč bez DPH.
Usnesení č. 3/4VZ/2019 – Schválení vítěze výběrového
řízení 2/2019 – Oprava zastávek MHD náves + nový asfalt
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení č. 2/2019 –
oprava zastávek MHD náves + nový asfalt firmu POZEMNÍ
KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., se sídlem Milady Horákové
2764, 272 01 Kladno, IČO: 27900096, která nabídla nejnižší
cenu 967750,28 Kč bez DPH.
Usnesení č. 4/4VZ/2019 – Smlouva o zřízení služebnosti
(věcného břemene) KTV v ulici U Studny
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
(věcného břemene) za uložení vedení KTV v ulici U Studny
v délce 25 m do pozemků parc. č. 457/8, 38/2 a 501/8 v k.ú.
Úholičky, které jsou ve vlastnictví Martina Minkse a Lucie
Jindrové za cenu 100 Kč/m, celkem tedy za 2500 Kč.
Usnesení č. 5/4VZ/2019 – Smlouva o zřízení
služebnosti (věcného břemene) vedení NN náves
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
(věcného břemene) č. IZ -12-6000427/VB/06 úholičky,
přestavba vedení NN za kNN, ul. Libčická, Roztocká,

Náves do pozemků parc.č. st. 159, 454/1, 454/5, 454/6 v k.ú.
Úholičky za cenu 1000 Kč.
Usnesení č. 6/4VZ/2019 – Schválení cen vodného
a stočného
Zastupitelstvo schvaluje vodné ve výši 38,59 Kč /m3 a stočné
ve výši 25,33 Kč/m3 pro rok 2019.
Usnesení č. 7/4VZ/2019 – Schválení účetní závěrky,
hospodářského výsledku MŠ a jeho přerozdělení do fondů
MŠ za rok 2018
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2018,
schvaluje hospodářský výsledek ve výši 117 525,50 Kč a jeho
rozdělení do fondu odměn 32 000 Kč a do rezervního fondu
ze zlepšeného hospodářského výsledku 85 625,50 Kč.
Usnesení č. 8/4VZ/2019 – Žádost o dotaci na sportovní
činnost na rok 2019 – TJ Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 45 000 Kč pro TJ
Úholičky na činnost v roce 2019.
Usnesení č. 11/4VZ/2019 - Plán rozvoje sportu
Zastupitelstvo schvaluje plán rozvoje sportu obce Úholičky
na období 2019-2022.
Usnesení č. 12/4VZ/2019 – Koncepce politiky stárnutí
Zastupitelstvo schvaluje koncepci péče o seniory obce
Úholičky.
Usnesení č. 16/4VZ/2019 - Přesun peněz z běžného účtu
do podílového fondu CONSEQ DEPOZITNÍ PLUS
Zastupitelstvo schvaluje přesun částky 45 mil Kč z běžného
účtu do podílového fondu CONSEQ DEPOZITNÍ PLUS
s předpokládaným výnosem 1,4 % p.a. Nový vklad bude
zastřešen smlouvou o obstarání nákupu a prodeje investičních
nástrojů Classic Invest č. 4130417654.
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Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/4VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s firmou PSS Bohemia, s.r.o., se sídlem Orebitská 66/6,
Praha 3, IČO: 26451255.
Pověření č. 3/4VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o dílo s firmou POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA
a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČO:
27900096.
Pověření č. 4/4VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení
služebnosti (věcného břemene) s Martinem Minksem a Lucií
Jindrovou.
Pověření č. 5/4VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení
služebnosti (věcného břemene) s ČEZ Distribuce a.s.
Pověření č. 8/4VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s TJ Úholičky.

