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Setkání paní starostky s prezidentským kandidátem Karlem Schwarzenbergem

Otázky
pro starostku

Hned z počátku roku nás všechny čekalo důležité
rozhodnutí – volba hlavy státu. Jak hodnotíte novou
veřejnou formu volby prezidenta, její účast a ohlas
na ni v Úholičkách?
 V Úholičkách přišlo k volbám 66 % voličů v prvním
i druhém kole volby. Myslím, že obecně se předpokládalo,
že občané využijí svou první možnost, ovlivnit přímou
volbu hlavy státu, ve větším zastoupení.
Podle výsledků si naše obec přála jiného kandidáta, rozhodla však, jak již dnes víme, většina spoluobčanů napříč
celým územím České republiky jinak.
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V uplynulém půl roce se dostaly do nabídky k prodeji
byty v bytovém domě. Jaký je o ně zájem a kolik jich
už bylo prodáno?
 O byty je mezi občany Úholiček menší zájem, než jsme
předpokládali. Nutnost složit při koupi akontaci ve výši
10 % z ceny bytu, je pro některé původní žadatele problém. Také se nechtějí upisovat k dlouhodobým splátkám,
ale přitom utratí stejné částky za nájemní byty. Polovina
bytů je tedy zarezervovaných. Po prodeji těchto bytů mezi
občany Úholiček, budeme zveřejňovat prodej i mimo území obce.
Obecní byty jsou pouze tři a byli do nich přestěhováni
nájemníci z budovy obecního úřadu. Obec nebude navyšovat počet obecních bytů.

ZPRÁVY Z OBCE
 Svoz komunálního odpadu je od února na nové svozové
známky pro rok 2013. Prosíme všechny, kteří ještě neuhradili
za svoz na rok 2013, aby tak učinili v nejkratším termínu.
 Nádoby na bioodpad byly všem, kteří zaplatili při platbě
za komunální odpad, rozvezeny 13. a 14. února. Svoz tohoto
odpadu bude až od dubna 2013, proto je možné si tyto popelnice ještě objednat a zaplatit. O termínech svozu vás budeme
informovat.

www.obec-uholicky.cz

Paní starostko, v lednovém čísle Obecních novin
jsme se dočetli v rubrice Příspěvky občanů o problematice „vyhlášky o poplatku ze vstupného“. Můžete
se k tomuto tématu blíže vyjádřit?
 Většina zastupitelů zastává názor, že pokud někdo jiný
než obec organizuje v obci akci, která je zpoplatněná, měl
by do obecní kasy odvádět poplatek ze vstupného. Zvlášť
jedná-li se o akci, která se nekoná na pozemku obce, kde
by mohlo být stanoveno nájemné. Obec řeší např. parkování, následně úklid popř. škody na veřejných prostranstvích.
Vyhlášku za vzduch a za průchod obcí zvážím, děkuji
přispivateli za inspiraci.
děkuji za rozhovor, Martina Smolková, redaktorka

 Vítání občánků a setkání jubilantů se starostkou obce se
uskuteční v neděli 10. 3. 2013 v odpoledních hodinách. Pozvánky budou doručeny.
 Stále jsou k dispozici vstupenky na divadelní představení
„Štika k obědu“ na pátek 8. 3. 2013 od 19 hodin do Divadla
U Hasičů. Cena vstupenky je 190 Kč.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
Zprávy z obce v anglickém překladu naleznete
na webových stránkách www.obec-uholicky.cz.
This information is available on
www.obec-uholicky.cz/obec-uholicky/obecni-noviny/

