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Úvodník
Vážení občané,
dny se nám pomalu prodlužují, světlo a zimní sluníčko lákají
k pobytu venku. Ale mráz, který se usadil i v našich nížinách,
vybízí spíš k posezení u kamen se šálkem čaje v dlaních. Jen
ten sníh nám tu chybí a stále doufáme, že ještě malá nadílka
dorazí, aby se děti vylyžovaly a vysáňkovaly do sytosti. Ne
všichni totiž vyrážejí do hor, kde je teď sněhu naopak nadbytek.
Na obci v lednu připravujeme investiční akce na jarní
a letní sezónu. Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby na rekonstrukci ulice Nad Parkem. Zastupitelé znovu
probírali možnosti víceúčelového hřiště a začne se pracovat
na projektu pro toto hřiště, které bude umístěno pod školkou
společně s rozběhovou dráhou pro požární sport.
Co se týká kultury, připravuje naše obec panel na výstavu
„Má vlast cestami proměn“, která bude slavnostně otevřena

na Vyšehradě v květnu t. r. Obsahem jsou vydařené proměny
z obcí, týkající se rekonstrukcí budov, oprav sakrálních staveb, obnovy přírodních míst apod. Tato výstava je putovní
a doputuje v září do naší obce. Součástí bude i naše obecní
výstava „Obec cestami proměn“, která naváže na loňskou
publikaci o obci. A obracím se tedy na vás, Úholičáky, kteří
máte doma zajímavé exponáty z dob minulých, např. z kuchyně, z hospodářství, ze živností, abyste nám je zapůjčili.
Výstava bude součástí našich zářijových slavností.
V průběhu zimy vás zvu na plesy do sousedních obcí,
náš hasičský bude v březnu. Dále plánujeme vítání občánků, MDŽ – party pro ženy a také sportovní akci pro seniory
a vnoučata.
Terezie Kořínková, starostka

Zprávy z obce
• Poplatky na rok 2019
Připomenutí splatnosti poplatků na rok 2019:
- Poplatek za komunální odpad je splatný do 31. 1. 2019.
Nádoby, které nebudou po tomto datu označeny nálepkami
na rok 2019, nebudou vyvezeny.
- Biopopelnice se budou odvážet až zhruba od dubna
a do té doby máte povinnost zaplatit a současně možnost
provést změny (výměna nádoby, objednání služby, pokud
nemáte nádobu z loňského roku).
- Poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2019 a platí se
za psy starší 3 měsíců. Osvobozeni jsou psi čipovaní či
z adopce.

• Bioodpad celoročně

opravíme, uklidíme, případně předáme jiné instituci a vás
o tom budeme informovat. Pro ty, kteří nevlastní chytrý
telefon, jsme k dispozici na telefonu 220 930 641, na
e-mailech starosta@obec-uholicky.cz, korinkova@obecuholicky.cz
a klusonova@obec-uholicky.cz, osobně
v úředních hodinách nebo vhoďte písemný podnět do
schránky umístěné na budově úřadu.
Pokud vám nechodí aktuální informace z úřadu
prostřednictvím stejné služby Mobilní rozhlas a máte o ně
zájem, zaregistrujte se pomocí aplikace Mobilní rozhlas,
kterou najdete na webových stránkách obce, případně nám
zavolejte, zadáme vaše telefonní číslo do systému.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Od 1. 1. 2019 jsou obce povinny zajistit občanům odkládání
bioodpadu celoročně. Svozová firma nedoporučuje
celoroční vývoz biopopelnic z důvodu zamrznutí odpadu
a následného zničení nádoby. Velkoobjemový kontejner
na bioodpad je vám k dispozici za objektem technických
služeb (za MŠ Habří směrem na Velké Přílepy). Prosíme,
vhazujte skutečně jen bioodpad!

• Jak informovat obecní úřad
Informovat obecní úřad např. o tom, že nesvítí veřejné
osvětlení, oznámit černou skládku apod. můžete
prostřednictvím služby Mobilní rozhlas. Většina z nás již
vlastní chytrý telefon, nainstalujete si aplikaci Mobilní
rozhlas a prostřednictvím odkazu „Fotohlášky a zmapuj
to“ nám nahlásíte např. nefunkční lampu VO, vyfotíte
černou skládku, případně jiný problém, který vás ve vašem
okolí trápí. K fotce se přiřadí GPD souřadnice, místo se
zobrazí na mapě a obdržíte zpětnou vazbu – věc vyřídíme,