Situace výsadby zeleného pásu

Zdroj: Firma FCC Regios

Současný stav skládky, pohled ze Stříbrníku

Zdroj: Firma FCC Regios

Stav skládky za tři roky, pohled ze Stříbrníku

Zdroj: Firma FCC Regios

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Navýšení skládky
Firma FCC Regios předložila obci žádost o souhlas se
záměrem změny tvaru tělesa skládky. Jedná se o navýšení
skládky o 10 m uvnitř prostoru skládky. Části, které jsou
revitalizované, tedy zazeleněné svahy, zůstanou bez zásahu.
Obec Úholičky požaduje doplnění zeleně na pozemek
skládky a to zejména kolem plotu směrem na Libčice. Půjde
o výsadbu stromů ve dvou pruzích (topoly, habry a trnky).
Obec si vyžádala doplnění pohledové studie směrem ze
Stříbrníku, tedy z místa, odkud je skládka nejvíce vidět.
Na přiložené vizualizaci je vidět jak navýšení skládky, tak
navržený pás zeleně. Změna tělesa skládky představuje
prodloužení provozu cca o 3 roky. Obec by i nadále dostávala
poplatky z ukládání odpadu.
Stanoviska naší obce a Turska jsou pro provozovatele
skládky klíčová, protože skládka leží v našich katastrech.
Samotné řízení o povolení ale povede stavební úřad za účasti
dotčených orgánů státní správy. Vedení obce informovalo
o tomto záměru na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce,
kde proběhla i diskuse s občany.
Kamila Hrubešová, redakce

Občan à la bobr Podmoráň
Chci se s vámi podělit o postup, jak nemá probíhat kácení.
Prosím, pokud chcete vyřezat, prořezat či jinak upravit
veřejnou zeleň, která vám nějakým způsobem škodí či překáží
(což samozřejmě není důvod ke kácení), přijďte na obecní
úřad domluvit se na postupu přijatelném pro obě strany, pro
vás i úřad. Nepostupujte jako neznámý vandal v Podmoráni
v korytě potoka. Neprospěje to nikomu, hlavně ne dřevině.
Jak vidíte na přiložené fotografii, vrba zásah sekyrkou
bohužel nepřežila a po domluvě s odborníky ze zahradnické
firmy, musela být pokácena. Případ převzala obecní policie.
Poškozená vrba

4

Zdroj: archiv OÚ

Romana Klusoňová, asistentka starostky

obecní noviny 3/2019

www.obec-uholicky.cz

80 let od nacistické okupace 1939–
2019
Období tzv. Protektorátu Čechy a Morava bylo jednou z nejtemnějších
kapitol české historie. Během okupace zemřelo v odboji sto tisíc lidí.
Nacisté také vyvraždili většinu židovského obyvatelstva.
Obsazení německými okupanty 15. března 1939 bylo obrovským
překvapením nejen pro civilní obyvatelstvo, ale i pro vládní
představitele. Za nacistického protektorátu bylo v zemi popraveno
minimálně 8200 lidí, na 70 tisíc českých Židů zemřelo v koncentračních
a vyhlazovacích táborech, dalších 3400 lidí zemřelo při nuceném
nasazení na práce v Německu. Obětí nacistického teroru se staly
i celé vesnice, z těch nejznámějších Lidice a Ležáky. Dne 15. března
2019 jsme si připomněli smutné historické události položením věnce
a zapálením svíčky u pomníku padlých.
Smutné výročí