Informace obecní policie
Vážení občané, strážníci obecní policie se neustále setkávají s laxním přístupem některých jedinců, kteří
jsou svědky páchání trestné činnosti, a přesto událost
nenahlásí na obecní policii. Chtěl bych pouze upozornit
dotyčné osoby, že i ony se mohou záhy stát těmi, co budou okradeny nebo utrpí újmu na majetku. Obecní policie je připravena proti pachatelům zakročit, ale bez pomoci občanů je to v některých případech velmi obtížné.
Dne 30. 1. 2013 v brzkých ranních hodinách byla provedena
ve spolupráci s Policií ČR rozsáhlá kontrola chat a ostatních
objektů, které se nachází v chatových oblastech. Akce probíhala současně na šesti katastrech obcí a měst. Strážníci a policisté se zaměřili na pátrání po hledaných osobách a na kontrolu objektů před možným vloupáním. Během akce se podařilo
zjistit několik osob pod vlivem omamných a psychotropních
látek, kterým hrozí stíhání za spáchání trestného činu.
Dne 14. 1. 2013 v odpoledních hodinách obdržela hlídka
obecní policie oznámení, že se v opuštěné hájovně nad lomem
v Úholičkách může nacházet hledaná osoba. Strážníci proto vyrazili do nepřístupného terénu, kdy jim cestu ještě více
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komplikoval napadaný sníh. Při příjezdu na místo provedli
prohlídku nemovitosti a zjistili, že se na místě nacházejí stopy
po ohništi, ale žádná osoba v dohledu nebyla. Cesta zpět byla
velmi náročná a strážníci ocenili přednosti jejich služebního
vozidla 4 × 4, bez kterého by čekali do jara než-li je někdo
najde. Chtěl bych upozornit občany, že se na katastrech obcí,
které má OP ve správě, vyskytl případ, kdy se dvě osoby pokoušely pod smyšlenou historkou dostat do objektu starších
manželů. Naštěstí se tato informace dostala včas ke strážníkům obecní policie. Chtěl bych upozornit občany, že vpuštěním takových osob do svého bytu nebo domu se vystavují
možnému nebezpečí, kdy může dojít ke spáchání trestného
činu na jejich osobě nebo majetku.
Dne 4. 2. 2013 v dopoledních hodinách byli strážníci nuceni uzavřít náplavku v obci Úholičky. Vzhledem k velkému
průtoku vody, došlo k rozlití koryta řeky i do prostoru náplavky. Aby se zabránilo vjezdu do této části, byl příjezd přehrazen bezpečnostní páskou. Nepozorný řidič by mohl v nočních
hodinách sjet do zatopené části náplavky. Stopy nalezené na
místě nasvědčovaly tomu, že se tak opravdu málem stalo.
Karel Král, vrchní strážník obecní policie

www.obec-uholicky.cz
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ZPRÁVY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní zima přinesla více sněhu než loni. Děti si
ho užívaly, jak to jen šlo. Nejvíce jezdily na bobech
a klouzácích, koulovaly se, válely ve sněhu a stavěly iglů, sněhuláky a dokonce jsme společně postavili
i krokodýla. Proč zrovna krokodýla? Protože jednoho
dřevěného již na zahradě máme, tak aby měl
kamaráda. I uvnitř mateřské školy máme zimní výzdobu. Ze stropu padá sníh a koukají na
nás sněhuláci, vše je ale jen z papíru. Děti dotvořily zimní atmosféru malovanými obrázky
a výrobou sněhuláčků ze skleniček od dětských
přesnídávek.

již pro ně nebyl tak stresující a všechny se na něj těšily, i když
některé děti šly k zápisu do pražských škol.
V druhé polovině ledna jsme jeli společně s MŠ Únětice do
Divadla Lampion v Kladně na představení O pejskovi a kočičce. Původně měli hrát pohádku Oslí kůže, ale pro nemoc