2

Kontejner na bioodpad za budovou MŠ
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Propadlá vozovka - aktuálně
Občany obce Úholičky trápí již 8 let stejný problém a na každém veřejném zasedání kladou paní starostce stejný dotaz: „Kdy
bude zprovozněna silnice do Velkých Přílep?“
V červnu 2010 se na silnici objevila trhlina a starosta
T. Divina tuto skutečnost nahlásil na KSÚS. V červenci 2010
se opěrná zeď a část komunikace zřítila. Po nečinnosti Kraje
nabídla obec v roce 2011 spolupráci a nechala zpracovat
projekt včetně stavebního povolení, který v roce 2013 předala
na Kraj. Na podzim roku 2015 byla stavba zahájena a po
uložení části dešťové kanalizace přerušena.
Od té doby probíhají jednání mezi Středočeským
krajem resp. Krajskou správou a údržbou silnic a majitelem
sousední nemovitosti PharmDr. Svobodou. Obě strany
jednají o uzavření smlouvy, která zahrne princip výstavby,
harmonogram prací, návaznost první a druhé etapy výstavby,
způsob financování, vypořádání trvalého i dočasného záboru
soukromého pozemku atd. Redakce se obrátila na pana Petra
Svobodu (P. S.) a pana Karla Motala (K. M.) z Krajské správy
a údržby komunikací, aby se vyjádřili k této situaci.
• V jaké fázi je aktuálně jednání o uzavření dohody?
P. S. Dobrý den, předně bych rád nejdříve připomenul, že
k sesunutí silnice v obci Úholičky (silnice III-2407 směr Velké
Přílepy) na sousední pozemek parc. č. 62/1, k.ú. Úholičky,
který je v mém vlastnictví, došlo již v roce 2010. Také je
třeba uvést, že obdobná havarijní situace nastala již v roce
2002. Je tedy zřejmé, že je nezbytné nastavit připravovanou
smlouvu o právu provedení stavby, smlouvu o budoucí
smlouvě kupní tak, aby těmito smluvními dokumenty bylo
řešeno vše komplexně a trvale. Mohu uvést, že obsah tohoto
dokumentu (jedná se o jeden dokument řešící 2 smluvní vztahy
– provedení stavby a převod pozemku) je mezi stranami
v zásadě vzájemně odsouhlasen, avšak dosud se nepodařilo
nalézt shodu na výši ceny v budoucnu převáděného pozemku.

Silnice do Velkých Přílep je stále neprůjezdná

Zdroj: archiv OÚ

K. M. V současné době probíhá jednání s majitelem pozemku
p. č. 62/1 v k.ú. Úholičky PharmDr. Svobodou, jehož souhlas
se vstupem na předmětný pozemek je třeba pro dokončení
rekonstrukce opěrné zdi. Cílem jednání je uzavření
smluvního vztahu s PharmDr. Svobodou, který nám toto
umožní. V případě uzavření smlouvy počítáme s dokončením
rekonstrukce opěrné zdi.
•

Kraj schválil na tuto akci na rok 2019 financování
a stavba je zahrnuta ve zveřejněném ročním plánu.
Vidíte reálně, že budou tyto peníze letos opravdu
prostavěny?
P. S. To je poměrně složitá otázka. Kladná odpověď na tuto
otázku není odvislá pouze od mé osoby.
Redakce

Zpráva o činnosti komise životního prostředí
Komise ŽP se sešla poprvé v tomto volebním období dne 9. 1. 2019 za poměrně hojné účasti – 10 osob. Projednali jsme jednak
formulaci poslání komise ŽP, jednak okruh problémů, kterými se chceme v nejbližší době zabývat. Zápis z jednání najdete
na webových stránkách obce (Obec Úholičky/Zastupitelstvo obce/Výbory a komise/Komise životního prostředí). Zde se také
budeme snažit zpřístupňovat dostupné informace o stavu našeho životního prostředí, např. výsledky sledování podzemních
vod ve vrtech podél skládky komunálního odpadu.
Shodli jsme se, že cílem komise životního prostředí je v co
nejširší míře přispívat k odpovědné a kvalifikované péči
o životní prostředí obce, zejména pak ke kontrole a regulaci
aktivit s reálným či potenciálně negativním dopadem na
životní prostředí obce, přírodní zdroje a veřejné zdraví.

vlastních členů, občanů obce i dalších osob zainteresovaných
na problematice životního prostředí v Úholičkách;
- podporovat veřejnou diskusi témat souvisejících
s životním prostředím obce a co nejširší zapojení občanů do
péče o ně.

Za tímto účelem komise plánuje:
- projednávat pravidelně stav životního prostředí obce
a aktivity tento stav ovlivňující;
- předkládat návrhy opatření v oblasti životního prostředí
starostce a zastupitelstvu obce;
- průběžně o své činnosti informovat občany a podporovat
zveřejňování údajů o stavu ŽP obce;
- iniciovat odborné konzultace k problematickým tématům;
- přijímat podněty pro svou činnost od členů zastupitelstva,