Zdroj: archiv OÚ

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Zlepšujeme Obecní noviny
V minulých týdnech v obci proběhla anketa, jejíž součástí byla i otázka, co byste zlepšili v Obecních novinách. Přestože ne
každý toto pole vyplnil, i tak se k nám dostalo mnoho podnětů na zlepšení. Některé jsou realizovatelné, některé nikoliv. Zde
je přehled těch nejčastěji zmiňovaných.
Nejvíce respondentů si přeje nezávislé a objektivní
noviny, které budou poskytovat věcné a aktuální informace
bez osobního zaujetí a snahy ovlivňovat veřejné mínění.
Požadujete redakci nezávislou na vedení obce, uvítali byste
i její rozšíření. Na tom všem už pracujeme a budeme v tom
pokračovat. Od ledna 2019 prošla redakce novin výraznými
personálními změnámi. Na vlastní žádost z redakční rady
odstoupila Terezie Kořínková a její místo převzala Romana
Klusoňová. Redakce se rozrostla o další užitečnou členku,
a tou je Markéta Svobodová, která převzala práci našeho
dosavadního externího korektora textů. V současnosti tak
na Obecních novinách pracují kromě redaktorky Kamilly
Hrubešové tři osoby – Romana Klusoňová, Markéta
Svobodová a Renata Soperová.
Dalším opakovaně zmiňovaným přáním jsou články
o aktuálních problémech obce, jako je stav potoka,
silnice do Podmoráně apod. Uvítali byste také informace
o chystaných projektech obce, včetně plánů a vizualizací, aby
si každý dokázal představit, o co jde a mohl se k tomu včas
vyjádřit. Pokud jste si všimli, od nového roku zařazujeme do
novin tématický článek, který se týká projektů obce (v lednu
o propadlé vozovce do Přílep, v únoru o obnovených cestách
v okolí). I v dalších číslech se budeme věnovat plánovaným
i probíhajícím projektům v obci a pokusíme se o jejich
všestranné a objektivní zpracování.
Často se také vyjadřujete k příspěvkům občanů. Někdo
by je nejraději zrušil, daleko více z vás by ale naopak uvítalo
jejich větší množství. To však nezáleží na redakci, ale na
občanech Úholiček. Pište, pište, pište. Doposud se stalo
jen párkrát, že redakce příspěvek neotiskla, a to vždy kvůli
velkému rozsahu textu. A tím jsme u dalšího problému, jimž
je limit znaků pro příspěvky občanů. Doposud platilo omezení
dvou článků od jednoho autora, každý v rozsahu max. 1500
znaků. Už máme vypracovaná nová pravidla pro texty

Obecních novin, která čekají na schválení zastupitelstvem.
Podle nich redakce uveřejní v daném čísle novin pouze jeden
článek od jednoho autora, ale s vyšším počtem znaků než
doposud. Toto pravidlo bude platit pro všechny přispěvatele
– zastupitele i občany. Přesné znění pravidel uveřejníme
ihned po jejich schválení.
A jen stručně k dalším podnětům ohledně příspěvků občanů
– ne, opravdu články necenzurujeme ani bez schválení autora
nijak neupravujeme. Ne, nemůžeme limit znaků pro názorové
články úplně zrušit, protože noviny nejsou nafukovací, máme
daný rozsah, do kterého se musíme vejít. Ne, nemůžeme si
dovolit neuveřejňovat články pana Vodrážky, protože to by
byla cenzura a ani k nim nehodláme přidávat vysvětlující
slovník, jak žádali někteří čtenáři.
Vaše poznámky se týkaly i vylepšení obsahu novin.
Někdo by uvítal v každém čísle křížovku, jiný stránku pro
děti. Obojí už jsme dříve zkoušeli, ale neujalo se to. Rádi byste
se v novinách dočetli více o historii obce. V minulosti jsme
uveřejnili dost článků s touto tématikou, měli jsme i několik
pravidelných rubrik. Přestože jsme z kroniky už vyždímali
co se dalo a vyzpovídali mnoho místních pamětníků, určitě
se pokusíme vypátrat další historické souvislosti a nabídnout
vám je příležitostně v dalších vydáních. Zajímají vás také
osudy vašich sousedů. Pokusíme se navázat na dřívější
rozhovory v rámci rubriky Dobrý den, sousede a přiblížit vám
další zajímavé osobnosti naší obce.
Všem moc děkujeme za připomínky i náměty a piště další.
Jsme vám k dispozici na adrese: noviny@obec-uholicky.cz
a pokud nepoužíváte internet, můžete hodit lístek do schránky
OÚ. Budeme vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu.
Renata Soperová, redakce
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kultura a sport
Opalovačka na Liberecké boudě
Letošní jarní prázdniny byly, ačkoli začínaly v únoru,
opravdu jarní. Sluníčko svítilo, až těžkl sníh a teploty
dosahovaly přes deset stupňů. Nikdo si nestěžoval, že ho
zebou nohy nebo ruce a odkládali jsme i jednu vrstvu
zimního oblečení.
Letos s námi jelo čtyřicet dětí a čtyři neuměly první den
lyžovat. To se ale rychle změnilo. Po dvoudenní individuální
výuce se noví lyžaři přidali do družstev. A co víc, v sobotu už
byli tak natrénovaní, že sjeli slalom. V sobotu také přituhlo
a podklad byl tvrdý, po dvou odjetých kolech se nevytvořila
žádná koryta. Vedoucí závodu nemusel preparovat sníh
a obavy závodníků s vysokými startovními čísly o kvalitu
tratě se rozplynuly.
Na karneval se nám jako vždy zatáhlo, ale sníh vystřídal
vzhledem k teplotám déšť. Byla vyhlášena zvláštní cena
Hanče a Vrbaty o přežití a i poslední den jsme lyžovali až do
večera.
Po celý týden jsme sportovali i jinak – řádili v bazénu,
hráli obíhačku i turnaj v ping-pongu, jezdili na lopatách,
běhali, stříleli na cíl. Lámání hlav a trénování paměti
probíhalo při večerních programech, a kdo chtěl, mohl si
i něco malého vyrobit. Každý den se také losovalo. Všechny