V lednu jsem s předškolními dětmi byla na návštěvě
v 1. třídě ZŠ Roztoky. Budoucí prvňáčkové se moc těšili, jak to v té roztocké škole vypadá, jaká bude paní
učitelka a jestli tam uvidí nějaké kamarády z Úholiček. V první třídě nás přivítala paní učitelka Kovaříková s paní asistentkou. Prvňáčci zrovna počítali
a seděli přitom na koberci. Naše děti si k nim přisedly
a některé se hned do počítání zapojily. Školáci také
dětem předvedli, jak se naučili číst a psát. Všichni

jsme si pak zazpívali písničku Bude zima, bude mráz, kterou
paní učitelka doprovodila na piano. Kamarády jsme také ve
škole potkali, například Verunku v 1. třídě. O přestávce jsme
navštívili druhou třídu, kam chodí asi 8 dětí z Úholiček. Dětem se ze školy ani nechtělo, paní učitelka byla milá a hodná.
Děti od ní dostaly omalovánky, které se vybarvují podle čísel,
takže se cítily jako opravdoví školáci. Paní asistentka nám
pomohla s oblékáním, a pak jsme již spěchali na autobus. Ve
školce jsme vše vyprávěli ostatním dětem, které byly zvědavé, co předškoláci v té velké škole zažili. Pro děti to byl první
kontakt se základní školou. Zápis, který byl koncem ledna,

byla změna. Dětem to však vůbec nevadilo, protože
příběhy s pejskem a kočičkou mají rády a znají je. Ve
školce druhý den nakreslily moc hezké obrázky o neuvěřitelných dobrodružstvích těchto dvou zvířátek.
V únoru jsme byli pozvaní paní Hrubešovou na návštěvu úholičské knihovny. Tato návštěva se již stala
tradicí. Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom,
k čemu obecní knihovna slouží, jaké knihy se zde půjčují, jak s nimi zacházet, i jak kniha vzniká. Do několika knížek jsme i nahlédli. Nejvíce se dětem líbilo
předčítání příběhu O odvážném autíčku. Na závěr si
děti nakreslily v klubovně obrázky a na rozloučenou
dostaly dárečky, ze kterých měly velkou radost. Paní
Hrubešové moc děkujeme a za rok se těšíme na další
návštěvu.
Již se blíží zápis dětí do Mateřské školy Úholičky na školní rok 2013/2014. Proběhne v 1. polovině
dubna. Měsíc před zápisem budou vyvěšeny letáčky s přesnými informacemi. Prosím, přečtěte si všechny informace, ať
nedochází k nedorozuměním. Často si rodiče chodili například pro žádosti v nevhodnou dobu, kdy pracujeme s dětmi.
Proto je nutné buď přijít v určenou dobu nebo se telefonicky
domluvit jinak. Někteří také přišli k zápisu bez nutných dokumentů, protože si letáček celý nepřečetli. Informace budou
vyvěšeny na vývěsních tabulích v obci, na vchodových dveřích mateřské školy a budou zveřejněny na stránkách obce
Úholičky pod mateřskou školou.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
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KULTURA A SPORT
Knihovna zve děti i dospělé
Zveme vás na interaktivní besedu o dětech, které nemohou
žít ve své rodině, a to v pondělí 18. března od 18 hodin v místní knihovně.
Zkusme se zamyslet, jaké to je, když si jednoho dne musíte
sbalit batůžek a odejít do neznáma. Kolik tet v dětském domově nahradí jednu mámu? Musí opuštěné děti vyrůstat bez
rodičů nebo i na ně někde čeká milující náruč?
Martina Hrubešová, knihovnice
Obrázek převzat z <http://www.publicdomainpictures.net/
view-image.php?image=19826&jazyk=CS>
kde jsou k dispozici zdarma