Budeme rádi, když i vy přispějete – názorem či
upozorněním na problém nebo přímo svým zapojením do
práce komise. Příští zasedání komise plánujeme na úterý
12. 2. 2019 od 18,00 na obecním úřadu.
Své náměty pak můžete zasílat na adresu
rajmonradko@seznam.cz nebo na kterýkoli z kontaktů
uvedených ve zprávách z obce v článku Jak informovat OÚ.
Radko Rajmon, předseda KŽP
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kNIHOVNA ÚHOLIČKY
Školka v knihovně
V pondělí 21. ledna do knihovny přišla velmi milá návštěva v podobě dvou školkových tříd. Venku mrzlo, až praštělo, tak
děti přišly nabalené a zachumlané do nepřeberných teplých vrstev. Paní učitelky s naprostým přehledem zvládly koordinovat
svlékání těch všech bundiček, svetříků, šáliček, oteplovaček, botiček a rukaviček. Ještě úžasnější výkon podaly při odchodu,
kdy se jim naprosto neomylně podařilo všechny tyto oblečky spárovat s příslušným dítětem, a to jich do knihovny ve dvou
skupinách dorazilo cca třicet.
Obě skupinky si znova připomněly, jak se ke knížkám chovat, a děti navrhovaly,
co se s nimi dělat nemá… například nechávat na silnici nebo na chodníku v dešti,
a dokonce bychom neměli půjčovat knihy babičce, která nasliněným prstem otáčí
stránky.
S menšími dětmi jsme si přečetly veršovanou pohádku o perníkové chaloupce,
která končila netradičně. Ježibaba nebyla zlá a s dětmi se spřátelila a ony u ní
zůstaly a žily spolu spokojeně sto nebo i tisíc let. Se staršími dětmi jsme si povídaly
o tom, jaký je rozdíl mezi pohádkou a pověstí a kdo je to hrdina. Přečetly jsme si
pověst o Bivojovi a divokém nebezpečném kanci.
Každý dostal pozvánku do knihovny a malý dáreček se samolepkami. S dětmi
byla legrace, něco se dozvěděly ony ode mne, ale řekla bych, že mnohem víc
jsem se dozvěděla já od nich. Bylo to moc fajn dopoledne a těším se, že se zase
uvidíme v knihovně.
Martina Hrubešová, knihovnice

Objevování nových knížek

Knihovna otevřena každé pondělí
od 15:30 do 19:30.

Zdroj: M. Hrubešová

kultura a sport
Jeden silvestrovský a jeden novoroční výšlap
Tak jako každoročně jsme se sešli o Silvestra po obědě a vyrazili směrem Statenice-Černý Vůl.
Pořídili jsme společné foto u nové informační tabule
Úholiček, která je umístěna na křižovatce cest, a odbočili
na nově zprovozněnou stezku, která vede přes sad a ústí
na komunikaci do Přílep proti vodojemu. Zastavili jsme
u lavičky, odkud je pěkný rozhled, zde jsme připili na zdraví
a vyrazili kolem remízku zpět.
A teď ten lednový výšlap, využili jsme nabídky paní Ivy
Novákové a vyrazili do Prahy na Staré Město. Zde jsme
navštívili židovské synagogy, židovský hřbitov a poslouchali
poučný a krásný výklad paní Ivy. Dozvěděli jsme se mnoho
o židovské komunitě nejen v Praze, ale i v jiných místech.
Byl to zážitek, ale bylo to pro naše nožky náročné a dlouhé,
přesto se všem líbilo. Paní Novákové moc děkujeme a určitě
se ještě připomeneme a uskutečníme další výšlap po naší
krásné Praze.
Silvestrovské úsměvy
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Bilancování roku 2018 v jednotce
hasičů
Rok 2018 byl pro naši jednotku zlomový a úspěšný. V první
řadě jsme dokončili všechna povinná školení, a to jak
velitelů jednotky, strojníků a nositele dýchací techniky,
tak proškolení všech členů jednotky nařízené krajským
ředitelstvím HZS. Kromě toho máme proškolené čtyři pilaře
a jednoho člena na likvidaci obtížného hmyzu, přičemž na
příští rok plánujeme ještě školení technické služby, dvou
strojníků a jednoho velitele družstva. V současné době je
počet členů jednotky 13 a všichni mají potřebnou kvalifikaci,
odbornou přípravu a zdravotní způsobilost k výkonu práce
u dobrovolných hasičů.
Velkou radost máme z dostavby a otevření nové hasičárny,
čímž se zároveň vyřešil dosavadní problém nejen s parkováním
aut, ale hlavně s uložením vybavení, výstroje a výzbroje.
Nově získané prostory nebudou sloužit jen pro potřeby
jednotky, ale můžeme díky tomu přispět při zajišťování
kulturních aktivit pro obec. Celému zastupitelstvu bych chtěl
tedy ještě jednou poděkovat za podporu při realizaci této pro
nás tak důležité akce.
V roce 2018 naši jednotku prověřila jedna velká akce, a to
1. dubna, kdy nám byl vyhlášen poplach při požáru na skládce
Úholičky. Celý zásah trval naší jednotce 72 hodiny. Další
zásahy během roku už naštěstí nebyly tak náročné – jednalo
se především o výpomoc ostatním sborům, okolním vesnicím
nebo při úklidu po větrné smršti. Také jsme měli jeden zásah
na likvidaci včelího roje a likvidaci nebezpečného materiálu
v ulici Roztocká. V neposlední řadě jsme v několika případech
zajišťovali požární dohled při kulturních akcích v obci.