Slunce, sníh a velcí i maličcí lyžaři

Zdroj: archiv OÚ

obálky byly výherní – v některých byla štěstíčka, v jiných
cena útěchy. Hráli se i různé jiné společenské hry a karty. To,
že jsme nechali doma mobily a tablety, nám nevadilo. Zjistilo
se, že se umíme bez problému zabavit i jinak. Poslední den
se rozdávaly medaile a někteří závodníci se neubránili dojetí.
Nastal čas loučení s lyžemi, s kamarády i s láskami.
Milí lyžaři, těšíme se s vámi brzy na viděnou na další
sportovní akci. Milé Ú-holky, děkujeme, že se o nás na
akcích staráte a upekly jste nám svačinky na celý týden! Milá
Marcelko, Moniko, Zdendo a Míro, vám děkuji za to, že to
se mnou tolik let táhnete, a že vás baví trávit svůj volný čas
zcela zdarma s dětmi!
Terezie Kořínková, hlavas

II. ročník seniorského šestiboje
Po roce jsme opět měřili své síly, tentokrát se nás sešlo mnohem více a to jak dětiček tak nás seniorů.
Nejvíce nás soutěžilo v kategorii senioři 65 až
74 let a to jedenáct. Tak jsme se všichni snažili,
kopali jsme, házeli, pinkali, prostě jsme si užívali
společnosti svých či vypůjčených vnoučat a bylo
vidět, že i děti si to moc užívaly. Vzájemně jsme se
hecovali k lepším výkonům, za které jsme pak byli
všichni řádně odměněni sladkostmi, kytičkou nebo
lahvinkou. Nechyběly ani diplomy, které obdrželi
ti nejlepší v kategorii děti, senioři a smíšené dvojice
senior a dítě. Bylo to příjemné odpoledne a už se
těšíme na další ročník.
Jana Jakoušová, seniorka
Účastníci mezigeneračního klání

Zdroj: archiv OÚ

Výprava nejen TOMíků do brdských lesů
Zima se pomalu loučí a je čas na toulání se jarní krajinou. Proto na začátku dubna vyráží Tomíci z Úholiček na první
jednodenní výpravu.
A protože nás zatím není moc a rádi uvidíme nové tváře,
necháváme výpravu otevřenou všem mladým adeptům
turistiky, kteří by to s námi chtěli třeba jen zkusit a zjistit,
jestli je to bude bavit.
A kam že vyrážíme? Do srdce brdských kopců na báji
a mýty opředenou horu Plešivec a do okolních skal a lesů.
Půjdeme z Jinců do Hostomice a délku přizpůsobíme času
i náladě. A co že nás na cestě čeká? Trocha povídání o tom, co
se v místních kopcích událo, zahrajeme si nějaké hry a hlavně
6