Víkendové
Víkendo výtvarné
výttvarné dílny
Zima ještě stále není na odchodu, večery jsou dlouhé
a ponuré, člověk je unavený a bez energie. Přes den
musí nekonečně dlouho předstírat práci ve svém zaměstnání, obstarat domácnost, krávy, slepice, králíky
a většinou i své děti, které mají naopak energie dost
a potřebují zaměstnat. Co s tím?
Nabízím důkladné a příjemné odreagování se na občasných
víkendových výtvarných a rukodělných dílnách. Kromě obvyklých odpoledních posezení, určených hlavně dětem a jejich
dospělému doprovodu, chystám nově také večerní dílny. Ty
budou patřit výhradně dospělým a šikovné mládeži. A protože
je nových a zajímavých hobby technik dost a dost, rozhodně
víc, než bych já osobně zvládla, pozvala jsem do Úholiček odborníky, kteří nám vše ukáží a ještě nás to naučí.
První večerní dílnou bude kurz malování na hedvábí
v pátek 8. 3. 2013. Výsledkem vašeho úsilí bude originální
obraz vypnutý na dřevěném rámu. Pro jeho zhotovení raději
počítejte s celým večerem a nenechte se rušit nepříjemnými
telefonáty vaší hladové rodiny toužící po večeři. Vzhledem
k použití zcela specifického materiálu a pomůcek je kvůli jeho
včasnému zakoupení nutná rezervace předem nejpozději do
středy 6. 3. 2013 na mém tel. čísle 608 046 276. Začněte si
už také střádat do prasátek, protože ceny kontur a barev na
hedvábí jsou celkem vysoké a potřebný materiál si účastníci
hradí sami.
Sledujte tedy všechny dostupné informační zdroje v obci
a nenechte si ujít žádnou z dalších výtvarných dílen.
Rena
Renata
ata Soperová, organizátorka
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Lyžování na Klínovci
V sobotu 9. února 2013 jsme se vydali společně s dalšími lyžování chtivými „úholičáky“ organizovaně autobusem na Klínovec.
Je sobota půl sedmé ráno a autobus mířící do Krušných hor
právě přijíždí do „centra“ Úholiček. Po naložení zavazadel
a vykouření ranní cigaretky panem řidičem, vyrážíme směr
Klínovec. Slečna Pamela nás mile přivítá a následně vybírá poplatek za svezení. Autobus je velmi pohodlný, a proto se nám
daří po brzkém vstávání znovu usnout, když v tom uslyšíme
podivný zvuk motoru. Po několika metrech zastavíme a už
se nerozjedeme. Jelikož závada nelze opravit, je třeba sehnat
náhradní autobus. Mezitím informujeme své blízké o nepředvídatelné poruše a obavách z velmi krátkého výletu. Organizátoři odvádějí skvělou práci a do hodinky jsme znovu na
cestě. Po příjezdu na místo se rozdělíme a každý jde za svými
zálibami. Většina vyráží na sjezdovku, ale jsou tu i tací, kteří
si přijeli zaběžkovat nebo se jen projít a prohlédnout si krásy
hor. Počasí je úžasné, vítr žádný a sluníčko nám krásně svítí.
Fronty se postupem času zvětšují, ale to ke každé lyžovačce

patří. Po vydatném obědě se na chvíli uvelebíme v lehátku.
Vracíme se zpět na svah, který je stále skvěle upraven. Čas
letí, pomalu se musíme vracet k autobusu. Uděláme poslední společnou fotku a vyrážíme zpět domů. Vracíme se všichni
v pořádku, a tak můžeme v dobrém vzpomínat na společný
výlet. Ještě jednou děkujeme za skvěle naplánovanou akci.
Eliška Červenková, účastnice zájezdu

Kalendář akcí
2. 3. 2013

Mozaikování – velikonoční témata, podrobnosti na www.roztoc.cz

Ateliér Roztoč, Havlíčkova 713, Roztoky

8. 3. 2013

Divadelní představení „Štika k večeři“,
cena lístku 190 Kč. Začátek v 19 hodin.

Divadlo U Hasičů, Praha

Malování na hedvábí. Začátek v 18 hodin,
rezervace na tel: 608 046 276, cena 200 Kč.

klubovna, OÚ, Úholičky

Divadelní představení pro děti „Ošklivé káčátko“,
Divadlo Kaká. Začátek v 15 hodin.