• Co nás čeká v roce 2019

Setkání seniorů
Dne 30. prosince jsme se naposled v roce 2018 sešli s našimi
seniory. Setkání proběhlo v salonku naší obecní restaurace,
jak se již po dostavbě statku stalo dobrým zvykem.
Setkání začalo ve 14 hodin úvodním slovem paní starostky.
Popřála všem přítomným vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví
do nového roku 2019. Po následujícím přípitku jsme rozdali
jednotlivým jubilantům malé dárky a květiny. Na setkání
přišla i nejstarší občanka obce, paní Alžběta Konopásková,
která v listopadu oslavila krásné 98. narozeniny, a slíbila,
že tu stovku společně oslavíme. Setkání bylo proloženo
živou hudbou v podání pana Bláhy, zpočátku k poslechu,
s postupujícím časem i k tanci. Všichni, včetně mne, se výborně
bavili a těšíme se na další setkání a aktivity v roce 2019.
Milan Jiráň, komise pro rodinu

Další krásné setkání

Na krajské ředitelství HZS jsme podali několik žádostí
o přidělení nové techniky a obměnu vozu CAS 20 (cisterna),
neboť současná je za prahem životnosti a její provoz díky stále
rostoucím nákladům nerentabilní. Podle zákona o vybavení
dobrovolných jednotek musíme také pořídit nezbytnou
výbavu a technické prostředky. Kromě toho nás čeká stáž
u profesionálních hasičů v Roztokách, Kladně a Kralupech,
kde si všichni členové jednotky vyzkoušejí v praxi postupy při
specifických zásazích, a to zejména při pomoci obyvatelstvu,
záchraně zvířat, majetku a činnosti protipožární prevence.

• Jednotka pro obec
Jednotka je vybavena technikou, kterou je možné využít pro
potřeby občanů obce, např. čerpání vody (bazény, studny),
zajištění dodávek užitkové vody v případě potřeby, likvidace
rojů hmyzu a odstraňování padlých nebo přerostlých dřevin
včetně jejich odvozu a likvidace. Občané obce, kteří by od
naší jednotky potřebovali jakoukoliv pomoc, se mohou
obrátit buď na pracovníky obecního úřadu, kteří zajistí ve
spolupráci s námi vše potřebné, nebo přímo na kteréhokoliv
člena jednotky. Jsme tady pro vás, neustále připraveni vždy
a každému podat pomocnou ruku.
Jan Uhlíř, SDH Úholičky

Zdroj: archiv OÚ

Letní semestr na Univerzitě
třetího věku začíná
Velké gratulace patří současným studentkám a studentovi
naší Virtuální Univerzity třetího věku v Úholičkách.
Všichni do jednoho splnili povinnosti zimního semestru
a mohou pokračovat dál.
Tématem letního semestru bude pokračování předešlého kurzu
„České dějiny a jejich
souvislosti“. Tentokrát se zaměříme na
období 15. až 19. století. Koho by toto téma zajímalo, může se bez obav přidat,
absolvování předešlé části není podmínkou a rádi uvítáme
nové tváře.
Setkávat se budeme od 5. února vždy v úterý jednou za
čtrnáct dní od 9:00 v prostorách zasedací místnosti obecního
úřadu. Těšíme se na všechny zvídavé seniory toužící po
dalším vzdělávání.
Pavel Soper a Renata Soperová, tutoři projektu
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Vánoce v Úholičkách patří i divadlu
K Vánocům v Úholičkách patří již neodmyslitelně vánoční
hra. Za tímto stručným konstatováním se skrývá ochota
mnohých přestat s nákupem dárků, předvánočním úklidem
a jinými oblíbenými adventními radovánkami a věnovat úsilí
tomu, aby se ten jeden jediný večer povedl. Aby ten starý
příběh, který je od pradávna součástí našeho bytí byl opět
předveden pravdivě, dojemně a se všemi emocemi, které
k němu patří.
Za to, že se to letos opět povedlo, patří dík všem, kteří se na
tomto úsilí podíleli, hercům, technice i narychlo poskládanému
pěveckému sboru. A v neposlední řadě i početným divákům,
kteří dorazili, pobavili se, nad zrozením Ježíška se dojali
a v podobě dobrovolného vstupného přispěli na dobrou věc.
Z betlémské noci tak poslali úsměv anděla dětem, které ho
tolik potřebují.

Už ta velká chvíle nastala

Zdroj: O. Svoboda

Všichni jsme si letošní představení užili včetně toho úžasného
okamžiku, kdy bylo vše za námi a v Úholičkách se rozhostily
šťastné a radostné Vánoce. Rádi jsme k tomu opět svojí
trochou přispěli.
Pavel Soper, principál