se krásně projdeme. Sebou to bude chtít svačinu, dobré boty
a něco proti zimě a dešti.
Sejdeme se v sobotu 6. dubna v 7:20 na vlakové zastávce
v Úholičkách ve směru na Prahu. Návrat bude na stejné místo
v 19:30. Pokud se chcete zúčastnit, dejte mi prosím vědět
na můj mail soper@seznam.cz nebo telefon 775 046 796.
Těším se na viděnou a toulanou.
Pavel Soper, vedoucí oddílu TOM Sedmička Úholičky
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MDŽ aneb pohádková párty
Oslava MDŽ, určená výhradně ženám, se letos konala potřetí a byla opravdu pohádková.
Dorazilo tolik pohádkových bytostí, a to nejen z českých
pohádek – Mrazík poslal Marfušu i Ježibabu, Fiona přišla bez
Shreka, stejně jako Marge Simpsonová nechala doma Homera.
Pipi dlouhá punčocha přišla s Arabelou, na koloběžce přijela
chytrá Zdenička, respektive královna Koloběžka první.
Úsměvy rozdávala víla Amálka, přiletělo několik čarodějnic
i včelka Mája. Vinnetou nedorazil, ale poslal indiánky ze
svého kmene v doprovodu kočovné uhrančivé cikánky.
Sama přišla Minnie i Bílá paní a babička ze Zlatovlásky
měla i kouzelného hada v košíčku. Do sálu vtrhly čertice
a vyděsily několik princezen. To Manka vzala i Rumcajse
s Cipískem. Nebyli jedinými mužskými představiteli, dorazil
i Pat s Matem, Křemílek s Vochomůrkou, hloupý Honza,

Které postavy poznáte?

pan Tau a dokonce tříhlavý drak. Šmoulinku se Šmoulou
doprovodil taťka Šmoula, s Kašpárkem přišel jenom jeden
dalmatin, ostatních 100 nechal doma. O občerstvení se staraly
berušky od hasičů, Jana s Martinou. K tanci hrály a zpívaly
Andrea s Hankou ze sousedních Libčic. Do rozjeté zábavy
dorazila i Hanka Zagorová, Petra Janů, Helena Vondráčková
a Ilona Csáková. Zazpívaly nám i zatančily. Pár rad do života
nám předala Halina. Párty se skutečně vydařila, přesto nebo
možná proto, že vstup byl na ní mužům zakázán. A jestli
nějaký v převleku dorazil, tak se dobře maskoval a nikdo ho
nepoznal :-).
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Zdroj: archiv OÚ

Příspěvky občanů
Kdy skončí skládka?
Před časem navštívili poradu zastupitelů zástupci provozovatele skládky a představili svůj projekt prodloužení životnosti
skládky. K realizaci takového záměru potřebují stanovisko obce.
Na první pohled vypadal záměr logicky. Vzhledem
k celkové době skládkování se tři roky nejeví nijak drasticky,
představené vizualizace nenaznačují zásadní změnu tvaru
kopce a můžeme smluvně zajistit intenzivnější ozelenění
okolí skládky. Musím přiznat, že jsem byl nakloněn záměr za
přesně daných podmínek podpořit.
Některé věci ale vypadají s odstupem času jinak.
Mnohokrát jsem se od té doby procházel lesem pod skládkou,
sbíral poházené igelity a pozoroval intenzivní činnost na
vrcholu „kopce“. Představa deset metrů navíc v tu chvíli
vypadalo jako obrovská hromada, vlastně třetina skládky
navíc. Možná jsou vizualizace reálné a kopec by se po
zazelenění moc nezměnil. Ale do té doby bude v přírodě
okolo skládky spousta dalších odpadků. Čím výš se bude
odpad ukládat, tím více zde bude foukat a odpad a zápach se