Sokol, Tyršovo náměstí, Roztoky

Jarní řemeslné trhy, jízda na ponících, občerstvení, kolotoč,
houpačka, střelnice, od 9–18 hodin.

louka pod hradem Okoř

Maškarní ples – hrají Duo Lhotákovi, vstupné 150 Kč.
Začátek v 19.30 hodin.

Hotel Academic, Roztoky

Beseda M. Vančákové na téma „Náhradní rodinná péče“.
Začátek v 18 hodin.

knihovna, OÚ, Úholičky

23. 3. 2013

Velikonoční dílna. Začátek ve 14 hodin.

klubovna, OÚ, Úholičky

24. 3. 2013

Velikonoční jarmark + vernisáž velikonoční výstavy –
řemeslnické stánky, divadélko pro děti, pletení pomlázek,
živá zvířátka, občerstvení, od 14 hodin.

Husův sbor CČSH, zahrada, Roztoky

8. 3. 2013
10. 3. 2013
16. 3. 2013
16. 3. 2013
18. 3. 2013

Vážení čtenáři,
Uzávěrka únorového čísla nám vyšla na začátek jarních prázdnin. Požádala jsem proto e-mailovou poštou pravidelné
přispivatele, zda by mohli články zaslat již ve středu. Většina z nich této prosbě vyhověla. Články, které dorazí po
tomto termínu, zařadíme na webové stránky, neboť není technicky možné je zpracovat.
Děkuji za pochopení.
redaktorka
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CESTY ZA HUMNA
Blair Witch
Napsat o Úholičkách, že se jedná o obec utopenou v hlubokých lesích, by bylo značně přehnané. Les tu sice začíná opravdu hned za humny, ale často se jedná o lesík,
který být ještě o trochu menší, už by to bylo křoví.
Les, který jakžtakž dostojí svému názvu, se rozprostírá na strmých stráních nad Vltavou a Podmoráňským potokem. To ho
sice činí obtížněji přístupným, ale možná právě proto se vůbec
zachoval. Mnohým obcím v okolí, které jsou situovány v rovinatém terénu, zbyla jen pole, na kterých v lepším případě
roste biomasitá řepka, v horším případě pak nákladní kargo.

Mám rád ten náš les. I když je docela malý, je nesmírně
zajímavý a různorodý. Každý metr je zde jiný. Najdete tu
skalní stěny, suťová pole, divoké rokle, konvalinková pole
a samozřejmě spoustu divokých zvířat. Ale jsou tu i stopy po
lidské přítomnosti, a právě ty dokáží v člověku navodit pocit
tajemna, takové to lehké mravenčení za krkem. Podivné zbyt-