Okresní přebory dospělých a mládeže ve stolním tenisu 2019
Ve dnech 5. 1. – 6. 1. 2019 proběhly Okresní přebory 2019 – v sobotu proběhla soutěž
dospělých v Ořechu, ve kterém se naši borci ve dvouhře a čtyřhře snažili obhájit svá
loňská první místa. Ve dvouhře se to povedlo, Tomáš Rudolf vyhrál i v letošním roce.
Ve čtyřhrách to byl ale velký boj a Tomáš Rudolf a Dušan Vojtěch ve finále těsně
prohráli 2:3, a skončili tak na druhém místě.
V neděli 6. 1. 2019 se konaly Okresní
přebory mládeže v naší stodole, kde za hojné
účasti dětí z celého okresu (44 účastníků)
v kategorii nejmladší žáci, mladší žáci, starší
žáci, dívky a dorostenci proběhly také velké
Dušan Vojtěch a Tomáš Rudolf
Zdroj: V. Kozel
sportovní bitvy. Ukáplo i pár slziček, ale to
k tomuto sportu patří… Nejvíc pohárů odvezli reprezentanti Sokola Roztoky, ale naše
velká účast přinesla i pro naše borce tři pohárová umístění. Petr Ducháček v nejmladších
žácích skončil třetí, Kristina Konopásková vybojovala mezi dívkami stříbrnou pozici
a František Dvořák v dorostencích urval po velkém boji třetí místo.
Všem našim hráčkám a hráčům děkujeme za vzornou účast v nejvýše postavených
turnajích na okrese Praha-západ.
Vilém Kozel, TJ Úholičky, z.s.

Petr, František, Kristina

Zdroj: V. Kozel

Dobytí Gamskogelu
Na lyžovačku do rakouských Alp jsme letos vyrazili už potřetí. Předpovědi
neustálého sněžení, lavinového nebezpečí a uzavřených silnic do hor nevěstily
nic dobrého. Věřili jsme ale, že sněžit přestane a rakouští silničáři nezklamou
a silnice už budou protažené. Ve čtvrtek jsme vyjeli a cestou začalo prokukovat
sluníčko, silnice byla černá až k penzionu.
Ve Wagrainu se první den sluníčko ještě trochu pralo s mraky, ale nakonec
vyhrálo. Druhý den ve Flachau už bylo krásně, ovšem jasné nebe nebylo
zadarmo. Výrazně přituhlo. Ale podvlíkačky s chlupem dovnitř a druhá mikina
za tu nádheru stály. Sníh se třpytil, stromy se prohýbaly pod peřinou sněhu
a z ranního manšestru se za námi prášilo. Třetí den jsme strávili v Zauchensee.
Dva roky za sebou sněžilo a viděli jsme jen na špičky lyží. Letos jsme středisko
konečně spatřili. A nejen to, v provozu byl i vyhlídkový výtah na nejvyšší
vrchol Gamskogel. To jsme si nenechali ujít a obecní vlajka zavlála z výšky
2188 m n. m.
Krásné počasí, dobrá parta, dochvilnost při odjezdech a tolerance – to jsou
důvody, proč se výlety podaří. Děkuji všem účastníkům.
Úholičky dobyly Gamskogel!
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Zdroj: archiv OÚ

Terezie Kořínková, lyžařka
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Tomíci v Úholičkách
Asociace turistických oddílů mládeže (TOM) je jednou z mnoha organizací, která organizuje volnočasové aktivity dětí
a mládeže. Její historie sahá až do doby, kdy se pod hlavičku turistů schovávaly různé oddíly, které hledaly možnost legální
existence mimo strukturu pionýra. Hlavním cílem bylo společně vyrážet na více či méně dobrodružné výpravy, pořádat tábory
a to vše bez nějakého ideologického základu. Snad proto se z „tomíků“ nikdy nestali skauti, i když vztahy jsou přátelské
a navzájem si například půjčují základny. Jen v tomících zůstala jistá opatrnost vůči oficiálnímu zakotvení, oficiálním
krojům, nástupům a vůbec přílišné oficiálnosti.
V Úholičkách máme registrovaný oddíl Sedmička, který vedu, a zatím
jsme se zaměřovali jen na organizaci čtrnáctidenních táborů v srdci
České Kanady uprostřed lesů, bez elektřiny a jiných zbytných výdobytků
civilizace. Ale v poslední době ve mně dozrála chuť nabídnout zde
i možnost pravidelných výprav po vlastech českých nebo časem i dál.
Jednalo by se o turistický oddíl určený hlavně pro děti a mládež od 8 let
výše. Přivítáme i skoro nebo úplně dospělé, které by bavilo s námi vyrážet
na výpravy a vymýšlet program pro celý oddíl. Věk není zase tak důležitý,
hlavní je touha po samostatnosti – výpravy budou často vícedenní, po
dobrodružství – ne vždy budeme mít střechu nad hlavou, a jistá odolnost
– turistika je přece jen i sport, ve kterém nesoupeříte s jinými, ale spíše
sami se sebou. Správný tomík, když ho po nějakých dvaceti kilometrech
začnou bolet nohy, tak nefňuká, automaticky zatne zuby a jde dál.
Vyvrcholením by měl být tábor na přelomu července a srpna.
Výpravy doplníme i schůzkami v útulné klubovně, kterou bychom sdíleli
s úholičskou výtvarkou. Tady bychom chystali naše dobrodružství,
vymýšleli nové akce, hráli deskové i jiné hry, případně vyráželi do okolní
přírody. Zda a jak často bychom se scházeli, se ještě domluvíme, ale
hlavní náplní budou jedno či vícedenní výpravy.
Pokud si myslíte, že něco takového by vás či vaše děti zajímalo,
přijďte na jednu z informačních a zahajovacích schůzek, kde se na
všem domluvíme: v úterý 5. 2. od 18:30 nebo ve čtvrtek 7. 2. od 18:00
v prostorách výtvarného ateliéru na obecním statku v Úholičkách.
Za TOM Sedmička se na vás těší