bude snadněji šířit do okolí. Ochranné sítě už dávno nestačí
a budou zachytávat stále menší část odpadu. S tím si žádný
projekt nemůže poradit. Určená konečná výška prostě měla
svůj důvod. Také slyším názory sousedů a v anketě čtu, jak
velkým problémem pro řadu občanů skládka je.
Ač nerad měním názor, nakonec se domnívám, že toho
již bylo dost. Skládka splnila svůj účel, přinesla obci peníze
i starosti a je na čase její činnost ukončit. Takový je teď můj
názor a také názor řady těch, které zastupuji. Nechci se tvářit,
že je to jednoznačné, obec se připraví o další pěknou sumu
peněz i o možnost ukládat nadále zadarmo svůj odpad. Pro
mě je ale volba nyní již jasná. Pokud na to máte vlastní názor,
bude nejlepší ho vyjádřit na zasedání zastupitelstva, kde se
bude o konečném stanovisku obce jednat.
Pavel Soper
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Globální politika obce Úholiček – budoucí generace nevyhynou jako
dinosauři, ale osvíceně!
„Někteří lidé, některé společnosti, a zejména někteří politici přesně věděli, jaké hodnoty obětují, když vydělávají obrovské
množství peněz. A já si myslím, že mnoho z vás, kdo tu dnes sedíte, patříte do té skupiny lidí.“ Tato slova vyslovila 15letá
švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová v roce 2018 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Inspirovala i tisíce
českých studentů, kteří se 15. března 2019 vydali protestovat do ulic s transparenty “Dinosauři si taky mysleli, že mají čas”.
Přidali se tak k celosvětové iniciativě Fridays for Future s cílem přimět politiky, aby důsledněji chránili klima a snižovali emise.
Že je budoucnost politikům zjevně ukradená, příkladně
ukázalo i zastupitelstvo v obci Úholičky na veřejném zasedání
11. 3. 2019, kdy se projednávalo navýšení kapacity skládky
komunálního odpadu, která slouží pro Prahu a Středočeský
kraj. Bylo příznačné, že navýšení skládky o 300 000 m3,
tedy cca 10 %, bylo prezentováno firmou FCC Regios, a.s.,
eufemisticky jako „úprava tvaru tělesa skládky“.
Při prezentaci starostka ing. Kořínková opomněla dodat,
že vrchol skládky se zvýší o více než 10 m a výsostně
politický problém týkající se budoucnosti a poškozování
životního prostředí zredukovala na požadavek obce, aby
firma vysázela stromy před skládkou. Jako by pár stromečků
odfiltrovalo a hlavně vytěsnilo všechny ekologické problémy
včetně celoročního zápachu skládkového plynu v obci.
Zajímavá reakce nastala, když přítomná obyvatelka
obce poukázala na zápach ze skládky. Okamžitě ji někteří
zastupitelé a občané začali přesvědčovat, že to smrdí nedaleká
kompostárna. S ohledem na stamilionové příjmy, které přišly
ze skládky do obecního rozpočtu, se tak potvrdila pravdivost
latinského přísloví Pecunia non olet („peníze nesmrdí“).
Politický subjekt Pro Úholičky společně má ve věci
budoucnosti dlouhodobě politicky jasno, neboť starostka obce
Úholičky ing. Terezie Kořínková tvrdí, že prosazení skládky
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členy zastupitelstva v 90. letech bylo politicky „velmi
osvícené rozhodnutí“. Budoucí generace tedy vyhynou
osvíceně.
Na můj dotaz, zda obec bude spolupracovat s nezávislými
odborníky, kteří posoudí rizika, prohlásil zastupitel Milan
Jiráň (symptomaticky z komise pro rodinu), že to není třeba.
I on je pro osvícené vyhynutí.
Příznačná byla i reakce zastupitelů z politického
subjektu Přátelé zeleného Úholí, kteří hovořili jako Přátelé
skládkového Úholí.
Na mou poznámku: „takže jde jenom o prachy“,
zastupitel Radko Rajmon (symptomaticky z komise pro
životní prostředí), jako by slyšel slova patnáctileté Grety
Thunbergové, prohlásil, že je třeba zohledňovat nikoliv
názory jednotlivců, ale myslet na dobro a celek obce.
Promluvil uvědoměle jak soudruh na stranické schůzi
vyhynulé komunistické éry.
Globální stejně jako lokální politika doznala radikální
změny. Spory politických stran ustupují do pozadí, protože
politici mají už jenom jednoho hlavního nepřítele: čas, který
zosobňují jejich vlastní děti a budoucí generace.
Miroslav Vodrážka
INZERCE