Historie statků
v obci – čp. 19
V seriálu o historii obecních statků pokračujeme číslem
popisným 19 – ulice U Splavu.
První zmínka v obecní kronice zní: „Jest zde hostinec se zahradou, pole, všecko hospodářské příslušenství a zařízení“. Roku
1758 byl majitelem Jan Lhoták, říkalo se zde „Dolejší krčma“.
Podle josefínského katastru z roku 1785 byl majitelem Jakub
Černý. Dle smlouvy z roku 1870 koupil statek Josef Polák, rolník z čp. 16 pro svou provdanou dceru Ludmilu Beránkovou
a nechal na ni nemovitost přepsat. Manželé Beránkovi nazvali
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ky stezek, terénní útvary, které musela vytvořit lidská ruka
za nějakým neznámým účelem. Vždycky mě bavilo takto popouštět uzdu fantazii, ale pozor, jak víme z béčkových hororů,
může to být nebezpečné.
Jedno takové tajemné místo se nachází u lesní stezky mezi
Stříbrníkem a Řivnáčem. V jednu chvíli se zde z hustého lesa
vyloupnou pozůstatky staré zahrady. Je zde patrný zbytek plotu, jakási budova postupně se hroutící do sebe, menší bouda,
která snad byla králíkárnou a ohraničené záhonky. Věřím, že
starousedlíci si ještě budou pamatovat, komu zahrada patřila,
ale já si mohu už jen domýšlet a fantazírovat. Nedávno jsem
to místo ukázal kamarádovi. Bavili jsme se tím, že jsme trochu
strašili děti. Ze záhonů se staly hroby, zbytky budovy skrývaly
děsivá tajemství, a když jsme kousek od dřevěné boudy našli
osamocenou botu, bylo už jasné, co se nachází uvnitř. Kamarád si toto místo hned překřtil na Blair Witch. Byla to legrace,
ale od té doby, kdykoliv jsem zahradu míjel, vzpomněl jsem
si na tento horor. Les, ve kterém se děj odehrává, je vlastně
velice podobný našemu lesu, i ta divná budova v závěru filmu.
A hned mám mravenčení za krkem o něco větší.
Jednou jsem si ale strachu opravdu užil. Konečně napadlo
dost sněhu, že se dalo vyrazit do okolí Úholiček na běžkách.
Hned jsem vyrazil, abych si to užil, než ta bílá krása roztaje.
Vyrážel jsem každý večer po práci s čelovkou směr Řivnáč.
Sněhu bylo poměrně dost i v lese, a tak abych se nevracel stejnou cestou, vzal jsem to jednou zpátky lesem. Noc byla tmavá
a viděl jsem jen na jeden krok před sebe, kam dosvítila trochu
skomírající baterka. Náš pes, který běžel vedle mě, se najednou prudce zastavil, zavětřil něco ve tmě a zakňučel. Posvítil
jsem tím směrem a slabý kužel světla osvítil vyvrácený sloupek starého plotu. Hned mi bylo jasné, kde jsem – Blair Witch.
Jsem nejen u té zahrady, ale také v tom filmu, přesně jsem věděl, o jakou scénu jde. Normálně se v noci v lese nebojím, ale
teď jsem nečekal, až se ukáže, co tam psa vyděsilo. Ostatně
on už byl pak klidný, což je tím, že nerad kouká na horory. Je
to tak, stačí trocha fantazie a dalo by se říci, že Úholičky se
nacházejí uprostřed temných a tajemných hvozdů.
Pavel Soper, zastupitel
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hostinec „Na Pěkný“. Roku 1887 zde vyhořela stodola, chlév
a komora. Další požár zde vypukl roku 1891, kdy vyhořela stodola, pokoj a síň. Po každém požáru manželé Beránkovi statek
opět opravili. Při poslední opravě zde zřídili sál. Roku 1902
jsou dle záznamů majiteli František a Marie Beránkovi. V roce

1910 patří polovina majetku Boženě Beránkové, která se roku
1919 znovu provdala a vlastnila statek se svým druhým mužem Jaroslavem Tichým. Koncem roku 1928 se začaly v chlévě
rozestupovat stěny a padat klenutí. Proto Jaroslav Tichý odvedl jalovici a pár volů do statku čp. 50 k Deverovům. Později
dobytek prodal, jelikož chlév hrozil sesutím a byla nutná celková oprava. K sesutí chléva došlo 25. 3. 1929 v dopoledních
hodinách. Nikdo nebyl zraněn a Jaroslav Tichý si nechal budovy toho roku opět vystavět v nákladu 20 000 Kč. K dalšímu
poboření statku došlo v roce 1936 v noci z 5. na 6. listopadu,
kdy se roztáhla střecha sušárny následkem červotočivého
a shnilého dřeva. Naštěstí nebyl opět nikdo zraněn. Majitel
odřízl pouze přesahující části krovů a ostatní ponechal svému
osudu. Sušárnu přistavěl a rozšířil v roce 1937 a nechal na ní
udělat novou střechu. Tato sušárna byla zbourána v roce 1947
jako poslední v této obci. Další záznamy v kronice nejsou, rodiny Tichých vlastní statek dodnes, rodina Chvojkových (bratr
pana Tichého) obývala statek do roku 2012. V současné době
je statek na prodej.
Renata Feitzová, kronikářka
zdroj Obecní kronika Úholičky