Letní tábor Atomu Sedmičky

Zdroj: P. Soper

Pavel Soper, vedoucí oddílu

První blešák v Úholičkách byl hit!
V sobotu 19. 1. jsem se byla podívat na blešák. Ráno se to prý jen hemžilo lidmi, tak jsem byla ráda, že jsem měla klid na
brouzdání.
Prodávaly se tam hrníčky, vázy, oblečení jak dětské, tak
i dospělé, čepičky, knihy a různé doplňky. Jen jak jsme přišli
do stodoly, tak mě přivítala příjemná atmosféra. S každým
jsme se pozdravili a prohlédli, co tam měli. Jedna paní
prodávala krásné ručně pletené a háčkované čepice. Pán přede
mnou si hned jednu koupil a já jsem taky neodolala. Další paní
sousedka vyklidila garáž a našla tam - podle mého názoru –
mnoho pokladů. Prehistorické retro kabelky, skládané sukně
a další vymoženosti. Kluci z vesnice zas prodávali hry, knihy
a dokonce i nějaké plechovky od energetických nápojů.
To jsem nepochopila, jestli se plechovky sbírají tak, jako
někteří sbírají poštovní známky nebo je kluci ještě nevypili.
Každopádně mě to pobavilo. Jiná paní zase prodávala krásné
origami náušnice a přívěšky. Pán se synem prodávali dětské
oblečení, botky jak pro skřítky a samozřejmě i dětské hračky
a plyšáky.
Podle toho, co mi říkali sousedé, kteří tam od rána
prodávali, byl první blešák v Úholičkách hit. A já souhlasím.

Odešla jsem s plnýma rukama. Děkujeme všem, co blešák
organizovali a těm, kteří tam prodávali.
Kamilla Hrubešová, redaktorka

První blešák v Úholičkách

Zdroj: K. Hrubešová
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Příspěvky občanů
Jak se stát občanem druhé kategorie
Starostka mi včera sdělila, že členové naší rodiny nemají
nárok na kompenzaci za život na úpatí skládky, čímž
z nás učinila obyvatele druhé kategorie.
Dozvěděl jsem se o rozhodnutí obce udělit tuto kompenzaci
zcela náhodně předevčírem, protože obecní noviny, kde to
údajně bylo zveřejněno, nečtu. Nemám nic proti obecním
novinám – nečtu žádné noviny. Vypůjčil jsem si je tedy
a tam v odstavci o finančních příspěvcích přečetl, že
o jakýsi kompenzační příspěvek musíte požádat..., nikde se
však nepíše, o jaký kompenzační příspěvek. Na straně 3 je
souhrn usnesení – četba vhodná snad pro nějaké úředníky.
Jak si má prostý člověk spojit tyto dva texty do jednoho,
je mi záhadou. Ponechme ale stranou detaily a věnujme se
meritu věci, které se může týkat i jiných občanů:
1. diskriminováni jsou všichni občané, kteří z jakéhokoliv
důvodu nemohou nebo nechtějí číst noviny a vyhlášky
obecního zastupitelstva,
2. diskriminováni jsou všichni občané, kteří mají na něco
usnesením zastupitelstva nárok, ale jsou tohoto nároku
jakýmkoli způsobem zbaveni,
3. ponižováni jsou všichni občané, kteří musejí žádat o to,
na co mají usnesením nárok,
4. diskriminováni jsou také všichni ti občané, kteří
v kratičké lhůtě z jakéhokoli důvodu (cesty, nemoc...)
nemohli požádat o kompenzaci určenou teprve na rok
2019, který koneckonců ještě ani nenastal.
Jde o diskriminační politiku starostky, při níž si sice
“jsou všichni rovni, ale někteří si jsou rovnější”.
Libor Hofman (18. 12. 2018)