www.obec-uholicky.cz
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Nákup přímo od farmářů
Nedávno jsem narazila na zajímavý projekt společného nakupování biopotravin přímo od farmářů. Stačí, aby se spojilo pár
lidí, založili nákupní skupinu na webovém portálu scuk.cz a už se může vesele a mnohem levněji nakupovat. Nezkusíme to
v Úholičkách také?
Jak to celé funguje? Nákup organizuje „scukař“. Ten oznámí během čtvrtka odpoledne nebo v pátek přes den. Já osobně
místo výdeje, začátek a konec nákupu a výdejní den. Vybere už jsem nakoupila několikrát. Ceny masa, ovoce a zeleniny
farmáře, od kterých bude chtít otevřít nabídku produktů. nejsou zrovna nízké, ale třeba jogurty, sýry a mléko zde
Nákup trvá 4–7 dní a během této doby si každý může vytvořit koupíte celkem levně a jsou vynikající.
objednávku přes e-shop scuk.cz. Za nákup se platí ihned Aby vše fungovalo, musí se dát dohromady dostatečný počet
bezhotovostně. V den výdeje přiveze provozovatel vše na lidi. Každý farmář má danou cenu minimálního odběru
výdejní místo, kde si lze nákup vyzvednout. Protože odpadají (pro celou skupinu, ne jednotlivce) a pokud tato cena není
náklady za dopravu a zprostředkovatele, je zboží levnější než dosažena, může požadovat příplatek za dopravu, případně
biopotraviny v prodejnách.
odmítnout zboží zavézt. Doporučený počet pro založení
Vše si můžete vyzkoušet v nákupní skupině v Roztokách, skupiny je 20 členů. Dáme to dohromady?
kde už to celé nějakou dobu funguje. Stačí se zaregistrovat na
Pokud byste měli zájem, ozvěte se na e-mail
stránkách www.scuk.cz do skupiny v kavárně Kofííí naproti soperova@seznam.cz nebo na tel.: 608 046 276. Uvidíme, kolik
nádraží. Registrace není závazná, můžete kdykoliv přejít do nás bude. Veškeré další informace najdete na webu scuk.cz.
jiné skupiny nebo se jen podívat na nabídku zboží. Nákup
Renata Soperová
probíhá každý týden do nedělní půlnoci. Zboží lze vyzvednout
9
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kalendář akcí
5. 4. – 3. 11. J. B. Foerster/hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové – výstava

zahrada Braunerova
mlýna, Roztoky

6. 4.

Ukliďme Česko – od 9:30

sraz na návsi

6. 4.

Výprava TOMíků – sraz v 7:30 na vlakové zastávce Úholičky

Brdy

sobota

sobota

6. 4.

Velkopřílepské velikonoční trhy – tradiční velikonoční trhy s doprovodným
Na Statku, Velké Přílepy
programem, od 10:00 do 15:00

11. 4.

Koncert Pražského komorního kytarového orchestru a žáků ZUŠ Roztoky – Středočeské muzeum
od 19:00, vstupné 100 Kč/50 Kč
Roztoky, historický sál

13. 4.

Vysočany v Roztokách – stálá expozice modelové železnice. Vždy v sobotu od klubovna KŽM, nádraží
10:00 do 17:00
Roztoky (druhá budova)

13. 4.

Velikonoční jarmark – od 13:00 do 18:00,
od 14:00 loutkové představení divadla Manetka „O čertu Fajkulínovi“

areál zámku, Úholičky

13. 4.

Kuličkiáda – od 13:00

Tiché údolí, Roztoky

14. 4.

Velikonoční dílny – od 14:00 do 18:00 tvůrčí dílny, od 17:00 loutkové divadlo

Středočeské muzeum
Roztoky

19. 4.

Zdobení velikonočních perníčků – od 18:00, přihlášení do 12. 4.

zasedací místnost OÚ,
Úholičky

27. 4.

Úholský blešák – 10:00-15:00

stodola na statku,
Úholičky

27. 4.

Čarodějnice 2019 – tradiční slet čarodějnic, 13:00 - 23:00

Žalovské hřiště, Roztoky

27. 4.

Skotsko v Úněticích – festival, od 12:30

Únětický pivovar

28. 4.

Setkání seniorů – od 14:00

salonek restaurace Na
Statku, Úholičky

30. 4.

Pálení čarodějnic – od 17:00

Švestkovna, Úholičky

sobota

čtvrtek

sobota

sobota

sobota

neděle

pátek

sobota

sobota

sobota

neděle

úterý

5. 5.
neděle

Plavba z Prahy přes Roztoky, Úholičky, Libčice a Kralupy nad Vltavou do Výletní loď Jan Plezier,
Mělníka
Vltava
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