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Školská rada při ZŠ Roztoky
Vážení rodiče dětí školou povinných v ZŠ Roztoky, velice
vám děkuji za projevenou důvěru a odevzdaný hlas při volbách do rady školy. Současně se mnou byly zvoleny paní
V. Drdová a Z. Pechačová. Za pedagogický sbor získali důvěru a prvního zasedání se zúčastnili pan I. Cihlář, paní
M. Bromovská a J. Hostková. Na lednovém jednání zastupitelstva Roztok byli zvoleni za zřizovatele pánové J. Jakob,
S. Boloňský a J. Drda. Mandát získaný ve volbách je tříletý.
První zasedání se konalo dne 5. 2. 2013. Svolala jej a na počátku řídila paní ředitelka A. Gabaľová. Jako první bod byla
volba předsedy školské rady. Do volby byla nominována paní
V. Drdová a následně po diskuzi i já. V tajné volbě jsem byl

zvolen předsedou školské rady nadpoloviční většinou členů.
Pevně doufám, že vaši důvěru nezklamu. Mou vizí je zodpovědný a aktivní přístup k vykonávání této funkce, sledování a hájení kvality výuky, přístupu k žákům, kritický přístup
k předkládaným vizím školy, hospodaření školy atd. V tuto chvíli
máme nastaveno periodické konání zasedání 1× měsíčně v průběhu školního roku.
Budu rád za vaše dotazy, nápady, impulsy, informace a žádosti, které můžete zasílat elektronicky na adresu skolska.rada
@zsroztoky.cz nebo mne přímo kontaktujte na mých obvyklých
adresách. Zápisy z jednání rady můžete sledovat na internetových stránkách www.zsroztoky.cz/skolska-rada.
Martin Kořínek

Zprávy ze Základní školy Roztoky u Prahy
Všichni víme, že v průběhu ledna a února probíhaly zápisy do prvních tříd. V letošním roce se do ZŠ přihlásilo
145 budoucích prvňáčků, z tohoto počtu bude zřejmě
více než 15 odkladů, což není nijak vysoké číslo.
Bude se otevírat s největší pravděpodobností pět prvních tříd,
a proto škola musí řešit složité prostorové i personální otázky. Z naší obce by do školy měly nastoupit čtyři děti, což je
oproti minulému roku nízký počet. Nejsilnější skupinku máme

ve druhé třídě u paní učitelky Rosičové. Tato třída také vyjela
začátkem ledna do hor na lyžařský kurz, a to za přispění obce.
Podle ohlasu se dětem moc líbilo a zdokonalily se v lyžování.
Že jsou úholičské děti šikovné jsme se mohli opět přesvědčit při školní recitační soutěži, kdy první místo vyhrála žákyně
I. D Lejla Minksová s básničkou Ulekaná Nána. Doufám, že nás
bude reprezentovat i na 20. ročníku přehlídky dětských sólových recitátorů v Rudné. Přejeme hodně úspěchů.
Dita Blechová
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INZERCE

Centrum reklamy a tisku
reklamní plachty a desky
Praha-Suchdol • tel. 220 920 621

www.powerprint.cz
ZVU VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉHO STUDIA
Blanky Chvílové
ul. Roztocká 258, Úholičky, I. patro, tel. 728 999 558
Nabízím:

Kosme cké služby
Prodlužování řas
Modeláž nehtů
Manikuru
Pedikuru
Otevřeno pondělí a středa od 9–12 hodin,
odpolední hodiny a ostatní dny za m na tel. objednání.
Přijďte si odpočinout. Těším se na Vás.
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