Obec neinformuje?
• Obecní noviny informovaly o kompenzačním
příspěvku 2x, v čísle 10/2018 a v čísle 11/2018 vždy
v rubrice Zprávy z obce.
• Obecní noviny si nemusíte půjčovat. Dáváme je do
každé schránky.
• O příspěvku jsme informovali i jinými informačními
kanály – na webových stránkách obce a mobilním
rozhlasem.
• Na podání příspěvku bylo 6 týdnů.
• Žádost je nutné podat už jen pro základní údaj, kterým
je číslo účtu, na který příspěvek chcete poskytnout.
Je těžké dostatečně informovat takové občany, kteří
nečtou obecní noviny, nechodí kolem informační tabule
a nejsou v systému pro rozesílání esemesek.
Terezie Kořínková, starostka
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Diskriminace od samého počátku
Rozhodne-li se zastupitelstvo věnovat občanům
kompenzaci za život na úpatí skládky a má-li na to, aby
ji vyplatilo všem, nemělo by toto rozhodnutí už ničím
podmiňovat, ani žádostí, nýbrž mělo by kompenzaci dát
automaticky všem, neboť jedinou podmínkou by mělo
být trvalé bydliště v této obci. Další podmínka občany
rozděluje do dvou kategorií.
Námitka, že úřednice potřebuje číslo účtu, je lichá,
protože někdo třeba účet ani nemá. Může-li obec vybírat
poplatek za popelnice pouze v hotovosti, proč nemůže
vyplácet kompenzaci také v hotovosti? Nebo se zde opět
jedná o znerovnoprávnění vztahu obec-občan?
Libor Hofman (15.1. 2019)

Díky za to, jak si tu žijeme
Tak již déle sleduji, jak nám Úholičky opět žijí, nevím, zda
je to tím, že chyběly prostory, kde jsme se mohli scházet,
ale myslím, že je to především v lidech.
A tak děkuji zastupitelům za jejich rozhodování,
nemají to vždy lehké. Děkuji paní starostce, která, jak
asi většina vidí, je tou hybnou silou u nás. Vždyť i nás
starší zvedla ze židle a nyní tančíme, cvičíme, jezdíme
na výlety, pochodujeme, ale nejen my starší – i mladší
a především děti. I tady patří dík těm, kteří se jim věnují,
ať je to při stolním tenise nebo v hasičích, při cvičení nebo
o prázdninách, je to záslužná, ale mnohdy vyčerpávající
činnost. Díky manželům Soperovým, kteří obnovili
divadelní činnost, rozeběhli zde a již několik semestrů se
nám věnují při virtuálním studiu třetího věku. Díky paní
knihovnici za příkladné vedení a za akce v naší knihovně,
díky za kroužky a je toho prostě moc a to je to, co se
mi líbí. Díky za všechny akce, které pro nás „děvčata
z úřadu“ a jejich spolupracovníci připravují, bereme to
jako samozřejmost, ale tak to není, za vším je množství
času a práce, a to většinou o sobotách a nedělích. Díky
pracovníkům v zeleni, že nekloužeme po chodnících
a silnicích, že máme vždy uklizeno, posekáno, zalito.
Moc mě potěší, když slyším: „Jé, vy to tu máte hezké!“
A já mohu odpovědět: „A to nevidíte, jak to tu teď žije.“
Zdravím všechny čtenáře, přeji krásný rok 2019.
Jana Jakoušová

Vysvětlení ke snaze zastupitelstva
obce cenzurovat Prohlášení
Dne 12. prosince 2018 jsme odeslali paní starostce Veřejné
prohlášení ve věci kompenzačního příspěvku za přítomnost
skládky, v kterém jsme vysvětlili důvody, proč odmítáme
kompenzační příspěvek a požádali jsme o zveřejnění
Prohlášení v obecních novinách a na webových stránkách
obce. Chtěli jsme vysvětlení od zastupitelů, z nichž někteří
veřejně tvrdí, že prosazení skládky členy zastupitelstva bylo
politicky „velmi osvícené rozhodnutí“ a proč se až po 22
letech najednou rozhodli pro „kompenzační příspěvek za
přítomnost skládky“. Po celých 21 let zde přítomná skládka
snad nebyla?
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Dne 15. ledna 2019 jsme obdrželi od paní starostky dopis,
v němž oznamuje, že zastupitelstvo na poradě projednalo
a rozhodlo, že tři barevně označené pasáže v Prohlášení jsou
nepravdivé, že s nimi nesouhlasí a požaduje, abychom je
odstranili.
Zastupitelstvo obce Úholiček ignoruje politickou
skutečnost, že existuje Listina základních práv a svobod, která
říká, že „cenzura je nepřípustná“. Přesto jsme se rozhodli
vyznačené pasáže zastupitelstvem následně a dodatečně co
nejstručněji vysvětlit v samotném textu Prohlášení. Text je
v závorce a vyznačený kurzívou.
Skutečnost, že zastupitelstvo považuje to, co spadá
spíše do oblasti historických faktů za nepravdu, je ilustrací
současné, bohužel nejen obecní, ale i obecné politické
kultury v České republice. Podle zastupitelstva totiž není
pravda, že by bytový dům stál místo 28 mil. o několik řádů

více, není ani pravda, že se zastupitelstvo neodvolalo proti
nepravomocnému prvoinstančnímu rozhodnutí soudu ve
věci mnohamilionové způsobené škody, není pravda, že
skládka je spojená od svého vzniku s celou řadou problémů
včetně zápachu, navážení ilegálního odpadu a že to bylo
zastupitelstvo, které odsouhlasilo navážení nebezpečného
odpadu, stejně jako není pravda, že by se vedení obce
nerozhodlo trestně stíhat své kritiky.
Jestliže místní politici v minulosti učinili chybná
rozhodnutí, za které se dnes snaží občany obce „kompenzovat“,
musí snést i trvalou kritiku na adresu obecní politiky, a to
zejména proto, že na základě těchto rozhodnutí bylo, je
a bude poškozeno životní prostředí, jak pro současnou, tak
i budoucí generaci.
Miroslav Vodrážka a Iva Vodrážková

Plné znění Prohlášení manželů Vodrážkových s doplněnými vysvětlivkami není možné zveřejnit kvůli velkému rozsahu
příspěvku (8.649 znaků). Naleznete jej na webu obce Úholičky na adrese www.obec-uholicky.cz/, v horním menu Obec
Úholičky – Obecní noviny, odkaz vedle novin č. 1/2019.

Kompenzační příspěvek

INZERCE

Zákon o odpadech stanovuje poplatek za ukládání odpadu,
který náleží obci, v jejímž katastru se skládkuje. Tento
poplatek je obecně vnímán jako kompenzace za umístění
odpadu na území obce. Pro obce je to tedy příjem, který neslouží
jen k provozu obce, ale zejména k jejímu rozvoji a zvyšování
životního standardu v takové obci. To se uskutečňuje formou
investičních akcí (komunikace, KTV, atd.), formou podpory
volnočasových aktivit (spolky a zájmové kroužky) a formou
účelových dotací jednotlivým občanům.
Do roku 2017 obec vyplácela mimo jiné příspěvek na ekologické
vytápění s cílem omezit znečišťování ovzduší. V počátcích
byla dotace motivační, v posledních letech se posunulo
vnímání toho, co je ekologická forma vytápění a co už nikoliv
(přitápění v krbech a krbových vložkách) a kontrolovatelnost
oprávněnosti tohoto příspěvku se stala obtížnější.
Proto se zastupitelstvo rozhodlo tuto formu podpory
ukončit a současně považovalo za vhodné nahradit tento
příspěvek jiným titulem a po širší diskusi převážil záměr
zavést nový dotační titul, směřovaný k podpoře životního
standardu lidí s trvalým pobytem v obci.
Zcela určitě existuje i celá řada jiných nástrojů, jak s
těmito prostředky naložit. Zde jsou příklady praxe z jiných
obcí, které mají skládku. Pro udělování kompenzačních
příspěvku se rozhodla např. MČ Praha – Ďáblice, kdy v roce
2016 udělovala příspěvek ve výši 2500 Kč/dítě, Březiněves
poslala místní děti na zájezd k moři v ceně 1,1 mil. Kč.
Jsme si vědomi toho, že rozhodnutí zastupitelstva je vždy
subjektivní v závislosti na názorech jeho členů. Nechali
jsme si proto možnost na vyhodnocení letošního příspěvku
a otevíráme tímto diskusi. Všichni občané se budou moci
vyjádřit nejen k tomu tématu například v plánované anketě.
Za podněty vám předem děkujeme.
Zastupitelstvo obce
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kalendář akcí
2. 2.

Rybářský ples - od 20:00

sál U Korychů,
Velké Přílepy

9. 2.

Velkopřílepský masopust - od 11:00, sraz u kapličky sv. Gottharda

Na Statku, Velké Přílepy

10. 2.

Kočičí pohádka - divadlo pro děti, od 15:00, vstupné 80 Kč

Hotel Academic, Roztoky

10. 2.

Tchýně na zabití - divadelní představení, od 19:30, vstupné 300 Kč

Hotel Academic, Roztoky

sobota

sobota

neděle

neděle

16. 2.
sobota

Roztocký masopust
11.00 Půjčování masek – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
12.00 Bohaté dění na zámku, tj. ve Středočeském muzeu
14.30 Průvod Roztokami se zastavením na náměstí a na okraji Roztok směrem Roztoky
na Únětice
16.20 Setkání průvodů na Holém vrchu, kolové tance
18.00 Masopustní zábava v šapitó v Roztokách-Žalově

16. 2.

Libčický masopust - od 10:00

Sokolské hřiště,
Libčice n. Vlt.

16. 2.

Rybářský ples - od 20:00

sál U Korychů,
Velké Přílepy

17. 2.

Vítání občánků - od 14:00

zasedačka OÚ, Úholičky

17. 2.

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje - od 16:00, vstupné 200 Kč

Středočeské muzeum,
Roztoky

23. 2.

Maškarní ples - od 19:30, vstupné 150 Kč

Hotel Academic, Roztoky

23. 2.

Sportovní karenval - od 20:00

Kulturní dům,
Libčice n. Vlt.

24. 2.

Dětský karneval - od 14:00

Kulturní dům,
Libčice n. Vlt.

MDŽ party jako z pohádky - od 18:00

Stodola na statku,
Úholičky

10. 3.

Senioři a vnoučata - sportovní turnaj,od 14:00

Stodola na statku,
Úholičky

23. 3.

Hasičský ples - od 20:00

Stodola na statku,
Úholičky

sobota

sobota

neděle

neděle

sobota

sobota

neděle

8. 3.
pátek

neděle

sobota
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